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Suihkussa  
kulutetaan yli 
66 % kotona 

käytettävästä 
kuumasta vedestä*

Oras Hydractiva Digital
Suunniteltu vähentämään veden kulutusta – vaivatta

Valitse 
veden ja energian säästö  

suihkun aikana

#WATERSMARTLIVING
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Kun sinulla on tietoa suihkussa 
käyttämästäsi ajasta, pystyt myös 
uudistamaan rutiinejasi – joutumatta 
pohtimaan niitä erikseen. 

Uudista vedenkulutus-
tottumuksesi kuin itsestään

Minuutin kestävä 
kuuma suihku kuluttaa 

yhtä paljon energiaa 
kuin kodin jokaisen 

valon jättäminen päälle 
päiväksi*



Kuuma vesi kuluttaa keskimääräisessä 
kodissa toiseksi eniten energiaa – ja 
suihkussa kulutetaan tästä 66 %.*

Näin ei kuitenkaan tarvitse olla.

Tyylikäs, digitaalinen käsisuihkumme 
tekee ympäristöystävällisemmästä 
elämästä osan jokapäiväistä rutiinia. 
Etkä joudu tinkimään päivittäisestä 
mukavuudestasi.

* European Environment Agency (2012) /  
Split of ICT & Lighting inferred from bdew (2010)

Uusi  
käsisuihkumme 
auttaa elämään 
kestävämmin



Reaaliaikainen palaute
•  Näet LED-näytöstä tiedot veden ja 

energian kokonaiskulutuksesta
•  LED-valon väri kertoo kulutustason: 

vihreä tarkoittaa pientä 
vedenkulutusta ja punainen suurta

Älykäs muotoilu
•  Paristoja ei tarvita: käsisuihku 

tuottaa itse tarvitsemansa virran 
•  Kestävä ja vankka rakenne, sopii 

kaikkiin vakiomallisiin suihkuihin

Erinomainen käyttömukavuus
•  Suuri suihkupää
•  Laaja ja lempeä vesisuihku

Reaaliaikainen palaute 
auttaa vähentämään  

veden ja energian  
kulutusta jopa 22 %*

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

LED-valo kertoo 
veden kulutuksesta:

<10 l

31–40 l

>61 l

Tehdasasetus - 
sovelluksella voit itse 
määritellä tavoitetasosi.



Vedenkulutuksen  
seuranta
Pylväät edustavat 
vedenkulutusta ja näyttävät 
kokonaiskulutuksen suihkun 
aikana

Energiamittari
Lehdet edustavat energian kulutusta. Mitä 
pitempään viivyt kuumassa suihkussa, sitä 
enemmän lehtiä ”putoaa”

Veden kulutus
Mittari näyttää veden 
kokonaiskulutuksen

Energian kulutus 
Selvitä, miten paljon energiaa käytät 
suihkussa ja miten pieni lämpötilan alennus 
voi tuottaa suuria säästöjä

Veden lämpötila
Alenna lämpötilaa ja säästä energiaa

Muodosta yhteys sovellukseen ja päivitä 
käsityksesi vedenkulutuksestasi

Liittämällä käsisuihkun Bluetooth-yhteydellä Digital 
Handshower DHS -sovellukseen voit asettaa vedenkulutus-
tavoitteita, seurata pitkän aikavälin kulutustietoja sekä 
hyödyntää vedensäästövinkkejä.

Reaaliaikaisen 
palautteen 
voima

Tutkimukset osoittavat, että 
reaaliaikainen palaute auttaa meitä 
parhaiten muuttamaan tiettyjä 
toimintatapojamme. Sen ansiosta 
kolmen hengen kotitalous pystyy 
vähentämään suihkujensa kestoa 
keskimäärin minuutilla. Tämä tarkoittaa 
vuosittain karkeasti 22 % pienempää 
vedenkulutusta eli n. 10 500 litraa.

Lataa Digital Handshower DHS -sovellus nyt: 

Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa 
rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Google Play 
ja Google Playn logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

https://apps.apple.com/us/app/digital-hand-shower-dhs/id1554835686
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amphiro.dsh_mobile_app
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Oras Oy
Isometsäntie 2 PL 40
26101 Rauma
SUOMI
Puh.: +358 02 83 16
Sähköposti: info.finland@oras.com
www.oras.com

Valitse 
veden ja energian säästö  

suihkun aikana

Uuden käsisuihkumme myötä kestävä kehitys kohtaa 
helppokäyttöisyyden. Näin voit tehdä entistä parempia 
valintoja ilman häiritseviä rajoitteita.

Tehokas ja älykäs
•  Helppo käyttää
•  Kannustaa vähentämään lämpimän veden käyttöä
•  Liitä käsisuihku letkuun alle minuutissa – työkaluja ei tarvita
•  Tietojen tallennus jopa 150 suihkun ajalta
•  Yhdistettävissä sovellukseen kulutuksen seurantaa varten
•  Yhdistettävissä kaikkiin vakiomallisiin suihkuihin

Oras Hydractiva Digital 242405
Käsisuihku | Bluetooth®
Kromi/Vaaleanharmaa
Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa)
1 suihkutoiminto
reaaliaikainen kulutuksenseuranta

Kestävää kehitystä
•  Auttaa säästämään vettä ja energiaa
•  Kestävä ja pitkäikäinen
•  Toimii vesivoimalla – paristoja ei tarvita
•  Osat voidaan helposti irrottaa ja kierrättää
•  Valmistetaan Euroopassa korkeimpien  

laatustandardien mukaisesti

Vuoden 2021 German Design Award -kilpailun voittaja Bath and Wellness- ja Eco Design -kategorioissa
”Älykkäässä käsisuihkussa on integroitu näyttö, jonka avulla käyttäjät pystyvät optimoimaan suihkukäyttäytymisensä veden- ja 
energiankulutuksen osalta. Kiehtova lähestymistapa, jossa yhdistyvät älykkäällä tavalla moderni muotoilu ja kestävyys. Samalla tuote 
edistää vastuullisempaa rajallisten resurssien käyttöä.”

Älykäs valinta parempaa 
tulevaisuutta varten

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja niiden käyttöoikeus on myönnetty Oras Oy:lle.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
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