
Hansgrohe
esite ammattilaisille

Tyyliä ja toimivuutta:
uusi Hansgrohe Ecostat® Select 

Suunnittelu ja asennus
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Paras tapa nauttia vedestä.

Suhtaudumme intohimoisesti veden parissa työskentelyyn. Se kiehtoo ja inspiroi meitä.
Siksi pyrimme kaikilla teknisillä innovaatioillamme samaan tavoitteeseen: nautinnon ja 
mukavuuden yhdistämiseen. LVI-alan asiantuntijana voit siirtää brändimme filosofian ja 
tuotteidemme laadun suoraan asiakkaillesi.

Puhdasta suihkunautintoa 
hienoimmillaan.
Raindance® Select Showerpipe 360
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Termostaateilla on merkittäviä etuja kaksi- ja yksiotehanoihin verrattuna – mukavuudesta 
aina turvallisuuteen ja muotoiluun. Hansgrohella on vuosien kokemus termostaateista, 
mikä auttoi meitä kehittämään uuden sukupolven Ecostat Selectin, termostaattien muotoi-
luvallankumouksen.

Ecostat Select tarjoaa ylivoimaista mukavuutta käyttöön  

ja asennukseen. Lisäksi se on turvallinen ja visuaalisesti  

miellyttävä.

Hansgrohe määritteli termostaatin uudelleen.
Ecostat® Select
Historia
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Tässä on lista eduista, joita uusi Ecostat® Select tuo asiakkaillesi:

Vallankumouksellisia etuja asiakkaillesi.

Ecostat Select tuo muutoksen kylpyhuoneeseen: siinä yhdistyvät tyylikäs ulkomuoto 
sekä ylivoimainen mukavuus ja turvallisuus. Laaja pinta on helppo puhdistaa ja on 
muotoilultaan kiehtova sekä tarjoaa runsaasti tilaa suihkugeeli- ja shampoopulloille.
Kahvoja on helppo käyttää, vaikka käsissä olisi saippuaa. Termostaatin lämpöeristys 
estää pinnan kuumenemista. Ja kaikista näistä uutuuksista huolimatta yksi asia säilyy 
samana: valittu lämpötila. Se pysyy tasaisena silloinkin, kun virtaus tai vedenpaine 
putkessa muuttuu.

  Visuaalista tehostusta 
kylpyhuoneeseen

  Ylivoimaista turvallisuutta 
käyttäjälle

  Turvallinen käyttää iästä 
riippumatta



COMFORT
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Mukavuutta ja muotoilua kaikille.

Visuaalista tehostusta 
kylpyhuoneeseen
▪ Kylpyhuoneen katseenvangitsija: Ecostat 

Select mullistaa markkinat fiksulla rakenteel-

laan ja luo ainutlaatuisella muotoilullaan 

kylpyhuoneeseen miellyttävän ilmapiirin.

Termostaatti toimii samalla myös 
hyllynä
▪ Visuaalisesti miellyttävää ja tilaa säästävää: 

Ecostat Selectin reilun kokoinen hylly tarjoaa 

tilaa kaikille suihkussa tarvittaville välineille.

Helppoa energiansäästöä
▪ Veden ja rahan säästämiseksi Ecostat Select 

rajoittaa veden virtausta automaattisesti. 

Haluttaessa EcoStop-säätimellä voi suurentaa 

tai pienentää virtausta – vain nappia paina-

malla.

Helppo puhdistaa
▪ Ecostat Selectin kotelo on kokonaan tiivistetty, 

mikä estää lian pääsyn termostaatin sisään. 

Lisäksi sen sileän pinnan puhdistus on muka-

vaa ja helppoa.

Ylivoimaista turvallisuutta käyttäjälle
▪ Ecostat Selectin turvallisuus näkyy jokaisessa 

yksityiskohdassa. Termostaatin lämpöeristys 

estää termostaatin pinnan kuumenemista. 

Pyöristetyt kulmat ehkäisevät tapaturmia, ja 

Safety stop lämpötilan rajoitinpainike 40 °C:n  

lämpotilassa suojaa palovammoilta.

Turvallinen käyttää iästä riippumatta
▪ Selkeät, kulutuksenkestävät symbolit hel-

pottavat Ecostat Selectin käyttöä. Kahvojen 

optimoitu muoto tekee käytöstä turvallista.

Koskee kaikkia Raindance® E-yläsuihkuja:

  Termostaatti toimii samal-
la myös hyllynä 

  Helppoa vedensäästöä   Helppo puhdistaa

Ecostat® Select
Edut asiakkaalle
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Sekä suihkussa että ammeessa: Hansgrohe Showerpipet Ecostat Select termostaatilla  
ovat helppoja asentaa. Ecostat Select vakuuttaa myös tyylikkäällä muotoilullaan ja  
käytön ylivoimaisella helppoudella.

Raindance® Select Showerpipe 360
suihkutermostaatilla
Uuden Ecostat Selectin avulla Hansgrohe tekee suihkussa käynnistä  

nyt entistäkin mukavampaa. Kaikki yksittäiset osat, kuten yläsuihku,  

käsisuihku ja termostaatti, on koottu yhdeksi järjestelmäksi, jonka  

asentaminen suihkuun sujuu nopeasti ja helposti.

Raindance® Select Showerpipe 360
amme- ja suihkutermostaatilla
Ecostat Select toimii myös kylpyammeessa tai saunan löylyveden 

otossa. Vanhan hanan vaihtaminen uuteen Showerpipeen onnistuu  

käden käänteessä. Näin ylellisen sadesuihkun mukavuus on helppoa  

tuoda kylpyhuoneeseen.

Monipuolinen käyttää ja 
helppo asentaa.
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Näin hyödyt LVI-alan ammattilaisena uudesta Ecostat® Selectistä:

  Pikaliitäntä takaa helpon, 
nopean ja turvallisen asen-
nuksen.

  Vältä kotelon naarmuuntu-
minen: ruuviliitos on Ecostat 
Selectin kotelon pohjassa.

  Huoltoa helpottaa säätöosien, 
sihtien ja takaiskuventtiilien 
kätevä sijoittelu.

Tämä termostaatti helpottaa elämääsi.

Säästä runsaasti aikaa ja vaivaa: helppojen pikaliitäntöjen ansiosta Ecostat Selectin  
asennus sujuu nopeasti ja helposti. Kotelon pohjan keskellä oleva ruuvikiinnitys minimoi 
asennuksen vaatiman työn ja estää termostaatin pintaa naarmuuntumasta. Painamalla 
kiinnitettävät kahvat on myös helppo irrottaa huoltoa tai säätöosan vaihtoa varten. Jos 
haluat tehdä kaiken kylpyhuoneessa oikein, valitse Hansgrohen uusi Ecostat Select.

Ecostat® Select
Edut putkiasentajalle
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Asennusohjeet

Huomioithan, että Ecostat Select ei sovellu sulullisille 

epäkeskoliittimille eikä pinta-asennusputkille.
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Tekniset tiedot ja mittakaavapiirrokset

Ecostat® Selectin tekniset tiedot

Ecostat® Select
Asennus

Tekniset tiedot

Ecostat® Select suihkutermostaatti

Ecostat® Select amme- ja suihkutermos-

taatti

Raindance® Select Showerpipe 360 

suihkutermostaatilla

Raindance® Select Showerpipe 360 amme- ja 

suihkutermostaatilla



10

Ecostat® Select
suihkutermostaatti

Kromisella lasitasolla # 13161000 

Valkoisella lasitasolla # 13161400

Ecostat® Select 
amme- ja  

suihkutermostaatti

Kromisella lasitasolla # 13141000

Valkoisella lasitasolla # 13141400

Raindance® Select Showerpipe 360 
suihkutermostaatti

Kromisella lasitasolla # 27112000

Valkoisella lasitasolla # 27112400

Raindance® Select Showerpipe 360
amme- ja suihkutermostaatti

Kromisella lasitasolla # 27113000

Valkoisella lasitasolla # 27113400

Raindance® Ecostat® Select Combi
sis. suihkutermostaatitn ja suihkusetin

Combi-setti 0,90 m # 27057000

Combi-setti 0,65 m # 27059000

Tuotekatsaus
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Hansgrohe tukee LVI-alan ammattilaisia.  
Olemme yritys, jonka palvelut ulottuvat tuotekoulutuksesta 
aina konsultointiin ja markkinoinnin tukemiseen. Varmista,  
että pääset hyötymään kattavista tiedoistamme.

Hansgrohen tekninen palvelu
Teknisissä kysymyksissä kokeneet LVI-alan ammattilaiset  
auttavat mielellään hyödyntäen tietojaan koko Hansgrohe-
tuotemallistosta. Huolto- ja varaosat toimitetaan mahdolli-
simman nopeasti.
Puhelin: 0207 931 340
Faksi: 0207 931 349
Sähköposti: info@hansgrohe.fi

Hansgrohen varaosien takuu
Takaamme varaosien saatavuuden jopa 10 vuodeksi sen 
jälkeen kun tuotteen valmistus on lopetettu. Näin saat  
mielenrauhan niidenkin projektien osalta, joiden valmistu-
misesta on jo jonkin aikaa. 

Hansgrohen laatutakuu 
Ylivoimainen laatu on olennainen osa Hansgrohen yri-
tysfilosofiaa. Siksi tarjoamme kuluttajille vapaaehtoisesti 
valmistajan 5 vuoden tuotetakuun.

PartnerPlus-palvelut
putkiasentajille:

Hansgrohe PartnerPlus

Ecostat® Select
Tuotekatsaus

PartnerPlus
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Ecostat Select –sarjan termostaateilla  

Hansgrohe nostaa vaatimukset uudelle tasolle. 

Sekä suihkussa että ammeessa tyylikäs muo-

toilu, käytön ylivoimainen helppous ja korkea 

turvallisuustaso tuovat kylpyhuoneeseen huo-

letonta nautintoa.

Ainutlaatuisen muotoilunsa ansiosta Ecostat  

Select on visuaalinen tehoste – ja samalla hylly 

suihkutarvikkeidesi säilytykseen. Se on suunni-

teltu tuomaan mukavuutta ja huoletonta nautin-

toa sekä suihkuun että kylpyammeeseen: help-

pokäyttöiset kahvat, selkeät symbolit ja veden 

tasainen lämpötila.

Suojamekanismit estävät palovammoja aihe-

uttavien lämpötilojen valinnan vahingossa ja 

varmistavat, ettei termostaatin pinta kuumene 

liikaa. Lisäksi iskunkestävän lasipinnan pyöris-

tetyt reunat takaavat käyttäjälle turvallisuutta. 

Uusi Raindance select Showerpipe 360 – 

täydellinen suihkunautinto päästä varpaisiin.

Pyrimme parhaamme mukaan varmistamaan, 

että tämän esitteen painamisessa noudatettiin 

ympäristöystävällisiä menetelmiä. Uudenlaista 

paperia käyttämällä onnistuimme vähentä-

mään tuotantoprosessimme CO²-päästöjä yli 

30 %. Sinäkin voit osaltasi suojella ympäris-

töämme antamalla esitteen muille, kun olet itse 

lukenut sen, tai kierrättämällä sen.


