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Na sprchování 
připadá víc než  
66 % spotřeby  

teplé vody 
v domácnosti*

HANSAACTIVEJET Digital
Navrženo pro snadné šetření vodou

Vaše ANO  

úsporám vody a energie  
při sprchování

#WATERSMARTLIVING



Teplá voda je druhou největší položkou ve spotřebě 
energie průměrné domácnosti – a z toho 66 % připadá na 
sprchování.*

Ale nemusí to tak být. 

Naše stylová digitální ruční sprcha vám umožní chovat se 
ekologicky bez přemáhání. Nijak neomezí vaše každodenní 
pohodlí. 

* Evropská agentura pro životní prostředí (2012) / Studie podílu ICT a svícení z iniciativy  
sdružení BDEW (2010)

S naší novou ruční 
sprchou se můžete 
chovat udržitelněji



<10 l

31-40 l

>61 l

Indikace v reálném čase
•  Podrobné údaje o celkové spotřebě 

vody a energie se zobrazují na LED 
displeji

•  Svítivá dioda informující o spotřebě 
vody: od zelené barvy při nízké úrovni 
po červenou barvu při vysoké úrovni

Chytré řešení
•  Nejsou potřeba baterie: sprchová 

hlavice se napájí z proudu vody 
•  Odolné a pevné provedení vhodné pro 

všechny standardní sprchové sestavy

Větší komfort
•  Velká sprchová hlavice
•  Široký a jemný proud vody

* Management Science 2018 - Overcoming Salience 
Bias: How Real-Time Feedback Fosters Resource 
Conservation; Tiefenbeck, Goette, Degen, Tasic, 
Fleisch, Lalive, Staake (2016)

Svítivá dioda signalizuje  
spotřebu vody:

Díky indikaci v reálném 
čase můžete snížit 

spotřebu vody a energie 
až o 22 %*



Ukazatel průtoku vody
Proužky znázorňují tekoucí 
vodu a po dobu sprchování 
udávají vaši celkovou 
spotřebu

Ukazatel energie
Lístky znázorňují energetickou náročnost tak, že při 
delším sprchování teplou vodou postupně „ztrácíte“ 
víc lístků 

Spotřeba vody
Měřič celkové spotřeby vody

Spotřeba energie 
Zjistíte, kolik energie sprchováním 
spotřebujete a že malé snížení teploty 
může velmi uspořit

Teplota vody
Úspora energie při nižší teplotě

Připojte se k aplikaci a změňte svůj 
vztah k vodě

Tuto ruční sprchu s technologií Bluetooth můžete 
propojit s aplikací Digital Handshower. V ní si 
můžete stanovit cíle spotřeby, zjistit údaje o své 
dlouhodobé spotřebě a získat tipy, jak vodou šetřit.

Význam indikace 
v reálném čase

Podle prováděných studií je pro změny 
určitého chování zásadní mít informace 
v reálném čase. U průměrné tříčlenné 
domácnosti přispěly ke zkrácení sprchování 
o jednu minutu. To odpovídá zhruba 22 %
ročnímu snížení, tedy 10 500 litrům.

Stáhněte si aplikaci: 

Apple a logo Apple jsou známky společnosti Apple Inc. registrované v 
USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. 
Google Play a logo Google Play jsou známky společnosti Google Inc.
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Nabízíme vám možnost sledovat a určovat 
si, jak dlouho se sprchujete, a tak 
promyšleně změnit některé své návyky – 
aniž byste na to vůbec mysleli. 

Používejte vodu s rozmyslem,  
ale nemusíte na to myslet

Při jednominutové 
horké sprše 

spotřebujete tolik 
energie, jako kdybyste 
celý den nechali svítit 
všechna světla v bytě*
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HANSA ČESKO S.R.O.
Mladoboleslavská 968
197 00 Praha 9 – Kbely
Tel.: 286854892
hansa.cesko@hansa.com

Naše nová ruční sprcha kombinuje principy udržitelnosti 
a jednoduchosti. Umožňuje vám lépe se rozhodovat, ale 
nijak vás neomezuje.

Efektivní a chytré řešení 
•  Snadné používání
•  Úspornost – možnost okamžité peněžní úspory 
•  Připojení ruční sprchy ke sprchové hadici  

do minuty – bez nářadí
•  Možnost ukládat data až ze 150 sprchování 
•  Možnost propojení s aplikací ke sledování spotřeby 
•  Kompatibilita se všemi typy koupelen 

Udržitelné provedení 
•  Úspora vody a energie 
•  Odolnost a dlouhá životnost
•  Napájení z proudu vody – bez baterií
•  Snadná výměna a recyklace kterékoli součásti
•  Vyrobeno v Evropě podle nejvyšších norem kvality

Ocenění German Design Award na rok 2021 v kategoriích Koupelny a wellness a Ekologický design
„Tato inteligentní ruční sprchová hlavice má integrovaný displej, podle kterého může uživatel při sprchování optimalizovat spotřebu  
vody a energie. Originální řešení, které nápaditě slaďuje moderní design s udržitelností, a tak přispívá k odpovědnějšímu využívání 
omezených zdrojů.“

Smart volba 
pro lepší budoucnost

Slovní známka a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a licenci k jejich používání má společnost HANSA Armaturen GmbH.
Ostatní obchodní značky a názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

HANSAACTIVEJET Digital
Ruční sprcha | Self-powered/Bluetooth® |
84310180 Chrome/Světle šedá
Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)  
1 proud: – Jemný proud

Vaše ANO  

úsporám vody a energie  
při sprchování
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