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HVORFOR ELEKTRONIK?

DEN BERØRINGSFRIE VINDER INDEN  
FOR SUVERÆN HYGIEJNE

Infrarød teknologi fra GROHE anvendes traditionelt primært til 
håndvaske og urinaler. Det er på dette område, og i forbindelse med 
WC'er, at fordelene ved berøringsfri aktivering bliver specielt tydelige 
i forhold til eliminering af potentielle kilder til krydskontaminering og 
spredning af bakterier.

BERØRINGSFRI KOMFORT

GROHE har fremstillet infrarøde produkter i mange år, hvor teknikken 
sikrer, at alle armaturer starter og stopper vandet pålideligt og præcist. 
Resultatet er behagelige og bæredygtige produkter, der kan betjenes 
uden berøring, til unge såvel som gamle. 

INTEGRERET OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET

GROHEs infrarøde løsninger giver stor værdi. Med relativt lave 
anskaffelsesomkostninger tilbyder vores løsninger en bred vifte 
af funktioner, der kan holde dine udgifter til vand, energi og 
vedligeholdelse nede på et minimum. Det gør dem ideelle til  
brug i både offentlige bygninger og private boliger.

De optimale løsninger inden for dette område er vores infrarøde 
produkter med PowerBox, som er et integreret strømsystem.

HVORFOR
ELEKTRONIK? 
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BERØRINGSFRIE PRODUKTER TIL FORSKELLIGE 
AFTAPNINGSPUNKTER 

GROHEs berøringsfrie blandingsbatterier og armaturer passer til bruser, 
WC og urinaler. 

De primære funktioner kan indstilles uden brug af yderligere anordninger. 
De omfatter:
• Automatisk skyl for at forhindre vandstagnation
• Termisk desinfektion
• Rengøringsstop

Ved hjælp af fjernbetjeningen eller appen kan indstillingerne for alle funktioner 
ændres, så de mere præcist passer til særlige behov eller omgivelser. 

PÅLIDELIG OG GENNEMTESTET BERØRINGSFRI TEKNOLOGI

GROHEs infrarøde teknologi er gennemtestet og pålidelig; den er blevet 
brugt og opdateret med succes gennem de sidste 40 år, hvilket har ført  
til et særdeles driftssikkert produkt.

Ved erhvervsmæssig brug kan GROHEs PowerBox også være med til 
at spare energi. En turbine konverterer kinetisk energi til lagret elektrisk 
energi, hver gang hanen bruges. Vandet skal blot løbe i 60 sekunder for  
at kunne forsyne armaturet med strøm i 24 timer.

DESIGN

GROHEs berøringsfrie produkter fås i mange forskellige design, der alle 
kendetegnes ved deres slanke, moderne linjer og glatte, rengøringsvenlige 
detaljer. Uanset hvilket projekt, du er i gang med, har vi det perfekte 
berøringsfrie design, der passer perfekt til din stil.

BRUGERVENLIG INSTALLATION

Det er ikke kun den mekaniske montering, der er nem. Også 
indstilling af elektronikken er gjort brugervenlig for installatøren, hvor 
standardfabriksindstillingerne fra starten er programmeret, så de med  
det samme passer til de mest almindelige behov. Elektronikken kan 
forsynes med strøm via en transformer, men også fra et batteri med 
usædvanlig lang levetid på syv år (med 150 aktiveringer pr. dag).

Den dobbeltrettede sensor kan programmeres manuelt og kan også 
aflæses og programmeres via fjernbetjening eller via en app.

FORDELENE
VED GROHE ELEKTRONIK
ER TYDELIGE 

FORDELENE VED GROHE ELEKTRONIK
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FJERNBETJENING
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FJERN-
BETJENINGEN 

Alle funktioner og indstillinger (se side 38) kan ændres med den nye GROHE 
fjernbetjening. Menuerne er opbygget med en logisk struktur, der sikrer enkel 
betjening. Fjernbetjeningen er intuitiv og ligetil at bruge og giver VVS-folk, 
viceværter eller facility managere adgang til produkterne.

Den integrerede skærm viser tydeligt alle indstillingsmuligheder og indstillinger –  
selv termisk desinfektion kan nemt aktiveres ved blot at trykke på en knap,  
og derudover får brugeren på et øjeblik vist forskellige anvendelsesmuligheder. 

grohe.dk



FJERNBETJENINGS-
APPEN 

Udvalgte GROHE produkter bruger Bluetooth® til at kommunikere via smartphones 
og tablets med en app, der kan downloades gratis (via Apple eller Android Store). 
Fordelen ved denne app er, at du kan aflæse flere produkter fra en afstand på 
ca. 15 meter. Du kan give produkterne individuelle navne og beskytte dem med 
adgangskoder for at forhindre uautoriseret adgang udefra. 

Denne app kan udføre en analyse af det gennemsnitlige forbrug over de seneste  
30 dage, vise antallet af automatiske skyl og tidspunktet for det seneste automatiske 
skyl (se side 36). Denne app kan også spore aktiveringer af termisk desinfektion, 
herunder den seneste termiske desinfektion – alt sammen i realtid.

FJERNBETJENINGS-APP
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nyhed

36 446 000 / 704182.104 
Infrarødt håndvaskarmatur (6 V)
uden blandeenhed
Høj mousseur 190 mm

36 445 000 / 704183.104 
Infrarødt håndvaskarmatur (6 V)
med blandeenhed
Høj mousseur 211 mm
36 444 000 / 704183.504
Infrarødt håndvaskarmatur (230 V) 

36 447 000 / 704184.504 
Infrarødt håndvaskarmatur (230 V)
uden blandeenhed
fremspring 182 mm

36 264 001 / 704184.004 
Indbygningskasse til koldt eller 
forblandet vand
til 36 442 000 / 36 447 000

38 748 002 
Rapid Sl indbygget til koldt eller 
forblandet vand
til 36442000 / 36 447 000

65 807 000 / 747073.010 
Rund
pop-up bundventil i metal
til håndvask
med overløbshul

28 912 000 / 750060.004  
Rund
vandlås

GROHE 
sensor

GROHE 
fjernbetjening

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

BerøringsfritLongLife
batteri

SmartFix

Juster indstilling via:
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Essence E seriens formsprog, der er baseret på den cylindriske form, er enkelt, men 
alligevel sofistikeret. Kombinationen af et moderne look og et højt komfortniveau 
på grund af tudens højde og drejefunktion skaber et elegant design, der passer 
lige så godt i offentlige og halvoffentlige områder og restauranter som i private 
sanitetsløsninger.

grohe.dk
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ESSENCE E



Med slanke, skarpe linjer og kubisk form er Eurocube E perfekt til 
minimale rum, hvor det er vigtigt at udtrykke et designstatement. 
Suppleret med vores gennemtestede infrarøde teknologi er dette 
særdeles populære etgrebsarmatur, som er et kubisk mesterværk, nu 
også velegnet til kontorer, hoteller eller anden erhvervsmæssig brug.
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GROHE
EUROCUBE E 

EUROCUBE E

nyhed

Juster indstilling via:

GROHE 
sensor

GROHE 
fjernbetjening

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

BerøringsfritLongLife
batteri

SmartFix

36 442 000 / 704188.504 
Infrarødt håndvaskarmatur (230 V)
uden blandeenhed
fremspring 172 mm

36 264 001 / 704184.004  
Indbygningskasse til koldt eller 
forblandet vand
til 36 442 000 / 36 447 000

38 748 002 
Rapid Sl indbygget til koldt eller 
forblandet vand
til 36442000 / 36 447 000

40 565 000 
Firkantet
pop-up bundventil i metal
til håndvask
med overløbshul

40 564 000 
Firkantet
vandlås

36 441 000 / 704187.104
Infrarødt håndvaskarmatur (6 V)
med blandeenhed
Høj mousseur 200 mm
36 440 000 / 704183.504 
Infrarødt håndvaskarmatur (230 V)

grohe.dk



36 209 000 / 704169.974  
Skjult blandeenhed til Europlus E

36 240 001 / 704156.034  
Infrarød håndvasktermostat (6 V),  
vægmonteret, fremspring: 232 mm
36 239 001 / 704156.004  
fremspring 264 mm

36 387 000 / 704152.054 
Infrarødt håndvaskarmatur  
med PowerBox og blandeenhed 

36 207 001 / 704152.004  
Infrarødt håndvaskarmatur (6 V)  
med blandeenhed
Høj mousseur 91 mm
36 236 001 / 704153.004  
med blandeenhed og afløbsgarniture
36 208 001 / 704151.004  
uden blandeenhed

36 015 001 / 704152.404  
Infrarødt håndvaskarmatur (230 V)  
med blandeenhed 
34 197 001 / 704152.504 
med blandeenhed til lavt tryk 
36 016 001 / 704151.404  
uden blandeenhed

LongLife
batteri

BerøringsfritGROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

GROHE 
CoolTouch

GROHE 
TurboStat

Juster indstilling via:

GROHE 
sensor

GROHE 
fjernbetjening
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Europlus E fra GROHE er baseret på et tidløst design, der har gjort produktet til  
en klassiker i offentlige sanitetsrum over hele verden. Ejere og operatører af lufthavne, 
sportsanlæg, hospitaler, klinikker og restauranter værdsætter denne effektive  
og alsidige anvendelse af pålidelig teknologi, der har bevist sit værd i mange år.

grohe.dk
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Cosmopolitan E serien tilbyder et stort sortiment med forskellige højder og længder 
på tudene, med eller uden blandeenhed, og er en perfekt løsning til operatører af 
offentlige eller erhvervsmæssige sanitetsløsninger. 

Tuden på Eurosmart CE blandeenhederne er designet med en vinkel på 7 grader, hvilket 
øger brugerkomforten, fordi det giver ekstra plads under hanen til at vaske hænderne. 
Designet er visuelt karakteriseret af den markante rund-ovale form, der også kendetegner 
IR-sensoren, og er typisk for Cosmopolitan sortimentet af armaturer fra GROHE. Den enkle 
elegance forstærkes af armaturkroppen, som ingen sammenføjninger har, hvilket gør den 
nem at rengøre.
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GROHE
EUROSMART CE / EUROECO CE

EUROSMART CE / EUROECO CE

nyhed

36 269 000 / 704157.504  
Infrarødt håndvaskarmatur (230 V) 
uden blandeenhed

36 384 000 / 704157.154  
Infrarødt håndvaskarmatur  
med PowerBox  
uden blandeenhed 

36 333 000 / 704163.104  
Infrarød håndvasktermostat (6 V) 
vægmonteret, fremspring: 255 mm
36 332 000 / 704163.204 
fremspring: 287 mm

36 271 000 / 704157.104 
Infrarødt håndvaskarmatur (6 V)  
uden blandeenhed
Høj mousseur 86 mm

36 274 000 / 704160.104  
Infrarødt håndvaskarmatur (6 V) 
vægmonteret 
uden blandeenhed
fremspring: 170 mm

36 327 001 / 704161.104 
Infrarødt håndvaskarmatur (6 V)
med blandeenhed 
Høj mousseur 106 mm
36 331 001 / 704161.204 
med blandeenhed og afløbsgarniture
36 330 001 / 704161.304 
med skjult blandeenhed  
Nyhed: 36 439 000
uden blandeenhed

36 325 001 / 704161.504 
Infrarødt håndvaskarmatur (230 V) 
med blandeenhed 
36 324 001 / 704161.404  
med blandeenhed til lavt tryk

36 421 000 / 704167.504  
Størrelse L
Infrarødt håndvaskarmatur (230 V)
med blandeenhed
Høj mousseur 150 mm
36 422 000 / 704167.104 
Infrarødt håndvaskarmatur (6V)

36 386 001 / 704161.254 
Infrarødt håndvaskarmatur  
med PowerBox og blandeenhed

LongLife
batteri

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

GROHE 
CoolTouch

GROHE 
TurboStat

Berøringsfrit

Juster indstilling via:

GROHE 
sensor

GROHE 
fjernbetjening
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36 339 000 / 704165.900  
Indbygningskasse til tilslutning 
til blandeenhed

36 315 000 / 704165.104  
Infrarødt håndvaskarmatur (230 V) 
vægmonteret, med blandeenhed 
fremspring: 172 mm
36 376 000 / 704165.134 
Kromtud og dækplade 
til indbygningskasse 36 339 000
fremspring: 232 mm

36 273 000 / 704159.104  
Infrarødt håndvaskarmatur (230 V) 
vægmonteret, uden blandeenhed
Kromtud og dækplade 
til indbygningskasse 36 336 000
eller 36 337 000 
fremspring: 172 mm

36 336 000 / 704159.002  
Indbygningskasse med integreret 
forudindstillelig termostatisk 
blandeenhed 
36 337 000 / 704159.001  
Indbygningskasse til koldt
eller forblandet vand

36 335 SD0 / 704166.307  
Infrarødt håndvaskarmatur (230 V)
vægmonteret, fremspring: 172 mm
36 334 SD0 / 704166.337
Messing/SuperSteel tud 
dækplade af rustfrit stål 
til indbygningskasse 36 336 000
eller 36 337 000, fremspring: 232 mm

Juster indstilling via:

GROHE 
sensor

GROHE 
fjernbetjening

GROHE 
EcoJoy

GROHE 
StarLight

BerøringsfritSmartFix
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Cosmopolitan E serien tilbyder 1-hulsløsninger og en 
række indbygningsprodukter med blanding, forblanding 
eller til koldt vand. Det friske, rene design passer perfekt 
i alle omgivelser og har yderligere fordele i form af skjult 
rørføring, som gør det nemmere at holde produkterne 
rene, og som også giver et elegantere look.

grohe.dk
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GROHE
INFRARØDT WC OG URINAL

Trykpladerne med infrarød teknologi til urinal- og WC-skyl er det perfekte supplement til vores 
armaturer. De har alle en ting til fælles: den samme sensorteknologi, som indeholder alle de 
funktioner og fordele, der skal til for at skabe et totalt hygiejnisk og komfortabelt rumkoncept.

Den infrarøde teknologi garanterer, at WC /urinal altid er rent til den næste bruger, og det  
er også muligt at programmere et automatisk forskyl eller rengøringsskyl efter en nærmere 
indstillet periode med inaktivitet for at undgå vandstagnation.

INFRARØDT WC OG URINAL
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37 427 000 / 618776.304  
Tectron Rondo konverteringsenhed  
med infrarød elektronik til 37 021 000 
og varianter (6 V)
37 428 000 / 618776.604  
til 37 339 000 og varianter (6 V)

37 751 001 / 618774.504  
Tectron konverteringssæt  
til infrarød elektronik (6 V)

37 421 000 / 618776.004 
Tectron Rondo infrarød elektronik (6 V)

37 324 001 / 616990.164  
Tectron Skate infrarød elektronik (6 V)
37 324 SD1 / 616990.154 
rustfrit stål
37 321 001 / 616990.174  
Tectron Skate infrarød elektronik (230 V)
37 321 SD1 / 616990.184 
rustfrit stål
37 321 SH1 / 616990.194  
alpinhvid

37 337 001 / 616990.134  
Tectron Surf infrarød elektronik (6 V)
37 336 001 / 616990.144  
Tectron Surf infrarød elektronik (230 V)

38 787 000 / 616990.996  
Indbygningskasse til urinal (6 V)
37 338 000 / 616990.995  
UP-indbygningskasse  
til Urinal 6 V eller 230 V

38 698 SD1 / 616990.800  
Tectron Skate infrarød WC-plade  
til cisterne (230 V) 
rustfrit stål
38 393 SD1 / 616990.827  
til skylleventil (230 V)

38 699 001 / 616990.814  
Tectron Surf infrarød WC-plade  
til cisterne (230 V)

37 418 000 / 616990.734  
Tectron Skate infrarød WC-plade  
til cisterne (230 V)  
med ekstra manuel aktivering 
37 419 SD0 / 616990.740  
rustfrit stål

URINAL 
TECTRON INDBYGGET

WC 
TECTRON INDBYGGET

SYNLIG INSTALLATION EFTERMONTERINGSSÆT

Juster indstilling via:

GROHE 
sensor

GROHE 
fjernbetjening

GROHE 
StarLight

LongLife
batteri

Berøringsfrit

grohe.dk



BLUETOOTH®

FJERNBETJENINGSAPP-PRODUKTER MED
BLUETOOTH® KOMMUNIKATION

Udvalgte GROHE produkter (230 V) med Bluetooth® kommunikation* er udstyret 
med en særlig funktion: De kan kommunikere med smartphones og tablets via  
en app, som kan downloades gratis, og som gør det nemmere end nogensinde 
før at aflæse forbrugsdata og indstille en række funktioner.

I sanitære rum med mange armaturer eller WC-/urinalskyl registreres data fra alle 
infrarøde produkter inden for rækkevidde med det samme og kan aflæses en efter 
en. Og hvad mere er, kan du give de forskellige aftapningspunkter navne via appen 
for at gøre vedligeholdelsen mere systematisk.
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* Ordmærket Bluetooth® og logoer er registrerede 
varemærker tilhørende Bluetooth® SIG, Inc. og 
bruges af Grohe AG under licens. Andre varemærker 
og brandnavne tilhører de respektive ejere.

grohe.dk



BLUETOOTH®

GROHE ARMATURER
MED BLUETOOTH® KOMMUNIKATION*

37 505 SD0 / 616990.837  
Indbygningskasse med integreret  
forudindstillelig termostatisk 
blandeenhed

36 337 000 / 704159.001  
Indbygningskasse til koldt
eller forblandet vand

36 339 000 / 704165.900  
Indbygningskasse til tilslutning  
til blandeenhed

36 413 000 / 704161.604  
Eurosmart Cosmopolitan E  
infrarødt håndvaskarmatur (230 V)  
med blandeenhed til app

36 409 000 / 704157.604  
Euroeco Cosmopolitan E  
infrarødt håndvaskarmatur (230 V)  
uden blandeenhed til app

36 411 000 / 704152.604  
Europlus E  
infrarødt håndvaskarmatur (230 V) 
med blandeenhed til app

36 415 000 / 704170.204  
Eurosmart Cosmopolitan E  
infrarød håndvasktermostat (230 V) 
vægmonteret, til app
fremspring: 287 mm
39 383 000 / 704163.990  
Indbygningsdel til 36 414 000

36 412 000 / 704165.604  
Eurosmart Cosmopolitan E  
infrarødt håndvaskarmatur (230 V) 
vægmonteret, med blandeenhed til app, 
fremspring: 172 mm  
til indbygningskasse 36 339 000

36 410 000 / 704166.6040  
Euroeco Cosmopolitan E  
infrarødt håndvaskarmatur (230 V)  
uden blandeenhed til app 
fremspring: 172 mm  
til indbygningskasse 36 336 000
og 36 337 000

Juster indstilling via:

GROHE 
sensor

GROHE 
fjernbetjening

GROHE 
Bluetooth®

GROHE 
CoolTouch

GROHE 
TurboStat

GROHE 
StarLight

GROHE 
EcoJoy

BerøringsfritSmartFix
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36 416 000 
Indbygningskasse med termostatisk 
blandeenhed

37 505 SD0 / 616990.837  
Tectron Skate  
infrarød WC-plade  
til cisterne (230 V)  
til app 
rustfrit stål

37 338 000 / 616990.995  
Indbygningskasse til urinal 6 V eller 
230 V  

39 369 000 
Temperatursensor (230 V)
til app 
skal kombineres med
Rapid SL 39 376 000

36 415 000 / 704170.204  
Eurosmart Cosmopolitan E  
infrarødt brusearmatur 
vægmonteret, (230 V)  
uden blandeenhed til app
til indbygningskasse 36 416 000

37 504 000 / 616990.094  
Tectron Skate  
infrarød WC-plade  
til cisterne (230 V)  
med ekstra manuel aktivering
til app

37 503 000 / 616990.084  
Tectron Skate  
infrarød urinalplade (230 V)  
til app

* Ordmærket Bluetooth® og logoer er registrerede 
varemærker tilhørende Bluetooth® SIG, Inc. og  
bruges af Grohe AG under licens. Andre varemærker 
og brandnavne tilhører de respektive ejere.

grohe.dk



36 133 000 / 745101.336 
Tyverisikret mousseur  
med nøgle 7,5 - 9,0 l/min ved 3 bar

36 338 000 / 704169.980  
Universal strømforsyning  
til skjult stikdåse

38 896 000 / 616990.997  
Forlængersæt, 50 mm 
til 37 338 000 og 38 787 000

36 276 000 / 704169.950 
Drejelås til Eurosmart Cosmopolitan E

36 340 000 / 704169.983  
Forlængerledning, 3 m
36 341 000 / 704169.990 
10 m

47 533 000 / 704141.904  
Grohtherm Micro tilslutningssæt til 
armaturer med blanding
45 704 000 / 704142.903  
til armaturer uden blanding

34 487 000 / 704142.104  
Grohtherm Micro
termostat til placering under vask

42 388 000 
Universal strømforsyning  
til synlig stikdåse

GROHE 
TILBEHØR

TILBEHØR
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36 407 001 / 704169.951  
Fjernbetjening til alle
GROHE infrarøde armaturer 
inkl. demotilstand

grohe.dk



Warranty

GROHE

Ye
ar

GROHE INFRARØD TEKNOLOGI
DINE FORDELE 

FORDELE FOR OPERATØRER AF SANITÆRE RUM I OFFENTLIGE RUM  
OG RUM TIL ERHVERVSMÆSSIGE FORMÅL

 Pålidelig og holdbar teknologi med mange forskellige valgmuligheder,  
der gør det muligt at opfylde brugerens behov

Fuld gennemsigtighed, når armaturer og skyllesystemer aktiveres, hvilket betyder 
flere muligheder for at registrere og kontrollere brugsmønstre

Nemmere vedligeholdelse

Forbedret sikkerhed og hygiejne takket være forenklede indstillinger  
for automatisk skyl, termisk desinfektion og rengøringsstop

 Mere effektiv og omkostningseffektiv

Mere bæredygtig takket være lavere vand- og elektricitetsforbrug

FORDELE FOR VVS-FOLK

Bedre adgang til indstillinger og styring af armaturer og skyllesystemer

Intuitiv aktivering og styring af løbetider, gennemstrømningshastigheder, 
detekteringszoner og andre funktioner

Nemmere indstilling af funktioner som f.eks. automatisk skyl, rengøringsskyl  
og termisk desinfektion

Hurtigere og/eller samtidig indstilling af hele rækker af sanitetsprodukter 

Forbedret servicekvalitet og nemmere planlægning af vedligeholdelse

5 ÅRS GARANTI

Da GROHEs produkter er designet til, at have et exceptionelt langt serviceliv og 
er underlagt intensiv og forlænget brugstest, kan vi tilbyde omfattende garantier.

FORDELENE VED INFRARØD TEKNOLOGI
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FUNKTIONER OG 
INSTILLINGER - MANUELT

MANUELLE INDSTILLINGSMULIGHEDER VIA SENSORER

7 forudindstillede standardprogrammer til nøglefunktioner 

Hyppighed af automatiske skyl
(deaktiveret, 24 eller 72 timer for at forhindre vandstagnation)

Varighed af automatisk skyl (60, 300 eller 600 sek.)

Termisk desinfektion (3, 5 eller 11 min. eller kontinuerlig drift); 
Sensorovervåget: Automatisk stop, når en hånd nærmer sig (refleksion)

Rengøringsstop (deaktiveret eller 180 sek., er nem at bruge for 
rengøringspersonalet)

Indstilling af skylvolumen til WC og urinal (WC 4-9 l, urinal 1-7 l)

Indikator for batteriopladning Blinkende LED = lav batteriopladning: 
viser 4 opladningsniveauer: >60 %, >40 %, >20 %, <20 %

FUNKTIONER OG INSTILLINGER - MANUELTGROHE ARMATURER OG SKYLLESYSTEMER
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FUNKTIONER OG INDSTILLINGER MED FJERNBETJENING
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FJERNBETJENINGEN
FUNKTIONER OG INDSTILLINGER 

INDSTILLINGER VIA FJERNBETJENING (KONFIGURATION)

Indstilling af rækkevidde i 1-19 trin (7-20 cm)

Automatisk skyl
Tidspunkt: Trin af 4 timer afhængigt af tid eller brug (4-80 timer) 
Varighed af skyl: Fleksibel, i trin af 30 sekunder (30-600 sek.)

Termisk desinfektion i trin af 1 minut (4-23 min.)

Aktivering af termisk desinfektion med et tryk på en knap 

Rengøringsstop med tre forskellige tidsindstillinger (180, 320, 560 sek.)

Vandets løbetid i alt pr. aktivering (6-420 sek.)

Løbetiden, efter at detekteringszonen er forladt, kan indstilles individuelt  
i trin af 1 sekund (0-19 sek.)

SERVICE VIA FJERNBETJENING

Udlæsning, lagring og indlæsning af produktprofil  
(afhængigt af produktkategori)

Indikator for batteriopladning

Gendan fabriks- eller brugerindstillinger 

Udlæsning af det infrarøde produkts softwareversion,  
serienummer og produktionsdato

Antal strømafbrydelser

Aktivering/deaktivering af produkt

FORBRUGSDATA VIA FJERNBETJENING (OVERVÅGNING)

Overvågning af forbrugsdata og gennemstrømningsdata

Antal termiske desinfektioner

Vandets løbetid i alt

Antal gange, hvor magnetventilen åbnes og lukkes

Antal automatiske skyl

Nulstilling af magnetventilens tæller ved vedligeholdelse

grohe.dk



FUNKTIONER OG INDSTILLINGER MED FJERNBETJENINGSAPP 
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FJERNBETJENINGSAPPEN
FUNKTIONER OG INDSTILLINGER

FORBEDREDE VEDLIGEHOLDELSESFUNKTIONER

Finder alle produkter i sortimentet og udlæser dem et efter et 

Adgangskodebeskyttet adgang 

Enkelt produktudvalg via appen 

Tildeling af individuelt navn til hvert produkt 

Analyse af gennemsnitlige forbrugsdata over de seneste 30 dage 

Antal automatiske skyl, tidspunkt for seneste automatiske skyl 

Forbrug pr. dag, forbrug i løbet af de seneste 30 dage 

Aktiveringer af termisk desinfektion, seneste termiske desinfektion 

Vandets løbetid i alt for hvert armatur, aktiveringer af magnetventilen 

Skyl i realtid

PRAKTISKE, BRUGERVENLIGE INDSTILLINGSMULIGHEDER

Indstilling af rækkevidde i 1-19 trin (7-20 cm)

Automatisk skyl 
Trin af 4 timer afhængigt af tid eller brug (4-80 timer) 
Varighed af skyl: Fleksibel, i trin af 30 sekunder (30-600 sek.) 
Præcis tidsstyring 

Termisk desinfektion i trin af 1 minut (4-23 min.)

Aktivering af tidsstyret termisk desinfektion med et tryk på en knap 

Rengøringsstop med tre forskellige tidsindstillinger (180, 320, 560 sek.)

Vandets løbetid i alt pr. aktivering (6-420 sek.)

Løbetiden, efter at detekteringszonen er forladt, kan indstilles individuelt  
i trin af 1 sekund (0-19 sek.)

FORBEDRET INFORMATION OM SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Udlæsning, lagring og indlæsning af produktprofil: tre profiler pr. produktkategori 

Gendan fabriks- eller brugerindstillinger

Hardware- og softwareversion

Systemkrav
Apple* iPhone 5/6/6s/6 Plus/SE/7/7 Plus
iPad 2/3/4/Air/Air 2/iPad mini 2/3
Apple operativsystem: 
iOS 8.0 og højere (32/64 bit)
Android
4-tommers display, OS 4.3.x–5.x

Mobile slutenheder og GROHEs infrarøde 
fjernbetjeningsapp er ikke inkluderet i leveringen 
og skal købes gennem en autoriseret Apple-
forhandler/forhandler/iTunes eller Google Play 
Store.

* Apple, Apple-logoet, iPod, iPod Touch, iPhone og 
iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. og er 
registreret i USA og andre lande. Apple påtager sig 
ikke noget ansvar for denne enheds funktion eller 
dens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder 
og forskriftsmæssige normer.

grohe.dk



VELKOMMEN TIL
GROHE SMART

Vær SMART, og bliv partner i det største loyalitetsprogram for badeværelsesmontører!
GROHE SMART er specialdesignet til montører af GROHEs produkter: Som GROHE SMART  
partner får du mere for pengene – flere "SMARTS" for hvert GROHE produkt, der købes fra  
hele sortimentet, og et stort udvalg af spændende præmier.

Men det er ikke kun individuelle installatører, der kan blive partner med GROHE SMART.  
Hele din virksomhed kan være med – hver eneste medarbejder kan samle point, også  
kaldet SMARTS, til virksomheden.

HVILKE FORDELE KAN GROHE SMART TILBYDE DIG? 

SAML PÅ "SMARTS", OG FÅ DINE PRÆMIER 

Vores sortiment indeholder mere end 2.500 produkter til montering foran og bag ved 
væginstallationer – og du kan samle på SMARTS til alle disse produkter og ombytte dem  
til attraktive præmier! Det er nemt at registrere de produkter, du har købt. Du skal ganske 
enkelt blot indtaste UPI-koden eller scanne QR-koden fra GROHE emballagen online eller 
via SMART-appen, der er tilgængelig i Apple- og Android-butikkerne – og begynd at indsamle 
dine værdifulde bonuspoint.

MEDLEMSKAB ER GRATIS OG FLEKSIBELT 

Dit medlemskab af GROHE SMART er fuldstændig gratis og tilpasset til dine særlige behov: 
Modtag fordele, præmier og information, der er skræddersyet til dine personlige behov.  
Jo mere du bruger GROHE SMART, jo bedre kan vi støtte dig.

HOLD DIG OPDATERET

Takket være GROHE SMART er du altid velinformeret. Vær den første til at modtage 
produktnyheder, bliv inviteret til produktkurser og lanceringer i dit område, deltag i gratis 
e-læringsmoduler, og få alt at vide om aktuelle specialtilbud.

REGISTRER DIG NU PÅ GROHESMART.COM

GROHE SMARTGROHE ARMATURER OG SKYLLESYSTEMER
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Følg os

Du skal blot scanne QR-koden for at få vist  
den nyeste brochure som download eller  
PDF på din tablet eller smartphone.


