
 Trådløst system BiSecur
Komfort og sikkerhed til dit hjem

BiSecur port- og lågeåbnere
Til garageporte og låger

Det nye trådløse system BiSecur leveres til alle port-  

og lågeåbnere fra Hörmann og kan bruges til at betjene 

Hörmann ledhejseporte, vippeporte, rulleporte og låger  

på en endnu mere komfortabel og sikker måde.  

Hos Hörmann får du et 100 % kompatibelt system med 

komponenter, der er afstemt optimalt efter hinanden.

Stationært tilbehør
Til udendørs områder

Til fastmonterede betjeningspaneler  

kan du også stole på den sikre trådløse  

BiSecur teknik. Der er mulighed for komfortabel 

betjening via indtastning af kode eller fingeraftryk.

BiSecur håndsender
Bagudkompatibel med den trådløse  
frekvens 868 MHz

Alle Hörmann portåbnere  

og motorer med den trådløse 

frekvens 868 MHz kan også betjenes  

med de nye BiSecur håndsendere 

(produktionsår 2005 – 2011)*.

Eksklusiv håndsender
flygel look

Håndsender HS 5 BS
4 knapfunktioner  
plus statusforespørgsel

Håndsender HSE 2 BS
2 knapfunktioner  
inkl. nøglering

Håndsender HS 4 BS
4 knapfunktioner  
(kan ikke leveres i hvid)

Håndsender HS 1 BS 
1 knapfunktion  
(kan ikke leveres i hvid)

Trådløst kodetastatur  
FCT 3 BS
til 3 funktioner,  
med belyste knapper

Garageportåbner  
SupraMatic serie 3

Garageportåbner  
ProMatic

RotaMatic lågeåbner  
til sidehængte låger

LineaMatic lågeåbner 
til sidehængte låger

De nye, eksklusive BiSecur-

håndsendere har en sort  

eller hvid højglansoverflade  

i flygel look og en elegant form, 

der ligger godt i hånden.

Trådløs fingerscanner 
FFL 12 BS (ill. til venstre)
til 3 funktioner  
og op til 12 fingeraftryk

Trådløst kodetastatur 
FCT 10 BS (ill. til højre)
til 10 funktioner,  
med belyste knapper  
og beskyttelsesklap

Hörmann håndsender 
med trådløs frekvens 
868 MHz.

* Statusforespørgsel er dog ikke mulig
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Praktisk statusforespørgsel
Bekvem og sikker  
med tovejs trådløs teknik

Slut med at skulle ud i regn og blæst for at se efter, 

om porten er lukket. Med et tryk på en knap kan  

du vha. LED'ens farve på håndsenderen HS 5 BS  

se om garageporten er lukket. Efter ønske  

kan du lukke porten med et ekstra tryk.

Den nyudviklede, ekstremt sikre BiSecur 

krypteringsmetode gør at det ikke er muligt  

for andre personer at kopiere dit trådløse signal. 

Kontrolleret og certificeret af sikkerhedseksperterne 

fra Ruhr universitetet i Bochum og med en sikkerhed 

på niveau med netbanktjenester.

Hörmann BiSecur
Det moderne trådløse system  
til port- og lågeåbnere

Innovativ teknik
Med fornemt ydre

Certificeret sikkerhed
Stabilt signal og større rækkevidde

De nye BiSecur  

håndsendere er præmieret  

af en international jury  

for det eksklusive design.

Det tovejs trådløse BiSecur system med ekstra  

sikker kryptering er lig med fremtidsorienteret teknik 

til komfortabel og sikker betjening af garageporte, 

låger, lys og meget andet.
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Hörmann Danmark AS - tlf. 86 43 72 22  
www.hoermann.dk - info@hoermann.dk


