Pontos
Watermanagement

Comfort en veiligheid in uw huis

Pontos
Altijd een goed gevoel
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Ervaar hoe digitale oplossingen, aangepast aan uw behoeften,
uw levenskwaliteit naar een nieuw niveau kunnen tillen. Ontdek een
watermanagementsysteem waarmee u zich veilig voelt en heel makkelijk het
ruimteklimaat kunt meten en verbeteren.
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Pontos

Pontos Base

Comfort en veiligheid

Met Pontos, het watermanagementsysteem van
hansgrohe, houdt u uw water altijd in de gaten en
onder controle - voor een thuis waar waterschade
kan worden beperkt en de levenskwaliteit van de
bewoners kan worden verhoogd.
Bij het douchen of afwassen is het
erg druk in de waterleidingen. En
wat vervelend kan zijn: waterlekken
en waterschade veroorzaken hoge
reparatiekosten. Het wordt nog erger
als we unieke herinneringsfoto's of

bijvoorbeeld waardevolle schilderijen
en tapijten verliezen. Om zonder zorgen
te kunnen genieten van de mooiste
momenten met water, raden wij u Pontos
aan.

Pontos Scout

hansgrohe home app
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Pontos

Ontspan dag in dag uit met Pontos, want dit innovatieve
watermanagementsysteem van hansgrohe verhoogt de levenskwaliteit
thuis en beschermt tegen waterschade*.

Het multitalent voor modern watermanagement

Pontos Scout

Vereenvoudigt het voorkomen van schimmel
en vochtschade dankzij een constante
bewaking van het ruimteklimaat, zoals
temperatuur en luchtvochtigheid.

Pontos
Scout
Reageert bij lekkende wateruitlopen en
communiceert met de Pontos Base, die
onmiddellijk de leiding blokkeert.
Tegelijkertijd wordt er een pushbericht naar
de smartphone gestuurd over het incident.

Pontos Scout

Pontos Scout
Meet lekkages en luchtvochtigheid en
voorkomt zo preventief schade door vocht
en schimmel.

Pontos
Base

Verder

Vereenvoudigt het bewaren van
levensmiddelen: bewaakt de
temperatuur en de luchtvochtigheid en
alarmeert wanneer individueel ingestelde
grenswaarden worden overschreden.

De Pontos Base controleert de waterdoorstroom van de leidingen op lekkages en detecteert abnormaal
en zelfs het geringste waterverlies. Plaats de ronde vochtsensor, de Pontos Scout, overal waar u schade
door ongecontroleerde lekkages, vorst of afwijkende temperatuur en luchtvochtigheid wilt voorkomen. Pontos
informeert u onmiddellijk met een alarmsignaal of pushbericht via de hansgrohe home app als de individueel
ingestelde grenswaarden zijn overschreden of het systeem vermoedt dat er schade is.

*Er kan door het systeem
geen bescherming van
100% tegen waterschade
worden gegarandeerd.
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Pontos Scout

Pontos Scout

De smarte watersensoren
beschermen uw huis

Slimme watersensoren

Gewoon meer ontspannen
leven
Pontos vereenvoudigt watercontrole op twee manieren. Enerzijds via de watersensor Pontos Scout.
Deze wordt op individueel relevante locaties op de
grond geplaatst en er is geen uitgebreide montage
voor nodig. De sensor wordt eerst geactiveerd via
de hansgrohe home app en meet dan ter plaatse

Door de vrije plaatsing op alle belangrijke ruimtes
in het huis biedt Pontos Scout zekerheid en levert hij
waardevolle informatie over uw leefklimaat

de luchtvochtigheid en de kamertemperatuur, waarschuwt voor vorst, spoort lekken op en informeert u
met een alarmsignaal en een pushbericht. Zo voorkomt de Pontos Scout niet alleen dat er enorme schade aan het huis of in het appartement ontstaat, maar
verhoogt het ook de levenskwaliteit in de ruimtes,
bijvoorbeeld met een gecontroleerde, aangename
luchtvochtigheid in de kinderkamer of de juiste
bewaartemperatuur voor levensmiddelen en wijn
in de voorraadkast.

Alarm bij dreigende waterschade, bijvoorbeeld
door een lekkende spoelbak, overstroming,
gebroken leidingen of een open dakraam
Meldt een te hoge of te lage luchtvochtigheid,
bijvoorbeeld in de badkamer, in de kinderkamer
of in de voorraadkast
Meldt te hoge of te lage kamertemperaturen,
bijvoorbeeld in de woonkamer of in de kelder
Zendt pushberichten naar uw smartphone

Toepassings
mogelijkheden
1 Als autonoom product zonder
netwerk meldt Pontos Scout een
storing via een lichtsignaal en een luid
waarschuwingssignaal
2 In combinatie met de hansgrohe
home app meldt Pontos Scout een
storing via een lichtsignaal, een
luid waarschuwingssignaal en een
pushbericht naar uw smartphone
3 Via de hansgrohe home app levert
Pontos Scout waardevolle informatie
over het ruimteklimaat

art.-nr. 15887000

hansgrohe home app

4 In een netwerk met Pontos Base
meldt Pontos Scout een storing aan
Pontos Base, die de waterleiding
meteen blokkeert, een pushbericht
naar uw smartphone zendt en
alarmeert via een lichtsignaal en een
luid waarschuwingssignaal
Pontos Scout kan vrij in de ruimte
worden geplaatst
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Pontos Base

Pontos Base

de slimme watermanager
biedt veiligheid

De watermanager bij u thuis …

… en in uw vakantiewoning

sluit de watertoevoer automatisch af in geval
van schade en meldt dit door middel van een
pushbericht

Een echte Sherlock Holmes in wateraangelegenheden.
Het tweede nieuwe product is de Pontos Base, die
direct aan de centrale waterleiding wordt aangesloten.
De Pontos Base controleert de leidingen op abnormaal
waterverbruik, wat op lekkages kan duiden.
Als de Pontos Base vermoedt dat er schade is, sluit
deze automatisch de watertoevoer af en wordt

controleert de waterleidingen op lekkage

kan via de smartphone of aan het apparaat
opnieuw worden ontgrendeld en werkt ook
nog bij stroomuitval door de geïntegreerde
batterij en de noodsleutel

u direct geïnformeerd over het incident via de
smartphone. Ook op de display van de Pontos Base
is de afwijking te zien. U kunt het incident nagaan,
een vakman bellen of, als alles toch in orde is, de
waterleiding opnieuw openen via de smartphone
of direct via de display op de Pontos Base.

en levenskwaliteit
is via WLAN met de hansgrohe cloud
verbonden en genereert statistieken over
waterverbruik, doorstroomhoeveelheid,
temperatuur, enz
dankzij informatie over drukdaling of
waterhardheid kunnen verdere maatregelen
getroffen worden

9V batterij
garandeert de werking in
geval van stroomuitval

Toepassings
mogelijkheden

LED
geeft de
apparaatstatus aan

1 Als afzonderlijk product wordt
Pontos Base handmatig bediend en
kan informatie direct op het display
worden afgelezen
2 Met de hansgrohe home app
kan Pontos Base via de smartphone
worden geregeld

toont informatie over
actieve instellingen

AANWEZIG
Lekkage bij 100 l
Barrière OPEN
Druk: 0,0 bar

Touchsensor

Noodsleutel

3 Als product in een netwerk met
Pontos Scout watersensoren en de
hansgrohe home app. Alle elementen
communiceren met elkaar en creëren
zo een hoge mate van veiligheid en
gebruiksvriendelijkheid

LCD-display

Om de waterleiding te
openen of te sluiten

voor handmatige
bediening

Voeding: netaansluiting
Zelfs bij stroomuitval klaar voor
gebruik via een in de behuizing
geïntegreerde 9V batterij
Als de noodstroomvoorziening ook
niet meer beschikbaar is, kan de
waterleiding handmatig worden
geblokkeerd en vrijgegeven met een
in de behuizing geïntegreerde sleutel
DVGW-gecertificeerd en CE-conform
Er kan door het systeem geen
bescherming van 100% tegen
waterschade worden gegarandeerd.

DVGW
gecontroleerd

art.-nr. 15886000

De Pontos Base heeft trouwens nog meer te bieden:
Hij meet en controleert het waterverbruik en genereert
daaruit uitgebreide statistieken op de smartphone.
Voor een duurzame omgang met water. Hij geeft ook
waardevolle informatie over de hardheid van uw water.
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hansgrohe home app
voor Smart Living-toepassingen

Met de hansgrohe home app houdt
u uw water altijd in de gaten en
onder controle.

Pontos producten beheren

Mijn profiel beheren

Waarden instellen

Apparaatstatus controleren

Video-instructie
voor de installatie
van Pontos Scout

De hansgrohe home
app staat gratis
ter beschikking

Smart Home wordt Smart Living.
Statistieken bekijken

Leefklimaat controleren

Met onze nieuwste app-gestuurde Smart Living-toepassingen
willen we een nieuwe mijlpaal zetten op het gebied van
wonen en uw huis nog comfortabeler en veiliger maken.
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Pontos Base

De installatie van de Pontos
Base

functie en installatie

Pontos Base wordt gemonteerd op de
hoofdwaterleiding dicht bij de watermeter. Een
onjuiste montage heeft nadelige gevolgen voor
de watertoevoer van het hele huis. Daarom
moeten de montage en de service van de Pontos
Base worden uitgevoerd door een gecertificeerd
gespecialiseerd sanitair bedrijf.

Het werkingsprincipe van de Pontos Base
Pontos Base met geïntegreerde wifi-verbinding
heeft een elektronische watermeter (met gebruik
van een turbine), een elektrisch gestuurde barrière
(kogelkraan), een druksensor en een display met vijf
regels om de actieve instellingen en informatie weer
te geven.
Pontos Base is via WLAN via het internet met de
Hansgrohe cloud verbonden en meldt hier gegevens
zoals doorstroomhoeveelheden, drukdaling of
watergeleidbaarheid, waaruit de hardheid van het
water kan worden afgeleid.
De maximaal toegestane parameters kunnen
direct op de Pontos Base via het display of via de
hansgrohe home app individueel worden ingesteld of
gewijzigd.

Als het internet uitvalt, worden de parameters verder
bewaakt. Maar gedurende deze tijd wordt niet met
de hansgrohe cloud gecommuniceerd.
De stroom wordt via de netadapter toegevoerd.
Een batterij voor kortstondige bescherming tegen
stroomuitval is in de levering inbegrepen. Als de
batterijvoeding dan ook niet meer werkt, kan de
watertoevoer worden gesloten of handmatig
worden geopend met behulp van de in het product
geïntegreerde noodsleutel.

De Pontos Scout watersensoren worden heel
eenvoudig op individueel relevante locaties in huis
geplaatst en hier is geen uitgebreide montage
voor nodig.

Stopkraan

Pontos Base

Terugspoelfilter en
drukregelaar
9V batterij
garandeert de werking in
geval van stroomuitval

Netaansluiting

Watermeter

Stopkranen

Geïntegreerde

noodsleutel
voor handmatige bediening
bij lange stroomuitval
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Pontos

Slim watermanagement door hansgrohe

www.hansgrohe.be/nl/pontos

Bezoek de website
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