
INDEN EN DRÅBE  
UDVIKLER SIG TIL  
EN OVERSVØMMELSE.
PAS PÅ DIT HJEM MED GROHE SENSE.





HOS GROHE  
ER DET VORES VISION  
AT SIKRE, AT VAND ALTID 
ER KILDEN TIL GLÆDE.



MEN NOGLE GANGE ER VAND OGSÅ 
EN KILDE TIL PROBLEMER.

EN LÆKAGE. EN TILSTOPPET VASK.  
ET SPRÆNGT RØR.

OG LIGE PLUDSELIG STÅR DU MED 
ET ØDELAGT HJEM OG STORE 
OMKOSTNINGER.
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DU TÆNKER MÅSKE,  
AT DET SKER IKKE  
FOR DIG. 

MEN SANDHEDEN  
ER, AT HVERANDEN 
FAMILIE I EUROPA 
HAR OPLEVET EN 
VANDSKADE
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NÅR VAND LØBER 
UKONTROLLERET, 
ER DIT HJEM 
FORSVARSLØST.
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Når som helst, hvor som helst

Lækager kan opstå hvor som helst i hjemmet –  
og når som helst. De kan opstå i forbindelse 
med rørskader eller defekte anordninger, hvor 
badeværelset og kælderen er de mest berørte.

Dråben, der får huset til at flyde over

Små utætheder, der ubemærket lækker i måneds- 
eller endda årevis, kan gøre stor skade.

¹ The ConsumerView, januar 2016, Water Security Research

²  The ConsumerView, maj 2016, Quantitative End-user Assessment Germany

³ http://www.schadenprisma.de/pdf/sp_2015_1_1.pdf

Pas på rørledningerne

65 %² af vandskader opstår på grund af sprængte 
eller utætte rørledninger. Længere perioder med 
frostvejr resulterer i op til 52 %³ flere vandskader.

Et kapløb mod tiden

Når der opstår en vandskade, bliver væggene 
også tit påvirket. I 83 %¹ af de tilfælde ender 
det med at skimmelsvamp trænger igennem 
væggen på grund af alt for høj luftfugtighed. 
Eftersom skimmelsvamp udvikler sig hurtigt 
og ophober sig i løbet af blot 24 timer, er  
der et stort behov for at reagere hurtigt. 



65 %

54 %

DE ALARMERENDE KENDSGERNINGER 
VANDSKADER ER DET ALLER STØRSTE 
PROBLEM I HJEMMET

54 % af alle familier har oplevet en vandskade i forbindelse med hovedrørledningen.1

65 % af tilfældene  
var relateret til vandrør.2

1 The ConsumerView, January 2017, Quantitative Assessment Europe 
2 The ConsumerView, May 2016, Quantitative Assessment Europe 
3 ACE-Group: http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-Private-Risk-Services-Study-Identifies-Type  
4 by German insurers: http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/wohngebaeudeversicherung
5 http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/antalskader/Sider/Antal_vandskader.aspx 
6  https://irp-cdn.multiscreensite.com/c4e267ab/files/uploaded/Rf7chFZfSe2cTKWmjbMA_WHO_Guidelines%20for%20Indoor%20Air%20Quality_Dampness%20and%20Mould_2009.pdf
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93 %

I 2015 rapporterede danske 
forsikringsselskaber 65.000 
vandskader i forbindelse med 
skjulte vandrør i private hjem.5 

I 93 % af tilfældene kunne vandskaden 
være undgået.³

I Europa beløber gennemsnitsomkostningerne 
for reparation af vandskader sig til DKK 17.000.4 
28 % af husstandene opnår ingen dækning 
overhovedet. Og de, som gør, får kun 61 %1  
af de samlede omkostninger dækket.

DKK 17.000

65.000

24 timer
Efter blot 24 timer kan skimmelsvamp  
begynde at udvikle sig på grund  
af for høj luftfugtighed og forårsage 
åndedrætsproblemer, astma og allergi.6



OMKOSTNINGERNE VED EN  
VANDSKADE KAN BELØBE SIG  
TIL MANGE TUSINDE KRONER ...

Et oversvømmet hjem er kun begyndelsen. Fra det 
øjeblik, skaden opstår, spiller tiden en yderst vigtig 
rolle. Jo længere det tager at tørre dit hjem, des større 
bliver risikoen for, at der udvikles skimmelsvamp. 

Men først skal forsikringsselskabet kontaktes, og 
skadesanmeldelsen skal godkendes. En blikkenslager 
skal anbringe tørreapparater i hjemmet, der kører  
i dagevis, og det betyder ofte, at væggene skal åbnes. 
Problemerne fortsætter i det uendelige. Og regningen 
for det hele kan give dig tårer i øjnene.
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... MEN DET ER INGENTING 
I SAMMENLIGNING MED 
OMKOSTNINGERNE,  
DER ER FORBUNDET  
MED TABTE MINDER.

Langt værre er erkendelsen af alt det, du har 
mistet. Dyrebare fotos, der nu er dækket af 
mug, din ødelagte brudekjole og dine børns 
første tegninger – gennemblødte og i opløsning. 
Det er et helt livs minder, du aldrig kan få igen.
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TÆNK HVIS DU HAVDE  
ET ALARMSYSTEM  
DER ALARMEREDE  
DIG MED DET SAMME  
HVIS LUFTFUGTIGHEDEN  
BLEV FOR HØJ.

ELLER KUNNE ALARMERE  
DIG MED DET SAMME  
VED OVERSVØMMELSE.
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VI INTRODUCERER GROHE 
SENSE OG GROHE SENSE 
GUARD: SYSTEMET DER 
BESKYTTER DIT HJEM MOD 
VANDSKADER.



GROHE SENSE,  
DEN INTELLIGENTE VANDSENSOR,  
DER REGISTRERER UØNSKET VAND  
I DIT HJEM. 
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OG GROHE SENSE GUARD DEN 
SMARTE KONTROLENHED TIL VAND 
SOM REGISTRERER RØRBRUD* ELLER 
SKJULTE LÆKAGER OG AUTOMATISK 
LUKKER FOR VANDTILFØRSLEN. 
*   GROHE definerer et rørbrud som et komplet hul eller en revne i et nedstrøms rørsystem, hvilket resulterer i utilsigtet bortskaffelse af vand med tæt på 

maksimal strømningshastighed. Hvordan der registreres et sprængt vandrør afhænger af det generelle vandforbrug, hvorfor tiden inden vandet afbrydes  
kan variere betydeligt og en vis mængde vand kan løbe ud. Du kan opnå en hurtigere registreringshastighed ved at kombinere installationen med en 
GROHE Sense på særligt kritiske steder. 
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OG GROHE ONDUS-APPEN DER 
LADER DIG KONTROLLERE VANDET 
I DIT HJEM.



GROHE SENSE SØRGER 
FOR VANDSIKKERHEDEN 
I HELE DIT HJEM, HELE 
DØGNET. REGISTRER, 
ADVARER OG STOPPER!
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GROHE Sense er en LAN-forbundet vandsensor som er let at installere og giver beskyttelse til hele huset. 

GROHE Sense Guard monitorerer dit vandforbrug, registrerer mikro lækager tidligt og i tilfælde af et rørbrud 
lukker GROHE Sense Guard for vandtilførslen - med det samme.  

Med GROHE Ondus Appen installeret på din Smartphone kan du altid være tryg og følge med i hvad der 
foregår i dit hjem.



+

GROHE SENSE + GROHE SENSE GUARD:  
DIT SIKKERHEDSSYSTEM TIL AT UNDGÅ 
VANDSKADER I DIT HJEM. 

REGISTRERER 
LÆKAGER PÅ 
GULVET

LET AT  
MONTERE

REGISTRERER 
TEMPERATUR  
OG ADVARER  
OM FROSTRISIKO

REGISTRERER 
LUFTFUGTIGHED 

Side 26 | 27



OVERVÅGER 
FORBRUG

PÅVISER 
FROSTRISIKO OG 
MIKROLÆKAGER**

REGISTRERER 
RØRBRUD* OG 
LUKKER FOR 
VANDET MED  
DET SAMME

REGISTRERER 
VANDTRYK, 
TEMPERATUR 
OG GENNEMLØB

*   Hvordan der registreres et sprængt vandrør afhænger af det generelle vandforbrug, hvorfor tiden inden vandet afbrydes kan variere betydeligt og en vis mængde vand kan 
løbe ud. Du kan opnå en hurtigere registreringshastighed ved at kombinere installationen med en GROHE Sense på særligt kritiske steder. 

**   Hver 24. time udføres der en mikrolækage test. Rørmateriale, flow og andre karakteristika ved rørsystemet kan påvirke resultatet. Mikrolækager er i de fleste tilfælde 
begrænset til koldtvandsystemet. Kombiner derfor GROHE Sense Guard med GROHE Sense for at overvåge den potentielle fugtighedsforøgelse over tid.



GROHE SENSE  
OG GROHE SENSE GUARD:
DESIGNET, UDVIKLET OG 
PRODUCERET I TYSKLAND.
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VANDSENSOREN, 
DER ALDRIG SOVER.
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I badeværelset hvor luftfugtighed kan  
blive et problem hvis man ikke lufter ud.
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GROHE SENSE ER 
VAGTHUNDEN, DER 
BESKYTTER HVERT  
ET RUM I DIT HJEM.

Er på vagt over for lækager under køkken-  
eller håndvasken.

Holder øje med luftfugtigheden og temperaturen  
i kælderen for at forebygge kondensvand  
og frostskader.

Ved siden af vaskemaskinen i tilfælde  
af utætheder.



GROHE Sense registrerer uønsket vand og 
alarmerer dig med det samme - før skaden 
udvikler sig.

GROHE SENSE ER 
HELE TIDEN PÅ 
VAGT – SÅ DU 
SLIPPER FOR AT 
VÆRE DET.
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Forestil dig, at den gamle vaskemaskine begynder  
at lække, og der flyder vand ud over gulvet. I det 
øjeblik at vandet kommer i kontakt med sensoren, 
udsender GROHE Sense en biplyd, et pulserende rødt 
lys – og sender en push-besked til din smartphone 
via internettet. Dette giver dig muligheden for 
at reagere. Hurtigt. Så du kan være der i tide til at 
forhindre lækagen i at blive til en oversvømmelse.

INDEN EN ENKELT DRÅBE 
UDVIKLER SIG TIL EN 
OVERSVØMMELSE.

Side 36 | 37





Side 38 | 39



SÅ LÆN DIG BLOT 
TILBAGE, OG SLAP 
AF: GROHE SENSE 
KLARER ARBEJDET.



SÅ SNART DU 
KAN SE DET, ER 
DET FOR SENT.

Skimmelsvamp og fugt går hånd i hånd. Høj  
luftfugtighed og fugt udgør de ideelle forhold 
for udvikling af skimmelsvamp – som begynder 
 at udvikle sig efter blot 24 timer. Skimmelsvamp 
forvolder ikke kun skade på dit hus og dine 
ejendele – den er også sundhedsskadelig, og 
den fare er sværere at fjerne end at forhindre. 
Skimmesvamp udgør en særlig sundhedsrisiko  
for de helt små og de helt gamle, eftersom  
den forårsager irritation af luftvejene.
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FOR MEGET ER SKIDT –  
DET ER FOR LIDT OGSÅ.

Eftersom vi ikke har en fornemmelse af luftfugtighedsniveauet  
i vores hjem, er GROHE Sense løsningen. Den alarmerer dig hvis 
dine fastsatte værdier ikke overholdes - f.eks. så du kan reagere 
før skimmelsvampen viser sit grimme ansigt. 

Men dit helbred kan også lide under et for lavt fugtighedsniveau. 
Det kan forårsage irriterede bihuler, kløende øjne, tør hud og en 
øget risiko for forkølelser. 

Men en kortvarig periode med høj eller lav luftfugtighed er ikke et 
problem – det bliver kun kritisk efter en længerevarende periode. Det 
er derfor, GROHE Sense advarer dig, hvis luftfugtigheden forbliver 
over eller under det anbefalede niveau i mere end 3 timer i træk.
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VAND FÅR  
GROHE SENSE  
TIL AT SE RØDT.

GROHE Sense systemet er udstyret med en række 
intelligente funktioner, der registrerer, overvåger  
og reagerer på tilstedeværelsen af vand, hvor  
det ikke burde være.
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Registrerer oversvømmelse
Og advarer dig omgående. Selv 
uden trådløs LAN-forbindelse 
registrerer GROHE Sense og 
advarer dig via et pulserende  
rødt lys og en biplyd.

AquaAlarm
Modtag situationsafhængige 
advarsler via pulserende rødt lys, 
biplyd eller på din smarttelefon.

AquaIQ
Selvlæringsalgoritmen sikrer, at 
alle advarsler og handlinger er 
tilpasset din husstandssituation 
perfekt.

Registrerer luftfugtighed
Få en daglig opdatering om 
luftfugtigheden i hjemmets rum, 
der måles en gang i timen. Indstil 
grænseværdier, og bliv advaret 
øjeblikkeligt, hvis luftfugtigheden  
er kritisk i mere end 3 timer.

LongLifeBattery
Batterierne holder op til 4 år ved 
normalt brug..

Registrerer temperatur
Få en daglig opdatering om 
stuetemperaturen på samme tid 
hver time, indstil grænseværdier, 
og bliv advaret øjeblikkeligt, hvis 
den er kritisk.* 

Vandafvisende 
Med et lukket etui beskyttes  
der mod vandstænk.

GROHE Ondus
Én app, der giver adgang til 
styring af alle GROHE-forbundne 
produkter, fra din mobilenhed.

* anvend ikke GROHE Sense som brandalarm, da GROHE Sense kun måler temperaturen en gang i timen



VANDET 
HAR INGEN 
GEMMESTEDER –  
TIL ENHVER 
SITUATION,  
DEN RETTE 
GROHE SENSE.

GROHE Sense+ –  
ideelt til sommerhuset eller kælderen

Til særligt kritiske steder, der besøges 
uregelmæssigt, og hvor konstant  
overvågning er ønskeligt, er GROHE  
Sense+ den bedste løsning grundet  
den konstante strømforsyning. 

Den gør det muligt at modtage daglige 
opdateringer om luftfugtighed og  
temperatur og at kunne fjernkontrollere  
den nuværende status når som helst.

Til vanskeligt tilgængelige steder – GROHE 
Sense kombineret med forlængelsessættet

Nogle steder er sværere at overvåge end  
andre. Til særligt snævre hjørner og smalle 
steder, som under vaskemaskinen eller  
under badekarret, er forlængelsessættet  
fra GROHE Sense løsningen.

Den minimalistiske løsning til ethvert sted

Dette er den lette løsning til ofte brugte  
værelser og steder med nem adgang.  
Og takket være designet, ser den godt  
ud overalt.

Som med alle andre GROHE Sense-modeller 
bliver du alarmeret omgående i tilfælde  
af oversvømmelse, kritiske temperaturer  
og luftfugtighed. Systemet sender dig også  
daglige opdateringer om luftfugtighed  
og temperatur.
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22 507 LN0
GROHE Sense+ 
Smart vandsensor til trådløs LAN 
netspændingsforsyning, 230 V

22 506 LN0
Forlængelsessæt til 
GROHE Sense 22 505 LN0 
Til vanskeligt tilgængelige steder

22 505 LN0
GROHE Sense 
Smart vandsensor 
Til trådløs LAN 
Batteridrevet



Med GROHE Sense kan du beskytte  
dit hjem mod vand på kun 10 minutter. 

Det er simplet. Download appen og registrer dig, 
placer sensoren hvor du ønsker, isæt batterierne  
eller sæt stikket i. Brug appen til at forbinde din  
Sense med wifi. 

MONTER DEN SELV  
PÅ ET ØJEBLIK.
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DIT HJEMS  
INTELLIGENTE VOGTER
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GROHE SENSE GUARD: 
VIRKER HELE DØGNET

Garanterer, at du kan sove roligt: Når du installerer  
GROHE Sense Guard på hovedvandrøret, overvåger  
systemet konstant vandstrøm, tryk og temperatur  
og registrerer aktivt lækager og frostrisiko. GROHE  
Sense Guard reagerer på selv de mindste ændringer  
og advarer dig det samme.
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TAG KONTROL OVER DIT 
VANDFORBRUG.

Med GROHE Sense Guard og GROHE Ondus-appen kan du 
overvåge dit vandforbrug – dagligt, ugentligt eller månedligt – 
og holde din vandregning under kontrol. 

GROHE Sense Guard advarer dig også om usædvanligt 
forbrug og opdager lækager eller uregelmæssigheder  
i processen.
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1 http://www.schadenprisma.de/pdf/sp_2015_1_1.pdf

SÅDAN UNDGÅR DU EN 
ISKOLD VELKOMST.

I længere perioder med frost forårsager frosne 
rørledninger en øgning på 52 %1 i antallet af anmeldte 
vandskader. Faren ved at det sker er meget større 
i rum, der ikke kontrolleres ofte – såsom kælderen – 
eller fritidshuse, der ikke tilses ofte. 

Både GROHE Sense og GROHE Sense Guard hjælper 
dig med at undgå potentielle skader forårsaget af frost. 
GROHE Sense Guard registrerer vandtemperaturen,  
hvor vandet kommer ind i huset, og advarer dig  
tidligt om risikoen for indløbende frostkoldt vand. 

Og GROHE Sense advarer dig, når stuetemperaturen 
falder til under 3 °C. Så du kan lukke vinduer eller  
skrue op for varmen.
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DÅRLIGE TING 
VENTER PÅ AT SKE 
(MEN DET VIL VI  
IKKE TILLADE).
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Den dryppende hane, der spilder en dråbe pr. 
sekund, kan spilde mere end 11.000 liter om året. 
Det er vand nok til mere end 180 brusebade! 
GROHE Sense Guard registrerer selv små mængder 
spildt vand, så du kan finde problemet og få 
lækagen repareret.

Det utætte rør, der sammen med utætte haner, 
brusere eller toiletter, forårsager 28 %* af vandskader. 
Eftersom utæthederne ofte er af minimal størrelse***, 
kan de stå på i årevis og gennemvæde vægge eller 
gulve og derved forårsage store skader. GROHE 
Sense Guard registrerer lækagen tidligt, så du  
kan tjekke dine installationer og få dem repareret.

Det sprængte vandrør**, der resulterer i 65 %*  
af Tysklands vandskader – og enorme omkostninger. 
GROHE Sense Guard registrerer og lukker automatisk 
for vandtilførslen, så du undgår, at dit hjem bliver 
oversvømmet. 

Selv hvis GROHE Sense Guard mister forbindelsen  
til det trådløse LAN, virker denne funktion, der er 
styret af AquaIQ-algoritmen, stadig.

Det frosne vandrør, der kan opstå i længerevarende 
perioder med frost, særligt i rum eller huse, der ikke 
besøges eller kontrolleres ofte. GROHE Sense Guard 
registrerer vandtemperaturen og advarer dig om 
risikoen for indløbende frostkoldt vand.

*  The ConsumerView, May 2016, Quantitative End-user Assessment Germany
**   Hvordan der registreres et sprængt vandrør afhænger af det generelle 

vandforbrug, hvorfor tiden inden vandet afbrydes kan variere betydeligt og en vis 
mængde vand kan løbe ud. Du kan opnå en hurtigere registreringshastighed ved 
at kombinere installationen med en GROHE Sense på særligt kritiske steder. 

***   Hver 24. time udføres der en mikrolækage test. Rørmateriale, flow og andre 
karakteristika ved rørsystemet kan påvirke resultatet. Mikrolækager er i de fleste 
tilfælde begrænset til koldtvandsystemet. Kombiner derfor GROHE Sense Guard 
med GROHE Sense for at overvåge den potentielle fugtighedsforøgelse over tid.



SMÅ LÆKAGER* KAN MEDFØRE 
STORE REGNINGER. 

Tænk på en vandhanes dryp om natten. En haveslange, der ikke er blevet 
lukket ordentligt. Et dryppende toilet. Eller et dryppende rør i væggen ... 
de lyder som små problemer, men over tid udvikler de sig til et stort 
vandspild og et kæmpe spild af penge.   

Derudover bliver små lækager i væggen ofte først opdaget efter mange 
måneder, hvor den allerede kan have forårsaget store skader på vægge 
og gulve. GROHE Sense Guard registrerer de fleste mikro lækager i 
koldtvandsystemet og advarer dig, så du kan reagere med det samme.

*   Hver 24. time udføres der en mikrolækage test. Rørmateriale, flow og andre karakteristika ved rørsystemet kan påvirke resultatet. Mikrolækager er i de fleste tilfælde 
begrænset til koldtvandsystemet. Kombiner derfor GROHE Sense Guard med GROHE Sense for at overvåge den potentielle fugtighedsforøgelse over tid.
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Tænk på det værste, der kan ske, imens du er på ferie:  
Et vandrør sprænger, kælderen bliver oversvømmet,  
skimmelsvamp kryber op ad væggene, de antikke  
møbler bliver ødelagt, og ... stop lige engang! 

Med GROHE Sense Guard reagerer AquaBlock  
automatisk hvis et rør sprænger, lukker for ventilen,  
lukker for vandet og redder ikke kun dagen – men  
hele ferien.

I TILFÆLDE AF ET  
SPRÆNGT RØR* LUKKER  
GROHE SENSE GUARD 
AUTOMATISK FOR VANDET. 

*   Hvordan der registreres et sprængt vandrør afhænger af det generelle vandforbrug, hvorfor tiden inden vandet afbrydes kan variere betydeligt og en vis mængde  
vand kan løbe ud. Du kan opnå en hurtigere registreringshastighed ved at kombinere installationen med en GROHE Sense på særligt kritiske steder. 



GROHE SENSE GUARD 
ER DER ALTID FOR DIG – 
UANSET HVOR DU ER.

Et enkelt blik på din smarttelefon oplyser dig om alt, hvad du har brug  
for at vide: Vandet er blevet lukket, og du kan fortsætte med at nyde ferien.
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SÅ SELV PÅ DEN ANDEN  
SIDE AF JORDEN ...

... HAR DU STADIG ALT  
UNDER KONTROL. 

Du kan når og hvor som helst åbne GROHE Ondus-appen og få den seneste 
status hjemmefra. 

Det bedste ved det hele: Nyd at have fuldstændig ro i sindet, mens du er væk.  
Luk for vandtilførslen, når du forlader huset, eller gør det via din smarttelefon, 
hvis du glemmer det.



GODT  
DETEKTIVARBEJDE 

GROHE Sense Guard er det kloge sikkerheds system, som døgnet 
rundt registrerer mindre lækager og dryppende haner, og som,  
i tilfælde af et sprængt rør, lukker for vandtilførslen.

Derudover måler og sammenligner den hele tiden vandtryk, 
temperatur og gennemløb med forudindstillede grænseværdier.
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Registrerer brud på rør*
Registrerer et rørbrud, lukker for 
vandtilførslen og advarer dig. Selv  
uden trådløs LAN-forbindelse registrerer 
GROHE Sense Guard et rørbrud og advarer 
dig via et pulserende rødt lys og en biplyd.

Registrerer små lækager**
Registrerer små lækager og advarer dig.

Påviser frostrisiko
Registrerer om der er frostrisiko på  
det indløbende vand og advarer dig.

AquaAlarm
Modtag advarsler via  
pulserende rødt lys, biplyd  
eller på din smarttelefon.

AquaBlock 
Luk for vandtilførslen enten  
manuelt eller automatisk  
i tilfælde af et rørbrud.

AquaTrack
Overvåg dit vandforbrug.

AquaIQ
Den selvlærende algoritme sikrer, at 
alle advarsler og handlinger tilpasses 
perfekt med husstandens forbrug.

GROHE Ondus
Én app, der giver adgang til 
styring af alle GROHE-forbundne 
produkter, fra din mobilenhed.

STRØMSVIGT
Vandet i huset forbliver 
tilgængeligt i tilfælde  
af et strømsvigt.

Registrerer usædvanligt 
vandudløb***
Registrerer usædvanligt  
vandforbrug og advarer dig.

*   Hvordan der registreres et sprængt vandrør afhænger af det generelle vandforbrug, hvorfor tiden inden vandet afbrydes kan variere betydeligt 
og en vis mængde vand potentielt løbe ud. Du kan opnå en hurtigere registreringshastighed ved at kombinere installationen med en GROHE 
Sense på særligt kritiske steder. 

**   Hver 24. time udføres der en mikrolækage test. Rørmateriale, flow og andre karakteristika ved rørsystemet kan påvirke resultatet. 
Mikrolækager er i de fleste tilfælde begrænset til koldtvandsystemet. Kombiner derfor GROHE Sense Guard med GROHE Sense for at 
overvåge den potentielle fugtighedsforøgelse over tid.

***   Detektionshastigheden afhængiger af vandforbruget i huset. Opnå en højere registreringshastighed ved at kombinere installationen med 
GROHE Sense på særligt kritiske steder.



Find din nærmeste GROHE-montør på

SLAP AF – OG LAD 
GROHE-MONTØREN 
GØRE ARBEJDET.

Det er let at montere GROHE Sense-enheder  
i hele huset. 

Vi anbefaler dog, at du bruger en professionel 
montør til monteringen af GROHE Sense Guard. 

For en installatør er jobbet let og dit hjem  
er sikkert på under én time.
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SMART  
OG INTELLIGENT PÅ ALLE 
TÆNKELIGE MÅDER
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Administrer flere forskellige huse  
og rum.

Nem installation. Appen vejleder dig  
gennem opsætningsprocessen – trin for trin.

Administrer alle forbundne GROHE-enheder  
i én app, der er nem at håndtere.

Overvåg temperatur og luftfugtighed 
med din GROHE Sense og Sense+.
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VI INTRODUCERER  
GROHE ONDUS-APPEN – 
DIN PERSONLIGE DIGITALE 
VANDPROFIL.

1 app – 1 digital vandprofil: GROHE Ondus er helt central for GROHE 
Sense-systemet. Appen giver dig mulighed for konstant at overvåge  
og styre GROHE Sense og GROHE Sense Guard – når og hvor som helst. 

Til Android 4.3+ og Apple iOS 9+

Styr dine enheder, f.eks. tænd og 
sluk for vandet med GROHE Sense.

Overvåg vandtryk, vandforbrug  
og vandtemperatur med  
GROHE Sense Guard.



22 505 LN0
GROHE Sense 
Smart vandsensor 
til trådløs LAN, 
batteridrevet

22 506 LN0
Forlængelsessæt 
til GROHE Sense 22 505 LN0 
Til vanskeligt tilgængelige steder

22 507 LN0
GROHE Sense+ 
Smart vandsensor til trådløs LAN 
strømforsyning, 230 V

GROHE SENSE OG  
GROHE SENSE GUARD 
PRODUKTPORTEFØLJE
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22 500 LN0
GROHE Sense Guard 
Smart styreenhed 
til trådløs LAN, strømforsyning 230 V

22 501 000 
Sæt til vægmontering 
til GROHE Sense Guard 
Smart styreenhed

22 502 LN0
GROHE Sense-kit 
indeholder Smart styreenhed 
til trådløs LAN, strømforsyning 230 V 
+ 3 x Smart vandsensor 
til trådløs LAN, batteridrevet



GÅ PÅ OPDAGELSE I  
GROHES VERDEN 

Hvad du ser er kun et udsnit af GROHEs verden. Hvadend du leder  
efter ideer og inspiration, eller en løsning til dit badeværelse eller køkken - 
finder du det her.

Du kan scanne QR-koden for at se og downloade de seneste brochurere  
til din telefon eller tablet.

Du kan også besøge vores verden på grohe.dk

BADEVÆRELSESBROCHURE
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RAPIDO SMARTBOX BROCHURE KØKKEN BROCHURE

SENSIA ARENA BROCHURESPA BROCHURE

SANITET BROCHURE

KERAMIK BROCHURE



Scan QR koden og se  
Sense brochuren på din  
tablet eller smartphone.

Grohe A/S
Sluseholmen 8c, 2.th.
DK-2450 København SV.
Danmark
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