B iS ecur S martHome
Pohodlný a bezpečný život

DVEŘE VRATA BRÁNY
388 312 312
739 424 044
obchod@JVPsystem.cz
www.JVPsystem.cz

Zajišťujeme dodání, montáž, servis a pozáruční servis !

Připravte svůj dům
na budoucnost –
s BiSecur SmartHome
S inovativní technologií BiSecur SmartHome
od firmy Hörmann můžete své dveře
a vrata otvírat a zavírat ještě pohodlněji.
A to v každé denní i noční době odkudkoli
na celém světě – zcela jednoduše pomocí
svého chytrého telefonu nebo tabletu.
Prostřednictvím internetu nebo domácí sítě
předává brána BiSecur povely dálkovým
přijímačům BiSecur, resp. pohonům.
Systém BiSecur SmartHome je navíc
zvláště bezpečný, snadno se ovládá
a lze jej rozšířit na mnohé oblasti
vašeho domu, např. osvětlení nebo
elektrická zařízení.
Nechte se přesvědčit technologií, která
vám otevře zcela nové možnosti.
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DOBRÉ DŮVODY PRO ZNAČKU HÖRMANN

„K dobrému
jménu je třeba
se dopracovat.“

August Hörmann

Zcela ve smyslu zakladatele firmy
je dnes značka Hörmann opravdovým
příslibem kvality. Rodinný podnik
s více než 80 roky zkušeností
ve výrobě vrat a pohonů a více
než 20 miliony prodaných vrat a pohonů
se stal evropským výrobcem č. 1.
To vám dává dobrý pocit při volbě
řešení SmartHome Hörmann.
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Značková kvalita
z Německa
Všechny komponenty vrat a pohonů společnost
Hörmann sama vyvíjí a vyrábí, jsou stoprocentně
vzájemně sladěny a pro vaši bezpečnost testovány
a certifikovány nezávislými, uznávanými
institucemi. Jsou vyráběny podle systému řízení
jakosti DIN ISO 9001 v Německu a splňují všechny
požadavky evropské normy EN 13241-1. Naši
vysoce kvalifikovaní zaměstnanci intenzivně pracují
na nových výrobcích, neustálém dalším vývoji
a zlepšování detailů. Tak vznikají patenty
a výhradní postavení na trhu.
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Made in Germany
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Pohony a příslušenství
pro generace
Dlouhodobé zkoušky za reálných podmínek
zajišťují vyzrálé sériové výrobky v kvalitě
Hörmann. Díky vynikajícím technickým
řešením a nekompromisnímu zajištění
kvality vám tento výrobek Hörmann bude
dlouhá léta sloužit k vaší spokojenosti.
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Pohled
do budoucnosti
Společnost Hörmann jde příkladem. Proto
podnik více než 70 % své potřeby energie
pokrývá z ekologické elektřiny a tento
podíl neustále zvyšuje. Současně ročně ušetří
mnoho tun CO ² zavedením inteligentního
a certifikovaného systému správy energie.
A v neposlední řadě společnost Hörmann
nabízí výrobky pro trvale udržitelné stavění.
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DOBRÉ DŮVODY PRO ZNAČKU HÖRMANN
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Dálkové ovládání BiSecur
s certifikovanou
bezpečností
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Perfektně sladěné
a 100 % kompatibilní

Jen u firmy Hörmann

Obousměrné dálkové ovládání BiSecur
představuje nejmodernější techniku
pro komfortní a bezpečnou obsluhu pohonů
garážových vrat, vjezdových bran, dveřních
pohonů, osvětlení aj. Mimořádně bezpečná
metoda šifrování BiSecur, vyvinutá firmou
Hörmann, se stabilním dosahem bez rušení
vám poskytuje jistotu, že nikdo cizí nemůže
zkopírovat váš kód dálkového ovládání.
Testováno a certifikováno bezpečnostními
experty.
Podívejte se na krátký film na adrese:
www.hoermann.com/videos
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Všechny pohony, přijímače a ovládací prvky
BiSecur jsou 100 % kompatibilní. Jedním
dálkovým ovladačem nebo např. kódovací
klávesnicí pohodlně otevřete nejen svá garážová
vrata, ale i vjezdovou bránu vybavenou pohonem
Hörmann a obsluhujete pohony dveří nebo další
zařízení s přijímači BiSecur.
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Komfortní dotazování
na polohu vrat
Už nikdy nemusíte při větru a nečase vycházet
před dveře, abyste se podívali, zda jsou vrata
zavřená. Po stisku tlačítka indikuje barva LED
na dálkovém ovladači HS 5 BS polohu vrat.
Na přání vrata dalším stisknutím tlačítka ***
zavřete. Pohodlněji a bezpečněji už svá vrata
ovládat nemůžete.

*** při obsluze bez vizuálního kontaktu k vratům je nutná
přídavná světelná závora
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Vynikající
design
Exkluzivní dálkové ovladače BiSecur
přesvědčují kromě designu v černé nebo bílé
barvě také elegantním tvarem, který zvlášť
příjemně padne do ruky.
Dálkové ovladače BiSecur Hörmann,
dodávány na přání s vysoce lesklým povrchem
se vzhledem klavírového laku, byly mezinárodní
porotou vyznamenány renomovanou
designérskou cenou reddot design award
za exkluzivní design.
Podívejte se na krátký film na adrese:
www.hoermann.com/videos

Obrázek nahoře: dálkový ovladač HS 5 BS se stanicí
dálkového ovladače (volitelnou).
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Ovládání odkudkoli
na světě pomocí
chytrého telefonu
S technologií BiSecur SmartHome můžete
v budoucnu své dveře, vrata a elektrická
zařízení ovládat i v nepřítomnosti. Pohled
na chytrý telefon vám kromě toho kdykoli
prozradí, zda jsou vaše vrata otevřená nebo
zavřená a elektrické zařízení zapnuté nebo
vypnuté. Další výhoda tohoto systému:
V každé denní i noční době můžete flexibilně
a spontánně simulovat svou přítomnost např.
ovládáním osvětlení. Tím potenciální zloděje
odradíte spolehlivěji než například statickou
simulací pomocí spínacích hodin.
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Komplexní
bezpečnost
Svá vrata samozřejmě můžete bez obav
ovládat i bez vizuálního kontaktu: Spolehlivé
automatické vypínání vrata v případě
nečekaných překážek bezpečně zastaví.
Kombinace světelné závory a omezení síly
spolu s vysokými bezpečnostními standardy
Hörmann poskytuje nejlepší ochranu.
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Komfortní obsluha
a prvotřídní servis
Jsme si jisti tím, že technologie je praktická
tehdy, jestliže komplexně usnadňuje
každodenní život a přesvědčuje
i v detailech. Proto je instalace i obsluha
bezplatné aplikace BiSecur SmartHome
na vašem chytrém telefonu nebo tabletu
velmi jednoduchá. Díky promyšlenému
uživatelskému rozhraní máte kdykoli
kompletní přehled o všech dveřích,
vratech a elektrických zařízeních
integrovaných do systému.

Abychom zajistili ochranu vašich dat,
spolupracujeme výhradně se společnostmi,
které zaručují vysoké bezpečnostní standardy
a mají server umístěný v Německu. A pokud
byste někdy potřebovali pomoc, můžete svou
záležitost vyjasnit přímo prostřednictvím
zákaznické podpory integrované v aplikaci,
naši zaměstnanci se o to neprodleně a osobně
postarají. Využití aplikace BiSecur Hörmann,
portálu Hörmann a zákaznické podpory
je samozřejmě bezplatné.
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BISECUR SMARTHOME
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Jednoduchá obsluha:
chytrá, kdykoli
a odkudkoli na světě
Všechny pohony a dálkové přijímače
Hörmann můžete pohodlně obsluhovat
pomocí dálkového ovladače a spínače.
Volitelná brána BiSecur vám navíc nabízí
možnost ovládat veškeré dálkové
komponenty prostřednictvím chytrého
telefonu nebo tabletu.

Přehled systémových komponent:
Brána BiSecur
Router WLAN s přístupem k internetu
Snímač otisků prstů FFL 12 BS např. pro ovládání
pohonů garážových vrat
Pohon garážových vrat SupraMatic / ProMatic
Pohon vjezdových bran
RotaMatic / VersaMatic / LineaMatic
Kódovací klávesnice FCT 3 BS / FCT 10 BS např.
pro ovládání pohonů domovních dveří
Pohon domovních dveří EC Turn
Pohon vnitřních dveří PortaMatic
Vnitřní spínač FIT 5 BS např. pro ovládání
zásuvkových přijímačů nebo pohonů vnitřních dveří
Zásuvkový přijímač FES 1 BS pro připojení
elektrických zařízení a osvětlení
ve vnitřních prostorách
Reléový přijímač HER 1 BS chráněný proti
povětrnostním vlivům pro připojení elektrických
zařízení a osvětlení ve venkovních prostorách
.
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PŘÍKLADY POUŽITÍ

Váš chytrý telefon jako náhrada klíčů
BiSecur SmartHome umožní vám i vaší rodině otvírat
domovní dveře zcela jednoduše prostřednictvím chytrého
telefonu. Můžete tak zajistit přístup do domu nebo garáže
až 10 osobám. Vaše děti, manželka nebo manžel
nepotřebují žádné klíče, pokud u sebe mají chytrý telefon.
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Užívejte si dovolenou bez obav
Se systémem BiSecur SmartHome
můžete odkudkoli na světě kontrolovat
stav uzamknutí domovních dveří a polohu
garážových vrat a vjezdové brány. Díky
tomu si můžete být jisti, že je váš domov
bezpečně uzamčený. A chcete-li v době
své nepřítomnosti někoho pustit do domu
nebo garáže, můžete vrata a dveře stejně
pohodlně otvírat a zavírat i na cestách.

Individuální zajištění přístupu
Vy rozhodujete o tom, kdo bude mít přístup
do vašeho domu nebo garáže. Vaše
pomocnice v domácnosti nebo váš soused,
např. v době dovolené, nepotřebují žádné
vlastní klíče, stačí jim nahrát si na svůj
chytrý telefon bezplatnou aplikaci BiSecur.
Vy jim pak zcela jednoduše udělíte příslušná
oprávnění k přístupu, která později snadno
můžete opět zrušit nebo flexibilně deaktivovat
na určitou dobu.
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Pohodlné zapínání a vypínání svítidel
Zapojte do systému BiSecur SmartHome i svítidla – zcela
jednoduše pomocí zásuvkových přijímačů Hörmann.
Pak můžete pohodlně obsluhovat také světla např.
pomocí vnitřního spínače. Další výhoda: Stejným
vnitřním spínačem lze ovládat až 4 přijímače nebo
také pohony vrat a dveří.

Samostatný život ve vlastním domově
S pohonem dveří PortaMatic můžete své vnitřní dveře otvírat a zavírat
pomocí dálkového ovladače nebo vnitřního spínače. Skutečná výhoda,
zejména pokud máte zdravotní omezení. Získáte tak zpět část kvality
života, protože se ve svém bytě můžete pohybovat bez cizí pomoci.
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Zapínání a vypínání elektrických zařízení
Stav elektrických zařízení připojených
k zásuvkovému přijímači Hörmann lze
pomocí systému BiSecur SmartHome
pohodlně kontrolovat i na cestách
prostřednictvím chytrého telefonu.
Můžete tak např. zjistit, zda je vaše žehlička
ještě zapnutá nebo zda lampička na čtení
v obývacím pokoji ještě svítí. A pokud chcete,
můžete tyto spotřebiče i jednoduše vypínat
nebo zapínat.

Ovládání zahradních zařízení
Zahradní zařízení, např. čerpadlo postřikovače trávníku,
můžete připojit k reléovému přijímači chráněnému proti
povětrnostním vlivům. Přijímač lze rovněž ovládat
prostřednictvím chytrého telefonu. Tak můžete trávník
zavlažovat zcela podle potřeby i v nepřítomnosti.
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PŘÍKLADY POUŽITÍ

Bezstresový a bezpečný návrat domů
Spojte několik funkcí do svého zcela osobního scénáře pro večerní
návrat domů: Vjezdová brána a garážová vrata jsou již otevřené
a vy bez zastavení zajedete do garáže. Navíc světla na dvoře
a v domě již svítí a při otevření domovních dveří uslyšíte svou
oblíbenou hudbu.
Samozřejmě si můžete sestavit i další individuální scénáře, např.
„odjezd“. Pak všechna vrata a dveře zavřete jediným stisknutím
tlačítka. Pohodlněji už to nejde.
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Bezstarostné zakončení dne
Také ve vašem domově vám scénáře
usnadní život: Prostřednictvím chytrého
telefonu vypnete všechna svítidla,
televizní a HiFi přístroje připojené
k zásuvkovému přijímači jediným
stisknutím tlačítka a můžete jít zcela
bez obav spát. A to nejlepší:
To vše můžete zcela pohodlně
udělat i z postele.

Komfortní život
BiSecur SmartHome vám zjednoduší
život: Otvírejte vnitřní dveře s pohonem
PortaMatic pohodlně pomocí dálkového
ovladače nebo vnitřního spínače,
a můžete tak bez obtíží po bytě nosit
plné podnosy, těžké krabice s nápoji
nebo nákupy.

Jednoduchá dodatečná montáž
S dálkovým systémem BiSecur
si můžete vybrat, jak chcete ovládat
pohony nebo zásuvkové přijímače
ve svém domově. Ať už pomocí
tvarově krásného dálkového ovladače,
nebo elegantního vnitřního spínače.
Nemusíte přitom pokládat žádné kabely
ke spínačům. To je rozhodující výhoda
zejména u nájemních bytů.
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P O H O N Y V R AT A D V E Ř Í , P Ř Í S L U Š E N S T V Í

Kompatibilní
na 100 procent
Pohony a příslušenství Hörmann přesvědčují
inovativní technikou, exkluzivním designem
a 100 % kompatibilitou – tzn., že u značky
Hörmann je vše optimálně sladěno. Pomocí
různých ovládacích prvků, např. dálkových
ovladačů, spínačů nebo aplikace BiSecur,
můžete ovládat pohon garážových vrat,
pohon vjezdové brány, domovní dveře
Hörmann, vnitřní dveře s pohonem a další
elektrická zařízení ve spojení s dálkovými
přijímači BiSecur.

UD-Wert
bis zu

0,47
W/(m²·K)

Vysoká
bezpečnost
s nízkoenergetickým
provozem

Pohony garážových vrat
a vjezdových bran

Pohon dveří PortaMatic

Haustüren

pro bezbariérové a komfortní bydlení

ThermoCarbon, ThermoSafe, ThermoPlus, TopComfort

Pohon otočných bran VersaMatic / VersaMatic Akku Solar
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Další informace najdete v brožurách Pohony garážových vrat a vjezdových bran,
Pohon dveří PortaMatic a Domovní dveře.
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P O H O N Y V R AT A D V E Ř Í

SupraMatic
Super rychlý pohon s mnoha přídavnými funkcemi
Toto spojení rychlosti a komfortu vás bude fascinovat. Vaše
garážová vrata se otevřou rychleji a do garáže můžete zajet
přímo z ulice. A komfortních funkcí, jako je přídavná otvírací
výška, např. k větrání garáže, a osvětlení pohonu, které lze
samostatně spínat na dálkovém ovladači, se již nebudete
chtít vzdát.
LET

záruka

ProMatic
Cenově výhodné řešení v prvotřídní kvalitě Hörmann
Pohony garážových vrat ProMatic jsou vybaveny osvědčenou
technikou Hörmann – stejně jako všechny ostatní prémiové
pohony Hörmann. To zajišťuje jejich spolehlivou funkci
za atraktivní cenu.

PortaMatic
Otvírání a zavírání dveří bez námahy
S pohonem dveří PortaMatic Hörmann můžete své dřevěné
nebo ocelové vnitřní dveře otvírat a zavírat zcela jednoduše
automaticky pomocí dálkového ovladače nebo tlačítka.
Výhodami pohonu dveří PortaMatic jsou velké množství
funkcí, široká škála možných nastavení, ale také minimální
spotřeba elektřiny.

EC Turn
Pro bezbariérové vstupy do domů
Domovní dveře ThermoSafe a ThermoCarbon můžete
volitelně vybavit pohonem dveří EC Turn. S automatickým
zámkem S5 Smart (ThermoSafe), resp. S7 Smart
(ThermoCarbon) a pohonem dveří EC Turn je možné
dveře otvírat a zavírat automaticky.
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LET

záruka

SUPERRYCHLÉ
OTEVÍRÁNÍ VRAT

RotaMatic
Štíhlý pohon s elegantním vzhledem
Pohon otočných bran RotaMatic Hörmann je díky svému
modernímu, štíhlému designu sladěn s vaší krásnou
otočnou bránou. Stejně příkladné jako vzhled jsou
i jeho funkčnost a bezpečnost.

LET

záruka

VersaMatic
Pro speciální montážní situace
Pohon otočných bran VersaMatic s integrovanou řídicí
jednotkou je ideálním řešením i pro neobvyklé montážní
situace. Kromě toho pohon VersaMatic boduje osvědčenou
technikou: Jeho rychlost je např. možné individuálně
nastavit, čímž lze docílit rovnoměrného chodu u všech
velikostí bran.

LET

záruka

LineaMatic
Kompaktní a spolehlivý pohon
Vynikajícími přednostmi pohonu posuvných bran
LineaMatic jsou kompaktní, výškově nastavitelná skříň
ze zinku litého pod tlakem a umělé hmoty laminované
skelnými vlákny a spolehlivá elektronika pohonu.

*

Podrobné záruční podmínky najdete na adrese:
www.hormann.cz

LET

záruka
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkový ovladač HS 5 BS
4 tlačítkové funkce plus
dotazovací tlačítko,
černý nebo bílý povrch
s vysokým leskem
černý strukturovaný povrch

Dálkový ovladač HS 4 BS
4 tlačítkové funkce,
černý strukturovaný
povrch ■ NOVINKA
Dálkový ovladač HS 1 BS
1 tlačítková funkce,
černý strukturovaný
povrch ■ NOVINKA
Dálkový ovladač HSE 1 BS
1 tlačítková funkce, včetně
očka pro přívěšek ke klíčům
černý strukturovaný
povrch ■ NOVINKA

Dálkový ovladač HSE 4 BS
■ NOVINKA
4 tlačítkové funkce, včetně
očka pro přívěšek ke klíčům
černý strukturovaný povrch
s chromovanými nebo
umělohmotnými kryty
Dálkový ovladač HSE 2 BS
2 tlačítkové funkce, včetně
očka pro přívěšek ke klíčům
černý nebo bílý povrch
s vysokým leskem
zelený, fialový, žlutý,
červený, oranžový povrch
s vysokým leskem
dekory v provedení stříbro,
karbon, tmavé kořenové dřevo
(obr. zleva)
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Dálkový ovladač HSD 2-A BS
vzhled hliníku,
2 tlačítkové funkce,
použitelný též jako přívěšek
ke klíčům
Dálkový ovladač HSD 2-C BS
chromovaný s vysokým leskem,
2 tlačítkové funkce,
použitelný též jako přívěšek
ke klíčům

Dálkový ovladač HSP 4 BS
4 tlačítkové funkce,
s blokováním vysílání,
včetně kroužku na klíče

Dálkový ovladač
U firmy Hörmann dostanete celou řadu tvarově
krásných modelů, které mohou být vybaveny
až 5 funkcemi. Všechny ovládací prvky
využívají naši inovativní technologii dálkového
ovládání BiSecur.

Dálkový ovladač HSZ 1 BS
1 tlačítková funkce,
k zasunutí do zásuvky
automobilového zapalovače
Dálkový ovladač HSZ 2 BS
2 tlačítkové funkce,
k zasunutí do zásuvky
automobilového zapalovače

Dálkový ovladač HSZ
Alternativa k systémům Homelink:
zabudován nenápadně a na pevném místě
v autě. Dálkový ovladač HSZ zapojený
do zásuvky automobilového zapalovače
je snadno přístupný a lze jej pohodlně
obsluhovat.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kódovací klávesnice
FCT 3 BS
pro 3 funkce,
s osvětlenými tlačítky

Kódovací klávesnice
FCT 10 BS
pro 10 funkcí,
s osvětlenými tlačítky
a ochranným krytem

Vnitřní spínač
FIT 1 BS
1 tlačítková funkce
s velkým tlačítkem
pro jednoduchou
obsluhu

Vnitřní spínač
FIT 4 BS
4 tlačítkové funkce

Vnitřní spínač
FIT 5 BS
4 tlačítkové funkce plus
dotazovací tlačítko
Snímač otisků prstů
FFL 12 BS
pro 2 funkce
a až 12 otisků prstů

Vnitřní spínač FIT 2 BS
pro 2 funkce
nebo 2 pohony
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Zásuvkový přijímač
FES 1 BS
k zapínání a vypínání
světla a dalších
spotřebičů,
do 2500 wattů
FES 1-1 BS
k ovládání (impulsnímu)
externích pohonů
a zapínání a vypínání
světla a dalších
spotřebičů,
do 2500 wattů

Dálkový ovladač pod omítku
pro dvě funkce, pro tlačítko
pod omítku, centrální instalace
v domě s vizuálním kontaktem
ke garážovým vratům
HSU 2 BS: pro spínací zásuvky
o Ø 55 mm s připojením
na domovní elektrickou instalaci
FUS 2 BS: pro spínací zásuvky
o Ø 55 mm, včetně baterie 1,5 V

Přijímač HER 1 / 2 / 4 BS
přijímač (1, 2 nebo 4kanálový)
k obsluze přídavného venkovního
osvětlení nebo garážových vrat
(cizí výrobek) s dálkovým
příslušenstvím Hörmann

Brána BiSecur: Jednoduché
ovládání pomocí chytrého
telefonu nebo tabletu
Komfortně z domova: Pro pohodlnou
obsluhu v rámci domácí sítě jednoduše
navážete spojení se svým chytrým telefonem
nebo tabletem prostřednictvím WLAN.

Dálkový přijímač ESE BS
k cílené volbě směru na různých
tlačítkách ovládacího prvku, pro
pohon SupraMatic*

Odkudkoli na světě přes internet:
Na cestách můžete navázat spojení
s bránou BiSecur prostřednictvím
internetového připojení svého
chytrého telefonu nebo tabletu.
Po registraci vaší brány a chytrého
telefonu nebo tabletu na internetu
je povolen váš osobní přístup.

Brána BiSecur
centrální řídicí
jednotka pro pohony
a dálkové přijímače,
až pro 10 uživatelů,
každý uživatel může
provádět až 16 funkcí

*

od roku výroby 2014, verze série CI
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APLIKACE BISECUR

Přehledná, jednoduchá,
individuální
Pohodlná obsluha
Všechny funkce, které ovládáte
dálkovými ovladači, můžete provádět
i s aplikací BiSecur. Díky intuitivnímu
menu je obsluha velmi jednoduchá.

Jednoduchý přehled
S aplikací BiSecur máte kdykoli
přesný přehled o stavu garážových
vrat a vjezdové brány i domovních
dveří*. Srozumitelné symboly vám
jednoduše ukazují, jsou-li vaše vrata
zavřená či otevřená, popřípadě jsou-li
vaše domovní dveře* zamknuty nebo
odemknuty.

Vytváření „scénářů“
Jednoduše zkombinujte několik
jednotlivých funkcí do jednoho
scénáře. Jediným stisknutím tlačítka
můžete např. současně otevřít nebo
zavřít garážová vrata i vjezdovou
bránu**, ovládat domovní dveře*
společně s venkovním osvětlením
nebo nastavit větrací polohu zároveň
u dvou garáží. Scénáře vytváříte
individuálně pro své osobní využívání
aplikace, tedy zcela podle svého
přání.

Jednoduchá správa uživatelů
Jako správce můžete určit, která
zařízení mohou být příslušným
uživatelem obsluhována. Máte
tak plnou kontrolu nad tím, že např.
váš soused během vaší dovolené
může otevřít vjezdovou bránu,
ale nikoli domovní dveře,
aby se dostal do domu.
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* se speciální výbavou
** možné jen s pohonem garážových vrat SupraMatic
a volitelným dálkovým přijímačem ESE BS (viz strana 25)

Dokonalá souhra s vaší domácí sítí

Systémové předpoklady
Zařízení Android

Aplikace pro chytré telefony

• verze softwaru 2.3
• min. 256 MB RAM
Zařízení iOS
• od verze softwaru iOS 6
• od iPod touch 5. generace
• od iPhone 4S
Ovládání z domova
prostřednictvím WLAN

Globální ovládání
prostřednictvím internetu

• od iPad 2
• od iPad mini
Domácí síť
• širokopásmový přístup k internetu
• router WLAN
norma WLAN IEEE 802.11b/g/n, šifrování WPAPSK nebo WPA2-PSK, název sítě bez mezer,
přístup pro další koncová zařízení

Domácí síť

www
Router

Internet

• internetový prohlížeč
Internet Explorer od verze 10, Firefox od verze
14, Chrome od verze 22, Safari od verze 4,
další aktuální webové prohlížeče s podporou
javascript a CSS3
• volná zdířka LAN na routeru
• napájecí napětí (100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz)
• chytrý telefon nebo tablet s přístupem
k App StoreSM nebo Google™ play

WLAN

• stanoviště s dálkovým spojením
s obsluhovaným zařízením

LAN

Dálkové ovládání prostřednictvím brány

Internetová konfigurace pomocí portálu
Hörmann
Pomocí internetové stránky www.bisecur-home.com
přihlásíte svou datovou bránu a svůj chytrý telefon
nebo tablet pro globální ovládání prostřednictvím
internetu. Jednorázové přihlášení se provádí pomocí
certifikované internetové stránky Hörmann a
zaručuje maximální bezpečnost dat.

Brána

Ovládání např.: garážových vrat,
vjezdových bran, domovních
dveří a dalších zařízení

Podívejte se na krátký film na adrese:
www.bisecur-home.com/videos
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Hörmann: kvalita bez kompromisu

Hörmann KG Amshausen, Německo

Hörmann KG Antriebstechnik, Německo

Hörmann KG Brandis, Německo

Hörmann KG Brockhagen, Německo

Hörmann KG Dissen, Německo

Hörmann KG Eckelhausen, Německo

Hörmann KG Freisen, Německo

Hörmann KG Ichtershausen, Německo

Hörmann KG Werne, Německo

Hörmann Genk NV, Belgie

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko

Hörmann Beijing, Čína

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný

GARÁŽOVÁ VRATA

výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky.

POHONY

pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí
prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti

PRŮMYSLOVÁ VRATA
NAKLÁDACÍ TECHNIKA
DVEŘE

pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

ZÁRUBNĚ
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v Americe a Číně je Hörmann váš silný mezinárodní partner

www.hoermann.com

Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech

Premium partner českého národního týmu

