
FØR ET DRYPP  
BLIR EN OVERSVØMMELSE.
MED GROHE SENSE BLIR DU VARSLET.

grohe.no
Følg oss 

FÅ DIN GROHE SENSE NÅ!

SE FILMENE

KONTAKT

KJØP GROHE SENSE
på grohesense.grohe.com

våre på youtube.com/GROHE.com

en GROHE-installatør på find-installer.grohe.com
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VI TROR ALLE AT  
DET IKKE KOMMER  
TIL Å RAMME OSS. 
 
MEN HVER  
2. FAMILIE  
HAR OPPLEVD  
VANNSKADER  
MINST EN GANG.

DE SKREMMENDE  
FAKTAENE OM VANNSKADER:  
DET STØRSTE PROBLEMET  
I HJEMMET

54 %

65 %

21 500 kroner

 1.1 
million

24 Timer

54 % av alle husholdninger har vært utsatt 
for vannskader som skyldes vanninntaket.1

65 % av alle tilfellene skyldtes rørene.2

I 93 % av alle tilfellene kunne 
vannskadene ha vært unngått.3

I Europa er gjennomsnittskostnaden for reparasjoner 
etter vannskader 21 500 kroner.4 28 % av alle 
husholdninger får ikke dekt utgiftene til dette.  
De som får dekt utgiftene sine, får kun dekt 61 %1 
av totalkostnaden.

I 2015 var det 1,1 millioner 
tilfeller rapporterte vannskader  
i private hjem bare i Tyskland.4

Etter bare 24 timer kan 
det oppstå muggvekst 
på grunn av fuktighet. 
Mugg kan forårsake 
pustebesvær, astma  
og allergier.593 %

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  fra tyske forsikringsselskaper: http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/

wohngebaeudeversicherung
5  https://irp-cdn.multiscreensite.com/c4e267ab/files/uploaded/Rf7chFZfSe2cTKWmjbMA_WHO_

Guidelines%20for%20Indoor%20Air%20Quality_Dampness%20and%20Mould_2009.pdf



OPPDAGER 
LEKKASJER  
PÅ GULVET

REGISTRERER 
TEMPERATUR 
OG RISIKO FOR 
FROSTSKADER

REGISTRERER 
FUKTIGHET

REGISTRERER 
FORBRUK

REGISTRERER 
RISIKO FOR 
FROSTSKADER OG 
MIKROSKOPISKE 
LEKKASJER**

REGISTRERER 
SPRUKNE RØR*, 
OG STOPPER 
VANNTILFØRSELEN 
AUTOMATISK

REGISTRERER 
VANNTRYKK, 
TEMPERATUR  
OG MENGDE

GROHE SENSE OG GROHE SENSE GUARD: 
SIKKERHETSMANNSKAPET FOR 
VANNSIKKERHET I HJEMMET.

*   GROHE definerer et sprukket rør som et hull eller en sprekk i rørene som fører til at vannet renner med tilnærmet maksimal styrke. Registrering av sprukne rør avhenger av 
det generelle vannforbruket. Derfor kan tidsforsinkelsen før avstenging variere betydelig. Vannet vil fortsatt renne i denne perioden. Du kan redusere tiden ved å kombinere 
installasjonen med GROHE Sense på kritiske steder.

**   Mikrolekkasjetesten gjennomføres en gang i døgnet. Resultatet kan påvirkes av rørmateriale, volum og andre egenskaper. Registrering av mikroskopiske lekkasjer er  
i de fleste tilfeller begrenset til kaldtvannssystemet. Kombiner med GROHE Sense for å overvåke potensiell økning i fuktighet over tid.



… stenger GROHE Sense Guard automatisk 
vanntilførselen og varsler deg via smarttelefon  
som er koblet til internett.

GROHE SENSE DEN SMARTE  
VANNSENSOREN SOM  
REGISTRERER VANN I HJEMMET

GROHE Sense overvåker temperatur og fuktighetsnivåer, 
og du blir varslet hvis nivåene blir for høye eller for lave 
sammenlignet med grensene du har definert. 
 
Når vannet kommer i kontakt med sensorens base 
på grunn av lekkasjer eller oversvømmelse, varsler 
GROHE Sense deg umiddelbart …

GROHE SENSE GUARD 
DEN SMARTE LEKKASJESTOPPEREN SOM 
REGISTRERER LEKKASJER* OG AUTOMATISK 
STENGER VANNTILFØRSELEN

GROHE Sense Guard måler vannmengde,  
trykk og temperatur.

Når et rør sprekker*, …

… slik at du har tid til å reagere.

*   Registrering av sprukne rør avhenger av det generelle vannforbruket. Derfor kan 
tidsforsinkelsen før avstenging variere betydelig. Vannet vil fortsatt renne i denne 
perioden. Du kan redusere tiden ved å kombinere installasjonen med GROHE Sense  
på kritiske steder.



Til Android 4.3+ og Apple iOS 9+

Appen GROHE Ondus –  
din personlige digitale vannprofil
Med appen GROHE Ondus på smarttelefonen  
din vet du hele tiden hva som foregår i hjemmet,  
og du har full kontroll.

GROHE SENSE GIR HELE HJEMMET 
VANNSIKKERHET HELE DØGNET, ALLE 
DAGER REGISTRER, VARSLER OG STOPPER!

GRONE Sense er et lettmontert vannsikkerhetssystem som kobles til trådløst nettverk  
og dekker hele huset. 
 
Men i tillegg registrerer GROHE Sense Guard vannforbruket, registrerer mikroskopiske 
lekkasjer, og dersom røret sprekker, vil GROHE Sense Guard til og med stenge 
vanntilførselen. Automatisk.



INSTALLER GROHE SENSE  
SELV – PÅ ET ØYEBLIKK

SLAPP AV – OG LA GROHES  
INSTALLATØR GJØRE JOBBEN

Det tar bare ti minutter å installere GROHE 
Sense-enheter rundt om i huset. 
 
Last ned appen, registrer deg, plasser 
sensoren på ønsket sted, monter batteriene 
og koble enhetene til det trådløse nettverket 
ved hjelp av appen GROHE Ondus.

GROHE Sense anbefalt 
utsalgspris kr 549 inkl. mva.

GROHE Sense Guard  
anbefalt utsalgspris  
kr 4399 inkl. mva.

Vi anbefaler at du lar en profesjonell montør 
installere GROHE Sense Guard. Installatøren 
gjør jobben raskt og enkelt, det hele tar rundt 
90 minutter.

Du finner din nærmeste GROHE-installatør  
på find-installer.grohe.com

Overvåker 
romtemperatur og 
risiko for frostskader

Varsler deg når 
problemer oppstår

Registrerer  
sprukne rør** 

Overvåker vanntrykk 
og mengde

Sporer 
vannforbruk*****

Registrerer 
oversvømmelser

Overvåker  
fuktigheten

Enkel montering

GROHE Ondus app

Registrerer 
mikroskopiske 
lekkasjer*** og  
kraner som drypper

Overvåker 
vanntemperatur og 
risiko for frostskader

Kontrollerer temperaturen i rommet. Hvis den 
er over eller under grensene du har definert, blir 
du varslet. Hvis temperaturen faller under 3 °C, 
sendes et varsel om risiko for frostskader.*

Situasjonsavhengige varsler  
sendes direkte til smarttelefonen din.

Hvis det registrerer et sprukket rør, stenges 
vanntilførselen automatisk, og du varsles  
via smarttelefonen din.

Overvåker vanntrykket, og varsler deg hvis  
det blir kritisk. I tillegg kan den brukes  
til å registrere uvanlig vannforbruk.****

Gjør det enkelt å få oversikt over vannforbruket, 
og lar deg holde kontroll på regningene.

Sender ut et pulserende rødt lys og en pipelyd 
hvis den registrerer oversvømmelse, og varsler 
deg samtidig via smarttelefonen din.

Kontrollerer fuktighetsnivået i rom, og varsler 
deg basert på grensene du har definert. 

Du kan raskt og enkelt montere GROHE Sense  
i hele hjemmet – på bare ti minutter. Tilgjengelig 
både i batteridrevet og strømdrevet utgave.

En app for å få tilgang til, og for  
å administrere alle tilkoblede  
GROHE-produkter fra din mobile enhet.

Varsler deg via smarttelefonen din når  
den registrerer mikroskopiske lekkasjer  
i kaldtvannssystemet.

Varsler deg hvis temperaturen  
i vanntilførselen faller under 3 °C.

Installeres på 
mindre enn 
90 minutter

GROHE SENSE GROHE SENSE 
GUARD

GROHE SENSE OG GROHE SENSE GUARD:  
ALLE FORDELENE KORT FORTALT

* skal ikke brukes til brannvarsling 
**   Registrering av sprukne rør avhenger av det generelle vannforbruket. Derfor kan tidsforsinkelsen før avstenging variere betydelig. Vannet vil fortsatt renne i denne perioden. Du 

kan redusere tiden ved å kombinere installasjonen med GROHE Sense på kritiske steder.
***  Mikrolekkasjetesten gjennomføres en gang i døgnet. Resultatet kan påvirkes av rørmateriale, volum og andre egenskaper. Registrering av mikroskopiske lekkasjer er i de fleste 

tilfeller begrenset til kaldtvannssystemet. Kombiner med GROHE Sense for å overvåke potensiell økning i fuktighet over tid.
****  Registreringshastigheten avhenger av husets vannforbruksprofil. Du kan redusere tiden ved å kombinere installasjonen med GROHE Sense på kritiske steder.
*****  viser en indikasjon på vannforbruket


