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BiSecur Gateway
med smartphone-app
Til betjening af port- og lågeåbnere, hoveddøre
og andre elektriske apparater.
Komfortabelt – til enhver tid i hele verden.

BiSecur Gateway

Til central styring af dine Hörmann åbnere og trådløse modtagere

Med Hörmann BiSecur Gateway kan du betjene port- og lågeåbnere, hoveddøre
og andre elektriske apparater med Hörmann trådløse modtagere, fx lamper,
på en bekvem måde med din smartphone eller tablet. Derudover viser app'en
port- og lågeåbnernes position samt hoveddørens* aflåsningstilstand.
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Komfortabelt fra hjemmet
Via BiSecur-app'en på din smartphone eller tablet,
der betjenes intuitivt, kan du styre og kontrollere
den aktuelle tilstand for din port eller låge samt
hoveddøren* – bekvemt fra ethvert sted inden
for dit hjemmenetværk. Der skal blot oprettes
en forbindelse via WLAN.

I hele verden via internettet
Du kan også drage nytte af denne komfort,
når du er på farten. Efter registreringen af din gateway
og din smartphone eller tablet på internettet
på www.bisecur-home.com er din personlige adgang
frigivet. Med BiSecur-app'en kan du nu betjene
alle funktioner på farten via internetforbindelsen
på din smartphone eller tablet.

Nem installation, hurtig konfiguration
BiSecur Gateway forbindes helt enkelt med din router
via et netværkskabel eller WLAN. Konfigurationen
af de enkelte apparater med trådløse Hörmann modtagere
foretages vha. BiSecur-app'en på din smartphone
eller tablet. Programmet hjælper dig trin for trin
under indstillingen af en eller flere portåbnere og andre
tilsluttede apparater.

* Med specialudstyr
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BiSecur-app

Til nem betjening på din smartphone eller tablet

Komfortabel betjening

Nem oversigt

Alle funktioner, som du betjener med dine
håndsendere, kan også udføres med BiSecurapp'en. Den intuitive menustyring gør betjeningen
helt enkel.

Med BiSecur-app'en har du altid et nøjagtigt
overblik over statussen for din port eller låge samt
hoveddøren*. De intuitive symboler viser dig,
om porten eller lågen er åbnet eller lukket.
Desuden kan du se, om din hoveddør er låst eller ej.
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Gratis download
i App Store eller hos Google play

Oprettelse af “scenarier”

Enkel brugeradministration

Kombinér flere enkelte funktioner til et scenarie.
Med et tryk på en knap kan du fx åbne eller lukke
din port og låge på samme tid**, styre hoveddøren*
sammen med det udendørs lys eller indstille
udluftningsstillingen på to garageporte
med SupraMatic-portåbnere på samme tid.
Scenarierne oprettes individuelt til din personlige
app-anvendelse – ganske som du ønsker det.

Som administrator kan du fastlægge, hvilke
apparater der kan betjenes af de respektive brugere.
Du har fuld kontrol; for eksempel kan du vælge,
at din nabo skal kunne åbne lågen under din ferie,
men ikke hoveddøren, så han eller hun kan komme
ind i huset.

* Med specialudstyr
** Kun mulig med portåbneren SupraMatic
og trådløs modtager ESE som option (se side 7).
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BiSecur Gateway-system

I perfekt kombination med dit hjemmenetværk

Android-enheder
• Softwareversion 2.3
• min. 256 MB RAM
• Adobe ® AIR fra version 4.0
Styring fra hjemmet pr. WLAN

Styring i hele verden
via internettet

www

Hjemmenetværk

Smartphone-app

Systemkrav

Router

WLAN

Internet

LAN

iOS-enheder
• fra softwareversion iOS 6
• fra iPod touch 4. generation
• fra iPhone 4
• fra iPad 2
• fra iPad mini
Hjemmenetværk
• Bredbåndsinternet
• WLAN-router WLAN-standard IEEE
802.11b/g/n, kryptering WPA-PSK eller
WPA2-PSK, netværksnavn uden mellemrum,
adgang for yderligere slutenheder
• Internetbrowser Internet Explorer
fra version 10, Firefox fra version 14,
Chrome fra version 22, Safari fra version 4
Andre aktuelle webbrowsere,
som understøtter Javascript og CSS3
• Fri LAN-port på routeren
• Spændingsforsyning
(110 – 240 V AC / 50 / 60 Hz)
• Smartphone eller tablet med adgang
til App Store SM eller Google™ play
• Placering med trådløs forbindelse
til apparatet, der skal betjenes

Gateway

Trådløs styring via gateway

Internet-konfiguration
via Hörmann-portalen

Styring af fx: garageporte,
låger, hoveddøre og andre
elektriske apparater

Se filmen på:
www.bisecur-home.com/videos
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På websiden www.bisecur-home.com
kan du tilmelde din gateway og din
smartphone eller tablet til styring i hele verden
via internettet. Den første tilmelding sker
på en certificeret Hörmann-internetside,
hvilket garanterer højeste datasikkerhed.

BiSecur Gateway

Den centrale styreenhed til dine åbnere og trådløse
modtagere muliggør betjening fra op til 10 brugere.
Alt i alt kan hver bruger udføre op til 16 funktioner.
Forbindelsen til din router i hjemmenetværket
kan oprettes med et netværkskabel (LAN) eller
trådløst (WLAN). WLAN-signalets styrke kan aflæses
vha. en LED på gateway'en. Gateway'en skal
placeres i trådløs rækkevidde af apparaterne
(åbnere eller trådløse modtagere), der skal betjenes.

Trådløs modtager
ESE

Som standard styres kommandoerne “OP – STOP – NED”
til portåbnere med én knap. Med den trådløse modtager
ESE kan disse kommandoer indstilles målrettet på enkelte
knapper til SupraMatic-portåbneren*.
Så kører garageporten direkte i den ønskede retning.
Desuden har du mulighed for at integrere din garageport
med SupraMatic-åbner* i specielle scenarier, så du kan
åbne eller lukke porten eller lågen med blot én kommando.

Fotocelle

Hvis du ikke har udsyn til porten eller lågen under
betjeningen, skal de forsynes med en fotocelle,
så du kan betjene dem med BiSecur-app'en.

På www.bisecur-home.com/systemkomponenten finder
du en liste med alle kompatible åbnere og modtagere
samt systemkravene.

* SupraMatic fra produktionsår 2014, serieversion CI

Hörmann BiSecur
Det moderne trådløse system
til port- og lågeåbnere

Port- og lågeåbnere
Kompatible løsninger fra Europas nr. 1

Du finder yderligere informationer
om Hörmann åbnerne i brochuren
“Port- og lågeåbnere”.
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Hörmann: Kvalitet uden kompromis

Hörmann KG Amshausen, Tyskland

Hörmann KG Antriebstechnik, Tyskland

Hörmann KG Brandis, Tyskland

Hörmann KG Brockhagen, Tyskland

Hörmann KG Dissen, Tyskland

Hörmann KG Eckelhausen, Tyskland

Hörmann KG Freisen, Tyskland

Hörmann KG Ichtershausen, Tyskland

Hörmann KG Werne, Tyskland

Hörmann Genk NV, Belgien

Hörmann Alkmaar B.V., Nederlandene

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Beijing, Kina

Hörmann Tianjin, Kina

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Som den eneste producent på det internationale marked leverer

GARAGEPORTE

Hörmann gruppen alle vigtige komponenter fra samme leverandør.

PORTÅBNERE

i Europa og afdelinger i Amerika og Kina gør Hörmann til din

INDUSTRIPORTE
LÆSSETEKNIK

stærke, internationale partner i byggekomponenter af høj kvalitet.

DØRE

Kvalitet uden kompromis.

KARME

Salg • Service • Montage

Hörmann Danmark - tlf. 86 43 72 22 - www.hoermann.dk - info@hoermann.dk

Vi støtter dansk fodbold

· DBU LandskampPartner

Hörmann Danmark - tlf. 86 43 72 22 - www.hoermann.dk - info@hoermann.dk

www.hoermann.com

fabrikker. Et net af handels- og servicevirksomheder overalt
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