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WAAROM INFRAROOD KRANEN?

DE ABSOLUTE WINNAAR VOOR ULTIEME HYGIËNE

GROHE infraroodtechnologie wordt traditioneel vooral gebruikt 
voor wastafels en urinoirs. Bij deze toepassingen, alsmede bij 
wc's, spelen de hygiënische voordelen van touch-free bediening 
een belangrijke rol bij het inperken van potentiële bronnen van 
kruisbesmetting en verspreiding van ziektekiemen.

TOUCH-FREE COMFORT

GROHE produceert al sinds jaren infraroodproducten, waarbij  
gegarandeerd wordt dat de waterstroom bij alle kranen betrouwbaar  
en nauwkeurig start en weer stopt. De resultaten zijn comfortabele, 
touch-free bedienbare, duurzame producten voor jong en oud.

INGEBOUWDE KOSTENEFFICIËNTIE

Onze serie kranen is verkrijgbaar voor een aantrekkelijke prijs  
en biedt talrijke functies om de kosten voor water, energie en 
onderhoud zo laag mogelijk te houden. Perfect voor het gebruik 
in het openbaar of thuis.

WAAROM 
INFRAROOD KRANEN? 
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PRODUCTEN MET TOUCH-FREE BEDIENING VOOR DIVERSE TAPPUNTEN

De touch-free mengkranen en kranen van GROHE zijn geschikt voor de douche,  
wc en urinoirs. 
 
De belangrijkste functies kunnen worden ingesteld zonder dat er extra apparaten  
voor nodig zijn. Deze functies zijn: 
• Automatische spoeling om stilstand te vermijden 
• Thermische desinfectie 
• Reinigingsmodus 
 
Met behulp van de afstandsbediening of de GROHE app voor Bluetooth® 
communicatie kunnen alle functies nog nauwkeuriger op de specifieke wensen  
of omgeving worden ingesteld. 
 
BETROUWBARE EN BEPROEFDE TOUCH-FREE TECHNOLOGIE

GROHE infrarood is een beproefde en betrouwbare technologie die in de afgelopen  
40 jaar succesvol is toegepast en aangepast en ondertussen tot een zeer betrouwbaar 
product is uitgegroeid. 
 
In commerciële omgevingen kan de GROHE Powerbox bovendien helpen bij het 
besparen van energie. Telkens als de kraan wordt gebruikt, zet een turbine de 
kinetische energie om in elektrische energie die wordt opgeslagen. Als er slechts 
60 seconden lang water stroomt, wordt er voldoende energie opgewekt om de  
kraan 24 uur lang aan te drijven. 
 
DESIGN

De touch-free bedienbare producten van GROHE zijn beschikbaar in diverse designs, 
allemaal in moderne, rechte lijnen en met strakke, eenvoudig te reinigen details.  
Voor elk project hebben wij het perfecte touch-free design dat perfect bij je stijl past.

 
EENVOUDIGE INSTALLATIE

Niet alleen de mechanische installatie is eenvoudig, maar ook de elektronische 
installatie is installateurvriendelijk gemaakt door middel van reeds ingerichte 
standaardinstellingen. De elektronica kan worden gevoed met een transformator, 
maar kan ook worden gevoed met een batterij met een levensduur van zeven jaar  
(bij 150 bedieningen per dag). 
 
De bidirectionele sensor kan met de hand worden geprogrammeerd, evenals  
worden uitgelezen en geprogrammeerd met een afstandsbediening of een app.

DE VOORDELEN VAN 
GROHE INFRAROOD KRANEN 
ZIJN DUIDELIJK 

DE VOORDELEN VAN GROHE INFRAROOD KRANEN
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AFSTANDSBEDIENING
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DE AFSTANDSBEDIENING 

Alle functies en instellingen (zie pagina 38) kunnen worden gewijzigd  
met behulp van de nieuwe GROHE afstandsbediening. De menu's 
hebben een logische structuur voor een eenvoudige bediening. De 
afstandsbediening kan intuïtief en ongecompliceerd worden bediend  
en biedt installateurs, conciërges of beheerders toegang tot de producten. 

Het geïntegreerde scherm laat alle instelmogelijkheden en instellingen 
duidelijk zien. Zelfs thermische desinfectie kan eenvoudig worden 
geactiveerd door enkel op een knop te drukken. Bovendien worden  
er meteen diverse gebruiksmanieren getoond. 

grohe.nl



DE APP VOOR  
BLUETOOTH®-COMMUNICATIE

Geselecteerde GROHE producten maken gebruik van Bluetooth® om via 
smartphones en tablets te communiceren met een gratis te downloaden  
app (via de Apple of Android Store). Het voordeel van de app is dat er 
meerdere producten binnen een omtrek van 15 meter gelezen kunnen  
worden. Er kan een individuele naam aan de producten worden gegeven  
en ze kunnen worden beschermd met een wachtwoord om toegang van 
buitenaf te voorkomen.

De app kan het gemiddelde gebruik gedurende de afgelopen 30 dagen 
analyseren en het aantal automatische spoelingen en het moment van  
de laatste automatische spoeling weergeven (zie pagina 36). De app kan  
ook de thermische desinfecties, inclusief laatste thermische desinfectie,  
volgen en dat allemaal in realtime.

AFSTANDSBEDIENINGS-APP
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nieuw

36 446 000
Infrarood wastafelkraan (6 V)
zonder menging
Hoogte mousseur 190 mm

36 445 000
Infrarood wastafelkraan (6 V)
met menging
Hoogte mousseur 211 mm
36 444 000
Infrarood wastafelkraan (230 V) 

36 447 000
Infrarood wastafelkraan (230 V)
zonder menging
sprong 182 mm

36 264 001
Inbouwkast voor koud  
of voorgemengd water
voor 36 442 000 / 36 447 000

38 748 002 
Rapid Sl concealed voor koud  
of voorgemengd water
voor 36 442 000 / 36 447 000

65 807 000
Rond
Metalen afvoergarnituur
voor wastafels
met overloopgat

28 912 000
Rond
Afvoer

GROHE 
sensor

GROHE 
afstandsbediening

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

Touch-freeLongLife
Batterij

SmartFix

Pas instellingen aan via:
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De designtaal van de Essence E-serie kranen 
is gebaseerd op de cilindrische vorm en daardoor 
eenvoudig en toch geavanceerd. Hedendaagse 
looks en een hoge mate van comfort, dankzij de 
hoogte en draaibare uitloop, zijn gecombineerd 
voor een elegant ontwerp dat er overal strak uitziet: 
thuis, in openbare ruimten, in semiopenbare 
ruimten, restaurants en zelfs in particuliere 
sanitaire voorzieningen.

grohe.nl

GROHE
ESSENCE E



De Eurocube E is gebaseerd op de scherpe, strakke lijnen  
van een kubus en is perfect voor kleine ruimten, waar  
het belangrijk is om een designstatement te maken. Door  
de beproefde infraroodtechnologie aan deze populaire 
eenhendel-mengkraan toe te voegen, is dit hoekige  
meesterwerk ook ideaal voor op kantoor, in een hotel  
of andere commerciële ruimten.
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GROHE
EUROCUBE E 

EUROCUBE E

nieuw

Pas instellingen aan via:

GROHE 
sensor

GROHE 
afstandsbediening

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

Touch-freeLongLife
Batterij

SmartFix

36 442 000
Infrarood wastafelkraan (230 V)
zonder menging
sprong 172 mm

36 264 001
Inbouwkast voor koud  
of voorgemengd water
voor 36 442 000 / 36 447 000

38 748 002
Rapid Sl concealed voor koud  
of voorgemengd water
voor 36 442 000 / 36 447 000

40 565 000
Vierkant
Metalen afvoergarnituur
voor wastafels
met overloopgat

40 564 000
Vierkant
Afvoer

36 441 000
Infrarood wastafelkraan (6 V)
met menging
Hoogte mousseur 200 mm
36 440 000
Infrarood wastafelkraan (230 V)
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36 209 000
Ingebouwde menginstallatie  
voor Europlus E

36 240 001
Infrarood wastafelthermostaat (6 V)
met muurbevestiging,  
sprong: 232 mm
36 239 001
sprong 264 mm

36 387 000
Infrarood wastafelkraan
met powerbox en menging 

36 207 001
Infrarood wastafelkraan (6 V)
met menging
Hoogte mousseur 91 mm
36 236 001
met menging en afvoergarnituur
36 208 001
zonder menging

36 015 001
Infrarood wastafelkraan (230 V)
met menging
36 016 001
zonder menging

LongLife
Batterij

Touch-freeGROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

GROHE 
CoolTouch

GROHE 
TurboStat

Pas instellingen aan via:

GROHE 
sensor

GROHE 
afstandsbediening
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De Europlus E van GROHE is gebaseerd op een tijdloos design,  
waardoor deze toepassing over de hele wereld een klassieker  
is in openbare sanitaire voorzieningen. Eigenaren en beheerders  
van vliegvelden, sportfaciliteiten, ziekenhuizen en restaurants  
weten deze efficiënte en gevarieerde toepassing van betrouwbare  
technologie, die zich door de jaren heen heeft bewezen, te waarderen.

grohe.nl
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De Eurosmart CE en Eureco CE-series bieden een ruim aanbod aan  
diverse hoogtes en lengtes van uitlopen, met of zonder menging,  
om een perfecte oplossing te bieden voor beheerders van openbaar  
of commercieel gebruikte toiletten.

De uitloop van de Eurosmart CE mengkranen is ontworpen met een  
hoek van 7 graden, wat extra ruimte onder de volumeregelaar biedt  
om handen te wassen en het comfort van de gebruiker verhoogt. Het  
design wordt duidelijk gedefinieerd door de opvallende ovale vorm,  
die ook terugkomt in de IR sensor en typisch is voor alle Cosmopolitan  
kranen van GROHE. De minimalistische elegantie wordt versterkt door  
de naadloze armatuur, waardoor het geheel eenvoudig te reinigen is.
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GROHE
EUROSMART CE / EUROECO CE

EUROSMART CE / EUROECO CE

nieuw

36 269 000
Infrarood wastafelkraan (230 V)
zonder menging

36 384 000
Infrarood wastafelkraan  
met powerbox
zonder menging 

36 333 000
Infrarood wastafelthermostaat (6 V)
met muurbevestiging 
sprong: 255 mm
36 332 000
sprong: 287 mm

36 271 000
Infrarood wastafelkraan (6 V)
zonder menging
Hoogte mousseur 86 mm

36 274 000
Infrarood wastafelkraan (6 V)
met muurbevestiging
zonder menging
sprong: 170 mm

36 327 001
Infrarood wastafelkraan (6 V)
met menging
Hoogte mousseur 106 mm
36 331 001
met menging en afvoergarnituur
36 330 001
met ingebouwde menging
Nieuw: 36 439 000
zonder menging

36 325 001
Infrarood wastafelkraan (230 V)
met menging

36 421 000
L-maat
Infrarood wastafelkraan (230 V)
met menging
Hoogte mousseur 150 mm
36 422 000
Infrarood wastafelkraan (6 V)

36 386 001
Infrarood wastafelkraan  
met powerbox
met menging

LongLife
Batterij

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

GROHE 
CoolTouch

GROHE 
TurboStat

Touch-free

Pas instellingen aan via:

GROHE 
sensor

GROHE 
afstandsbediening

grohe.nl



36 339 000
Inbouwkast voor de verbinding 
met de menginstallatie

36 315 000
Infrarood wastafelkraan (230 V)
met muurbevestiging 
met menging  
sprong: 172 mm
36 376 000
Roestvrijstalen afdekrozet 
36 339 000
sprong: 232 mm

36 273 000
Infrarood wastafelkraan (230 V)
met muurbevestiging 
zonder menging
roestvrijstalen afdekrozet 
36 336 000 of 36 337 000
sprong: 172 mm

36 336 000
Inbouwkast met geïntegreerde  
van tevoren verstelbare 
thermostaatmengkraan
36 337 000
Inbouwkast voor koud 
of voorgemengd water

36 335 SD0
Infrarood wastafelkraan (230 V)
met muurbevestiging 
sprong: 172 mm
36 334 SD0
SuperSteel uitloop
roestvrijstalen afdekrozet 
36 336 000 of 36 337 000 
sprong: 232 mm

Pas instellingen aan via:

GROHE 
sensor

GROHE 
afstandsbediening

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

Touch-freeSmartFix
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De Eurosmart CE en Eureco CE-series bieden een reeks 
eengatsoplossingen en een reeks inbouwproducten 
met gemengd, voorgemengd of koud water. Het frisse, 
minimalistische design past perfect in elke omgeving  
en heeft dankzij de verborgen leidingen extra voordelen 
zoals eenvoudiger reinigen en een luxueuzere uitstraling.

grohe.nl
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GROHE
INFRAROOD WC EN URINOIR

Infrarood spoelplaten voor urinoirs of wc's zijn de perfecte aanvulling op onze kranen.  
Ze hebben allemaal één ding gemeen: dezelfde sensortechnologie die over alle functies  
en voordelen beschikt om een volledig hygiënische en comfortabele ruimte in te richten.

De infraroodtechnologie garandeert dat de wc/het urinoir altijd schoon is voor de volgende 
gebruiker. Het is bovendien mogelijk om een automatische voorspoeling of reinigende 
spoeling te programmeren om stilstand na een bepaalde inactieve tijd te vermijden.

INFRAROOD WC EN URINOIR
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37 427 000
Tectron Rondo  
infraroodbesturing ombouwset  
voor 37 021 000 en varianten (6 V)
37 428 000
voor 37 339 000 en varianten (6 V)

37 751 001
Tectron ombouwset voor 
infraroodbesturing (6 V)

37 421 000
Tectron Rondo  
infraroodbesturing (6 V)

37 324 001
Tectron Skate infraroodbesturing (6 V)
37 324 SD1
roestvrij staal
37 321 001
Tectron Skate infraroodbesturing (230 V)
37 321 SD1
roestvrij staal
37 321 SH1
alpinewit

37 337 001
Tectron Surf infraroodbesturing (6 V)
37 336 001
Tectron Surf infraroodbesturing (230 V)

38 787 000
Inbouwkast voor urinoir (6 V)
37 338 000
Inbouwkast 
voor urinoir 6 V of 230 V

38 698 SD1
Tectron Skate infrarood wc-plaat  
voor spoelreservoir (230 V)
roestvrij staal
38 393 SD1
voor drukspoeler (230 V)

38 699 001
Tectron Skate infrarood wc-plaat
voor spoelreservoir (230 V)

37 419 000
Tectron Skate infrarood wc-plaat
voor spoelreservoir (230 V)
met extra handmatige bediening
37 419 SD0
roestvrij staal

URINOIR 
TECTRON

WC 
TECTRON

ZICHTBARE INSTALLATIE RETROFIT SET

Pas instellingen aan via:

GROHE 
sensor

GROHE 
afstandsbediening

GROHE 
StarLight

LongLife
Batterij

Touch-free
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BLUETOOTH®

PRODUCTEN MET APP VOOR  
BLUETOOTH®-COMMUNICATIE

Geselecteerde GROHE producten (230 V) met Bluetooth®-communicatie* 
hebben een bijzondere functie te bieden: ze kunnen via een gratis te 
downloaden app communiceren met smartphones en tablets, waardoor  
het makkelijker is dan ooit tevoren om gebruiksdata uit te lezen en 
verschillende functies in te stellen.

In sanitaire faciliteiten met diverse kranen of wc-/urinoirspoelers worden  
de gegevens van alle infraroodproducten binnen bereik tegelijkertijd 
geregistreerd en kunnen deze na elkaar worden uitgelezen. Bovendien  
kan er via de app een naam worden gegeven aan de aftappunten,  
waardoor onderhoud nog systematischer kan worden uitgevoerd.
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* Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde 
handelsmerken van Bluetooth® SIG, Inc. en worden onder 
licentie gebruikt door Grohe AG. Andere handelsmerken 
en merknamen zijn het eigendom van hun eigenaars.
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BLUETOOTH®

GROHE KRANEN
MET BLUETOOTH®-COMMUNICATIE*

36 336 000
Inbouwkast met geïntegreerde  
van tevoren verstelbare 
thermostaatmengkraan

36 337 000
Inbouwkast voor koud  
of voorgemengd water

36 339 000
Inbouwkast voor de verbinding  
met de menginstallatie

36 413 000
Eurosmart Cosmopolitan E
infrarood wastafelkraan (230 V)
met menging, instelbaar  
via Bluetooth®-communicatie

36 409 000
Euroeco Cosmopolitan E
infrarood wastafelkraan (230 V)
zonder menging, instelbaar  
via Bluetooth®-communicatie

36 411 000
Europlus E
infrarood wastafelkraan (230 V)
met menging, instelbaar  
via Bluetooth®-communicatie

36 414 000
Eurosmart Cosmopolitan E
infrarood wastafelthermostaat (230 V)
met muurbevestiging, instelbaar  
via Bluetooth®-communicatie
sprong: 287 mm
39 383 000
Aansluitset voor 36 414 000

36 412 000
Eurosmart Cosmopolitan E
infrarood wastafelkraan (230 V)
met muurbevestiging,  
met menging, instelbaar  
via Bluetooth®-communicatie  
sprong: 172 mm
voor inbouwkast 36 339 000

36 410 000
Euroeco Cosmopolitan E
infrarood wastafelkraan (230 V)
zonder menging, instelbaar 
via Bluetooth®-communicatie
sprong: 172 mm
voor inbouwkast 36 336 000  
en 36 337 000

Pas instellingen aan via:

GROHE 
sensor

GROHE 
afstandsbediening

GROHE 
Bluetooth®

GROHE 
CoolTouch

GROHE 
TurboStat

GROHE 
StarLight

GROHE 
EcoJoy

Touch-freeSmartFix
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36 416 000
Inbouwkast  
met thermostaatmengkraan

37 505 SD0
Tectron Skate  
infrarood wc-plaat
voor spoelreservoir (230 V) 
te bedienen via  
Bluetooth®-communicatie  
roestvrij staal

37 338 000
Inbouwkast  
voor urinoir 6 V of 230 V  

39 369 000
Temperatuursensor (230 V)
instelbaar via  
Bluetooth®-communicatie
voor de combinatie met
Rapid SL 39 376 000

36 415 000
Eurosmart Cosmopolitan E
infrarood douchebesturing
met muurbevestiging (230 V)
zonder menging, instelbaar  
via Bluetooth®-communicatie 
voor inbouwkast 36 416 000

37 504 000
Tectron Skate  
infrarood wc-plaat  
voor spoelreservoir (230 V)
te bedienen via  
Bluetooth®-communicatie

37 503 000
Tectron Skate  
infrarood urinoirplaat (230 V) 
te bedienen via  
Bluetooth®-communicatie

* Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde 
handelsmerken van Bluetooth® SIG, Inc. en worden onder 
licentie gebruikt door Grohe AG. Andere handelsmerken 
en merknamen zijn het eigendom van hun eigenaars.

grohe.nl



36 133 000
Diefstalbestendige mousseur
met sleutel 7,5–9,0 l/min bij 3 bar

36 338 000
Schakelende voeding
voor verborgen stekkerdoos

38 896 000
Verlengset, 50 mm
voor 37 338 000 en 38 787 000

36 276 000
Verdraaibeveiliging  
voor Eurosmart Cosmopolitan E

36 340 000
Verlengkabel, 3 m
36 341 000
10 m

47 533 000
Aansluitset Grohtherm Micro
voor mengkranen
45 704 000
voor kranen zonder menging

34 487 000
Grohtherm Micro Thermostaat  
voor onder de wastafel

42 388 000
Schakelende voeding
voor zichtbare stekkerdoos

GROHE 
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
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36 407 001
Afstandsbediening 
voor alle GROHE 
infraroodkranen
incl. demomodus

grohe.nl



Warranty

GROHE

Ye
ar

GROHE 
INFRAROODTECHNOLOGIE
UW VOORDELEN 

VOORDELEN VOOR BEHEERDERS VAN SANITAIRE FACILITEITEN  
IN OPENBARE EN COMMERCIËLE RUIMTEN

 Betrouwbare en duurzame energie met vele verschillende mogelijkheden  
om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen

Volledige transparantie als kranen of spoelsystemen worden geactiveerd,  
zodat er meer mogelijkheden zijn om gebruikspatronen te registreren 
en te controleren

Eenvoudiger onderhoud

Verbeterde veiligheid en hygiëne met vereenvoudigde instellingen voor 
automatische spoeling, thermische desinfectie en reinigingsmodus

 Meer efficiëntie en kostenbesparing

Meer duurzaamheid dankzij minder water- en elektriciteitsverbruik

VOORDELEN VOOR INSTALLATEURS

Betere toegang tot instellingen en bediening van kranen en spoelsystemen

Intuïtieve activering en controle over looptijden, spoelvolume, detectiebereik  
en andere functies

Eenvoudiger instellen van functies zoals automatische spoeling, reinigingsmodus 
en thermische desinfectie

Sneller en/of gelijktijdig instellen van volledige rijen met sanitaire voorzieningen

Verbeterde dienstverlening en eenvoudigere onderhoudsplanning

VIJF JAAR GARANTIE

Omdat GROHE producten zijn ontworpen om een lange levensduur te hebben 
en intensief getest worden, kunnen wij een uitgebreide garantie bieden

DE VOORDELEN VAN INFRAROODTECHNOLOGIE
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HANDMATIGE FUNCTIES  
EN INSTELLINGEN 

HANDMATIG INSTELLEN VIA SENSORS

7 vooringestelde standaardprogramma's voor de belangrijkste functies 

Frequentie automatisch doorspoelen
(uit, 24 of 72 uur, om stilstaand water te voorkomen)

Tijdsduur automatisch doorspoelen (60, 300 of 600 sec.)

Thermische desinfectie (3, 5 of 11 min. of continu gebruik);
Sensorbewaking: automatisch stoppen als een hand binnen het bereik  
van de straal komt (reflectie)

Reinigingsmodus (uit of 180 sec., eenvoudig door schoonmaakpersoneel  
te gebruiken)

Instellen spoelvolume voor de wc en het urinoir (wc 4–9 l, urinoir 1–7 l)

Laadindicator batterij: knipperende LED = batterij bijna leeg;
4 laadniveaus: > 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %

HANDMATIGE EN FUNCTIES EN INSTELLINGENGROHE INFRAROOD KRANEN EN SPOELSYSTEMEN
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DE APP VOOR BLUETOOTH®-
COMMUNICATIE
FUNCTIES EN INSTELLINGEN

INSTELLINGEN VIA DE AFSTANDSBEDIENING (CONFIGURATIE)

Instellen detectiebereik in 1–19 stappen (7–20 cm)

Automatisch doorspoelen
Tijd: op tijd of gebruiksafhankelijk in stappen van 4 uur (4–80 uur) 
Looptijd doorspoelen: periodiek, in stappen van 30 seconden (30–600 sec.)

Thermische desinfectie in stappen van 1 minuut (4–23 min.)

Thermische desinfectie activeren met één druk op de knop 

Reinigingsmodus met drie verschillende tijdsinstellingen (180, 320, 560 sec.)

Totale looptijd van watervolume per keer (6–420 sec.)

Looptijd na verlaten detectiebereik is individueel aan te passen in stappen  
van 1 seconde (0–19 sec.)

SERVICE VIA DE AFSTANDSBEDIENING

Uitlezen, opslaan en laden van productprofielen (afhankelijk van productcategorie)

Laadindicator batterij

Herstellen fabrieks- of gebruikersinstellingen

Uitlezen softwareversie, serienummer en productiedatum van het infrarood product

Aantal stroomstoringen

Product in-/uitschakelen

GEBRUIKSGEGEVENS VIA DE AFSTANDSBEDIENING (CONTROLE)

Controle van verbruiks- en stroomgegevens

Aantal thermische reinigingen

Totale looptijd

Aantal keer dat het magneetventiel geopend of gesloten wordt

Aantal keer automatische doorspoeling

Reset stand van het magneetventiel voor onderhoud

grohe.nl
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DE APP VOOR BLUETOOTH®-
COMMUNICATIE  
FUNCTIES EN INSTELLINGEN

VERBETERDE ONDERHOUDSFUNCTIES

Vind alle producten binnen bereik en lees ze één voor één uit

Wachtwoord beveiligde toegang

Eenvoudig producten selecteren via de app

Afzonderlijk namen toekennen aan ieder product

Analyse van het gemiddelde verbruik van de afgelopen 30 dagen

Aantal automatische spoelingen, moment van laatste automatische spoeling

Verbruik per dag, verbruik tijdens de afgelopen 30 dagen

Inschakelen van thermische desinfectie, laatste thermische desinfectie

Totale looptijd van iedere kraan, inschakelen van de magneetventielen

Realtime spoeling

GEMAKKELIJKE, GEBRUIKSVRIENDELIJKE INSTELLINGEN

Bereik instellen in 1–19 stappen (7–20 cm)

Automatisch doorspoelen
Op tijd of gebruiksafhankelijk in stappen van 4 uur (4–80 uur)
Looptijd doorspoelen: periodiek, in stappen van 30 seconden (30–600 sec.)
Precieze tijdregeling

Thermische desinfectie in stappen van 1 minuut (4–23 min.)

Inschakelen van tijdgestuurde thermische desinfectie met één druk op de knop

Reinigingsmodus met drie verschillende tijdsinstellingen (180, 320, 560 sec.)

Totale looptijd van watervolume per keer (6–420 sec.)

Looptijd na verlaten detectiebereik is individueel aan te passen in stappen  
van 1 seconde (0–19 sec.)

VERBETERDE INFORMATIE OVER SERVICE- EN ONDERHOUDSTAKEN

Uitlezen, opslaan en laden van productprofielen: drie profielen per productcategorie

Herstellen fabrieks- of gebruikersinstellingen

Hardware- en softwareversie

Systeemvereisten
Apple* iPhone 5 / 6 / 6s / 6 Plus / SE / 7 / 7 Plus
iPad 2 / 3 / 4 / Air / Air 2 / iPad mini 2 / 3
Apple besturingssysteem: 
iOS 8.0 en hoger (32/64 bit)
Android
4-inch beeldscherm, OS 4.3.x–5.x

Mobiele apparaten en de GROHE Infrarood 
Afstandsbedienings-app zijn niet inbegrepen  
en moeten worden aangeschaft via een 
geautoriseerde Apple-verkoper/-retailer/ 
iTunes of de Google Play Store.

* Apple, het Apple-logo, iPod, iPod Touch, 
iPhone en iTunes zijn handelsmerken  
van Apple Inc. in de VS en andere landen.  
Apple is niet verantwoordelijk voor de  
werking van dit apparaat of de naleving  
van de veiligheidsnormen en regelgeving.
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WELKOM BIJ 
GROHE SMART

Wees SMART en word partner van het grootste loyaliteitsprogramma voor 
badkamerinstallateurs! GROHE SMART is speciaal ontworpen voor installateurs  
van GROHE producten: als GROHE SMART partner krijg je meer waar voor je geld;  
meer 'SMARTS' voor elk GROHE product dat je uit het gehele assortiment koopt  
met een breder aanbod aan interessante beloningen.

Niet alleen individuele installateurs kunnen partner worden bij GROHE SMART,  
maar samen met je collega’s kun je punten, wel bekend als SMARTS, sparen  
voor jouw bedrijf.

WELKE VOORDELEN BIEDT GROHE SMART?

VERZAMEL 'SMARTS' EN ONTVANG BELONINGEN
Ons aanbod bevat meer dan 2.500 producten voor installaties voor of achter de  
muur. Je kan voor al deze producten SMARTS verzamelen en deze inwisselen  
voor aantrekkelijke beloningen! Het registreren van producten die je hebt gekocht 
is eenvoudig. Voer de UPI-code in of scan de QR-code van de GROHE-verpakking  
online of via de SMART app die beschikbaar is in de Apple en Android stores en  
start met het verzamelen van waardevolle bonuspunten.

LIDMAATSCHAP IS GRATIS EN FLEXIBEL
Het lidmaatschap van GROHE SMART is volledig gratis en afgestemd op jouw  
persoonlijke behoeften: ontvang voordelen, beloningen en informatie specifiek  
gericht op jouw persoonlijke behoeften. Hoe meer je GROHE SMART gebruikt,  
des te beter kunnen we je ondersteunen.

BLIJF UP-TO-DATE
Dankzij GROHE SMART ben je altijd goed geïnformeerd. Ontvang als eerste  
productnieuws, word als eerste uitgenodigd om cursussen en introducties van  
producten in je omgeving te volgen, neem als eerste deel aan gratis e-learningmodules  
en ken als eerste alle beschikbare speciale aanbiedingen.

REGISTREER JE NU OP GROHESMART.NL

GROHE SMARTGROHE INFRAROOD KRANEN EN SPOELSYSTEMEN
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Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel. 079-368 01 33
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Volg ons

Scan de QR-code om de nieuwste brochure 
als downloadversie of PDF op je tablet  
of smartphone te bekijken.

 TOUCH-FREE  
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