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IEGĀDĀJIES SAVU “GROHE SENSE” TŪLĪT!

PIRMS PILIENS  
PĀRVĒRŠAS PLŪDOS.
SAVLAICĪGA RISKU NOTEIKŠANA AR “GROHE SENSE”.



IESPĒJAMS, JUMS ŠĶIET,  
KA TAS NEVAR NOTIKT AR JUMS. 
 
TAČU FAKTI IR NEPIELŪDZAMI – 
KATRU OTRO ĢIMENI IR SKĀRIS 
ŪDENS RADĪTS BOJĀJUMS 
VISMAZ VIENREIZ.

BRĪDINOŠI FAKTI 
PAR ŪDENS RADĪTU KAITĒJUMU: 
PROBLĒMA NR. 1 

54 %

65 %

€ 2.297

 1.1 
million

24 hours

54 % mājsaimniecību ir skāris ar 

ūdensvadu saistīts bojājums.1

65 % gadījumu bija saistīti ar ūdens caurulēm.2

93 % gadījumu ūdens radīto kaitējumu 

ir iespējams novērst.3

Vidējās izmaksas ko radījis ūdens bojājums 

Eiropā ir 2 297 EUR. 28 % mājsaimniecību 

nesaņem atlīdzību par šiem bojājumiem. Turklāt, 

ja kompensācija tiek izmaksāta, tās apmērs 

sastāda vien 61 %1 no kopējām izmaksām.

2015. gadā Vācijā vien bija 

1,1 miljons gadījumu, kad 

tika ziņots par ūdens radītu 

bojājumu privātmājām. 4

Mitruma ietekmē 

pelējums var sākt 

veidoties jau pēc  

24 stundām, izraisot 

elpceļu saslimšanas, 

astmu un alerģijas. 593 %
1  “ConsumerView”, 2017. gada janvāris, kvantitatīvais novērtējums Eiropā
2 “ConsumerView”, 2016. gada maijs, kvantitatīvais novērtējums Eiropā
3  “ACE Group”: http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-
Private-Risk- Services-Study-Identifies-Type

4  Vācijas apdrošinātāju dati: http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-
unfaNversicherung/ wohngebaeudeversicherung

5  https://irp-cdn.multiscreensite.com/c4e267ab/files/uploaded/Rf7chFZfSe2cTKWmjbMA_
WHO_ GuideNnes%20for%20Indoor%20Air%20Quality_Dampness%20and%20
Mould_2009.pdf



NOSAKA 
NOPLŪDES UZ 
GRĪDAS

NOSAKA 
TEMPERATŪRU  
UN SALA RISKU

NOSAKA  
MITRUMA  
LĪMENI

REĢISTRĒ 
PATĒRIŅA DATUS

NOSAKA SALA 
RISKU UN 
MIKRONOPLŪDES**

NOSAKA PLĪSUŠAS 
CAURULES* UN 
AUTOMĀTISKI 
APTUR ŪDENS 
PADEVI

NOSAKA ŪDENS 
SPIEDIENU, 
TEMPERATŪRU UN 
PLŪSMU

“GROHE SENSE“ UN “GROHE SENSE GUARD“: 
DROŠĪBAS KOMANDA DROŠAI ŪDENS 
APGĀDES SISTĒMAI JŪSU MĀJĀS.

*  “GROHE” konstatē plīsušu cauruli kā cauruli ar izveidojušos caurumu vai plaisu cauruļvadu sistēmas plūsmā, kā rezultātā rodas neparedzēts 
ūdens patēriņš ar daudzumu, kas ir tuvs maksimālajam. Plīsušu cauruļu noteikšana ir atkarīga no vispārējā ūdens lietojuma profila, tāpēc sistēmas 
atslēgšanai nepieciešamais laiks var būtiski atšķirties. Šajā laikā var noplūst liels daudzums ūdens. Nosakiet ūdens sistēmas bojājumus ātrāk, 
uzstādot “GROHE Sense” kritiski svarīgās vietās.

**  Mikronoplūžu pārbaude tiek veikta ik pēc 24 stundām. Rezultātu var ietekmēt cauruļvadu sistēmā izmantotie materiāli, sistēmas tilpums un citi 
parametri. Vairumā gadījumu mikronoplūžu noteikšanas sistēma aptver tikai aukstā ūdens sistēmu. Izmantojiet “GROHE Sense”, lai reģistrētu 
datus par iespējamu mitruma līmeņa paaugstināšanos laika gaitā.



... “GROHE Sense Guard” automātiski noslēdz 

ūdens padevi un brīdina jūs, izmantojot 

aplikāciju Jūsu viedierīcē.

“GROHE SENSE” 
VIEDS ŪDENS SENSORS,  
KAS FIKSĒ ŪDENS 
NOPLŪDI JŪSU MĀJĀS

“GROHE Sense” pārrauga temperatūru un 

mitruma līmeni, kā arī brīdina, ja attiecīgie rādītāji 

ir pārāk zemi vai pārāk augsti salīdzinājumā ar jūsu 

iestatītajām robežvērtībām.

Brīdī, kad ūdens saskaras ar sensoru noplūdes vai 

plūdu gadījumā, “GROHE Sense” nekavējoties par 

to brīdina...

“GROHE SENSE GUARD” 
VIEDS ŪDENS KONTROLLERIS, KAS 
NOSAKA NOPLŪDES* UN AUTOMĀTISKI 
NOSLĒDZ ŪDENS PADEVI

“GROHE Sense Guard” mēra ūdens 

plūsmu, spiedienu un temperatūru.

Ja caurule plīst*, ...

... un jums ir laiks, lai risinātu radušos situāciju.

*  Plīsušu cauruļu noteikšana ir atkarīga no vispārējā ūdens lietojuma 
profila, tāpēc sistēmas atslēgšanai nepieciešamais laiks var būtiski 
atšķirties. Šajā laikā var noplūst liels daudzums ūdens. Nosakiet 
ūdens sistēmas bojājumus ātrāk, uzstādot “GROHE Sense” kritiski 
svarīgās vietās.



Paredzēta operētājsistēmām,  
sākot ar Android 4.3+ and Apple iOS 9+

“GROHE SENSE” RŪPĒJAS PAR 
NEPĀRTRAUKTU ŪDENS SISTĒMAS  
DROŠĪBU JŪSU MĀJĀS 
NOSAKA, BRĪDINA UN APTUR!

Lietotne “GROHE Ondus” –  

jūsu personīgais digitālais ūdens profils

Esiet informēts par to, kas notiek jūsu mājās konkrētajā brīdī, 

un kontrolējiet notiekošo, izmantojot lietotni “GROHE Ondus” 

savā viedtālrunī.

“GROHE Sense” ir viegli uzstādāma ūdens noteikšanas sistēma, kas darbojas, izmantojot 

bezvadu tīkla savienojumu, un uzrauga ūdens apgādes sistēmu visā jūsu mājā.

Turklāt “GROHE Sense Guard” reģistrē datus par ūdens patēriņu, nosaka mikronoplūdes 

un plīsušas caurules gadījumā arī noslēdz ūdens padevi automātiski.



UZSTĀDIET “GROHE SENSE” 
UZREIZ

LAI GROHE MEISTARS UZSTĀDA

“GROHE Sense” ir viegli uzstādīt tam 

nepieciešamas vien 10 minūtes.

Vienkārši lejupielādējiet lietotni un veiciet 

reģistrāciju, novietojiet sensoru izvēlētajā 

vietā, ievietojiet baterijas un izveidojiet 

savienojumu ar bezvadu tīklu, izmantojot 

lietotni “GROHE Ondus”.

“GROHE Sense”

Ieteicamā mazumtirdzniecības cena: 

59,99 € ar PVN

GROHE Sense  

Guard Ieteicamā 

mazumtirdzniecības 

cena: 499 € ar PVN

Lesakam lai GOHE Sense Guard 

uzstāda profesionāls meistars.

Meistaram to būs viegli uzstādīt, 

aptuveni 90 minūšu laikā.

Lai atrastu tuvāko GROHE meistaru 

dodies uz grohe.com

Pārrauga temperatūru 
telpā un nosaka  
sala risku

Konstatējot problēmas, 
nosūta brīdinājumus

Nosaka plīsušas 
caurules**

Pārrauga ūdens 
spiedienu un plūsmu 

Reģistrē datus par 
ūdens patēriņu***** 

Nosaka  
plūdus

Pārrauga mitruma 
līmeni

Vienkārša  
uzstādīšana

Lietotne  
“GROHE Ondus”

Nosaka 
mikronoplūdes***  
un pilošus krānus

Pārrauga ūdens 
temperatūru un  
nosaka sala risku

Pārbauda temperatūru un brīdina, ja temperatūra 
telpā pārsniedz iestatīto robežvērtību vai ir zemāka 
par to. Ja temperatūra kļūst zemāka par 3 °C, tiek 
aktivizēts sala riska brīdinājums.*

Atkarībā no situācijas uz jūsu viedtālruni  
tiek nosūtīti atbilstoši brīdinājumi.

Konstatējot caurules plīsumu, tiek automātiski 
noslēgta ūdens padeve un uz jūsu viedtālruni tiek 
nosūtīts brīdinājums. 

Pārrauga ūdens spiedienu un brīdina, ja tā līmenis 
kļūst kritisks. Turklāt ir iespējams noteikt neierastu 
ūdens patēriņu.****

Palīdz kontrolēt ūdens patēriņu un attiecīgi –  
arī rēķinus par ūdens apgādi.

Raida mirgojošu sarkanu gaismas signālu un pīkstošu 
skaņas signālu situācijā, kad tiek noteikti plūdi,  
kā arī brīdina, izmantojot paziņojumu viedtālrunī.

Pārbauda mitruma līmeni telpā un brīdina,  
ņemot vērā jūsu iestatītās robežvērtības. 

Ātri un vienkārši uzstādiet “GROHE Sense”  
jebkurā vietā savās mājās – tam nepieciešamas 
vien 10 minūtes. Pieejami modeļi ar barošanu  
no baterijām un elekrotīkla. 

Viena lietotne, kas ļauj piekļūt visiem 
pievienotajiem “GROHE” izstrādājumiem un 
pārvaldīt tos, izmantojot savu mobilo ierīci.

Nosūta brīdinājumu uz jūsu viedtālruni par 
konstatētajām mikronoplūdēm jūsu ūdens 
sistēmā.

Brīdina, ja ūdens temperatūra kļūst zemāka  
par 3 °C.

“GROHE SENSE“ UN “GROHE SENSE GUARD“: 
PĀRSKATS PAR PRIEKŠROCĪBĀM

“GROHE SENSE“ “GROHE SENSE 
  GUARD“

* Nav paredzēts lietošanai ugunsgrēku noteikšanas sistēmā.
**  Plīsušu cauruļu noteikšana ir atkarīga no vispārējā ūdens lietojuma profila, tāpēc sistēmas atslēgšanai nepieciešamais laiks var būtiski atšķirties. 

Šajā laikā var noplūst liels daudzums ūdens. Nosakiet ūdens sistēmas bojājumus ātrāk, uzstādot “GROHE Sense” kritiski svarīgās vietās.
***  Mikronoplūžu pārbaude tiek veikta ik pēc 24 stundām. Rezultātu var ietekmēt cauruļvadu sistēmā izmantotie materiāli, sistēmas tilpums un  

citi parametri. Vairumā gadījumu mikronoplūžu noteikšanas sistēma aptver tikai aukstā ūdens sistēmu. Izmantojiet “GROHE Sense”,  
lai reģistrētu datus par iespējamu mitruma līmeņa paaugstināšanos laika gaitā.

****  Noteikšanas ātrums ir atkarīgs no ūdens lietojuma jūsu mājās. Nosakiet ūdens sistēmas bojājumus ātrāk, uzstādot “GROHE Sense” kritiski 
svarīgās vietās.

*****  Sniedz indikatīvus datus par ūdens patēriņu.


