BiSecur SmartHome
Komfortný a bezpečný život

Pripravte Váš dom na
budúcnosť – pomocou
BiSecur SmartHome
Pomocou inovatívnej technológie SmartHome
BiSecur firmy Hörmann môžete Vaše dvere
a brány otvárať a zatvárať ešte komfortnejšie.
A to v každú dennú a nočnú hodinu
z akéhokoľvek miesta na svete – celkom
jednoducho pomocou Vášho smartfónu
alebo tabletu. Prostredníctvom internetu
alebo domácej siete posiela BiSecur
Gateway príkazy rádiovým prijímačom
BiSecur, resp. pohonom. Technológia
BiSecur SmartHome je okrem toho
mimoriadne bezpečná, jednoducho
sa obsluhuje a je ju možné rozšíriť
na mnohé oblasti Vášho domu, ako napr.
osvetlenie alebo elektrické zariadenia.
Nechajte sa presvedčiť technológiou, ktorá
Vám otvára celkom nové možnosti.
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DOBRÉ DÔVODY PRE HÖRMANN

„Dobré meno
si musíte zaslúžiť
prácou.“
August Hörmann

Celkom podľa predstáv zakladateľa
firmy je dnes značka Hörmann
skutočným prísľubom kvality. Rodinný
podnik s viac ako 80-ročnými
skúsenosťami v oblasti výroby brán
a pohonov a s viac ako 20 miliónmi
predaných brán a pohonov sa stal
európskou jednotkou. To Vám dáva
dobrý pocit pri kúpe Vášho riešenia
Hörmann SmartHome.
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Značková kvalita
z Nemecka
Všetky komponenty brán a pohonov sa vyvíjajú
a vyrábajú v samotnej firme Hörmann,
tieto sú navzájom stopercentne zosúladené
a ich bezpečnosť je preskúšaná a certifikovaná
nezávislými a uznávanými inštitútmi. Komponenty
sa vyrábajú v Nemecku v súlade so systémom
riadenia kvality podľa normy DIN ISO 9001
a spĺňajú všetky požiadavky Európskej
normy 13241-1. Okrem toho naši
vysokokvalifikovaní zamestnanci intenzívne
pracujú na nových produktoch, na neustálom
ďalšom rozvoji a vylepšovaní detailov. Tak vznikajú
patenty a tiež samotná pozícia na trhu.
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Made in Germany
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Pohony a príslušenstvo
pre generácie
Dlhodobé testy v reálnych podmienkach
prispievajú k technicky vyzretým sériovým
výrobkom v kvalite Hörmann. Vďaka vynikajúcim
technickým riešeniam, ako aj nekompromisnému
zabezpečeniu kvality sa budete veľa rokov tešiť
z výrobku Hörmann.
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Pohľad
do budúcnosti
Spoločnosť Hörmann ide dobrým príkladom.
Podnik pokrýva 70 % svojej spotreby energie
z ekologicky vyrobeného prúdu a túto
hodnotu kontinuálne zvyšuje. Vďaka zavedeniu
inteligentného a certifikovaného systému
manažmentu energií sa súčasne každý
rok ušetrí mnoho ton CO ² , ktoré sa tak
nedostanú do ovzdušia. Spoločnosť Hörmann
okrem toho ponúka výrobky pre ekologicky
udržateľnú výstavbu.
Viac o ekologických aktivitách firmy Hörmann
sa dozviete v prospekte „Myslíme ekologicky“.
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Rádiový systém
BiSecur s certifikovanou
bezpečnosťou
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Perfektne zladené
a 100 % kompatibilné

Len u firmy Hörmann

Obojsmerný rádiový systém BiSecur
sa považuje za techniku orientovanú
na budúcnosť na komfortnú a bezpečnú
obsluhu garážových a vjazdových brán,
pohonov dverí, svetla a pod. Tento extrémne
bezpečný systém kódovania BiSecur vyvinutý
firmou Hörmann so stabilným a bezporuchovým
dosahom Vám poskytne istotu, že žiadna
cudzia osoba nedokáže skopírovať
Váš rádiový signál. Systém bol otestovaný
a certifikovaný bezpečnostnými expertmi
z Ruhr-Universität Bochum.
Pozrite si krátky film na:
www.hormann.sk/videa
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Všetky pohony, prijímače a ovládacie prvky
BiSecur sú 100 % kompatibilné. Pomocou
ručného vysielača alebo napríklad rádiového
kódovacieho spínača pohodlne otvoríte okrem
Vašej garážovej brány, aj Vašu vjazdovú bránu
vybavenú pohonom Hörmann, Vaše pohony dverí
alebo ďalšie zariadenia s prijímačmi BiSecur.
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Komfortná kontrola
pozície brány
Už nikdy viac nemusíte vo vetre a nečase stáť
pred dverami, aby ste skontrolovali, či je Vaša
brána zatvorená. Po stlačení tlačidla zobrazí farba
LED na ručnom vysielači HS 5 BS pozíciu brány.
Na požiadanie sa brána zatvorí ďalším stlačením
tlačidla***. Pohodlnejšie a bezpečnejšie už Vašu
bránu ani nemôžete ovládať.

*** pri obsluhe bez výhľadu na bránu je potrebná dodatočná
svetelná závora
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Ocenený
dizajn
Pri exkluzívnych ručných vysielačoch
BiSecur okúzli nielen dizajn v čiernej alebo
v bielej farbe, ale aj elegantný tvar, ktorý
sa mimoriadne príjemne drží v ruke.
Ručné vysielače Hörmann BiSecur
s voliteľným vysoko lesklým povrchom
so vzhľadom klavírneho laku boli ocenené
renomovanou cenou reddot design award
za ich exkluzívny vzhľad.
Pozrite si krátky film na:
www.hormann.sk/videa

Vyobrazenie hore: ručný vysielač HS 5 BS so stanicou
ručného vysielača (voliteľne).
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Ovládanie z celého
sveta prostredníctvom
Vášho smartfónu
Pomocou BiSecur SmartHome môžete Vaše
dvere, brány a elektrické zariadenia ovládať
aj počas Vašej neprítomnosti. Jeden pohľad
na Váš smartfón Vám okrem toho prezradí,
či sú Vaše brány otvorené alebo zatvorené
alebo či je zapnuté alebo vypnuté elektrické
zariadenie. Ďalšia výhoda tohto systému:
v každú nočnú a dennú hodinu môžete
flexibilne a bezprostredne simulovať Vašu
prítomnosť v dome, napr. prostredníctvom
ovládania osvetlenia. Potenciálnych zlodejov
to odplaší efektívnejšie, ako napríklad statická
simulácia prostredníctvom spínacích hodín.
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Komplexná
bezpečnosť
Ovládanie Vašich brán je samozrejme bezpečné
aj bez vizuálneho kontaktu: spoľahlivá
vypínacia automatika bezpečne zastaví
bránu pri výskyte neočakávaných prekážok.
Kombinácia svetelnej závory a obmedzenia
sily poskytuje spolu s vysokými bezpečnostnými
štandardmi Hörmann najlepšiu ochranu.
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Komfortná obsluha
a prvotriedny servis
Sme presvedčení: technológia je praktická
iba vtedy, keď rozsiahlo uľahčuje všedný
život a presviedča v detailoch. Preto
sú inštalácia a ovládanie bezplatnej aplikácie
BiSecur SmartHome na Vašom smartfóne
alebo tablete veľmi jednoduché. Vďaka
premyslenému používateľskému rozhraniu
máte neustále komplexný prehľad o všetkých
dverách, bránach a elektrických zariadeniach
integrovaných do systému.

Na zaručenie ochrany Vašich údajov spolupracujeme
výhradne s podnikmi, ktoré garantujú vysoké
bezpečnostné štandardy a ktorých servery
sú umiestnené v Nemecku. Ak by ste niekedy
potrebovali pomôcť, môžete Vašu žiadosť smerovať
priamo na technickú podporu pre zákazníkov,
ktorá je integrovaná v aplikácii, naši zamestnanci
sa o všetko bezodkladne a osobne postarajú.
Využívanie aplikácie Hörmann BiSecur, portálu
Hörmann a technickej podpory pre zákazníkov
je samozrejme bezplatné.
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BISECUR SMARTHOME
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Jednoduchá obsluha:
šikovne, kedykoľvek,
kdekoľvek
Všetky pohony a rádiové prijímače Hörmann
môžete pohodlne ovládať pomocou Vášho
ručného vysielača a rádiového spínača.
Prostredníctvom voliteľnej BiSecur Gateway
je dodatočne možné ovládať všetky rádiové
komponenty prostredníctvom smartfónu
alebo tabletu.

Prehľad systémových komponentov:
BiSecur Gateway
Router WLAN s prístupom na internet
Rádiová čítačka odtlačkov prstov FFL 12 BS napr.
na ovládanie pohonov garážových brán
Pohon garážových brán SupraMatic / ProMatic
Pohon vjazdových brán RotaMatic / VersaMatic /
LineaMatic
Rádiový kódovací spínač FCT 3 BS / FCT 10 BS
napr. na ovládanie pohonov domových dverí
Pohon domových dverí EC-Turn
Pohon vnútorných dverí PortaMatic
Rádiový vnútorný spínač FIT 5 BS napr.
na ovládanie rádiových prijímačov pre zásuvky
alebo pohonov vnútorných dverí
Rádiový prijímač pre zásuvky FES 1 BS
na pripojenie elektrických zariadení a osvetlenia
vo vnútornom prostredí
Rádiový reléový prijímač s ochranou proti
poveternostným vplyvom HER 1 BS
na pripojenie elektrických zariadení a osvetlenia
vo vonkajšom prostredí
.

11

PRÍKLADY POUŽITIA

Váš smartfón ako náhrada kľúča
Vaše domové dvere otvorí celá Vaša rodina pomocou
BiSecur SmartHome celkom jednoducho použitím
smartfónu. Až pre 10 osôb tak môžete zabezpečiť
prístup do Vášho domu alebo do Vašej garáže. Vaše
deti a Vaši manželskí partneri nepotrebujú nosiť kľúč,
keď majú so sebou svoj smartfón.
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Užívajte si bezstarostne svoju dovolenku
Pomocou BiSecur SmartHome môžete
z akéhokoľvek miesta na zemi prekontrolovať
stav uzamknutia Vašich domových dverí
a pozíciu Vašej garážovej a vjazdovej
brány. Takto máte istotu, že je Váš domov
bezpečne uzamknutý. Ak chcete počas
Vašej neprítomnosti pustiť nejakú osobu
do Vášho domu alebo garáže, môžete Vaše
brány a dvere pohodlne otvárať a zatvárať
aj na diaľku.

Zabezpečenie individuálneho prístupu
Vy stanovíte, ktoré osoby získajú prístup
do Vášho domu alebo do garáže. Vaša
pomocná sila v domácnosti alebo Váš sused,
napr. v čase dovolenky, nepotrebujú vlastný
kľúč, ale si nahrajú bezplatnú aplikáciu
BiSecur na svoj smartfón. Vy potom celkom
jednoducho zadáte príslušné oprávnenia
na vstup, ktoré môžete neskôr
nekomplikovane vymazať alebo flexibilne
deaktivovať na určitú dobu.
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Pohodlné zapínanie a vypínanie svetiel
Začleňte do Vášho systému BiSecur SmartHome
aj svetlá – veľmi jednoducho prostredníctvom prijímačov
pre zásuvky Hörmann. Vaše svetlá tak bude možné
pohodlne ovládať napríklad prostredníctvom rádiového
vnútorného spínača. Ďalšia výhoda: tým istým rádiovým
vnútorným spínačom môžete ovládať až 4 prijímače
alebo aj pohony brán a dverí.

Nezávislý život vo vlastnom dome
Pomocou pohonu dverí PortaMatic otvoríte a zatvoríte Vaše vnútorné dvere
prostredníctvom ručného vysielača alebo rádiového vnútorného spínača.
Skutočná výhoda, predovšetkým vtedy, keď ste telesne postihnutý. Takto
získate naspäť kúsok z kvality života, pretože sa vo vlastných priestoroch
môžete pohybovať bez cudzej pomoci.
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Zapnutie a vypnutie elektrického zariadenia
Stav elektrických zariadení, ktoré sú pripojené
na prijímače pre zásuvku Hörmann, je možné
pohodlne kontrolovať pomocou systému
BiSecur SmartHome aj na diaľku za pomoci
smartfónu. Vďaka tomu môžete skontrolovať,
či je napr. ešte svieti svetlo v obývačke.
A ak budete chcieť, môžete tieto zariadenia
jednoducho vypnúť alebo zapnúť.

Ovládanie záhradného zariadenia
Záhradné zariadenie, ako napr. čerpadlo pre zavlažovacie
zariadenie, je možné pripojiť na reléový prijímač
chránený proti poveternostným vplyvom. Tento je taktiež
možné ovládať prostredníctvom smartfónu. Takto
môžete Váš trávnik zavlažovať podľa potreby aj počas
Vašej neprítomnosti.
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PRÍKLADY POUŽITIA

Uvoľnený a bezpečný príchod domov
Spojte viacero funkcií do Vášho osobného scenára pre večerný
príchod domov: Vaša vjazdová a garážová brána sú už otvorené
a Vy vojdete do garáže bez zastavenia. Okrem toho už jasno svieti
osvetlenie na dvore a v dome a pri otváraní domových dverí
počujete Vašu obľúbenú hudbu.
Prirodzene je možné nastaviť ešte ďalšie individuálne scenáre,
napr. „Odchod z domu“. Stlačením iba jedného tlačidla zatvoríte
všetky brány a dvere. Pohodlnejšie to nejde.
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Uvoľnené ukončenie dňa
Scenáre Vám uľahčujú život aj doma:
pomocou smartfónu tak vypnete
stlačením jedného tlačidla všetky Vaše
svetlá, televízor alebo Hi-Fi sústavu,
ktoré sú pripojené prostredníctvom
prijímača pre zásuvku, a môžete
ísť spokojne do postele. A to najlepšie:
to všetko môžete robiť pohodlne
aj z Vašej postele.

Komfortný život
Systém BiSecur SmartHome robí
Váš život jednoduchším: otvorte Vaše
vnútorné dvere s pohonom PortaMatic
pohodlne prostredníctvom ručného
vysielača alebo rádiového vnútorného
spínača a preneste tak plné podnosy,
ťažké debny s nápojmi alebo nákupy
bez námahy cez priestory Vášho domu.

Možnosť jednoduchého
dodatočného vybavenia
S rádiovým systémom BiSecur máte
na výber, ako by ste chceli ovládať Vaše
pohony a prijímače pre zásuvky v dome.
Či už pomocou ručného vysielača
s pekným tvarom alebo pomocou
elegantného rádiového vnútorného
spínača. Pri tom nemusíte inštalovať
žiadne káble k Vašim spínačom. Toto
je rozhodujúcou výhodou, predovšetkým
v prenajatých bytoch.
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POHONY BRÁN A DVERÍ, PRÍSLUŠENSTVO

Na 100 percent
kompatibilné
Pohony a príslušenstvo Hörmann presviedčajú
inovatívnou technikou, exkluzívnym dizajnom
a 100 %-nou kompatibilitou, to znamená,
že pri výrobkoch Hörmann sa všetko k sebe
optimálne hodí. Pomocou rôznych ovládacích
prvkov, ako napr. ručné vysielače, rádiové
spínače alebo aplikácia BiSecur ovládate
Váš pohon garážovej brány, pohon vjazdovej
brány, Vaše domové dvere Hörmann
a vnútorné dvere s pohonom, ako aj ďalšie
elektrické zariadenia v spojení s rádiovými
prijímačmi BiSecur.

Hodnota
UD do

0,47
W/(m²·K)

RC
3
Certifikovaná
bezpečnosť

Sériovo pri
domových dverách
ThermoCarbon a
ThermoSafe

Hohe
Sicherheit
durch
NiedrigenergieBetrieb
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Pohony garážových a vjazdových brán

Türantrieb PortaMatic

Domové dvere

Pohon otváravej brány VersaMatic / VersaMatic Akku Solar

Für ein barrierefreies und komfortables Wohnen

ThermoCarbon, ThermoSafe, Thermo65, TopComfort

Ďalšie informácie nájdete v prospektoch pohonov garážových a vjazdových brán,
pohonov dverí PortaMatic, ako aj domových dverí.

19

POHONY BRÁN A DVERÍ

SupraMatic
Supra rýchly pohon s mnohými prídavnými funkciami
Toto spojenie rýchlosti a komfortu Vás bude fascinovať. Vaša
garážová brána sa otvára rýchlejšie a Vy môžete vojsť priamo
z ulice do Vašej garáže. Už nikdy sa nebudete chcieť zriecť
komfortných funkcií, ako dodatočná výška otvorenia, napr.
kvôli vetraniu garáže, a osvetlenia pohonu, ktoré je samostatne
spínateľné prostredníctvom Vášho ručného vysielača.
superrýchle
OTVÁRANIE BRÁNY

ProMatic
Cenovo výhodný vstup do prémiovej kvality Hörmann
Pohony garážových brán ProMatic sú vybavené osvedčenou
technikou Hörmann – ako všetky prémiové pohony Hörmann.
To zaručuje spoľahlivú funkciu za atraktívnu cenu.

PortaMatic
Otváranie a zatváranie dverí bez námahy
Pomocou pohonu dverí Hörmann PortaMatic otvoríte a zatvoríte
Vaše drevené alebo oceľové vnútorné dvere úplne jednoducho
automaticky prostredníctvom ručného vysielača alebo tlačidla.
Pohon dverí PortaMatic presviedča nielen množstvom
funkcií a možností nastavenia, ale aj minimálnou spotrebou
elektrickej energie.

EC-Turn
Pre bezbariérové vstupy do domov
Domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon môžete
voliteľne vybaviť novým pohonom dverí EC-Turn. Pomocou
automatického zámku S5 Smart (ThermoSafe), resp. S7
Smart (ThermoCarbon) a pohonu dverí EC-Turn bude možné
automatické otvorenie a zatvorenie Vašich dverí.
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RotaMatic
Štíhly pohon s elegantným vzhľadom
Pohon pre otváravú bránu RotaMatic od firmy Hörmann
je vďaka svojmu modernému, štíhlemu dizajnu zladený
s Vašou peknou otváravou bránou. Tak príkladné,
ako vzhľad, sú aj funkčnosť a bezpečnosť.

VersaMatic
Pre zvláštne montážne situácie
Pohon otváravej brány VersaMatic s integrovaným
ovládaním je ideálnym riešením aj pre nezvyčajné montážne
situácie. Okrem toho pohon VersaMatic presviedča
osvedčenou technikou: jeho rýchlosť je napríklad možné
individuálne nastaviť; potom je možné pri všetkých
veľkostiach brán dosiahnuť rovnomerný chod brány.

LineaMatic
Kompaktný a spoľahlivý pohon
Hlavnými prednosťami pohonu posuvnej brány LineaMatic
sú jeho kompaktná, výškovo nastaviteľná skriňa
zo zinkového tlakového odliatku a z plastu zosilneného
sklenými vláknami, ako aj spoľahlivá elektronika pohonu.

*

Podrobné podmienky záruky nájdete na: www.hoermann.com
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PRÍSLUŠENSTVO

Ručný vysielač HS 5 BS
4 tlačidlový,
plus tlačidlo kontroly,
Vysoko lesklá povrchová
úprava čierna alebo biela
Štruktúrovaná povrchová
úprava čierna

Ručný vysielač HS 4 BS
4-tlačidlový,
Štruktúrovaný
povrch čierny
Ručný vysielač HS 1 BS
1-tlačidlový,
Štruktúrovaný
povrch čierny
Ručný vysielač HSE 1 BS
1-tlačidlový,
vrátane očka pre prívesok
na kľúče
Štruktúrovaný
povrch čierny
Ručný vysielač HSE 4
4-tlačidlový,
vrátane očka pre prívesok
na kľúče
Štruktúrovaný povrch
čierny s chrómovanými
alebo plastovými krytkami
Ručný vysielač HSE 2 BS
2-tlačidlový,
vrátane očka pre prívesok
na kľúče
Vysoko lesklý povrch
čierny alebo biely
Vysoko lesklý povrch
zelený, fialový, žltý,
červený, oranžový
Dekory v striebornej farbe,
karbón, tmavé koreňové drevo
(obr. zľava)

22

Ručný vysielač HSD 2-A BS
Hliníkový vzhľad,
2-tlačidlový,
Možnosť použitia aj ako prívesok
na kľúče
Ručný vysielač HSD 2-C BS
Pochrómované
s vysokým leskom,
2-tlačidlový,
Možnosť použitia aj ako prívesok
na kľúče

Ručný vysielač HSP 4 BS
4-tlačidlový,
s blokovaním vysielania,
vrátane prívesku na kľúče

Ručný vysielač
Vo firme Hörmann obdržíte množstvo modelov
s pekným tvarom, ktoré je možné obsadiť
až 5 funkciami. Všetky ovládacie prvky využívajú
našu inovatívnu rádiovú technológiu BiSecur.

Ručný vysielač HSZ 1 BS
1-tlačidlový,
Na zasunutie do zapaľovača
cigariet v automobile
Ručný vysielač HSZ 2 BS
2-tlačidlový,
Na zasunutie do zapaľovača
cigariet v automobile

Ručný vysielač HSZ
Alternatíva k systémom Homelink:
nenápadný a integrovaný na pevnom mieste
v automobile. Zasunutý do zapaľovača
cigariet vo vozidle je ručný vysielač HSZ
ľahko prístupný a pohodlne sa obsluhuje.
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PRÍSLUŠENSTVO

Rádiový kódovací spínač
FCT 3 BS
pre 3 funkcie,
s osvetlenými tlačidlami

Rádiový kódovací spínač
FCT 10 BS
pre 10 funkcií,
s osvetlenými tlačidlami
a ochrannou clonou

Rádiový vnútorný
spínač FIT 1 BS
1 funkcia
s veľkým tlačidlom
na jednoduchú obsluhu

Rádiový vnútorný
spínač FIT 4 BS
4 funkcie

Rádiový vnútorný
spínač FIT 5 BS
4 funkcie,
plus tlačidlo kontroly
Rádiová čítačka odtlačkov
prstov FFL 12 BS
pre 2 funkcie
a až 12 odtlačkov prstov

Rádiový vnútorný spínač
FIT 2 BS
pre 2 funkcie
alebo 2 pohony
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Zásuvka s rádiovým
prijímačom FES 1 BS
na zapnutie a vypnutie
svetla a ďalšej spotreby
do 2500 W
FES 1-1 BS
na ovládanie (impulz)
cudzích pohonov,
ako aj na zapnutie
a vypnutie svetla
a ďalších spotrebičov
do 2500 W

Rádiový vysielač pod omietku
pre dve funkcie, pre tlačidlá
pod omietku, centrálna
inštalácia v dome s pohľadom
na garážovú bránu
HSU 2 BS: pre inštalačné krabice
s Ø 55 mm s pripojením
na domovú sieť
FUS 2 BS: pre inštalačné krabice
s Ø 55 mm vrát. 1,5 V batérie

Prijímač HER 1 / 2 / 4 BS
Prijímač (1, 2, alebo 4- kanálový)
na ovládanie dodatočného
vonkajšieho osvetlenia alebo
garážovej brány (cudzí výrobok)
s rádiovým príslušenstvom Hörmann

BiSecur Gateway: jednoduché
ovládanie prostredníctvom smartfónu
alebo tabletu
Komfortne z domu: na pohodlné ovládanie
v rámci Vašej domácej siete sa spojenie
s Vašim smartfónom alebo tabletom vytvorí
jednoducho prostredníctvom siete WLAN.

Rádiový prijímač ESE BS
Na cielený výber smeru na rôznych
tlačidlách jedného ovládacieho
prvku, pre pohon SupraMatic*

Z celého sveta prostredníctvom internetu:
na cestách môžete spojenie s BiSecur
Gateway vytvoriť prostredníctvom
internetového pripojenia Vášho smartfónu
alebo tabletu.
Po registrácii Vašej Gateway, ako aj Vášho
smartfónu alebo tabletu na internete
je povolený Váš osobný prístup.

BiSecur Gateway
Centrálna ovládacia
jednotka pre pohony
a rádiové prijímače
umožňuje obsluhu
až 10 používateľom,
každý používateľ môže
vykonávať až 16 funkcií

*

od roku výroby 2014, sériová verzia CI
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APLIKÁCIA BISECUR

Prehľadne, jednoducho,
individuálne
Komfortná obsluha
Všetky funkcie, ktoré ovládate
pomocou Vašich ručných vysielačov,
je možné vykonávať aj pomocou
aplikácie BiSecur. Intuitívne vedenie
menu Vám veľmi zjednoduší obsluhu.

Jednoduchý prehľad
Pomocou aplikácie BiSecur máte
neustále presný prehľad o stave
Vašej garážovej a vjazdovej brány,
ako aj o Vašich domových dverách*.
Samovysvetľujúce symboly
Vás informujú o tom, či sú Vaše
brány otvorené alebo zatvorené,
resp. či sú Vaše domové dvere*
uzamknuté alebo neuzamknuté.

Zriadenie „scenárov“
Jednoducho skombinujte viacero
jednotlivých funkcií do jedného
scenára. Jedným stlačením tlačidla
tak môžete, napr. súčasne otvárať
alebo zatvárať Vašu garážovú
a vjazdovú bránu**, ovládať Vaše
domové dvere* spolu s vašim
vonkajším osvetlením alebo
pri dvoch garážových bránach
súčasne nastavovať polohu vetrania.
Scenáre vytvoríte individuálne
pre Vašu osobnú aplikáciu – teda
celkom podľa Vašich želaní.

Jednoduchá správa užívateľov
Ako administrátor môžete stanoviť,
ktoré zariadenia môže obsluhovať
príslušný užívateľ. Takto máte úplnú
kontrolu nad tým, aby napríklad Váš
sused mohol otvárať vjazdovú bránu
počas Vašej dovolenky, ale nie Vaše
domové dvere pre prístup do domu.
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* so špeciálnym vybavením
** možné iba s pohonom garážovej brány SupraMatic
a s voliteľným rádiovým prijímačom ESE BS (pozri stranu 25).

Perfektná súhra s domácou sieťou

Systémové predpoklady
Prístroje so systémom Android
• Verzia softvéru 2.3

Aplikácia pre smartfón

• min. 256 MB RAM
Prístroje so systémom iOS
• od verzie softvéru iOS 6
• od iPod touch 5. generácie
• od iPhone 4S
Ovládanie z domu
prostredníctvom siete WLAN

Ovládanie z celého sveta
prostredníctvom internetu

• od iPad 2
• od iPad mini
Domáca sieť

Domáca sieť

• Prístup na širokopásmový internet

www
Smerovač

Internet

• Smerovač WLAN
WLAN-Standard IEEE 802.11b/g/n,
šifrovanie WPA-PSK alebo WPA2-PSK,
názov siete bez medzier, prístup pre ďalšie
koncové zariadenia
• Internetový prehliadač
Internet Explorer od verzie 10, Firefox
od verzie 14, Chrome od verzie 22, Safari
od verzie 4, ďalšie aktuálne internetové
prehliadače s podporou Javascript a CSS3
• Voľná zdierka LAN na smerovači
• Napájanie napätím (100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz)

WLAN

• Smartfón alebo tablet s prístupom
na App StoreSM alebo na Google™ play

LAN

• Miesto musí byť v dosahu rádiového signálu
ovládaného prístroja

Rádiové ovládanie prostredníctvom gateway

Konfigurácia internetu prostredníctvom
portálu Hörmann
Prostredníctvom internetovej stránky
www.bisecur-home.com prihláste Vašu jednotku
Gateway, ako aj Váš smartfón alebo tablet
za účelom ovládania prostredníctvom internetu
z celého sveta. Jednorazové prihlásenie sa realizuje
prostredníctvom certifikovanej internetovej stránky
Hörmann a zaručuje najvyššiu bezpečnosť údajov.

Gateway

Ovládanie napr.: garážových brán,
vjazdových brán, domových dverí
a ďalších zariadení

Pozrite si krátky film na:
www.bisecur-home.com/videos

27

Hörmann: Kvalita bez kompromisov

Hörmann KG Amshausen, Nemecko

Hörmann KG Antriebstechnik, Nemecko

Hörmann KG Brandis, Nemecko

Hörmann KG Brockhagen, Nemecko

Hörmann KG Dissen, Nemecko

Hörmann KG Eckelhausen, Nemecko

Hörmann KG Freisen, Nemecko

Hörmann KG Ichtershausen, Nemecko

Hörmann KG Werne, Nemecko

Hörmann Alkmaar B.V., Holandsko

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poľsko

Hörmann Beijing, Čína

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

Ako jediný výrobca na medzinárodnom trhu ponúka skupina

GARÁŽOVÉ BRÁNY

Hörmann všetky dôležité montážne časti z jednej ruky. Vyrábané

POHONY

stupňa rozvoja techniky. Celoplošným pokrytím Európy svojimi
výrobnými závodmi a servisnou sieťou a svojou prítomnosťou

PRIEMYSELNÉ BRÁNY
NAKLADACIA TECHNIKA
DVERE

pre vysokohodnotné stavebné výrobky. V kvalite bez kompromisov.

ZÁRUBNE
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v Amerike a v Ázii je firma Hörmann Vaším významným partnerom

www.hoermann.com

sú vo vysokošpecializovaných závodoch, podľa najnovšieho

Partner slovenského futbalu

