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Padarykite savo namus 
perspektyvius –  
BiSecur SmartHome

Su pažangia Hörmann SmartHome 

technologija BiSecur savo duris ir vartus 

galite atidaryti ir uždaryti dar patogiau.  

O būtent, bet kuriuo dienos ir nakties metu  

iš bet kurios vietos visame pasaulyje – labai 

paprastai savo išmaniuoju telefonu arba 

planšetiniu kompiuteriu. Internetu arba  

per namų tinklą BiSecur Gateway perduoda 

komandas BiSecur radijo imtuvui arba 

pavaroms. Be to, BiSecur SmartHome  

yra ypač saugi, lengvai valdoma ir ją galima 

išplėsti į daugelį Jūsų namo sričių, pvz., 

apšvietimą arba elektros prietaisus.

Įsitikinkite technologijos, kuri Jums atvers 

visiškai naujas galimybes, privalumais.
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Pagaminta Vokietijoje

R I M T O S  P R I E Ž A S T Y S  P A S I R I N K T I  H Ö R M A N N

1Aukšta kokybė  
iš Vokietijos

Visus vartų ir pavarų komponentus įmonė 
Hörmann projektuoja ir gamina pati, todėl  
jie yra visiškai tarpusavyje suderinti, o jų sauga 
buvo patikrinta ir sertifikuota nepriklausomų  
bei pripažintų institucijų. Jie gaminami Vokietijoje 
pagal Kokybės vadybos sistemą DIN ISO 9001  
ir atitinka Europos standarto 13241-1 
reikalavimus. Be to, mūsų aukštos kvalifikacijos 
darbuotojai intensyviai dirba prie naujų gaminių, 
nuolatinių tobulinimų ir detalių gerinimų. Taip 
rinkoje atsiranda patentai ir unikalūs gaminiai.

„Gerą vardą reikia 
užsidirbti.“ August Hörmann

Hörmann prekės ženklas atitinka firmos 

įkūrėjo mintį – šiandien šis vardas 

siejamas su kokybės garantija.  

Šeimos įmonė, sukaupusi didesnę  

nei 80 metų vartų ir pavarų gamybos 

patirtį bei pardavusi virš 20 milijonų 

vartų ir vartų pavarų – pirmauja Europoje. 

Tai yra geras jausmas perkant Jūsų 

Hörmann „SmartHome“ sprendimą.
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2 3 Žvilgsnis  
į ateitį

Hörmann juda pirmyn rodydama gerą pavyzdį. 
Dėl to įmonė 70 % savo energijos poreikių 
padengia iš ekologinės energijos  
ir tas padengiamas kiekis nuolat didėja.  
Tuo pačiu įdiegus išmaniąją ir sertifikuotą 
energijos vadybos sistemą kiekvienais  
metais bus sutaupoma daug tonų CO².  
Be to, Hörmann siūlo produktus  
nuolatinėms statyboms.
Sužinokite daugiau apie Hörmann su aplinka 
susijusią veiklą brošiūroje „Mes galvojame  
kaip Žalieji“.

Pavaros  
ir priedai kartoms

Ilgalaikiai bandymai realiomis sąlygomis užtikrina, 
kad serijiniai gaminiai bus gerai apgalvoti ir atitiks 
Hörmann kokybę. Dėl puikių techninių sprendimų 
ir užtikrintos bekompromisės kokybės galėsite ilgai 
džiaugtis Hörmann gaminiu.
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R I M T O S  P R I E Ž A S T Y S  P A S I R I N K T I  H Ö R M A N N

Siūlo tik Hörmann

4 5BiSecur radijo sistema su 
sertifikuota sauga

Puikiai suderinti  
ir 100 % suderinami

Dvikryptė radijo sistema BiSecur – tai į ateitį 
orientuota technika, skirta patogiai ir saugiai 
valdyti garažo ir įvažiavimo vartų pavaras,  
durų pavaras, apšvietimą ir kt. Šis Hörmann 
sukurtas, itin saugus BiSecur užkodavimo 
metodas, pasižymintis stabiliu veikimo nuotoliu 
be trikdžių, užtikrina, kad joks pašalinis asmuo 
negalės nukopijuoti Jūsų radijo ryšio signalo. 
Jis patikrintas ir sertifikuotas Bochumo Rūro 
universiteto saugos ekspertų.

Pažiūrėkite trumpą filmą:
www.hormann.lt/vaizdo-klipai

Visos BiSecur pavaros, imtuvai ir valdymo 
elementai yra 100 % suderinami. Rankiniu 
siųstuvu arba, pvz., kodiniu radijo jungikliu, 
patogiai atidarysite ne tik savogaražo vartus,  
bet ir įvažiavimo vartus su sumontuota Hörmann 
pavara, savo durų pavaras arba kitus prietaisus  
su BiSecur imtuvais.
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6 7Patogi vartų  
padėties užklausa

Puikus  
dizainas

Jums daugiau nereikės blogu oru eiti į kiemą, 
norint pasižiūrėti, ar Jūsų vartai uždaryti. Vienu 
mygtuko paspaudimu, šviesos diodo spalva 
rankiniame siųstuve HS 5 BS Jums parodys vartų 
padėtį. Pageidaujant, dar kartą paspaudus 
mygtuką***, vartai bus uždaryti. Patogiau ir 
saugiau valdomų vartų neberasite.

*** kai valdoma nematant vartų, reikalingas papildomas  
šviesos barjeras

Išskirtiniuose BiSecur rankiniuose siųstuvuose, 
be juodos arba baltos spalvos dizaino, taip  
pat žavi ir elegantiška forma, kurią itin malonu 
laikyti rankose.

Naujieji Hörmann BiSecur rankiniai siųstuvai  
su pasirenkamu blizgiu paviršiumi buvo 
apdovanoti žymiu prizu „reddot design award“ 
už išskirtinį dizainą.

Pažiūrėkite trumpą filmą:
www.hormann.lt/vaizdo-klipai

Paveikslėlis viršuje: rankinis siųstuvas HS 5 BS  
su rankinio siųstuvo stotele (pasirinktinai).
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R I M T O S  P R I E Ž A S T Y S  P A S I R I N K T I  H Ö R M A N N

Savaime suprantama, savo vartus galėsite 
saugiai valdyti ir jų nematydami. Patikima 
išjungimo automatika saugiai sustabdys vartus 
atsiradus netikėtų kliūčių. Šviesos barjero  
ir jėgos ribotuvo derinys kartu su aukštais 
Hörmann saugos standartais užtikrina  
geriausią apsaugą.

9 Didelė  
sauga

Su BiSecur SmartHome savo duris, vartus  
ir elektros prietaisus ateityje galėsite valdyti  
ir nebūdami namie. Be to, žvilgtelėję į savo 
išmanųjį telefoną, galėsite bet kada matyti,  
ar Jūsų vartai yra atidaryti, ar uždaryti, arba  
ar elektros prietaisas yra įjungtas, ar išjungtas. 
Kitas šios sistemos privalumas: bet kuriuo dienos 
ir nakties metu galite lanksčiai ir spontaniškai 
imituoti savo buvimą namuose, pvz., valdydami 
apšvietimą. Taip veiksmingai atbaidysite 
potencialius vagis, pvz., statiniu imitavimu  
laiko impulsu davikliu.

8 Valdymas visame 
pasaulyje išmaniuoju 
telefonu
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Mes esame įsitikinę: technologija praktiška  
yra tada, kai ji gerokai palengvina kasdienybę ir 
daro įspūdį net jos elementai. Todėl nemokamą 
BiSecur SmartHome programėlę galima 
nesunkiai įdiegti į Jūsų išmanųjį telefoną arba 
planšetinį kompiuterį bei labai lengvai valdyti. 
Dėl apgalvotos naudotojo sąsajos bet kada 
galite išsamiai apžvelgti visas sistemoje 
integruotas duris, vartus ir elektros prietaisus.

Kad užtikrintumėme Jūsų duomenų apsaugą,  
mes bendradarbiaujame tik su įmonėmis, kurios 
garantuoja didelius saugos standartus ir jų serverių 
buvimo vietą Vokietijoje. Ir jei Jums kažkada 
prireiktų pagalbos, savo reikalus galite išsiaiškinti 
tiesiogiai per programėlėje integruotą klientų 
pagalbos tarnybą. Mūsų darbuotojai tuo pasirūpins 
nedelsiant ir asmeniškai. Savaime suprantama, 
naudojimasis Hörmann BiSecur programėle, 
Hörmann portalais ir klientų pagalbos tarnyba 
yra nemokamas.

10 Patogus valdymas ir aukštos 
klasės aptarnavimas
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B I S E C U R  S M A R T H O M E
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Paprastas valdymas: 
išmanus, bet kurio 
metu, visame 
pasaulyje

Visas Hörmann pavaras ir radijo imtuvą  
galite patogiai valdyti rankiniu siųstuvu  
ir radijo mygtuku. Be to, per pasirenkamą 
BiSecur Gateway visus radijo komponentus 
galima valdyti išmaniuoju telefonu arba 
planšetiniu kompiuteriu.

Sistemos komponentų apžvalga

BiSecur Gateway

WLAN maršrutizatorius su interneto prieiga

Radijo ryšiu veikiantis pirštų atspaudų  
skaitytuvas FFL 12 BS, skirtas, pvz., garažo  
vartų pavaroms valdyti

Garažo vartų pavara SupraMatic / ProMatic

Įvažiavimo vartų pavara 
RotaMatic / VersaMatic / LineaMatic

Kodinis radijo jungiklis FCT 3 BS / FCT 10 BS, 
skirtas, pvz., namo durų pavaroms valdyti

Namo durų pavara EC-Turn

Vidinių durų pavara PortaMatic

Radijo ryšio vidinis mygtukas FIT 5 BS, skirtas, 
pvz., kištukinių lizdų radijo imtuvams arba vidinių 
durų pavaroms valdyti

Kištukinių lizdų radijo imtuvas FES 1 BS,  
skirtas elektros prietaisams ir apšvietimui prijungti 
vidaus srityje

Nuo atmosferos poveikio apsaugotas relinis radijo 
imtuvas HER 1 BS, skirtas elektros prietaisams  
ir apšvietimui prijungti išorės srityje

.
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N A U D O J I M O  P A V Y Z D Ž I A I

Jūsų išmanusis telefonas kaip rakto pakaitalas
Savo namo duris Jūs ir Jūsų šeima nesunkiai atversite 
išmaniuoju telefonu. Taip iki 10 asmenų galite užtikrinti 
prieigą į savo namus arba garažą. Jūsų vaikams arba 
sutuoktiniui nereikia pasiimti rakto, kai Jūs su savimi  
turite savo išmanųjį telefoną.
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Individualios prieigos užtikrinimas
Jūs galite nustatyti, kurie asmenys gaus 
prieigą į Jūsų namus arba garažą. Jūsų 
namų šeimininkei arba kaimynui, pvz.,  
per atostogas, nereikia atskiro rakto. Tiesiog 
jie turi atsisiųsti į savo išmanųjį telefoną 
nemokamą BiSecur programėlę. Tada  
jiems nesudėtingai suteikite atitinkamas 
prieigos teises, kurias vėliau galėsite 
nesunkiai panaikinti arba lanksčiai  
tam tikram laikui išaktyvinti.

Mėgaukitės ramiai savo atostogomis
Su BiSecur SmartHome iš bet kurios 
pasaulio vietos galite patikrinti, ar užrakintos 
Jūsų namo durys ir kokia yra Jūsų garažo  
ir įvažiavimo vartų padėtis. Taip būsite tikri, 
kad Jūsų namai saugiai užrakinti. O jei Jums 
nebūnant savo namuose arba garaže norite 
palikti asmenį, savo vartus taip pat patogiai 
galite atidaryti ir uždaryti nuotoliniu būdu.
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Savarankiškas gyvenimas nuosavuose namuose
Su durų pavara PortaMatic savo vidines duris atidarysite ir uždarysite rankiniu 
siųstuvu arba radijo ryšio vidiniu mygtuku. Tikras privalumas, ypač, kai esate 
fiziškai neįgalūs. Jūs atgausite dalį gyvenimo kokybės, nes savo patalpose 
galėsite judėti be pašalinių asmenų pagalbos.

Patogus lempų įjungimas ir išjungimas
Prie BiSecur SmartHome sistemos prijunkite ir lempas 
– visiškai nesudėtingai per Hörmann kištukinių lizdų 
imtuvą. Taip savo šviestuvus galėsite valdyti taip  
pat patogiai, pvz., radijo ryšio vidiniu mygtuku. Kitas 
privalumas: tuo pačiu radijo ryšio vidiniu mygtuku galite 
valdyti iki 4 imtuvų arba taip pat ir vartų bei durų pavaras.

N A U D O J I M O  P A V Y Z D Ž I A I
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Elektros prietaisų įjungimas ir išjungimas
Elektros prietaisų, kurie prijungti prie Hörmann 
kištukinių lizdų imtuvų, būseną su BiSecur 
SmartHome galima patogiai patikrinti nuotoliniu 
būdu, naudojant išmanųjį telefoną. Taip galite 
patikrinti, pvz., ar Jūsų lygintuvas dar įjungtas 
arba ar svetainėje dar šviečia skaitymo lempa. 
O, jei pageidaujate, šiuos prietaisus galite 
tiesiog išjungti arba įjungti.

Sodo prietaisų valdymas
Sodo prietaisus, pvz., siurblį vejos laistymo sistemai, 
galite prijungti prie nuo atmosferos poveikio apsaugoto 
relinio imtuvo. Jį taip pat galima valdyti išmaniuoju 
telefonu. Savo veją galite pagal poreikius palaistyti  
net ir nebūdami namie.
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Grįžimas namo atsipalaidavus ir saugiai
Sujunkite kelias funkcijas į savo asmeninį scenarijų vakariniam 
grįžimui namo: Jūsų įvažiavimo ir garažo vartai jau atidaryti  
ir Jūs nesustodami įvažiuojate į savo garažą. Be to, kiemo ir namų 
apšvietimas jau ryškiai šviečia, o atidarę savo namo duris girdite 
savo mėgstamiausią muziką.
Žinoma, galima nustatyti ir kitus individualius scenarijus,  
pvz., „išvažiavimą“. Taip tik vieno mygtuko paspaudimu  
uždarysite visus vartus ir duris. Patogiau negali būti.

N A U D O J I M O  P A V Y Z D Ž I A I
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Paprasta įrengti papildomai
Su BiSecur radijo sistema galite laisvai 
pasirinkti, kaip norite valdyti savo 
pavaras arba kištukinių lizdų imtuvą.  
Ar gražios formos rankiniu siųstuvu,  
ar elegantišku radijo ryšio vidiniu 
mygtuku. Čia Jums nereikia iki jungiklių 
nutiesti laidų. Tai yra esminis privalumas, 
ypač nuomojamuose butuose.

Užbaigti dieną atsipalaidavus
Scenarijai palengvina Jūsų gyvenimą 
taip pat ir Jūsų namuose: taip tik vienu 
mygtuko paspaudimu per savo išmanųjį 
telefoną išjungsite visas savo lempas, 
TV ir stereoaparatūros garso įrenginius, 
kurie prijungti per kištukinių lizdų 
imtuvą, ir galėsite atsipalaidavę atsigulti 
į lovą. Ir geriausia: visa tai galite patogiai 
atlikti dar gulėdami lovoje.

Patogus gyvenimas
BiSecur SmartHome padarys Jūsų 
gyvenimą paprastesnį: atidarykite savo 
vidines duris su pavara PortaMatic 
patogiai rankiniu siųstuvu arba radijo 
ryšio mygtuku ir taip be pastangų  
per savo kambarius įneškite pilnus 
padėklus, sunkias gėrimų dėžes arba 
savo pirkinius.
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Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe
Drehtor-Antrieb VersaMatic / VersaMatic Akku Solar

Daugiau informacijos rasite garažo ir įvažiavimo vartų pavarų,  
durų pavaros PortaMatic ir namo durų brošiūrose.

100 procentų 
suderinamumas

Hörmann pavaros ir priedai patinka  

dėl naujoviškos technikos, išskirtinio dizaino 

ir 100 % suderinamumo, t. y. pas Hörmann 

viskas optimaliai dera tarpusavyje. Įvairiais 

valdymo elementais, pvz., rankiniais 

siųstuvais, radijo ryšio mygtukais arba 

BiSecur programėle, galėsite valdyti savo 

garažo vartų pavarą, įvažiavimo vartų 

pavarą, Hörmann namo duris ir vidines  

duris su pavara bei kitus elektros prietaisus 

su BiSecur radijo imtuvais.

V A R T Ų  I R  D U R Ų  P A V A R O S ,  P R I E D A I

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
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V A R T Ų  I R  D U R Ų  P A V A R O S

ProMatic
Nebrangi pradžia įvertinti Hörmann aukščiausios klasės kokybę

PortaMatic
Durų atidarymas ir uždarymas be pastangų

EC-Turn
Namo įėjimams be slenksčio

SupraMatic
Ypatingai greita pavara su daug papildomų funkcijų

Greičio ir patogumo derinys užkariaus Jūsų simpatijas. Jūsų 
garažo vartai atsidarys greičiau ir į savo garažą galėsite įvažiuoti 
tiesiog iš gatvės. Garažo apšvietimą galite įjungti ir išjungti vienu 
savo rankinio siųstuvo mygtuku, o tokių patogių funkcijų, kaip 
papildomas atidarymo aukštis, pvz., norint išvėdinti garažą,  
Jūs jau nesugebėsite atsisakyti.

Garažo vartų pavarose ProMatic – kaip ir visose Hörmann 
aukščiausios kokybės pavarose – įrengta patikrinta  
Hörmann technika. Taip garantuojamas patikimas veikimas  
už patrauklią kainą.

Su Hörmann durų pavara PortaMatic savo vidines medines  
arba plienines duris visiškai paprastai automatiškai atidarysite  
ir uždarysite rankiniu siųstuvu arba radijo ryšio vidiniu mygtuku. 
Durų pavara PortaMatic patinka ne tik dėl didelio skaičiaus 
funkcijų ir nustatymo galimybių, bet ir dėl minimalių elektros 
srovės sąnaudų.

ThermoSafe ir ThermoCarbon namo duryse pasirinktinai galite 
sumontuoti durų pavarą EC-Turn. Su automatine spyna S5 Smart 
(ThermoSafe) arba S7 Smart (ThermoCarbon) ir durų pavara 
EC-Turn Jūsų duris galima atidaryti ir uždaryti automatiškai.

METŲ
GARANTIJA

METŲ
GARANTIJA
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VersaMatic
Ypatingoms montavimo situacijoms

LineaMatic
Kompaktiška ir patikima pavara

RotaMatic
Grakšti, elegantiška pavara

Hörmann varstomų vartų pavara RotaMatic, dėl jos 
modernaus ir grakštaus dizaino puikiai derės prie Jūsų 
gražių varstomų vartų. Ji yra pavyzdys ne tik dėl savo 
išvaizdos, bet ir veikimo bei saugos savybių.

VersaMatic varstomų vartų pavara su integruotu valdikliu 
yra idealus sprendimas taip pat ir neįprastoms montavimo 
situacijoms. Be to, VersaMatic patinka dėl pasitvirtinusios 
technikos: jos greitį, pvz., galima nustatyti individualiai;  
taip galima užtikrinti visų dydžių vartų tolygią eigą.

Stumdomųjų vartų pavaros LineaMatic stipriosios pusės 
yra kompaktiškas reguliuojamo aukščio korpusas  
iš slegiant pagaminto cinko ir stiklo pluoštu sustiprinto 
plastiko bei patikima pavaros elektronika.

METŲ
GARANTIJA

METŲ
GARANTIJA

METŲ
GARANTIJA* Išsamias garantijos sąlygas rasite interneto tinklalapyje: www.hormann.lt
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P R I E D A I

Rankinis siųstuvas HS 5 BS
4 mygtukų funkcijos  
ir užklausos mygtukas

 Labai blizgus paviršius 
juodos arba baltos spalvos

 Juodos struktūros paviršius

Rankinis siųstuvas HSE 4
4 funkcijų mygtukai,  
su žiedu raktų pakabukui

 Juodos struktūros paviršius 
su chromuotais arba 
plastikiniais gaubteliais

Rankinis siųstuvas HSE 2 BS
2 funkcijų mygtukai, su žiedu 
raktų pakabukui

 Labai blizgus paviršius 
juodos arba baltos spalvos

 Labai blizgus paviršius 
žalios, violetinės, geltonos, 
raudonos arba oranžinės 
spalvos

 Dekorai sidabro, grafito, 
medžio šaknų spalvos

(pav. iš kairės)

Rankinis siųstuvas HS 4 BS
4 funkcijų mygtukas,

 Juodos struktūros paviršius

Rankinis siųstuvas HS 1 BS
1 funkcijos mygtukas

 Juodos struktūros paviršius

Rankinis siųstuvas HSE 1 BS
1 funkcijos mygtukas,  
įsk. žiedą raktų pakabukui

 Juodos struktūros paviršius
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Rankinis siųstuvas HSZ

Homelink sistemų pakaitalas: nepastebimai 
integruotas automobilyje jam skirtoje  
vietoje. HSZ rankinį siųstuvą, įstatytą  
į automobilio cigarečių degiklį, lengva 
pasiekti ir patogu naudoti.

Rankinis siųstuvas

Iš Hörmann įsigysite daugybę gražios formos 
modelių, kuriems galima priskirti iki 5 funkcijų. 
Visuose valdymo elementuose naudojama 
mūsų pažangi BiSecur radijo ryšio technologija.

 Rankinis siųstuvas HSZ 1 BS
1 funkcijos mygtukas
skirtas įkišti į automobilio 
cigarečių uždegiklį

 Rankinis siųstuvas HSZ 2 BS
2 funkcijų mygtukas,
skirtas įkišti į automobilio 
cigarečių uždegiklį

 Rankinis siųstuvas 
HSD 2-A BS
Aliuminio išvaizdos,
2 funkcijų mygtukas,
galima naudoti kaip  
raktų pakabuką

 Rankinis siųstuvas 
HSD 2-C BS
Blizgus chromuotas,
2 funkcijų mygtukas,
galima naudoti kaip  
raktų pakabuką

 Rankinis siųstuvas HSP 4 BS
4 funkcijų mygtukas,
su siuntimo blokuote,
įsk. žiedą raktams
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P R I E D A I

Radijo ryšio vidinis 
mygtukas FIT 1 BS
1 mygtuko funkcija  
su dideliu mygtuku, 
paprastam valdymui 
dideliu mygtuku

Radijo ryšio vidinis 
mygtukas FIT 5 BS
4 funkcijų mygtukas  
ir užklausos mygtukas,

Radijo kištukinių lizdų 
imtuvas FES 1 BS
skirtas šviesai ir kitiems 
vartotojams išjungti,  
iki 2500 W
FES 1-1 BS
skirtas kitų gamintojų 
pavaroms valdyti 
(impulsais) bei šviesai  
ir kitiems vartotojams 
išjungti, iki 2500 W

Radijo ryšio vidinis 
mygtukas FIT 4 BS
4 funkcijų mygtukas

Kodinis radijo jungiklis 
FCT 3 BS
3 funkcijoms,  
su apšviestais mygtukais

Kodinis radijo jungiklis 
FCT 10 BS
10 funkcijų,  
su apšviestais mygtukais  
ir atlenkiamu apsauginiu 
dangteliu

Radijo ryšiu veikiantis 
pirštų atspaudų 
skaitytuvas FFL 12 BS
skirtas 2 funkcijoms  
ir iki 12 pirštų atspaudų

Radijo ryšio vidinis 
mygtukas FIT 2 BS
2 funkcijoms  
arba 2 pavaroms
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Radijo ryšio potinkinis siųstuvas
dviem fumkcijoms, potinkiniams 
mygtukams, centrinei namo 
instaliacijai su vizualiniu kontaktu  
į garažo vartus

HSU 2 BS: 55 mm Ø 
skirstomosioms dėžutėms  
su jungtimi, skirta prijungti prie 
namo elektros srovės tinklo
FUS 2 BS: 55 mm Ø 
skirstomosioms dėžutėms,  
įsk. 1,5 V bateriją

Imtuvas HER 1 / 2 / 4 BS
Imtuvas (1, 2 arba 4 kanalų), skirtas 
papildomam išoriniam apšvietimui 
arba garažo vartams (kito gamintojo) 
su Hörmann radijo ryšiu veikiančiais 
priedais valdyti

BiSecur Gateway
centrinis valdymo blokas 
pavaroms ir radijo imtuvui, 
iki 10 naudotojų, vienas 
naudotojas gali valdyti  
iki 16 funkcijos

Radijo imtuvas ESE BS
skirtas tikslingai parinkti kryptį 
skirtinguose valdymo elemento 
mygtukuose, SupraMatic pavara*

* nuo 2014 gamybos metų, CI serijos versija

BiSecur Gateway: nesudėtingas 
valdymas išmaniuoju telefonu arba 
planšetiniu kompiuteriu

Patogiai iš namų: patogiam valdymui savo 
namų tinkle užmezgamas ryšys su Jūsų 
išmaniuoju telefonu arba planšetiniu 
kompiuteriu tiesiog per WLAN.

Visame pasaulyje internetu: keliaudami  
per savo išmaniojo telefono arba planšetinio 
kompiuterio interneto ryšį galite užmegzti  
ryšį su BiSecur Gateway.
Kai savo šliuzą arba išmanųjį telefoną  
ar planšetinį kompiuterį užregistruosite 
internete, Jūsų asmeninė prieiga bus įjungta.
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Aišku, paprasta, individualu

 Patogus valdymas

Visas funkcijas, kurias valdote su 
savo rankiniais siųstuvais, galite atlikti 
ir su BiSecur taikomąja programa. 
Dėl intuityvaus meniu valdymo valdyti 
tampa labai paprasta.

 Paprasta apžvalga

Su BiSecur taikomąja programa 
visada turite tikslią savo garažo  
ir įvažiavimo vartų bei savo namo 
durų* būsenos apžvalgą. Aiškūs 
simboliai Jums rodo, ar Jūsų vartai 
yra atidaryti, ar uždaryti arba,  
ar Jūsų namo durys* yra užrakintos, 
ar atrakintos.

 „Scenarijų“ įrengimas

Sujunkite kelias atskiras funkcijas 
nesunkiai į scenarijų. Taip, paspaudę 
mygtuką, tuo pačiu metu galite 
atidaryti arba uždaryti**, pvz., savo 
garažo ir įvažiavimo vartus, valdyti 
savo namo duris* kartu su išoriniu 
apšvietimu arba, esant dviem garažo 
vartams, tuo pačiu metu nustatyti 
vėdinimo padėtį. Scenarijus sukursite 
individualiai savo asmeniniam 
naudojimui, taigi, visiškai pagal savo 
pageidavimus.

 Paprastas naudotojų 
administravimas

Jūs, kaip administratorius, galite 
nustatyti, kokius prietaisus 
atitinkamas naudotojas gali valdyti. 
Taip galite pilnutinai kontroliuoti,  
kad, pvz., Jūsų kaimynas  
per atostogas galėtų atidaryti 
įvažiavimo vartus, tačiau ne namo 
duris, kad patektų į namą.

* su specialia įranga
** galima tik su garažo vartų pavara SupraMatic ir pasirenkamu 

radijo imtuvu ESE BS (žr. 25 psl.).

B I S E C U R  P R O G R A M Ė L Ė
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Pažiūrėkite trumpą filmą:
www.bisecur-home.com/videos

Sąlygos sistemaiTobula sąveika su namų tinklu

Android prietaisai

• programinės įrangos versija 2.3

• min. 256 MB RAM

iOS prietaisai

• nuo programinės įrangos versijos iOS 6

• nuo iPod touch 5. Generation

• nuo iPhone 4S

• nuo iPad 2

• nuo iPad mini

Namų tinklas

• Prieiga prie plačiajuosčio interneto

• WLAN maršrutizatorius
WLAN-Standard IEEE 802.11b/g/n, kodavimo 
įtaisas WPA-PSK arba WPA2-PSK, tinklo 
pavadinimas be tarpų, prieiga kitiems  
galiniams prietaisams

• Interneto naršyklė
Internet Explorer nuo 10 versijos, Firefox  
nuo 14 versijos, Chrome nuo 22 versijos,  
Safari nuo 4 versijos, kitos naujos žiniatinklio 
naršyklės, palaikančios Javascript ir CSS3

• Laisvas LAN lizdas maršrutizatoriuje

• Maitinimo įtampa (100 – 240 V AC / 50 / 60 Hz)

• Išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris 
su prieiga prie App StoreSM arba Google™ play

• Buvimo vieta, kurioje būtų nuotolinis ryšys  
su valdomo prietaisu

Interneto konfigūracija per Hörmann portalą

Internetiniame puslapyje www.bisecur-home.com 
savo šliuzą ir išmanųjį telefoną arba planšetinį 
kompiuterį valdymui visame pasaulyje 
priregistruosite internete. Vieną kartą 
priregistruojama sertifikuotame Hörmann interneto 
puslapyje ir užtikrinama didžiausia duomenų sauga.

www
Internetas

Valdymas visame pasaulyje 
internetu

Maršrutizatorius

WLAN LAN

Valdymas iš namų per WLAN

Šliuzas

Pvz., garažo vartų, įvažiavimo 
vartų, namo durų ir kitų prietaisų 
valdymas
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