
 BiSecur SmartHome
Mugav ja turvaline elu



Muutke oma kodu 
tulevikukindlaks 
BiSecur SmartHome’iga

Innovaatilise Hörmanni BiSecur SmartHome 

tehnoloogiaga on võimalik uksi ja väravaid 

avada ja sulgeda veel mugavamalt.  

Ning seda ükskõik mis kellaajal ja ükskõik 

kus maailma nurgas olles – lihtsalt 

nutitelefoni või tahvelarvuti abil. BiSecur 

Gateway edastab interneti või koduvõrgu 

kaudu käsud BiSecur raadio-vastuvõtjatele 

või ajamitele. BiSecur SmartHome  

on lisaks eriti turvaline, lihtne kasutada  

ja tema funktsioone saab kasutada  

ka paljude teiste Teie kodu seadmetega 

nagu näiteks valgustus või elektriseadmed.

Kogege tehnoloogiat, mis pakub Teile  

täiesti uusi võimalusi.
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Made in Germany

H E A D  P Õ H J U S E D  H Ö R M A N N I  K A S U K S  O T S U S T A M I S E K S

1Saksa  
kvaliteet

Kõik ukse- ja ajamikomponendid toodetakse  
ja arendatakse välja Hörmanni enda poolt,  
need on sajaprotsendiliselt omavahel kokku 
sobivad ning Teie ohutuse huvides sõltumatute  
ja tunnustatud kontrollinstitutsioonide poolt 
kontrollitud ja sertifitseeritud. Tooted valmistatakse 
Saksamaal kvaliteedijuhtimissüsteemi 
DIN ISO 9001 järgi ja nad vastavad Euroopa 
ohutusnormi 13241-1 kõikidele nõuetele.  
Lisaks töötavad meie kvalifitseeritud töötajad 
intensiivselt uute toodete, pidevate täiustuste  
ja edasiarenduste kallal. Nii tagatakse patendid  
ja ainulaadsed tooted turul.

„Hea nimi tuleb välja 
teenida.” August Hörmann

Firma asutaja nägemuse kohaselt  

on Hörmannist saanud tõeline kvaliteedi 

sünonüüm. Pereettevõttel on juba enam 

kui 80-aastane kogemus tõstuste 

tootmisel ja üle 20 miljoni müüdud ukse 

ja ajamiga ollakse Euroopas turuliider. 

See tagab Teile kindlustunde Hörmanni 

SmartHome lahenduse ostmisel.
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2 3 Tulevikku silmas  
pidades

Hörmann tahab olla heaks eeskujuks.  
Seetõttu katab ettevõte üle 70% oma 
energiavajadusest ökoloogiliselt toodetud 
elektriga ning suurendab seda määra pidevalt. 
Samaaegselt juurutatakse intelligentne  
ja sertifitseeritud energiajuhtimise süsteem,  
mis aitab iga aasta säästa mitu tonni CO².  
Ja loomulikult kuuluvad Hörmanni tootevalikusse 
ka tooted säästlikuks ehitamiseks.
Rohkem informatsiooni Hörmanni 
keskkonnaalase tegevuse kohta leiate 
kataloogist „Me mõtleme roheliselt”.

Pika kasutuseaga ajamid 
ja lisatarvikud

Pikaajalised katsed reaalsetes tingimustes 
tagavad Hörmanni toodete suurepärase kvaliteedi. 
Tänu suurepärastele tehnilistele lahendustele  
ja kompromissitule kvaliteeditagamisele saate 
Hörmanni toodetest kaua aega rõõmu tunda.

5



H E A D  P Õ H J U S E D  H Ö R M A N N I  K A S U K S  O T S U S T A M I S E K S

Ainult Hörmannil

4 5Sertifitseeritud 
turvalisusega BiSecur 
kaugjuhtimissüsteem

Perfektselt kokku sobiv  
ja 100% ühilduv

Kahesuunaline kaugjuhtimissüsteem BiSecur  
on tulevikule suunatud tehnoloogia,  
mis võimaldab käitada mugavalt ja turvaliselt 
garaažiuste, aiaväravate ja tiibuste ajameid, 
välisvalgustust ning palju muud. See Hörmanni 
poolt spetsiaalselt väljatöötatud eriti turvaline 
BiSecur kodeerimismeetod annab Teile 
kindlustunde, et ükski võõras ei saa Teie puldi 
raadiosignaali kopeerida. See on kontrollitud  
ja sertifitseeritud ülikooli Ruhr-Universität 
Bochum turvalisusekspertide poolt.

Vaadake lühifilmi aadressil:
www.hormann.ee/videoklipid

Kõik BiSecur ajamid, vastuvõtjad  
ja käituselemendid on omavahel 100% 
ühilduvad. Kaugjuhtimispuldi või näiteks  
raadio-koodlülitiga saate lisaks garaažiuksele 
mugavalt avada ka Hörmanni ajamiga varustatud 
aiavärava, tiibukseajamid ning käitada teisi 
BiSecur vastuvõtjaga varustatud seadmeid.
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6 7Mugav ukse  
asendipäring

Tunnustatud  
disain

Te ei pea enam kunagi kehva ilmaga  
õue minema, et kontrollida, kas garaažiuks  
on ikka suletud. Üks nupuvajutus ja LED 
kaugjuhtimispuldil HS 5 BS näitab Teile ukse  
või värava asendit. Vajadusel saab täiendava 
nupuvajutusega*** ukse mugavalt sulgeda. Veel 
mugavamalt ei ole võimalik ust või väravat juhtida.

*** Kui uks ei ole kasutamisel otseselt nähtav,  
on täiendavalt vajalik fotosilm.

Eksklusiivsed kaugjuhtimispuldid torkavad 
lisaks musta või valget värvi pealispinnale silma 
veel ka elegantse kujuga, mistõttu on neid eriti 
mugav käes hoida.

Hörmanni kõrgläikega pealispinnaga BiSecur 
kaugjuhtimispuldid on tänu oma eksklusiivsele 
disainile pälvinud maineka auhinna reddot 
design award.

Vaadake lühifilmi aadressil:
www.hormann.ee/videoklipid/

Pilt ülal: kaugjuhtimispult HS 5 BS koos hoidikuga 
(lisavarustus).
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H E A D  P Õ H J U S E D  H Ö R M A N N I  K A S U K S  O T S U S T A M I S E K S

Loomulikult on Teie uste ja väravate ohutu 
käitamine võimalik ka ilma, et nad asuksid  
Teie vaateväljas: tänu usaldusväärsele 
väljalülitusautomaatikale peatatakse liikumine 
ohutult, kui ilmnevad ootamatud takistused. 
Fotosilma ja jõupiirangu kombinatsioon tagab 
koos Hörmanni kõrgete ohutusstandarditega 
parima kaitse.

9 Kindel  
turvalisus

BiSecur SmartHome’iga saate tulevikus oma 
ajamiga uksi ja väravaid ning elektriseadmeid 
ka oma eemaloleku korral juhtida. Ühest pilgust 
nutitelefonile piisab, et teada saada, kas Teie 
kodu ajamiga uksed ja väravad on avatud  
või suletud ning kas elektriseade on sisse-  
või väljalülitatud. Selle süsteemi täiendav eelis: 
saate igal kellaajal paindlikult ja spontaanselt 
oma kohalolekut simuleerida, nt valgustuse 
sisse- või väljalülitamise teel. See heidutab 
võimalikke vargaid efektiivsemalt kui staatiline 
valgustuse juhtimine taimeri abil.

8 Juhtimine nutitelefoni 
kaudu ükskõik  
kus maailmas olles
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Me oleme veendunud selles, et tehnoloogia on 
just siis praktiline, kui ta muudab igapäevaelu 
oluliselt lihtsamaks ning ka tema haldamine 
ja käsitsemine on lihtsad. Seetõttu on tasuta 
rakenduse BiSecur SmartHome paigaldamine  
ja kasutamine nutitelefonis või tahvelarvutis väga 
lihtne. Läbimõeldud kasutajaliides tagab Teile 
hea ülevaate kõikides süsteemi integreeritud 
ustest, väravatest ja elektriseadmetest.

Teie andmete kaitse tagamiseks teeme koostööd 
ainult ettevõtetega, kes garanteerivad kõrge 
turvalisuse taseme ja kelle serverid asuvad 
Saksamaal. Kui Teil peaks millegagi abi vaja 
olema, siis saate pöörduda rakenduse kaudu 
klienditoe poole, kes aitab Teid kiiresti  
ja personaalselt. Loomulikult on Hörmanni 
BiSecur rakenduse, Hörmanni portaali  
ja klienditoe kasutamine tasuta.

10 Mugav kasutamine ja 
esmaklassiline teenindus
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B I S E C U R  S M A R T H O M E
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Lihtne kasutamine: 
nutikas, igal ajal,  
igal pool

Saate kõiki Hörmanni ajameid ja raadio-
vastuvõtjaid mugavalt oma kaugjuhtimispuldi 
või raadio-lüliti abil juhtida. BiSecur  
Gateway abil on lisaks võimalik kõiki 
kaugjuhtimissüsteemi komponente 
nutitelefoni või tahvelarvutiga juhtida.

Süsteemi komponentide ülevaade:

BiSecur Gateway

Internetiühendusega WLAN-ruuter

Raadio-sõrmejäljelugeja FFL 12 BS  
nt garaažiukseajami juhtimiseks

Garaažiukseajam SupraMatic / ProMatic

Väravaajam RotaMatic / VersaMatic / LineaMatic

Raadio-koodlüliti FCT 3 BS / FCT 10 BS  
nt tiibukseajamite juhtimiseks

Välisukseajam EC-Turn

Siseukseajam PortaMatic

Majasisene raadio-seinalüliti FIT 5 BS nt raadio-
pistikupesade või siseukseajamite juhtimiseks

Raadio-pistikupesa FES 1 BS elektriseadmete  
ja valgustuse juhtimiseks sisetingimustes

Ilmastikukaitsega releevastuvõtja  
HER 1 BS elektriseadmete ja valgustuse 
juhtimiseks välistingimustes

.
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K A S U T U S N Ä I T E D

Teie nutitelefon kui uksevõti
BiSecur SmartHome’iga saavad kõik pereliikmed 
välisukse avada lihtsalt nutitelefoniga. Nõnda on Teil 
võimalik anda juurdepääs enda kodule või garaažile kuni 
kümnele inimesele. Teie lapsed või abikaasa ei pea enam 
võtit kaasa võtma, kui neil on kaasas nende nutitelefon.
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Individuaalse ligipääsu võimaldamine
Te saate ise täpselt määrata, kes pääseb 
Teie koju või garaaži sisse. Selleks  
ei pea Te enam koduabilisele või naabrile,  
nt puhkusel olemise ajaks, eraldi võtit 
andma, vaid laete enda nutitelefoni  
tasuta rakenduse BiSecur. Seejärel  
annate soovitud isikutele vajalikud 
pääsuõigused, mida on võimalik hiljem  
väga lihtsalt tühistada ja paindlikult  
teatud ajavahemikuks desaktiveerida.

Nautige rahuliku südamega oma puhkust
BiSecur SmartHome’iga saate igast maailma 
paigast kontrollida Teie välisukse lukustuse 
olekut ja garaažiukse ning aiavärava asendit. 
Nii saate olla kindel, et Teie kodu on kindlalt 
lukus. Kui soovite kodust eemal viibides 
kedagi garaaži või majja sisse lasta, siis 
saate oma kodu uksi ja väravaid mugavalt 
eemal olles avada ja sulgeda.
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Iseseisev elu omaenda kodus
Tiibukseajamiga PortaMatic saate oma kodu siseuksi avada ja sulgeda 
kaugjuhtimispuldi või majasisese raadio-seinalülitiga. See on suur  
eelis eelkõige siis, kui Teie liikuvus on piiratud. Nõnda saate tagasi  
osa elukvaliteedist, kuna saate oma kodus liikuda ilma kõrvalise abita.

Valgustite mugav sisse- ja väljalülitamine
Siduge ka valgustid BiSecur SmartHome süsteemiga – 
lihtsalt Hörmanni raadio-pistikupesade abil. Nii saate 
valgusteid samuti mugavalt, nt raadio-seinalülititega,  
sisse ja välja lülitada. Täiendav eelis: samade raadio-
seinalülititega saata juhtida kuni 4 vastuvõtjat  
või ka ukse- ja väravaajameid.

K A S U T U S N Ä I T E D

14



Elektriseadmete sisse- ja väljalülitamine
Hörmanni raadio-pistikupesaga ühendatud 
elektriseadmete olekut saab BiSecur 
SmartHome’iga kontrollida ka eemal olles.  
Sel moel saate kontrollida, kas näiteks 
lugemislamp elutoas veel põleb. Kui soovite, 
siis saate need seadmed ka lihtsalt sisse  
või välja lülitada.

Aiaseadmete juhtimine
Aiaseadmed nagu näiteks muruvihmuti pump on võimalik 
ühendada ilmastikukindla releevastuvõtjaga. Seda saab 
samuti nutitelefoniga juhtida. Nii saate näiteks oma muru 
kasta ka siis, kui olete ise kusagil ära.
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Mugavalt ja turvaliselt koju
Ühendage mitu funktsiooni isiklikuks stsenaariumiks õhtul koju 
tulemise jaoks: Teie värav ja garaažiuks on juba avatud ning sõidate 
ilma peatumata garaaži. Lisaks sellele on õue ja maja valgustus 
juba sisse lülitatud ja välisust avades kuulete oma lemmikmuusikat.
Loomulikult on võimalik seadistada veel palju individuaalseid 
stsenaariume nagu näiteks „kodust lahkumine”. Nii on võimalik 
ainult ühe nupuvajutusega kõik uksed ja väravad sulgeda. Veel 
mugavamalt ei ole võimalik.

K A S U T U S N Ä I T E D
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Lihtsalt tagant järgi paigaldatav
BiSecur raadiosüsteemiga on Teil  
vaba valik, kuidas ajameid või raadio-
pistikupesi oma kodus juhtida tahate. 
Kas kauni kujuga kaugjuhtimispuldiga 
või elegantse majasisese raadio-
seinalülitiga. Seejuures ei ole lüliti  
juurde vaja vedada mitte ühtegi  
kaablit. See on oluline eelis just siis,  
kui Te näiteks üürite elupinda.

Mõnus lõpp pikale päevale
Ka koduses elus muudavad 
stsenaariumid Teie elu lihtsamaks:  
nii saate näiteks enne magama  
minekut kõik valgustid, televiisorid  
ja Hi-Fi-seadmed, mis on ühendatud 
raadio-pistikupesaga, ainult  
ühe nupuvajutusega välja lülitada.  
Ja kõige parem: seda kõike saate  
teha ka mugavalt juba voodis olles.

Mugav elu
BiSecur SmartHome muudab Teie  
elu lihtsamaks: avage ajamiga 
PortaMatic varustatud siseuksed 
mugavalt kaugjuhtimispuldi  
või majasisese lüliti abil ning saategi  
täis kandikud, rasked joogikastid  
või ostukotid ilma probleemideta  
tuppa kanda.
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 Garaažiukse- ja väravaajamid
Tiibväravaajam VersaMatic / VersaMatic Akku Solar

Rohkem informatsiooni leiate kataloogidest garaažiukse- ja väravaajamid,  
tiibukseajam PortaMatic ning välisuksed.

100 protsenti ühilduv

Hörmanni ajamid ja lisavarustus veenab 

innovaatilise tehnika, eksklusiivse disaini  

ja 100%-lise ühilduvusega – s.t Hörmannil 

sobivad kõik tooted omavahel optimaalselt 

kokku. Erinevate käituselementidega,  

nt kaugjuhtimispuldid, raadio-seinalülitid  

või rakendus BiSecur, juhite oma 

garaažiukseajamit, väravaajamit, Hörmanni 

välisust ning ajamiga siseuksi nagu  

ka elektriseadmeid, mis on ühendatud 

BiSecur vastuvõtjatega.

U K S E -  J A  V Ä R A V A A J A M I D ,  L I S A V A R U S T U S

Türantrieb PortaMatic
Für ein barrierefreies und komfortables Wohnen

Hohe 
Sicherheit

durch 
Niedrigenergie-

Betrieb

 

Serienmäßig bei 
ThermoCarbon und 
ThermoSafe Haus-
türen

UD-Wert 
bis zu

W/(m²·K)

0,47 RC 3
Zertifizierte 
Sicherheit

 Haustüren
ThermoCarbon, ThermoSafe, Thermo65, TopComfort

18



19



U K S E -  J A  V Ä R A V A A J A M I D

ProMatic
Kvaliteet ja usaldusväärne töökindlus soodsa hinnaga

PortaMatic
Uste vaevata avamiseks ja sulgemiseks

EC-Turn
Barjäärivaba sissepääs

SupraMatic
Superkiire ajam koos paljude lisafunktsioonidega

See kiiruse ja mugavuse ühendus paneb Teid vaimustuma.  
Teie sektsioonidest garaažiuks avaneb kiiremini ning saate otse 
tänavalt garaaži sõita. Tõenäoliselt ei soovi Te mitte mingi  
hinna eest loobuda ka mugavusfunktsioonidest nagu täiendav 
avanemiskõrgus garaaži õhutamiseks ning garaažiukseajami 
valgustuse lülitamine otse kaugjuhtimispuldiga.

Garaažiukseajami ProMatic puhul on kasutatud sama  
end tõestanud Hörmanni tehnikat, mis teistegi esmaklassiliste 
Hörmanni ajamite puhul. Seetõttu on tagatud usaldusväärne 
töökindlus ja seda soodsa hinnaga.

Hörmanni ukseajamiga PortaMatic saate lihtsalt puldi  
või lüliti nupu abil avada ja sulgeda nii puidust kui terasest 
siseuksi. Ukseajami PortaMatic arvukad funktsioonid  
ja seadistusvõimalused tagavad Teile maksimaalse mugavuse 
ning lisaks minimaalse voolukuluga ka säästlikkuse.

Välisuksed ThermoSafe ja ThermoCarbon on võimalik varustada 
ajamiga EC-Turn. Koos automaatlukuga S5 Smart (ThermoSafe) 
või S7 Smart (ThermoCarbon) ning ukseajamiga EC-Turn  
on võimalik ukse automaatne avamine ja sulgumine.

ÜLIKIIRE UKSE 
AVANEMINE

AASTAT
garantiid

AASTAT
garantiid
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VersaMatic
Eriliste paigaldussituatsioonide jaoks

LineaMatic
Kompaktne ja usaldusväärne ajam

RotaMatic
Sale ja elegantne ajam

Hörmanni tiibväravaajam RotaMatic sobib tänu  
oma moodsale ja saledale disainile Teie kauni  
tiibväravaga suurepäraselt kokku. Seda eeskujulikult  
nii väljanägemiselt kui ka funktsioonilt ja turvalisuselt.

Integreeritud juhtseadmega tiibväravaajam VersaMatic  
on ideaalne lahendus tavapärasest erinevate 
paigaldussituatsioonide jaoks. Ajami VersaMatic kiirus  
on individuaalselt seadistatav, mis võimaldab kõikide 
väravasuuruste korral saavutada sujuva liikumise.

Liugväravaajami LineaMatic kõige silmapaistvamateks 
tugevusteks on tema kompaktne, reguleeritava  
kõrgusega tsingi survevalust ning klaaskiuga tugevdatud 
plastist korpus ja usaldusväärne ajamielektroonika.

AASTAT
garantiid

AASTAT
garantiid

AASTAT
garantiid* Garantiitingimuste täpsema kirjelduse leiate aadressilt: www.hormann.ee
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L I S A T A R V I K U D

Kaugjuhtimispult HS 5 BS
4 funktsiooninuppu ning 
asendipäringu nupp

 Must või valge 
kõrgläikepind

 Must struktuurpind

Kaugjuhtimispult HSE 4
4 nupufunktsiooni,  
koos võtmehoidja aasaga

 Must struktuurpind 
kroomitud või plastmassist 
otsakatetega

Kaugjuhtimispult HSE 2 BS
2 nupufunktsiooni,  
koos võtmehoidja aasaga

 Must või valge kõrgläikepind
 Roheline, lilla, kollane, 

punane, oranž kõrgläikepind
 Dekooriga hõbedane, 

süsinikkiud, hele, tume juurpuu

(pildil vasakult alates)

Kaugjuhtimispult HS 4 BS
4 funktsiooninuppu

 Must struktuurpind

Kaugjuhtimispult HS 1 BS
1 funktsiooninupp

 Must struktuurpind

Kaugjuhtimispult HSE 1 BS
1 funktsiooninupp,  
koos võtmehoidja aasaga

 Must struktuurpind
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Kaugjuhtimispult HSZ

Alternatiiv Homelink-süsteemidele: 
märkamatult integreeritud kindlasse kohta. 
Paigaldatuna sõiduki sigaretisüütajasse  
on kaugjuhtimispult HSZ kergesti 
ligipääsetav ja mugavalt kasutatav.

Kaugjuhtimispult

Hörmannil on pakkuda suur valik ilusa  
disainiga mudeleid, mida on võimalik 
programmeerida kuni 5 funktsiooniga.  
Kõik käituselemendid kasutavad meie 
innovaatilist BiSecur raadiotehnoloogiat.

 Kaugjuhtimispult HSZ 1 BS
1 funktsiooninupp
paigaldamiseks sõiduki 
sigaretisüütajasse

 Kaugjuhtimispult HSZ 2 BS
2 funktsiooninuppu
paigaldamiseks sõiduki 
sigaretisüütajasse

 Kaugjuhtimispult 
HSD 2-A BS
Alumiiniumviimistlus,
2 funktsiooninuppu
kasutatav ka võtmehoidjana

 Kaugjuhtimispult 
HSD 2-C BS
Kõrgläikega kroomviimistlus,
2 funktsiooninuppu
kasutatav ka võtmehoidjana

 Kaugjuhtimispult HSP 4 BS
4 funktsiooninuppu
klahvilukuga,
koos võtmerõngaga
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L I S A T A R V I K U D

Majasisene raadio-
seinalüliti FIT 1 BS
1 nupufunktsioon,  
suure pinnaga nupp 
lihtsaks kasutamiseks

Majasisene raadio-
seinalüliti FIT 5 BS
4 funktsiooninuppu ning 
asendipäringu nupp

Raadio-pistikupesa 
FES 1 BS
Valgustuse ja muude 
tarbijate sisse  
ja välja lülitamiseks,  
kuni 2500 vatti
FES 1-1 BS
Teiste tootjate ajamite 
juhtimiseks (impulss)  
ning valgustuse  
ja muude tarbijate  
sisse ja välja lülitamiseks, 
kuni 2500 vatti

Majasisene raadio-
seinalüliti FIT 4 BS
4 funktsiooninuppu

Raadio-koodlüliti 
FCT 3 BS
3 funktsiooni jaoks, 
valgustatud nuppudega

Raadio-koodlüliti 
FCT 10 BS
10 funktsiooni jaoks 
valgustatud nuppudega  
ja kaitsekaanega

Raadio-sõrmejäljelugeja 
FFL 12 BS
2 funktsiooni jaoks  
ja võimalik õppida  
kuni 12 sõrmejälge

Majasisene raadio-
seinalüliti FIT 2 BS
2 funktsiooni  
või 2 ajami jaoks
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Seina sisse paigaldatav 
raadiosaatja
Kahe funktsiooni jaoks, võimalik 
paigaldada tavalistesse 
paigaldustoosidesse. Mõeldud 
paigaldamiseks maja sisse,  
kust on garaažiuks hästi näha.

HSU 2 BS: sobib kõikidesse 
tavalistesse 55 mm Ø 
lülitikarpidesse, kus on olemas 
ühendus maja elektrivõrguga
FUS 2 BS: 55 mm Ø 
paigaldustoosidesse,  
koos 1,5 V patareiga

Vastuvõtja HER 1 / 2 / 4 BS
Vastuvõtja (1, 2 või 4 kanalit) 
täiendava välisvalgustuse  
või garaažiukse (teise tootja  
toode) juhtimiseks Hörmanni 
kaugjuhtimissüsteemiga.

BiSecur Gateway
Tsentraalne juhtseade 
ajamitele ja raadio-
vastuvõtjatele,  
kuni 10 kasutajat,  
ühe kasutaja kohta  
võimalik 16 funktsiooni

Vastuvõtja ESE BS
Kindla liikumissuuna määramiseks 
käituselemendi nuppudele,  
ajamile SupraMatic*

* alates tootmisaastast 2014, seeriaversioon CI

BiSecur Gateway: lihtne juhtimine 
nutitelefoni või tahvelarvutiga

Mugavalt kodus: nutitelefoni või tahvelarvuti 
saab BiSecur Gateway’ga ühendada 
mugavalt koduse WLAN-i kaudu.

Kõikjal maailmas läbi interneti: teel  
olles saate nutitelefoni või tahvelarvuti 
ühenduse luua BiSecur Gateway'ga 
internetiühenduse kaudu.
Isikliku juurdepääsu aktiveerimiseks tuleb  
Teil Gateway ja nutitelefon või tahvelarvuti 
internetis registreerida.
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Ülevaatlik, lihtne, individuaalne

 Mugav kasutamine

Kõiki neid funktsioone, mida saate 
kasutada kaugjuhtimispuldiga,  
saate juhtida ka rakendusega 
BiSecur. Lihtne ja loogiline menüü 
muudab kasutamise väga lihtsaks.

 Lihtne ülevaade

Rakendusega BiSecur on Teil igal ajal 
ülevaade Teie garaaži- ja väravaajami 
ning välisukse olekust*. Selgesti 
mõistetavad sümbolid näitavad Teile, 
kas uksed või väravad on avatud  
või suletud ning kas Teie välisuks*  
on lukustatud või mitte.

 „Stsenaariumide” seadistamine

Kombineerige mitu eraldi funktsiooni 
üheks stsenaariumiks. Nii saate 
näiteks ühe nupuvajutusega 
garaažiukse ja värava korraga 
sulgeda ja avada**, välisust* koos 
välisvalgustusega juhtida või kahe 
ajamiga garaaži korral mõlemad 
uksed õhutusasendisse tõsta. 
Stsenaariumid koostate individuaalselt 
just Teie rakenduse jaoks – seega just 
vastavalt Teie soovidele.

 Lihtne kasutajahaldus

Administraatorina saate kindlaks 
määrata, milliseid seadmeid saavad 
erinevad kasutajad juhtida. Nii on Teil 
näiteks kontroll selle üle, et saate 
naabrile oma puhkuse ajaks anda 
õiguse avada Teie aiaväravat, aga 
mitte välisust, et majja pääseda.

* koos lisavarustusega
** võimalik ainult koos garaažiukseajamiga SupraMatic  

ja raadio-vastuvõtjaga ESE BS (vaata lehekülg 25).

R A K E N D U S  B I S E C U R
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Vaadake lühifilmi aadressil:
www.bisecur-home.com/en/videos-en

SüsteeminõudedPerfektne koostöö koduvõrguga

Android seadmed

• tarkvara versioon 2.3

• min 256 MB RAM

iOS seadmed

• alates tarkvara versioonist iOS 6

• alates iPod touch 5. generatsioonist

• alates iPhone 4S

• alates iPad 2

• alates iPad mini

Koduvõrk

• lairiba internetiühendus

• WLAN ruuter
WLAN-i standard IEEE 802.11b/g/n, krüpteering 
WPA-PSK või WPA2-PSK, võrgunimi ilma 
tühikuteta, ligipääs täiendavatele lõppseadmetele

• Veebilehitseja
Internet Explorer alates versioonist 10, Firefox 
alates versioonist 14, Chrome alates versioonist 
22, Safari alates versioonist 4, teised 
veebilehitsejad, millel on Javascripti ja CSS3 tugi

• vaba LAN-pistikupesa ruuteril

• toitepinge (100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz)

• nutitelefon või tahvelarvuti, mis ühendub 
portaalidega App StoreSM või Google™ play

• käitatava seadmega raadioside ühenduseks 
sobilik asukoht

Internetikonfiguratsioon Hörmanni  
portaali kaudu

Internetilehel www.bisecur-home.com registreerite 
Gateway ning nutitelefoni või tahvelarvuti 
kasutamiseks interneti kaudu. Ühekordne 
registreerimine käib sertifitseeritud Hörmann 
internetilehe kaudu ja seejuures on tagatud väga 
tugev andmekaitse.

www
Internet

Juhtimine kõikjal maailmas 
interneti kaudu

ruuter

WLAN LAN

Juhtimine kodus WLAN-i 
kaudu

Gateway

Näiteks garaažiuste,  
väravate, välisukse ja muude 
seadmete juhtimine
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Hörmann: kompromissitu kvaliteet

Hörmann on rahvusvahelisel turul ainuke tootja, kes pakub kõiki  

olulisi uste ja väravatega seotud tooteid. Kõik Hörmanni tooted  

on valmistatud spetsialiseerunud tehastes uusimat tehnoloogiat  

kasutades. Tänu laiaulatuslikule müügi- ja teenindusvõrgule  

ning esindustele Ameerikas ja Aasia on Hörmann Teile tugev  

rahvusvaheline partner kvaliteetsete ehituselementide valdkonnas.  

Hörmann ei tee järeleandmisi kvaliteedilt.

GARAAŽIUKSED

AJAMID

TÖÖSTUSHOONETE UKSED

LAADIMISTEHNIKA

UKSED

LENGID

Hörmann KG Amshausen, Saksamaa

Hörmann KG Dissen, Saksamaa

Hörmann KG Werne, Saksamaa

Hörmann Tianjin, Hiina

Hörmann KG Antriebstechnik, Saksamaa

Hörmann KG Eckelhausen, Saksamaa

Hörmann Alkmaar B.V., Madalmaad

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Saksamaa

Hörmann KG Freisen, Saksamaa

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poola

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Saksamaa

Hörmann KG Ichtershausen, Saksamaa

Hörmann Beijing, Hiina

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India
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