
Pontos 
vattenstyrning

Boendekvalitet och säkerhet



Pontos
Alltid en bra känsla

Upplev hur digitala lösningar som anpassas efter dina behov 

kan höja din livskvalitet till nya nivåer. Upptäck ett vattenstyrningssystem  

du känner dig säker med som enkelt mäter och kan förbättra din inomhustemperatur. 
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Med Pontos, hansgrohes vattenstyrningssystem, har 
du alltid ett öga på och kontroll över vattnet – för 
ett hem med minskad risk för vattenskador och ökad 
livskvalitet för alla som bor i hushållet.

Det råder H
2
O-högtryck i ledningarna 

när vi duschar och diskar. Förargligt nog 
kan vattenläckor och vattenskador leda 
till höga reparationskostnader. Riktigt 
illa blir det om våra unika minnesfoton 
eller värdefulla tavlor och mattor förstörs. 

Pontos
Boendekvalitet och säkerhet

Vi rekommenderar Pontos för att du ska 
kunna njuta av dina finaste stunder med 
vatten utan oro. 



Pontos Base

Pontos Scout

hansgrohe home-app
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Mäter vattenläckor och luftfuktighet 
och förebygger därmed fastighetsskador 
orsakade av vatten och mögel.

Pontos Scout

Pontos Scout

Gör det lättare att förebygga mögel 
och fuktskador tack vare ett kontinuerligt 
övervakat inomhusklimat, med andra 
ord temperatur och luftfuktighet. 

Pontos
Multifunktionell, modern vattenstyrning

Nästa



Pontos Base övervakar om det finns läckor i ledningarnas vattenflöde och upptäcker ovanlig vattenförlust, 
hur liten den än är. De runda fuktsensorerna, Pontos Scout, placeras på alla ställen där du vill förebygga 
skador som orsakas av okontrollerat rinnande vatten, frost samt temperatur eller luftfuktighet som avviker från 
normalfallet. Pontos Scout informerar genast med en larmsignal eller ett push-meddelande i hansgrohe home-
appen om det finns en misstänkt skada eller om de användarspecifikt inställda gränsvärden överskrids.

*Systemet kan 
inte garantera ett 

hundraprocentigt skydd 
mot vattenskador.

Pontos ger dig lugn i vardagen eftersom det innovativa 
vattenstyrsystemet från hansgrohe ökar din livskvalitet 
hemma och skyddar dig mot vattenskador*.

Förenklar livsmedelsförvaringen: över-
vakar temperatur och luftfuktighet och 
larmar om användarspecifikt inställda 

värden överskrids. 

Pontos Scout

Reagerar om läckage uppstår och kommuni-
cerar med Pontos Base som stänger av led-
ningen vid en misstänkt läcka.  
Samtidigt skickas ett push-meddelande om 
händelsen till din smarttelefon.

Pontos 
Scout

Pontos 
Base
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Pontos Scout
Smarta vattensensorer

Mer avkoppling i livet 
 
Pontos gör vattenkontrollen enkel på två sätt. Dels 
med vattensensorn Pontos Scout. Den ställs ut på 
golvet i utrymmen du vill övervaka utan tidskrävande 
montering. Den aktiveras med hansgrohe home-
appen, mäter luftfuktighet och inomhustemperatur 
på uppställningsplatsen, varnar mot minusgrader, 
upptäcker läckande vatten och signalerar detta med 

en larmsignal eller ett push-meddelande. Pontos 
Scout förhindrar inte bara massiva skador på huset 
eller lägenheten, utan ökar också livskvaliteten 
i rummen exempelvis genom en kontrollerad, 
behaglig luftfuktighet i barnkammaren eller rätt 
förvaringstemperatur för mat och vin i skafferiet.

Kan användas
1. Om Pontos Scout används som 
en självständig produkt utan nätverk 
signalerar den störningar med en 
ljussignal och en hög varningston.

2. Om Pontos Scout används 
tillsammans med hansgrohe home-
appen signalerar den störningar med 
en ljussignal och en hög varningston 
samt skickar ett push-meddelande till din 
smarttelefon.

3. Pontos Scout skickar viktig 
information om ditt inomhusklimat med 
hansgrohe home-appen.

4. Om Pontos Scout är kopplad till en 
Pontos Base signalerar den genast 
ev. störningar till Pontos Base som 
omedelbart stänger vattenledningen, 
skickar ett push-meddelande till din 
smarttelefon och larmar med hjälp av 
en ljussignal och en hög varningston.

Pontos Scout kan ställas ut på valfri 
plats i rummet.

Art.nr 15887000



Pontos Scout 

Smarta vattensensorer som 
skyddar ditt hem

Pontos Scout erbjuder säkerhet eftersom den kan 
ställas ut på valfri plats i rummet och skickar viktig 
information om ditt inomhusklimat. 

Den larmar om en vattenskada hotar, t.ex. på 
grund av en läckande vask, stående vatten, 
trasiga rör eller ett öppet takfönster.

Den rapporterar om luftfuktigheten är för hög 
eller låg, t.ex. i badrummet, barnkammaren eller 
i skafferiet.

Den rapporterar för hög eller låg temperatur 
inomhus, t.ex. i bostaden eller källaren.

Den skickar push-meddelanden till din smarttele-
fon.

hansgrohe home-app
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Pontos Base
Din vattenövervakare i hemmet ...

En äkta Sherlock Holmes för allt som rör vatten.

Kan användas 
1. Om Pontos Base används som 
självständig produkt kan den styras 
manuellt och informationen avläsas 
direkt på displayen.

2. Tillsammans med hansgrohe 
home-appen kan Pontos Base styras 
med din smarttelefon.

3. Sammankopplad med Pontos Scout 
vattensensorer och hansgrohe 
home-appen. Alla enheter 
kommunicerar med varandra för en 
ökad säkerhet och användarvänlighet.

Strömförsörjning: anslutning till elnätet

Fungerar även vid strömavbrott tack 
vare ett inbyggt 9 V-batteri.

Om nödströmförsörjningen slutar 
fungera kan vattenledningen låsas och 
låsas upp manuellt med en nyckel som 
är integrerad i höljet.

DVGW-certifierad och CE-märkt

Systemet kan inte garantera ett 
hundraprocentigt skydd mot 
vattenskador.

9 V-batteri
säkrar funktionen vid 

strömavbrott

Nödnyckel
för manuell låsning 
och upplåsning

Den andra nya Pontos-produkten är Pontos Base, 
som installeras direkt i huvudvattenledningen. Den 
kontrollerar om vattenförbrukningen i ledningarna är 
ovanligt hög, vilket kan vara ett tecken på läckor. 
Pontos Base stänger automatiskt vattentillförseln vid 
en möjlig skada och skickar genast information om 

händelsen till din smarttelefon. Avvikelsen visas även 
på Pontos Bases display. Sedan kan du kontrollera 
händelsen, ringa till en hantverkare eller, om allt är 
OK, öppna vattenledningen igen med din smarttelefon 
eller direkt via displayen på Pontos Base.

Art.nr 15886000
DVGW-testad  



Pontos Base 

En smart vattenövervakare 
som ger dig säkerhet 

Kontrollerar om det finns läckor i vattenledningen

Stänger automatiskt vattentillförseln vid skador 
och meddelar detta med ett push-meddelande.

Kan öppnas igen med smarttelefonen eller på 
enheten och fungerar även vid strömavbrott 
tack vare ett integrerat batteri och nödnyckel

och boendekvalitet

Är ansluten till hansgrohes moln via ett nätverk 
och tar fram statistik om vattenförbrukning, 
flödesmängd, temperatur, m.m.

Du kan vidta fler åtgärder tack vare information 
om tryckfall och vattnets hårdhet

Pontos Base har mer i verktygslådan:  
Den mäter och kontrollerar vattenförbrukningen och 
använder informationen för att visa detaljerad statistik 
på din smarttelefon. 
För en hållbar användning av vatten. Den ger även 
viktig information om din vattenhårdhet.  

… och i sommarstugan

LCD-display 
visar information om 
aktuella inställningar

Peksensor
För att öppna 

och stänga 
vattenledningen

LED 
visar driftstatus

 HEMMA
Läcka vid 100 l
Avstängnings ventil 
ÖPPEN
Tryck: 0,0 bar
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hansgrohe home-app
för smart living-applikationer

Med hansgrohe home-appen har 
du alltid ögonen på ditt vatten och 
vattnet under kontroll.

Administrera min profil Ställa in Kontrollera enhetens statusAdministrera Pontos-produkter

hansgrohe home-appen 
är gratis Visa statistik Kontrollera inomhusklimat

Videoinstruktioner 
om hur Pontos Scout 
installeras 

https://hansgrohe.qr1.at/smartliving-pontos-se


hansgrohe home-app

Med våra senaste appstyrda Smart Living-applikationer vill vi sätta 
en ny standard i bostäder för att göra ditt hem ännu bekvämare 
och säkrare.

Smart Home blir Smart Living.
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Pontos Base
Funktioner och installation

Funktionsprincipen i Pontos Base 

Pontos Base med integrerad wifi-anslutning har 
en elektronisk vattenmätare (med en turbin), en 
elektriskt manövrerad avstängning (kulspärrventil), 
en trycksensor och en display för att visa aktuella 
inställningar och information.
Pontos Base är trådlöst ansluten till hansgrohes 
moln via internet och rapporterar data som 
flödeshastigheter, tryckfall eller vattenledningsförmåga 
som används för att avgöra vattnets hårdhet.
Maximalt tillåtna parametrar kan ställas in separat 
och ändras direkt på Base-modulen med displayen 
eller i hansgrohe home-appen.  

Parametrarna fortsätter övervakas även om internet 
kraschar. Däremot avbryts kommunikationen med 
hansgrohes moln.
Strömförsörjningen sker med en nätadapter. Ett 
batteri som skyddar temporärt mot strömavbrott 
ingår i leveransen. Om batteriförsörjningen också 
slutar fungera kan vattentillförseln stängas eller 
öppnas manuellt med hjälp av en nödnyckel som 
är integrerad i produkten.

9 V-batteri 
säkrar funktionen vid 
strömavbrott

Integrerad 

nödnyckel 
för manuell låsning och 
upplåsning vid längre 
strömavbrott



Pontos Base VattenmätareAnslutning till elnätet

AvstängningsventilerReturfilter och 
tryckbegränsare

Avstängningsventil

Installera Pontos Base

Enheten installeras i huvudvattenledningen nära 
vattenmätaren. En felaktig installering påverkar 
vattenförsörjningen i hela fastigheten. Därför måste 
Pontos Base installeras av utbildade VVS-montörer.
 
Vattensensorerna Pontos Scout ställs helt enkelt 
ut på lämpliga platser i huset utan att någon 
tidskrävande montering.
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Pontos
smart vattenstyrning från hansgrohe

 

Hansgrohe AB • Tel. 031-21 66 00 • smartliving@hansgrohe.se • www.hansgrohe.se

https://www.hansgrohe.se/pontos
Besök oss

https://hansgrohe.qr1.at/smartliving-pontos-se

