Hansgrohe
Teknisk information

Effektive produkter til Hotel- og restaurationsbranchen

EcoSmart giver dig en betydelig
besparelse: Mindre vand- og
energiforbrug

Økonomiske besparelser – med garanti
Certificering af DGNB, breeam, LEED eller andre internationale byggericertifikater bliver
vigtigere og vigtigere. Hansgrohe hjælper med til at opfylde disse strenge krav: med
effektive armaturer og brusere, som er udstyret med den innovative EcoSmart-teknologi.
På WELL effektivitetsmærket kan du se, præcis hvordan dit Hansgrohe produkt medvirker til vand- og energibesparelser. I bygninger med mange badeværelser og toiletter,
såsom hoteller, bliver dette sparepotentiale mangedoblet. Resultatet er, at investeringer
ofte tjener sig selv hjem på blot få måneder.
Så benyt dig af fordelene ved vores EcoSmart offensiv – og spar vand, energi og penge
i fremtiden. Se hvor let det er på de følgende sider.

Det kan du stole på: Hansgrohes effektive produkter yder et stort bidrag til certificeringen af bygninger.
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EcoSmart offensiv
effektivitetsmærke

Overblik over de vigtigste informationer:
det nye vandeffektivitetsmærke
Manufacturer:
Manufacturer:
Product category:
category:
Product
Type:
Type:
Model:
Model:
Registration number:
number:
Registration
Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Hansgrohe AG
Wash basin valve
Single lever valve
Hansgrohe Metris 110
WA10003-20110209

Hansgrohe
Hansgrohe AG
AG
Wash
Wash basin
basin valve
valve
Single
Single lever
lever valve
valve
Hansgrohe
Hansgrohe Metris
Metris 110
110
WA10003-20110209
WA10003-20110209

Producent og produktinformation

Samlet karakter
Effektivitetsvurdering (A = bedste karakter)

Water Efficiency
Efficiency Criteria
Criteria
Water
Water Efficiency Criteria

Flow rate
rate >
> 6,0
6,0 l/min
l/min ≤
Flow
≤ 9,0
9,0 l/min
l/min
Controlled flow
flow rate
rate ≥
Controlled
≥ 4,0
4,0 l/min
l/min ≤
≤ 6,0
6,0 l/min
l/min

Flow rate > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min
Controlled flow rate ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min

Flow-independent temperature
Flow-independent
temperature setting
setting
Temperature limit
limit // Cold
Temperature
Cold water
water valve
valve

Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve

Individuel karakter baseret på effektivitetskriterier

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

Information about
about use
Information
use and
and installation:
installation: www.well-online.eu.
www.well-online.eu.
A Label
Label of
of EUnited
EUnited Valves
A
Valves
European Valve
Valve Manufacturers
Manufacturers Association
European
Association

Normalvis er det ikke umiddelbart til at se, hvor vandbesparende et sanitetsprodukt er. Derfor har Sammenslutningen af Europæiske Armaturproducenter udviklet vandeffektivitetsmærket (WELL). Det giver dig mulighed for hurtigt at se, om det produkt, du køber, er økonomisk, effektivt og
up-to-date. Læs mere om mærket på www.well-online.eu

Metris 110 # 31080,-000

Talis 80 # 32040,-000

Focus 70 # 31730,-000

Crometta 85 Green # 28561,-000

Førsteklasses besparelser: Armaturerne Focus 70, Talis 80 og Metris 110 samt håndbruseren Crometta 85 har alle
fået den bedste karakter, A.
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Gør som Europa-Park og skær ned
på dine vand- og energiudgifter
Det er endda videnskabeligt bevist, hvor let det er at spare vand med Hansgrohe: i et
hidtil enestående projekt i samarbejde med forlystelsesparken Europa-Park og Offenburg
Universitet.
Her blev armaturer og brusere på badeværelserne på forlystelsesparkens hotel Santa
Isabel udstyret med den miljøvenlige Hansgrohe EcoSmart-teknologi, og vand- og
energiforbruget blev registreret. Resultat: Vandforbruget sank med ca. 32 procent pr.
overnatning. Dertil kommer energibesparelser, fordi mindre vand skulle opvarmes. Disse
besparelser betød, at opgraderingen havde tjent sig selv hjem allerede efter ca. 2½ år.*

Prof. Dipl.-Ing. E. Bollin,
Offenburg Universitet
“Vi anvendte videnskabelige metoder
til at bevise, hvor meget vandbesparende produkter kan sænke forbrugsudgifterne.”

Europa-Park i Rust Tysklands
største forlystelsespark
Åbnede 12. juli 1975
Areal: 850.000 m²
Flere end 4 millioner besøgende årligt
Parken ejer fem 4-stjernede
oplevelseshoteller
Hotel Santa Isabel
Kategori: 4-stjernet superior
66 værelser, inkl. 8 temaværelser
290 senge
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* Udregnet ud fra listepriser baseret på en bacheloropgave ved Offenburg Universitet af Prof. Dipl.-Ing. E. Bollin

Jürgen Mack,
administrerende direktør
Europa-Park
“Vi havde slet ikke forestillet os, at det
kunne betale sig så hurtigt. Så nu overvejer vi selvfølgelig også at opgradere
de øvrige hoteller på samme måde.”

EcoSmart offensiv
Europa-Park

Badeværelsesindretning efter opgraderingen

Forbrug pr. overnatning/badeværelse

– 32,4 %

Axor® Montreux, 5 l/min
# 16502,-000

Croma® 100 Vario EcoSmart, 9 l/min
# 28537, -000

Effektive Hansgrohe armaturer og håndbrusere med EcoSmartteknologi hjælper med at spare vand og penge i Europa-Park.

Før: 124,7 l

Nu: 84,3 l

Undersøgelsen beviser det:
Hansgrohes EcoSmart-teknologi har hjulpet Hotel Santa
Isabel til at skære en tredjedel
af vand- og energiforbruget.
Periode:
august til december 2010
Antal værelser: 66
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EcoSmart – den effektive vej til
besparelser på badeværelset
Ineffektive armaturer og brusere er ofte grunden til et stort forbrug af vand og energi.
Hansgrohes armaturer og brusere med EcoSmart-teknologi forbruger imidlertid op til
60 % mindre vand end andre produkter. Og der skal bruges mindre energi til at opvarme vandet. Det hjælper dig med at spare på de essentielle ressourcer – og på dine
penge. Værelse for værelse.

EcoSmart
teknologi

Sådan sparer du vand og energi med EcoSmart-brusere
En opfindsom vandgennemstrømningsbegrænser, særligt tilpassede stråletyper og tilførslen af luft gør det muligt: Raindance
EcoSmart-håndbrusere fra Hansgrohe forbruger kun 9 liter vand i minuttet– Crometta 85 Green hoved- og håndbrusere
endda kun 6 liter i minuttet. Og det uanset vandtrykket hos dig, for den indbyggede præcisions-O-ring reagerer fleksibelt
på vandtrykket og holder vandmængden konstant. Fordelen for dig: Alt efter hvor vandbesparende dine nuværende brusere
er, reduceres dit daglige vandforbrug med op til 60 procent.
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EcoSmart offensiv
EcoSmart-teknologi

EcoSmart
teknologi

QuickClean-teknologi:
Fleksible silikoneknopper
betyder let rengøring

Sådan sænker du dine udgifter med EcoSmart-armaturer
De fleste håndvaskarmaturer forbruger ca. 13 liter vand i minuttet. Et Hansgrohe armatur med EcoSmart reducerer vandforbruget til ca. 5 liter i minuttet – og giver en blød, fyldig vandstråle. Og hvordan gør den så det? Ved at tilføre luft, og
takket være det integrerede EcoSmart-system, der konstant holder vandmængden på 5 l/min, selv ved svingende vandtryk. Der skal samtidig bruges mindre energi, fordi mindre vand skal opvarmes.

Dine fordele ved EcoSmart-teknologien
▪ S
 kån miljøet og ressourcerne ved at spare
på vand og energi

▪ I nvesteringen tjener hurtigt sig selv hjem pga.
lavere vand- og energiforbrug
Læs mere på
www.pro.hansgrohe.dk/ecosmart
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Med Hansgrohe kan du spare mere
Hansgrohe armaturer med EcoSmart-teknologi kan ikke kun byde på elegant design
og maksimal komfort. For takket være besparelserne på vand og energi, tjener de
ofte sig selv ind i løbet af kun få måneder. Find ud af, hvor meget du kan spare, og
hvor hurtigt din investering tjener sig ind med Hansgrohe vandspare beregner på
www.pro.hansgrohe.dk/vandspareberegner – og med den smartphoneoptimerede version, kan du nu gøre det hvor som helst og når som helst:
http://m.pro.savings.hansgrohe-int.com
Spar mere med få klik:
Hansgrohes gratis vandspare beregner
1. Gå til www.pro.hansgrohe.dk/vandspareberegner og find Hansgrohes
vandspare beregner, eller brug den mobile version på din smartphone
på http://m.pro.savings.hansgrohe-int.com, og vælg et produkt.
2. Indtast antallet af badeværelser.
3. Indtast den gennemsnitlige forbrugstid pr. gæst og overnatning, samt din
månedlige belægningsgrad.
4. Vælg den aktuelle vandpris og den energitype, du bruger, og indtast
prisen på denne.
5. Indtast prisen på armaturet eller bruseren.
6. Tryk på “Udregn” for at se din personlige besparelse. Du kan også
downloade udregningen gratis som PDF-fil.
* efter montering af EcoSmart produkter

Vil du vide præcis hvor meget du kan nedsætte dit
forbrug pr. armatur og bruser? Så spørg din lokale
forhandler – eller foretag selv EcoSmart tjekket på
side 10.
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Gå direkte til den mobile version af
vandspare beregner. Bemærk venligst
at omkostningerne kan variere, afhængig af mobil-udbyder.

EcoSmart offensiv
Vandspare beregner

Find ud af med det samme, hvor meget du kan spare
Med Hansgrohes gratis vandspare beregner på
www.pro.hansgrohe.dk/vandspareberegner

Eller den mobile version på http://m.pro.savings.hansgrohe-int.com
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Hansgrohe EcoSmart Check-pakken:
Bestil den nu, og begynd at spare med det samme
Vil du se med dine egne øjne, hvor meget vand og energi du kan spare? Så bestil den
specielle Hansgrohe EcoSmart Check-pakke nu: Den indeholder alt, hvad du skal bruge
for hurtigt og let at regne ud, hvor meget du kan spare på dine badeværelser. Brug
bestillingsformularen på www.pro.hansgrohe.dk/ecosmart-check for at bestille
din EcoSmart Check-pakke.

Hansgrohe EcoSmart Check-pakken: alt hvad du skal bruge for at skære ned på
vandforbruget og –udgifterne
▪ 1x EcoSmart Check målebæger
▪ 1x Hansgrohe Crometta 85 Green
håndbruser
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▪ 2 x Hansgrohe vandgennemstrømningsbegrænser til håndvaskarmatur
▪ 2 x installationsnøgler (til armatur og håndbruser)

Højere effektivitet i en håndevending:
Lav Hansgrohe EcoSmart-tjekket nu

EcoSmart offensiv
EcoSmart Check-pakke

Brug Hansgrohe EcoSmart vandgennemstrømningsbegrænseren eller en Hansgrohe
håndbruser med EcoSmart-teknologi for at spare vand og energi med blot fire trin. Se
selv, hvor let det er!

Test ved håndvasken
1

2

Test i bruseren
1. Hold målebægeret under vandhanen eller
bruseren. Mens vandet løber, læser du gennemstrømningsmængden af på skalaen.

2. Brug installationsnøglen til at skrue den
gamle perlator af armaturets tud, eller fjern
håndbruseren fra bruseslangen.

1

2

3. Skru Hansgrohe EcoSmart-perlatoren på
armaturet, eller sæt Hansgrohe Crometta 85
Green håndbruseren på bruseslangen.
3

3

4. Tænd igen for armaturet eller bruseren
– så fortæller forskellen i gennemstrømningsmængden dig, hvor meget vand du kan spare.
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5. Tast tallene ind i Hansgrohe
vandspare beregner for at regne ud,
hvor meget du kan spare:
www.pro.hansgrohe.dk/
vandspareberegner eller mobil:
http://m.pro.savings.hansgrohe-int.com
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Hansgrohe armaturer:
Serier med besparelser

Hansgrohe håndvaskarmaturer
Begrænser som standard vandgennemstrømningen til 5 l/min takket være EcoSmart-teknologien

Avantgarde

PuraVida® 110
1-grebs håndvaskarmatur
# 15070, -000, -400

Modern
Metris® 110
1-grebs håndvaskarmatur
# 31080, -000

Talis® 80
1-grebs håndvaskarmatur
# 32040, -000

Metris® Classic 100
1-grebs håndvaskarmatur
# 31075, -000, -820

Talis® Classic 80

Focus® 70
1-grebs håndvaskarmatur
# 31730, -000

Classic

1-grebs håndvaskarmatur
# 14111, -000, -820

Overflade
-000 = Krom
-400 = Hvid/Krom
-820 = Børstet nikkel

Uddrag fra Hansgrohes armatursortiment. Du finder hele sortimentet og alle de mulige overflader i Hansgrohe kataloget, eller på www.hansgrohe.dk.
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Axor armaturer:
Bæredygtigt i design og forbrug

EcoSmart offensiv
Armaturer

Axor håndvask- og elektroniske armaturer
Begrænser som standard vandgennemstrømningen til 5 l/min takket være EcoSmart-teknologien

Axor® Starck

Axor® Starck X

Axor® Starck Classic

1-grebs håndvaskarmatur
# 10070000

Axor® Starck
Elektronisk håndvaskarmatur # 10101000

Axor® Starck X

1-grebs håndvaskarmatur
# 10111000

Elektronisk håndvaskarmatur # 10170000

1-grebs håndvaskarmatur
# 10010000

Axor® Citterio
1-grebs håndvaskarmatur
# 39031000

Axor® Citterio

Axor® Citterio M

Elektronisk håndvaskarmatur # 39117000

1-grebs håndvaskarmatur
# 34010000

Axor® Urquiola
1-grebs håndvaskarmatur
# 11020000

Axor® Massaud
1-grebs håndvaskarmatur
# 18010000

Axor® Bouroullec
1-grebs håndvaskarmatur
# 19011000

Axor® Uno2
Elektronisk håndvaskarmatur # 38119000

Axor® Uno2
1-grebs håndvaskarmatur
# 38020000

Axor® Carlton

Axor® Montreux
2-grebs håndvaskarmatur
# 16502000

1-grebs håndvaskarmatur
# 17010000

Uddrag fra Axors armatursortiment. Du finder hele sortimentet og alle de mulige overflader i Axor kataloget, eller på www.hansgrohe.dk.
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Hansgrohe EcoSmart brusere:
Masser af sjov med lavt vandforbrug

Crometta® 85

Croma® 100

PuraVida®

Crometta® 85 Green 6 l/min
håndbruser med vandbesparende
normalstråle
# 28561, -000
Crometta® 85 1jet
EcoSmart 9 l/min håndbruser
# 28606, -000 (ikke vist)
Crometta® 85 Variojet
EcoSmart 9 l/min håndbruser
# 28607, -000 (ikke vist)
Crometta® 85 Multi 3jet
EcoSmart 9 l/min håndbruser
# 28608, -000 (ikke vist)

Croma® 100 Multi
EcoSmart 9 l/min
håndbruser
# 28538, -000
Croma® 100 Vario
EcoSmart 9 l/min
håndbruser
# 28537, -000 (ikke vist)
Croma® 100 1jet
EcoSmart 9 l/min
håndbruser
# 28583, -000 (ikke vist)

PuraVida® 150 3jet
EcoSmart 9 l/min
håndbruser
# 28567, -000, -400

Raindance®

Raindance® E 150 Air 3jet
EcoSmart 9 l/min
håndbruser
# 28551, -000
Raindance® E 120 Air 3jet
EcoSmart 9 l/min
håndbruser
# 28549, -000 (ikke vist)
Raindance® E 100 Air 3jet
EcoSmart 9 l/min
håndbruser
# 28553, -000 (ikke vist)

Raindance® S 150 Air 3jet
EcoSmart 9 l/min
håndbruser
# 28550, -000
Raindance® S 120 Air 3jet
EcoSmart 9 l/min
håndbruser
# 28554, -000 (ikke vist)
Raindance® S 100 Air 3jet
EcoSmart 9 l/min
håndbruser
# 28552, -000 (ikke vist)

Raindance® Select 150 3jet
EcoSmart 9 l/min
håndbruser
# 28588, -000, -400

Uddrag fra Hansgrohes brusersortiment. Du finder hele sortimentet og alle de mulige overflader i Hansgrohe kataloget, eller på www.hansgrohe.dk.
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EcoSmart offensiv
Bruser

Croma® 100

Raindance®

Raindance® 240 Air
EcoSmart 9 l/min
Hovedbruser med bruserbøjning
DN15 383 mm
Ø 240 mm # 27461, -000
Hovedbruser med loftbefæstigelse
DN15 100 mm
Ø 240 mm # 27463, -000 (ikke vist)

Croma® 100 Showerpipe brus
EcoSmart 9 l/min
Med termostat og Croma 100 Vario
håndbruser, hovedbruser Ø 160 mm
# 27159, -000
Croma® 100 Showerpipe kar
EcoSmart 9 l/min
Med termostat Croma 100 Vario
håndbruser, hovedbruser Ø 160 mm
# 27144, -000 (ikke vist)

Raindance® Showerpipe
Connect EcoSmart 9 l/min
Med Starck håndbruser med
2 stråletyper
Bruserbøjning 460 mm
Hovedbruser Ø 180 mm
# 27166, -000

Raindance® 180 Air
EcoSmart 9 l/min
Hovedbruser med loftbefæstigelse
DN15 100 mm
Ø 180 mm # 27464, -000
Hovedbruser med bruserbøjning
DN15 241 mm
Ø 180 mm # 27462, -000 (ikke vist)

Crometta® 85

Croma® 100

Croma® 160 EcoSmart 9 l/min
Hovedbruser med kugleled DN15
# 28450, -000

Raindance® Showerpipe 180
brus EcoSmart 9 l/min
Med termostat og Raindance S
100 Air 3jet håndbruser,
Bruserbøjning 460 mm
Hovedbruser Ø 180 mm # 27165, -000
Raindance® Showerpipe 180
kar EcoSmart 9 l/min
termostat version Raindance S
100 Air 3jet håndbruser,
Bruserbøjning 350 mm
Hovedbruser Ø 180 mm
# 27141, -000 (ikke vist)

Croma® 100 Vario EcoSmart 9 l/min
Hovedbruser med kugleled DN15
# 28462, -000
Croma® 100 Multi EcoSmart 9 l/min
Hovedbruser med kugleled DN15
# 28460, -000 (ikke vist)

Crometta® 85 Green 1jet 6 l/min
Hovedbruser med kugleled DN15
Vandbesparende normalstråle
# 28423, -000
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Denne brochure er blevet produceret med så meget hensyntagen til miljøet,
som muligt. Ved at skifte til en ny type papir, har vi reduceret CO2 udledningen
i produktionen af brochuren, med mere end 30 %. Du kan også bidrage til
miljøbeskyttelse ved at give brochuren videre, når du har læst den, eller aflevere
den til genbrug.
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Ineffektive armaturer og brusere er ofte årsagen til et stort forbrug af vand og
energi. Hansgrohe EcoSmart teknologi reducerer vandforbruget med op til 60
procent, og sparer dermed både vand og energi, og tilmed penge. Hansgrohes
miljøvenlige armaturer og brusere er et vigtigt skridt mod overholdelsen af de
strenge regler til certificering af DGNB, LEED og andre internationale byggecertificeringer. For at gøre det endnu lettere for hotel- og hospitalsindustrien
at reducere omkostninger, har Hansgrohe lavet en helt særlig EcoSmart Check
pakke, med alt hvad der behøves til, hurtigt og nemt, at udregne hvor meget
der kan spares i badeværelset. Find EcoSmart Check pakken og flere informationer på www.pro.hansgrohe.dk/ecosmart-check

