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ЗАПРОПОНУЙТЕ  
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ:  
ПРИЄДНАЙТЕСЯ ДО БІЗНЕСУ  
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ  
ВОДИ

Усунення збитків, спричинених затопленням, є складовою інсталяційного бізнесу.  Це важлива 

робота, але, імовірно, не найбільш приємна – майстра викликають в будь-який час, за будь-яких 

погодних умов, змушуючи відкладати інші завдання задля виконання термінових ремонтних робіт. 

Збитки, спричинені затопленням, - це не тільки клопіт господарів житла.

А якби тепер ви могли запропонувати клієнтам запобіжну систему в додаток до ваших 

ремонтних послуг?

54 %

65 %

€ 2.297

 1.1 
мільйони

24 ГОДИНИ

54% сімей на власному досвіді  

знайомі з проблемами, пов’язаними  

з водопровідною мережею.1

65% усіх випадків пов’язані  

із водопровідними трубами.2

У Європі середня вартість ремонтних робіт 

по усуненню збитків в результаті затоплення 

складає € 2.297. 28% усіх сімей не компенсують 

цю суму. Решта отримують лише 61% від 

загальної суми.

Лише в Німеччині у 2015 році 

було зареєстровано 1.1 мільйони 

випадків затоплень у приватних 

будинках.4

Вже через 24 години після 

затоплення у зв’язку з 

підвищенням рівня вологості 

може почати рости пліснява, 

викликаючи проблеми з 

диханням, астму та алергії.5

ФАКТИ СТОСОВНО ЗБИТКІВ, 
СПРИЧИНЕНИХ ЗАТОПЛЕННЯМ, ЩО 
ВИКЛИКАЮТЬ ЗАНЕПОКОЄННЯ:  
ПРОБЛЕМА №1 КОЖНОЇ СІМ’Ї 

В 93% випадків збиткам, спричиненим 

затопленням, можна було запобігти.3

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  дані страхових компаній Німеччини: : 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

93 %



В будь-який час, будь-де. Протікання може виникнути будь-де в будинку 

– у будь-який час. Воно може бути спричинене пошкодженням труби або 

несправними пристроями, завдаючи найбільшої шкоди ванній кімнаті та 

підвалу.

Гра на випередження. При затопленні певний період часу стіни також 

зазнають шкоди. І в 83%3 таких випадків у зв’язку із підвищенням 

рівня вологості пліснява проникає у стіни. Враховуючи, що пліснява 

розвивається швидкими темпами, утворюючись впродовж 24 годин, 

виникає потреба у швидкому реагуванні. 

1  The ConsumerView, May 2016, Quantitative End-user Assessment Germany 
2 http://www.schadenprisma.de/pdf/sp_2015_1_1.pdf
3 The ConsumerView, January 2016, Water Security Research

КОЛИ ВОДА ВИХОДИТЬ З-ПІД 
КОНТРОЛЮ, БІЛЬШІСТЬ 
БУДИНКІВ БЕЗЗАХИСНІ

Протікаючий кран, який пропускає по краплині за секунду, може 

витратити більш ніж 11.000 літрів за рік. Цієї води достатньо на більш  

ніж 180 прийомів душу!

Протікаюча труба разом з протікаючими кранами, душами та туалетами 

спричиняє 28%2 затоплень. За звичай незначні за масштабами, ці невеликі 

протікання можуть тривати роками, з часом повністю просочуючись в стіни 

і підлогу та завдаючи значних збитків.

Водопровідна труба в період тривалих заморозків, особливо у 

приміщеннях, які тривалий час не відвідуються чи не перевіряються.

Причиною 65%1 затоплень у Німеччині є прорив труби, який тягне  

за собою величезні збитки.



І ТАК, ВИ ЩОЙНО ВІДПОВІЛИ  
НА АВАРІЙНИЙ ВИКЛИК  
І ВЛАДНАЛИ ПРОБЛЕМУ

ЦЕ ІДЕАЛЬНА НАГОДА ПОРЕКОМЕНДУВАТИ 
ВСТАНОВИТИ ПОВНУ СИСТЕМУ ЗАХИСТУ  
ТА БЕЗПЕКИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

ПОВНИЙ 
ЗАХИСТ 

ТА БЕЗПЕКА 
ВОДОПОСТАЧАННЯ 

РАЗОМ З 
КОМПЛЕКТОМ 
GROHE SENSE



ПРЕЗЕНТАЦІЯ СИСТЕМ GROHE SENSE 
ТА GROHE SENSE GUARD: КОМАНДА 
АВАРІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ У БУДИНКУ

ВИЯВЛЯЄ 
ПРОТІКАННЯ 
ВОДИ НА ПІДЛОЗІ

*   GROHE визначає прорив труби як повний розрив або тріщину у системі трубопроводу, які призводять до небажаного використання води, наближеного до 
максимальних показників споживання. Виявлення проривів труб залежить від загального профілю водоспоживання, і у зв’язку з цим проміжок часу між між 
проривом та відключенням води може значно варіюватися. Впродовж цього періоду часу водоспоживання може продовжуватись. Досягнути високої швидкості 
реагування можна встановивши систему GROHE Sense у місцях ризику.

**  Перевірка на мікропротікання проводиться раз на добу. Матеріал труб, об’єм та інші характеристики трубопровідної системи можуть вплинути на результат. 
У більшості випадків виявлення мікропротікань обмежується лише системою холодного водопостачання. У поєднанні з GROHE Sense можна відслідковувати 
підвищення потенційного рівня вологості з часом.

ВИМІРЮЄ 
ТЕМПЕРАТУРУ 
ТА ВСТАНОВЛЮЄ 
ЗАГРОЗУ 
ЗАМЕРЗАННЯ

ВИМІРЮЄ РІВЕНЬ 
ВОЛОГОСТІ

ВІДСЛІДКОВУЄ 
СПОЖИВАННЯ 
ВОДИ

ВСТАНОВЛЮЄ  
ЗАГРОЗУ 
ЗАМЕРЗАННЯ ТА 
МІКРОПРОТІКАННЯ**

ВИЯВЛЯЄ ПРОРИВИ 
ТРУБ* ТА  
АВТОМАТИЧНО 
ВІДКЛЮЧАЄ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ

ВИМІРЮЄ ТИСК, 
ТЕМПЕРАТУРУ  
ТА ПОТІК ВОДИ



...GROHE Sense Guard автоматично відключає 

водопостачання і відправляє сигнал тривоги на  

ваш смартфон, підключений до мережі Інтернет.

GROHE Sense відслідковує рівень температури  

та вологості і попереджає у разі, якщо цей рівень 

досягає занадто високих або низьких показників  

у порівнянні з встановленими вами межами. 

Коли вода потрапляє на сенсор під час протікання або 

прориву, система GROHE Sense миттєво відправляє 

сигнал тривоги… 

GROHE Sense Guard вимірює потік води,  

її тиск та температуру. 

Коли трапляється прорив труби*,...

… таким чином у вас є час на реагування.

*   Виявлення проривів труб залежить від загального профілю водоспоживання, 
і у зв’язку з цим проміжок часу між проривом та відключенням води може 
значно варіюватися. Впродовж цього періоду часу водоспоживання може 
продовжуватись.  Досягнути високої швидкості реагування можна встановивши 
систему GROHE Sense у місцях ризику.

GROHE SENSE GUARD  
РОЗУМНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ, ЯКА 
ВИЯВЛЯЄ ПРОТІКАННЯ* ТА АВТОМАТИЧНО 
ВІДКЛЮЧАЄ ВОДОПОСТАЧАННЯ

GROHE SENSE  
РОЗУМНА СЕНСОРНА СИСТЕМА, 
ЯКА ВИЯВЛЯЄ ПРОТІКАННЯ 
ВОДИ У БУДИНКУ



For Android 4.3+ and Apple iOS 9+

GROHE Ondus App  

Завжди будьте в курсі, що відбувається у вас вдома, 

та тримайте ситуацію під контролем разом з додатком 

GROHE Ondus у вашому смартфоні.

СИСТЕМИ GROHE SENSE ТА GROHE 
SENSE GUARD ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗАХИСТ 
ТА БЕЗПЕКУ ВОДОПОСТАЧАННЯ ДЛЯ 
ВСЬОГО БУДИНКУ 24/7   
ВИЯВИТИ, ПОПЕРЕДИТИ ТА ЗУПИНИТИ!

GROHE Sense – це проста в установці система виявлення протікань або проривів води у будинку, 

підключена до бездротової локальної мережі. 

Більше того: GROHE Sense Guard відслідковує споживання води, виявляє мікропротікання та у разі 

прориву труби відключає водопостачання. Автоматично.



НОВИНКА! 
КЛІЄНТИ GROHE  
ЗНАЙДУТЬ ВАС НА 
FIND-INSTALLER.GROHE.COM

БУДЬ-ХТО ЗМОЖЕ 
ВСТАНОВИТИ 
СИСТЕМУ GROHE 
SENSE GROHE

Sense – це перший крок до захисту та безпеки 

водопостачання у кожному будинку. Систему 

настільки ж легко придбати, як і встановити. Як 

тільки клієнти відчують на власному досвіді переваги 

системи захисту та безпеки водопостачання GROHE 

Sense та мобільного додатку GROHE Ondus, у них  

виникне бажання отримати повний пакет для 

забезпечення повного захисту свого будинку.

І тут саме час вам, інсталяторам, запропонувати свої 

послуги.

ЛИШЕ ВИ МОЖЕТЕ 
ВСТАНОВИТИ GROHE 
SENSE GUARD

Для того, щоб становити систему розумного контролю води 

GROHE Sense Guard, людям знадобиться звернутися до 

професійного майстра для безпечної та надійної установки. 

Це робота, яку ви зможете виконати швидко та легко.

Клієнти, які зайдуть на вебсайт GROHE, щоб дізнатися 

більше про встановлення системи GROHE Sense Guard, 

зможуть знайти вас у онлайн пошуку спеціалістів.

Установка GROHE 
Sense Guard триває 

до 90 хвилин.


