NOVINKA

Brána BiSecur s aplikací
pro chytrý telefon
Pro obsluhu pohonů, domovních dveří
a dalších zařízení: chytře, kdykoli a globálně

BiSecur Gateway

K centrálnímu ovládání vašich pohonů a přijímačů Hörmann

Pomocí brány BiSecur můžete ovládat pohony garážových vrat a vjezdových bran,
domovní dveře a další elektrická zařízení s přijímači Hörmann, například lampy,
pohodlně chytrým telefonem nebo tabletem. Navíc vám aplikace zobrazí i polohu
pohonů vašich garážových vrat a vjezdových bran i stav zamknutí domovních dveří*.
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Pohodlně z domova
Pomocí aplikace BiSecur ve vašem chytrém telefonu nebo
tabletu s intuitivním ovládáním ovládáte a kontrolujete
aktuální stav garážových vrat a vjezdové brány i domovních
dveří* – pohodlně z kteréhokoli místa v rámci vaší
domácí sítě. Můžete k tomu jednoduše navázat spojení
přes WLAN.

Odkudkoli na světě přes internet
Tohoto komfortu můžete využívat i na cestách.
Po registraci vaší brány a chytrého telefonu nebo
tabletu na internetové stránce www.bisecur-home.com
je povolen váš osobní přístup. Pomocí aplikace BiSecur
pak lze všechny funkce obsluhovat na cestách
přes internetové připojení vašeho chytrého telefonu
nebo tabletu.

Snadná instalace, rychlá konfigurace
Brána BiSecur se jednoduše připojí síťovým datovým
kabelem nebo prostřednictvím WLAN k vašemu routeru.
Konfigurace jednotlivých zařízení s přijímačem Hörmann
probíhá prostřednictvím aplikace BiSecur ve vašem
chytrém telefonu nebo tabletu. Program vás přitom krok
za krokem provází iniciací jednoho nebo několika pohonů,
popřípadě dalších připojených zařízení.

* se speciální výbavou
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Aplikace BiSecur

K jednoduché obsluze chytrého telefonu nebo tabletu

Pohodlná obsluha

Jednoduchý přehled

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

S aplikací BiSecur máte kdykoli přesný přehled
a 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.
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Bezplatné stažení
v App Store nebo na Google play

Vytváření „scénářů“

Jednoduchá správa uživatelů

Zkombinujte několik jednotlivých funkcí do jednoho
scénáře. Jediným stisknutím tlačítka můžete
například současně otevřít nebo zavřít garážová
vrata i vjezdovou bránu**, ovládat domovní dveře*
současně s venkovním osvětlením nebo nastavit
větrací polohu současně u dvou garáží s pohonem
SupraMatic. Scénáře vytváříte individuálně
pro své osobní využívání aplikace, tedy zcela
podle svého přání.

Jako správce můžete určit, která zařízení mohou
být příslušným uživatelem obsluhována. Máte
tak plnou kontrolu, že například váš soused během
vaší dovolené může otevřít vjezdovou bránu,
ale nikoli vaše domovní dveře, aby se dostal do domu.

* se speciální výbavou
** možné jen s pohonem garážových vrat SupraMatic
a volitelným přijímačem ESE (viz str. 7).
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Systém brány BiSecur

Domácí síť

Aplikace pro chytré telefony

Dokonalá souhra s vaší domácí sítí

Systémové předpoklady
Zařízení Android
• verze softwaru 2.3
• min. 256 MB RAM
• Adobe ® AIR od verze 4.0
Ovládání z domu
prostřednictvím WLAN

www
Směrovač

Rádiové ovládání prostřednictvím brány BiSecur

WLAN

Internet

LAN

Zařízení iOS
• od verze softwaru iOS 6
• od iPod touch 4. generace
• od iPhone 4
• od iPad 2
• od iPad mini
Domácí síť
• Širokopásmový přístup k internetu
• Směrovač WLAN, norma WLAN IEEE
802.11b/g/n, šifrování WPA-PSK
nebo WPA2-PSK, název sítě bez mezer,
přístup pro další koncová zařízení
• 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 směrovači
• Napájecí napětí (110 – 240 V AC / 50 / 60 Hz)
• Chytrý telefon nebo tablet s přístupem
k App Store SM nebo Google™ play
• Dostatečně silný signál WLAN
se zařízením, které se má obsluhovat

Internetová konfigurace
pomocí portálu Hörmann

Brána

Ovládání například
garážových vrat,
vjezdových bran, domovních
dveří a dalších zařízení

Podívejte se na krátký film na:
www.bisecur-home.com/videos
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Globální ovládání
přes internet

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
přes certifikovanou internetovou stránku
Hörmann a zaručuje maximální bezpečnost
dat.

Brána BiSecur

Centrální řídící jednotka pro vaše pohony a přijímače
umožňuje obsluhu až 10 uživatelům. Každý uživatel může
provádět až 16 funkcí.
Spojení s vaším routerem v domácí síti může
být provedeno síťovým datovým kabelem (LAN), nebo
bezdrátově (WLAN). Intenzitu signálu WLAN lze odečítat
pomocí LED na bráně BiSecur. Brána BiSecur musí
být umístěna v dosahu signálu vůči obsluhovaným zařízením
(pohony nebo přijímače).

Přijímač ESE

U pohonů garážových vrat jsou povely „Otevřít vrata –
Zastavit – Zavřít vrata“ ovládány jedním tlačítkem.
S přijímačem ESE mohou být tyto povely
u pohonu SupraMatic* cíleně uloženy na jednotlivá tlačítka.
Tak vaše garážová vrata pojedou přímo požadovaným
směrem. Navíc máte možnost svá garážová vrata
s pohonem SupraMatic* zařadit do speciálních scénářů,
takže jedním povelem se otevřou nebo zavřou vaše
garážová vrata i vjezdová brána.

Světelná závora

Abyste svá vrata a brány mohli obsluhovat pomocí aplikace
BiSecur, aniž byste na ně přímo viděli, musí být vrata navíc
k standardní funkci mezní síly zajištěna světelnou závorou.

Seznam všech kompatibilních pohonů a přijímačů
i systémové předpoklady naleznete na
www.bisecur-home.com/systemkomponenten

* SupraMatic od roku výroby 2014, verze série CI

Hörmann BiSecur
Moderní dálkové ovládní pro pohony
garážových vrat a vjezdových bran

Pohony garážových
vrat a vjezdových bran
Kompatibilní řešení pohonů od evropského výrobce č. 1

Další informace k pohonům
vrat Hörmann naleznete
v brožuře Pohony garážových
vrat a vjezdových bran
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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.
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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

