NOVO

BiSecur gateway sistem
z aplikacijo preko pametnega telefona
Za upravljanje pogonov, vhodnih vrat in drugih naprav:
pametno, ob vsakem času in po vsem svetu

BiSecur gateway sistem

Za centralno krmiljenje vaših Hörmann pogonov in daljinskih sprejemnikov

S Hörmann BiSecur gateway sistemom lahko svoja garažna in dvoriščna vrata,
vhodna vrata kot tudi druge električne naprave s Hörmann daljinskimi sprejemniki,
npr. svetilke, udobno krmilite preko pametnega telefona ali tabličnega računalnika.
Dodatno vam aplikacija kaže tudi pozicijo vaših garažnih in dvoriščnih vrat kot tudi
stanje zapahnitve vaših vhodnih vrat*.
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Udobno od doma
Preko aplikacije BiSecur vašega pametnega telefona
ali tabličnega računalnika z intuitivnim upravljanjem lahko
krmilite in preverite trenutno stanje svojih garažnih
in dvoriščnih vrat kot tudi vhodnih vrat* – udobno z vsakega
mesta znotraj vašega domačega omrežja. Povezavo lahko
vzpostavite enostavno preko brezžičnega omrežja WLAN.

Po vsem svetu preko interneta
Takšno udobje lahko koristite tudi na poti. Po registraciji
vašega gateway sistema kot tudi vašega pametnega
telefona ali tabličnega računalnika na internetu na naslovu
www.bisecur-home.com je vzpostavljen vaš osebni
dostop. Kadar ste na poti, lahko z aplikacijo BiSecur
upravljate vse funkcije preko spletne povezave svojega
pametnega telefona ali tabličnega računalnika.

Lahko instalirano, hitro konfigurirano
BiSecur gateway sistem se poveže enostavno preko
omrežnega kabla ali preko brezžičnega omrežja WLAN
z vašim usmerjevalnikom. Konfiguracija posameznih
naprav s Hörmann daljinskimi sprejemniki poteka preko
aplikacije BiSecur vašega pametnega telefona / tabličnega
računalnika. Pri tem vas program podpira korak
za korakom pri nastavitvi enega ali več pogonov
ter morebitnih drugih priključenih naprav.

* z nestandardno opremo
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BiSecur aplikacija

Za enostavno upravljanje preko vašega pametnega
telefona ali tabličnega računalnika

Udobno upravljanje

Enostavni pregled

Vse funkcije, ki jih krmilite s svojimi ročnimi oddajniki,
lahko izvedete z aplikacijo BiSecur. To intuitivno
vodenje menija vam zelo olajša upravljanje.

Z aplikacijo BiSecur imate ob vsakem času natančni
pregled statusa svojih garažnih in dvoriščnih vrat
ter vhodnih vrat*. Samorazložljivi simboli vam kažejo,
če so vaša vrata odprta ali zaprta ali če so vaša
vhodna vrata* zapahnjena.
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Brezplačni prenos
z App Store ali Google play

Vzpostavitev „scenarijev“

Enostavno upravljanje uporabnikov

Kombinirajte enostavno več posameznih funkcij
za en scenarij. Tako lahko npr. s pritiskom na tipko
istočasno odprete ali zaprete** svoja garažna
in dvoriščna vrata, krmilite svoja vhodna vrata* skupaj
z zunanjo osvetlitvijo ali pri dveh garažnih vratih
s pogonom SupraMatic istočasno nastavite zračenje.
Scenarije izdelate individualno za svojo osebno
uporabo aplikacije – torej povsem po svojih željah.

Kot administrator lahko ugotovite, katere naprave
lahko upravlja posamezni uporabnik. Tako imate
popolni nadzor, če ima npr. vaš sosed pravico v času
vašega dopusta odpreti vaša dvoriščna vrata,
ne more pa odpreti vaših vhodnih vrat in stopiti v hišo.

* z nestandardno opremo
** možno samo s pogonom garažnih vrat SupraMatic
in opcijskim daljinskim sprejemnikom ESE (glej stran 7)
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BiSecur gateway sistem

Domače omrežje

Aplikacija za pametni telefon

Perfektno skupno delovanje z vašim domačim omrežjem

Programske predpostavke
Android naprave
• programska oprema verzije 2.3
• min. 256 MB RAM
• Adobe ® AIR od verzije 4.0 naprej
krmiljenje od doma preko
brezžičnega omrežja WLAN

www
usmerjevalnik

Daljinsko krmiljenje preko gateway sistema

brezžično
omrežje
WLAN

internet

lokalno
omrežje LAN

iOS naprave
• programska oprema od verzije iOS 6 naprej
• od iPod touch 4. generacije naprej
• od iPhone 4S naprej
• od iPad 2 naprej
• od iPad mini naprej
Domače omrežje
• širokopasovni dostop do omrežja
• WLAN usmerjevalnik WLAN standard IEEE
802.11b/g/n, kodiranje WPA-PSK
ali WPA2-PSK, ime omrežja brez presledkov,
dostop za naslednje končne naprave
• spletni strežnik spletni brskalnik od verzije
10 naprej, Firefox od verzije 14 naprej,
Chrome od verzije 22 naprej, Safari
od verzije 4 naprej drugi spletni brskalniki
s podporo Javascript in CSS3
• prosta LAN doza na usmerjevalniku
• dovod napetosti (110 – 240 V AC / 50 / 60 Hz)
• pametni telefon ali tablični računalnik
z dostopom na App StoreSM ali Google™ play
• lokacija z radijsko povezavo do naprave,
ki se upravlja

Spletna konfiguracija
Hörmann portala

gateway sistem

Npr. za krmiljenje: garažnih,
dvoriščnih, vhodnih
vrat in drugih naprav

Oglejte si kratek film na:
www.bisecur-home.com/videos
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krmiljenje preko interneta
po vsem svetu

Preko spletne strani www.bisecur-home.com
prijavite svoj gateway sistem kot tudi svoj
pametni telefon / tablični računalnik
za krmiljenje preko interneta po vsem svetu.
Enkratna prijava se izvede preko certificirane
Hörmann spletne strani in zagotavlja najvišjo
zaščito podatkov.

BiSecur
gateway sistem

Centralna krmilna enota za vaše pogone in daljinske
sprejemnike omogoča upravljanje do 10 uporabnikov.
Skupaj lahko vsak uporabnik izvaja do 16 funkcij.
Povezava do vašega usmerjevalnika v domačem omrežju
lahko poteka preko omrežnega kabla (LAN) oz. brezžično
(WLAN). Jakost signala WLAN je mogoče odčitati preko
diode LED na gateway sistemu. Gateway sistem mora
biti nameščen v dosegu brezžičnega delovanja naprav
za upravljanje (pogoni ali daljinski sprejemniki).

Daljinski
sprejemnik ESE

Serijsko se pri pogonih garažnih vrat krmilijo ukazi
za „odpiranje – ustavitev – zapiranje“ z eno tipko.
Z daljinskim sprejemnikom ESE je mogoče pri pogonu*
SupraMatic te ukaze ciljno naložiti na posamezne tipke.
Tako se vaša garažna vrata pomaknejo direktno v želeno
smer. Poleg tega imate možnost svoja garažna vrata
s pogonom* SupraMatic vključiti v specialne scenarije,
tako da se vaša garažna in dvoriščna vrata odprejo
ali zaprejo z enim ukazom.

Fotocelica

Da bi lahko svoja vrata upravljali preko aplikacije BiSecur,
ne da bi imeli vidni kontakt z vrati, morajo imeti vrata
poleg serijske mejne obremenitve še dodatno varovanje
s fotocelico.

Seznam vseh kompatibilnih pogonov in sprejemnikov
kakor tudi sistemskih predpostavk vam je na voljo
na www.bisecur-home.com/systemkomponenten

* SupraMatic od leta izdelave 2014 naprej, serijska verzija CI

Hörmann BiSecur
Sodobni radijsko vodeni sistem
za pogone garažnih in dvoriščnih vrat

Pogoni garažnih in dvoriščnih vrat
Kompatibilne rešitve s pogoni, ki vam jih nudi proizvajalec številka 1 v Evropi

Ostale informacije o Hörmann
pogonih vrat najdete v brošuri
Pogoni garažnih in dvoriščnih vrat.
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Hörmann – kakovost brez kompromisov

Hörmann KG Amshausen, Nemčija

Hörmann KG Antriebstechnik, Nemčija

Hörmann KG Brandis, Nemčija

Hörmann KG Brockhagen, Nemčija

Hörmann KG Dissen, Nemčija

Hörmann KG Eckelhausen, Nemčija

Hörmann KG Freisen, Nemčija

Hörmann KG Ichtershausen, Nemčija

Hörmann KG Werne, Nemčija

Hörmann Genk NV, Belgija

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemska

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poljska

Hörmann Beijing, Kitajska

Hörmann Tianjin, Kitajska

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Kot edini proizvajalec na mednarodnem trgu ponuja Hörmann

GARAŽNA VRATA

vse pomembne sestavne elemente iz ene roke. Proizvodnja teh

POGONI

mreže, ki pokriva vsa področja Evrope ter s prisotnostjo v Ameriki

INDUSTRIJSKA VRATA
NAKLADALNA TEHNIKA

in na Kitajskem, je Hörmann vaš močan mednarodni partner za zelo

NOTRANJA VRATA

kakovostne sestavne elemente. S kakovostjo brez kompromisov.

PODBOJI

GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

www.hoermann.com

najnovejših tehničnih dosežkih. S pomočjo prodajne in servisne
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elementov poteka v zelo specializiranih tovarnah in temelji na

