
ÄLYKÄS
VESIVUOTOVAHTI
GROHE SENSE JA SENSE GUARD

SEURAA KOSTEUSARVOJA

HAVAITSEE 
VEDEN 
LATTIALLA

SEURAA LÄMPÖTILAN MUUTOSTA
JA TUNNISTAA PUTKIEN JÄÄTYMISRISKIN

SEURAA VEDENPAINETTA,
-VIRTAUSTA JA LÄMPÖTILAA

HAVAITSEE PUTKIEN 
JÄÄTYMISRISKIN JA 
MIKROVUODOT**

HAVAITSEE PUTKIRIKOT*
JA KATKAISEE VEDENSYÖTÖN  

AUTOMAATTISESTI

SEURAA KULUTUSTA

* GROHE määrittelee putkirikon kokonaiseksi reiäksi tai halkeamaksi alavirtaisessa 
putkijärjestelmässä, joka johtaa tahattomaan veden karkaamiseen maksimaalisena 
vesivirtauksena. Putkirikkojen havainnointi riippuu yleisestä vedenkäytön profi ilista, 
minkä takia vedensyötön katkaisemiseen kuluva aika saattaa vaihdella. Tuona aikana 
vettä saattaa valua putken ulkopuolelle. Saavuta korkeampi havaitsemisnopeus 
yhdistämällä GROHE Sense vuotojen kannalta kriittiseen sijaintiin.
** Mikrovuototesti toistetaan kerran vuorokaudessa. Putken materiaali, tilavuus ja 
muut putken ominaisuudet voivat vaikuttaa lopputulokseen. Useimpien tapauksien 
kohdalla mikrovuotojen havainnointi on rajoitettu vain kylmävesijärjestelmään. 
Yhdistä GROHE Senseen monitoroidaksesi kosteusarvon muutosta ajan myötä.

GROHE Ondus –sovellus on henkilökohtainen ja digitaalinen vesiprofi ilisi.
Tiedä mitä kodissasi tapahtuu ja hallinoi GROHE Ondus –sovelluksen avulla.

Katso videoitamme osoitteessa youtube.com/GROHE
Lue lisää grohesenseguard.grohe.com

HAVAITSEE 
VEDEN 

GROHE Ondus –sovellus on henkilökohtainen ja digitaalinen vesiprofi ilisi.

Android 4.3+ ja Apple iOS 9+
käyttöjärjestelmille

 GROHE Sense Guard

€ 499

GROHE Sense

€ 59
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UNIDRAIN-DESIGNLATTIAKAIVOT:
TEKNISESTI TURVALLINEN RATKAISU

Lattiakaivo valetaan betoniin kymmeniksi 
vuosiksi. Se määrittelee kylpyhuoneesi 

ulkonäön ja toimivuuden. 
Miksi tyytyisit vanhanaikaiseen ratkaisuun?

Lue lisää: www.unidrain.fi 

Unidrain-tuotenäyttely 
valmistuu Näsin 

Vesijohtoliikkeen tiloihin 
kesäkuussa! Tervetuloa 

tutustumaan!
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Uudistunut Oras Optima

Oras Optiman älykkäät toiminnot tekevät vedenkäytöstä helppoa, ekologista 
ja turvallista. Tuttu hana on päivitetty uusilla ammattilaistason ominaisuuksilla: 
korkean, joustavan juoksuputken avulla ruoanlaitto on entistä helpompaa ja 
2-toimisella käsisuihkulla ruoan, astioiden sekä altaan puhdistaminen ja täyttö 
onnistuvat vaivatta. Hanasta on saatavilla sekä elektroninen hybridimalli 
kosketusvapaalla toiminnolla että perinteinen sivuvivullinen hana.

www.oras.com





PAINEENTEKEVÄ UUTUUS!
G r u n d f o s  S c a l a  2 

v e s i a u t o m a a t t i

Näsin Vesijohtoliike on valtakunnallinen LVIAS-alan toimija. 

Meillä on toimintaa Tampereella, Jyväskylässä, Ähtärissä ja Valkeakoskella. 

Olemme yli 60-vuotias yritys ja meitä on yli 80 työntekijää eri yksiköissämme.

Palvelemme niin julkisia rakennuttajia, 

talo-ja huoltoyhtiöitä, yrityksiä sekä yksityisiä asiakkaita.


