
 BiSecur SmartHome
Konforlu ve güvenli yaşam



Evinizi geleceğe  
uygun hale getirin –  
BiSecur SmartHome ile

Hörmann’ın inovatif SmartHome teknolojisi 

BiSecur ile ev ve garaj kapılarınızı daha 

konforlu açabilir ve kapatabilirsiniz. Hemde 

ister gündüz ve ister gece, dünyanın  

her yerinden - kolayca akıllı telefonunuz  

veya tabletiniz üzerinden. BiSecur Gateway 

komutları internet veya ev ağı üzerinden 

BiSecur kablosuz alıcılara ve motorlara iletir. 

BiSecur SmartHome ayrıca özellikle güvenli, 

emniyetli kullanılabilir ve evinizin birçok 

bölümüne, örn. aydınlatma veya elektrikli 

cihazlar, genişletilebilir.

Size çok yeni olanakları açan bir teknolojinin 

sizi etkilemesine izin verin.
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Made in Germany

H Ö R M A N N  T E R C İ H  E T M E K  İ Ç İ N  N E D E N L E R

1“Alman Malı”  
Kalitesi

Güvenliğinizi garanti altına alabilmek için,  
tüm kapı ve motor bileşenleri bağımsız enstitülerde 
test edilmiş ve sertifikalanmıştır; ayrıca hepsi 
Hörmann bünyesinde geliştirilip üretilmektedir  
ve birbirleriyle tam bir uyum gösterir. Bahsi geçen 
ürünler, DIN ISO 9001 yönetim sistemine uygun 
olarak Almanya’da üretilir ve Avrupa standardı 
13241-1’in gerekliliklerini karşılar. Ayrıca yüksek 
nitelikli Hörmann çalışanları, sürekli olarak yeni 
ürünler, geliştirmeler ve iyileştirmeler üzerinde 
detaylı ve yoğun bir şekilde çalışmaktadır. 
Sektördeki Hörmann patentleri ve benzersiz 
ürünleri, işte bu çalışmanın sonucudur.

“İyi bir isim 
edinebilmek için 
bunu hak edecek 
kadar çok çalışmak 
gerekir.” August Hörmann

Hörmann markası, bugün, tamamen 

şirket kurucusunun yukarıdaki felsefesi 

doğrultusunda  bir kalite sunar. Bir aile 

işletmesi olan Hörmann, kapı ve motor 

üretiminde sahip olduğu 80 yılı aşan 

üretim deneyimi ve bugüne kadar sattığı 

20 milyon kapı ve kapı motoru  

ile sektöründe Avrupa’nın 1 numarasıdır. 

Tüm bunlar, Hörmann SmartHome 

alırken kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.
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2 3 Geleceğe  
odaklı

Hörmann bu konuda iyi bir örnek oluşturuyor.  
Bu nedenle şirket, enerji ihtiyacının % 70’inden 
fazlasını yenilenebilir kaynaklarından  
sağlıyor ve ilerleyen zaman içinde bu oranı daha  
da yükseltmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda akıllı  
ve sertifikalı enerji yönetim sisteminin 
uygulanması sayesinde yıllık CO² karbondioksit 
oranı azalacaktır. Ve son olarak, Hörmann ayrıca 
sürdürülebilir yapı için de ürünler sunuyor.
Hörmann’ın çevreci çalışmaları hakkında  
daha fazla bilgiyi “Biz yeşil düşünüyoruz” 
broşüründe bulabilirsiniz.

Nesiller boyu sürecek 
motorlar ve aksesuar

Gerçek koşullar altında uzun zamana yayılan 
denetimler sayesinde Hörmann kalitesinde, 
olgunlaşmış seri ürünler sunulmaktadır. Mükemmel 
teknik çözümler ve tartışılmaz kalite standardı 
sayesinde, Hörmann bir Hörmann ürününü yıllar 
boyunca severek kullanabilirsiniz.
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H Ö R M A N N  T E R C İ H  E T M E K  İ Ç İ N  N E D E N L E R

Sadece Hörmann’da 

4 5Güvenlik sertifikalı 
BiSecur telsiz sistemi

Mükemmel eşleşme  
ve % 100 uyumluluk

Çift yönlü kablosuz sistem BiSecur geleceğe 
dönük bir teknolojidir ve garaj ve bahçe  
giriş kapılarının motorları, aydınlatma ve daha 
fazlasının konforlu ve güvenli bir şekilde  
kontrol etmektedir. Hörmann tarafından 
geliştirilmiş, sağlam parazitsiz menzeil sahip  
bu olağanüstü güvenli BiSecur şifreleme 
yöntemi sayesinde kablosuz sinyaliniz 
yabancılar tarafından kopyalanamaz. Bochum 
Ruhr Üniversitesi güvenlik uzmanlarından  
test edilmiş ve sertifikalanmış.

Kısa filmi izleyiniz:
www.hoermann.com.tr/videolar

Tüm BiSecur motorları, alıcıları ve kontrol 
elemanları % 100 uyumludur. Bir uzaktan 
kumanda veya örn. kablosuz şifreleme ünitesi 
yardımıyla garaj kapınızın yanında yine  
bir Hörmann motoru ile donatılmış bahçe giriş 
kapınızı veya BiSecur alıcılara sahip diğer  
cihazları rahat bir şekilde açabilirsiniz.
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6 7Kapı konumunun  
kolayca sorgulanması

Ödüllü  
tasarım

Garajınızın kapısının açık kalıp kalmadığını kontrol 
etmek için, kötü havalarda dışarıya çıkmanıza 
artık gerek yok. Butona basmanız yeterli, 
HS 5 BS uzaktan kumandadaki LED lambanın 
rengi size kapının konumunu bildirmektedir. Arzu 
ederseniz başka bir butona basarak*** kapıyı 
kapatabilirsiniz. Kapınızı daha konforlu ve daha 
güvenli kontrol edemezdiniz.

*** Kullanım noktasında kapıya görüş alanı yoksa  
ilave fotosel gereklidir.

Özel BiSecur uzaktan kumandalarda siyah  
ve beyaz tasarımın yanında ele çok iyi oturan 
zarif tasarım da göz alıyor.

Parlak piyano tipi yüzeyi opsiyonel Hörmann 
BiSecur uzaktan kumandaların eşsiz dizaynı 
reddot design ödülü ile ödüllendirilmiştir.

Kısa filmi izleyiniz:
www.hoermann.com.tr/videolar

Üstteki resim: Uzaktan kumanda istasyonlu  
uzaktan kumanda HS 5 BS (opsiyonel).
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H Ö R M A N N  T E R C İ H  E T M E K  İ Ç İ N  N E D E N L E R

Tabii ki kapılarınızın kumandası görmeden  
de tehlikesiz bir şekilde mümkündür: Güvenilir 
kapatma otomatiği, beklenmedik engellerde 
kapıyı güvenli bir şekilde durdurur. Fotosel  
ve güç sınırlamasından oluşan kombinasyon, 
yüksek Hörmann güvenlik standartları ile birlikte 
en iyi korumayı sunar.

9 Kapsamlı  
güvenlik

BiSecur SmartHome ile gelecekte ev ve garaj 
kapılarınız ile elektrikli cihazlarınızı evde 
değilken de kumanda edebilirsiniz. Kapılarınızın 
veya bir elektrikli cihazınızın açık olup olmadığını 
anlamak için cep telefonunuza göz atmanız 
yeterlidir. Bu sistemin diğer bir avantajı: ister 
gündüz veya ister gece evde bulunduğunuzu 
esnek ve spontane bir şekilde, örn. aydınlatmanın 
kumandası üzerinden simüle edebilirsiniz.  
Bu, potansiyel hırsızları bir zamanlayıcı saat 
üzerinden statik simülasyonlar göre daha etkili  
bir şekilde ürkütür.

8 Akıllı telefonunuz üzerinden 
tüm dünyadan kumanda
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Biz eminiz: Bir teknoloji, gündelik yaşamı 
kapsamlı bir şekilde kolaylaştırdığında  
ve ayrıntıları ile de kendini gösterdiğinde 
pratiktir. Bu nedenle ücretsiz BiSecur 
SmartHome uygulamasının akıllı telefonunuza 
veya tabletinize kurulumu ve kullanımı  
çok kolaydır. İnce düşünülmüş bir kullanıcı 
arayüzü sayesinde her zaman sisteme  
entegre edilmiş ev ve garaj kapıları ile elektrikli 
cihazlar üzerinde kapsamlı bir genel bakışa 
sahip olursunuz.

Verilerinizi korumak için sadece yüksek güvenlik 
standartlarını garanti eden ve sunucu lokasyonu 
Almanya’da olan şirketlerle çalışıyoruz. Eğer  
bir gün desteğe ihtiyacınız olursa, sorununuzu 
doğrudan uygulamaya entegre edilmiş müşteri 
hizmetleri üzerinden çözebilirsiniz, çalışanlarımız 
gecikmeden ve bizzat sorununuzla ilgilenecektir. 
Tabii ki Hörmann BiSecur uygulamasının, 
Hörmann portalının ve müşteri desteğinin 
kullanımı ücretsizdir.

10 Konforlu kullanım  
ve birinci sınıf servis
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B I S E C U R  S M A R T H O M E
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Kolay kullnaım:  
akıl l ı , her zaman, 
dünya çapında

Tüm Hörmann motorlarını ve kablosuz alıcıları 
uzaktan kumandanız ve kablosuz butonunuz 
ile rahat bir şekilde kontrol edebilirsiniz. 
Ayrıca opsiyonel BiSecur Gateway üzerinden 
tüm kablosuz bileşenlerin akıllı telefon veya 
tablet üzerinden kontrol edilmesi mümkündür.

Sistem bileşenlerine genel bakış:

BiSecur ağ geçidi

İnternet erişimli WLAN Router

Örn. garaj kapısı motorlarının kullanılması için 
kablosuz parmak okuyucu FFL 12 BS

Garaj kapısı motoru SupraMatic / ProMatic

Bahçe giriş kapısı motoru RotaMatic / VersaMatic / 
LineaMatic

Kablosuz şifreleme ünitesi FCT 3 BS / FCT 10 BS 
örn. ev kapısı motorlarının kumandası için

Ev kapısı motoru EC-Turn

PortaMatic iç kapı motoru

Kablosuz iç buton FIT 5 BS örn. kablosuz priz 
alıcılarının veya iç kapı motorlarının kumandası için

İç mekânda elektrikli cihazların ve aydınlatmanın 
bağlanması için kablosuz priz alıcısı FES 1 BS

Dış mekânda elektrikli cihazların ve aydınlatmanın 
bağlanması için hava koşullarına karşı korumalı 
kablosuz röleli alıcı HER 1 BS

.
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U Y G U L A M A  Ö R N E K L E R İ

Cep telefonunuz yedek anahtar
Siz ve aileniz ev kapınızı BiSecur SmartHome  
ile cep telefonunuz üzerinden kolayca açabilirsiniz. 
Böylece evinize ve garajınıza 10’a kadar kişinin  
girmesini sağlayabilirsiniz. Çocuklarınızın ve eşinizin, akıllı 
telefonları yanındayken anahtar taşımasına gerek yok.
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Bireysel girişin sağlanması
Evinize veya garajınıza hangi insanların 
girebileceğini belirleyebilirsiniz. Evdeki 
yardımcınız veya komşunuz, örn  
.siz tatildeyken, bir anahtara ihtiyaç duymaz, 
ücretsiz Bisecur uygulamasını kendi cep 
telefonlarına yüklemeleri yeterlidir. Bundan 
sonra kolayca giriş yetkileri verebilirsiniz, 
bunları daha sonra basit bir şekilde  
silebilir veya esnek olarak belirli bir zaman 
aralığında devre dışı bırakabilirsiniz.

Sakin bir şekilde tatilinizin tadını çıkartın
BiSecur SmartHome ile dünyanın her yeri 
üzerinden ev kapınızın kilitlenme durumunu 
ve garaj ile bahçe giriş kapınızın kapı 
pozisyonunu kontrol edebilirsiniz. Böylece 
evinizin güvenli bir şekilde kilitlenmiş 
olduğundan emin olabilirsiniz. Ve evde 
yokken birinin evinize veya garajınıza 
girmesini sağlamak istiyorsanız, kapılarınızı 
konforlu bir şekilde uzaktan açabilir  
ve kapatabilirsiniz.
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Kendi evinde bağımsız yaşamak
PortaMatic kapı motoru ile iç kapılarınızı uzaktan kumanda veya kablosuz  
iç buton ile otomatik olarak açabilir ve kapatabilirsiniz. Özellikle bedensel 
engelli olmanız halinde gerçek bir avantaj. Böylece bir parça yaşam kalitesini 
geri alırsınız, çünkü kendi mekânlarınızda yardım almadan hareket edebilirsiniz.

Lambaları konforlu bir şekilde açmak ve kapatmak
Lambalarınızı da BiSecur SmartHome sistemine bağlayın – 
Hörmann priz alıcısı üzerinden çok kolay. Böylece 
lambalarınız aynı şekilde örn. bir kablosuz iç buton 
üzerinden rahat bir şekilde kontrol edilebilir. Başka  
bir avantaj: Aynı kablosuz iç butonla 4’e kadar alıcıyı veya 
garaj ya da ev kapısı motorunu kontrol edebilirsiniz.

U Y G U L A M A  Ö R N E K L E R İ
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Elektrikli cihazların açılması ve kapatılması
Bir Hörmann priz alıcısına bağlanmış elektrikli 
cihazların durumunu, BiSecur SmartHome 
sayesinde cep telefonunuz üzerinden konforlu 
bir şekilde uzaktan da kontrol edebilirsiniz.  
Bu şekilde, örneğin oturma odanızdaki  
okuma lambasının yanıp yanmadığını kontrol 
edebilirsiniz. Ayrıca istediğinizde bu cihazları 
kolay bir şekilde kapatabilir veya açabilirsiniz.

Bahçe araçlarının kumandası
Örn. çim sulama sistemi gibi bahçe araçları, hava 
koşullarına karşı korunan bir röle alıcısına bağlanabilir.  
Bu aynı şekilde akıllı telefon üzerinden kumanda  
edilebilir. Böylece çimleriniz siz yokken de tamamen 
ihtiyaca göre sulanabilir.
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Gevşemiş ve güvenli bir şekilde eve gelmek
Akşam eve gelirken tamamen kişisel senaryonuz için birden  
çok fonksiyonu birleştirin: bahçe giriş kapınız ve garaj kapınız 
halihazırda açıktır ve hiç durmadan garajınıza girebilirsiniz.  
Ayrıca bahçe ve ev içindeki aydınlatma halihazırda açılmıştır  
ve ev kapınızı açarken en sevdiğiniz müzik parçasını dinlersiniz.
Tabii ki başka bireysel senaryolar, örn. “Evden ayrılma”  
da ayarlanabilir. Bu sayede sadece bir düğmeye basarak tüm  
ev ve garaj kapılarını kapatabilirsiniz. Daha konforlusu olamaz.

U Y G U L A M A  Ö R N E K L E R İ
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Kolayca donatılabilir
BiSecur kablosuz sistem ile evinizdeki 
motorlarınızı veya priz alıcılarınızı  
nasıl kumanda edeceğinizi serbestçe 
seçebilirsiniz. İster güzel görünümlü  
bir uzaktan kumanda veya ister zarif  
bir kablosuz iç buton üzerinden.  
Bu sırada şalterlerinize hiçbir kablo 
döşemenize gerek yok. Bu belirleyici  
bir avantaj, özellikle kiralık evlerde.

Günü gevşemiş bir şekilde kapatmak
Evinizin içinde de senaryolar hayatınızı 
kolaylaştırıyor: Böylece cep telefonunuz 
üzerinden, bir prizli alıcı üzerinden 
bağlanmış tüm lambalarınızı, TV ve ses 
sistemlerinizi bir düğmeye basarak 
açabilirsiniz ve tamamen gevşemiş  
bir şekilde yatağa girebilirsiniz. En iyisi 
şu: Tüm bunları çok konforlu bir şekilde 
yatağınızdan da yapabilirsiniz.

Konforlu yaşam
BiSecur SmartHome hayatınızı 
kolaylaştırır: İç kapılarınızı PortaMatic 
motor üzerinden konforlu bir şekilde  
bir uzaktan kumanda veya kablosuz  
iç buton üzerinden konforlu bir şekilde 
açın ve böylece dolu tepsileri,  
ağır içecek kasalarını veya alışveriş 
torbalarınızı zahmetsiz bir şekilde 
odalarınızdan geçirin.
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Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe
NEU: Drehtor-Antrieb VersaMatic / VersaMatic Akku Solar

Diğer bilgileri garaj ve giriş kapısı motorları, PortaMatic kapı motoru yanı sıra  
ev kapıları broşürlerinde bulabilirsiniz.

Yüzde 100 uyumlu

Hörmann motorlar ve aksesuar, inovatif 

teknoloji, olağanüstü tasarım ve % 100 

uyumluluk ile kendini gösteriyor – yani 

Hörmann’da her şey en iyi şekilde birbirine 

uyuyor. Örn. uzaktan kumadna, kablosuz 

buton veya BiSecur uygulaması gibi çeşitli 

kumanda elemanlarıyla garaj kapısı 

motorunuzu, bahçe giriş kapısı motorunuzu 

yanı sıra diğer başka elektrikli cihazları, 

BiSecur kablosuz alıcılarla bağlantılı olarak 

kumanda edebilirsiniz.

E V  V E  G A R A J  K A P I S I  M O T O R L A R I ,  A K S E S U A R

 PortaMatic kapı motoru
Bariyersiz ve konforlu yaşam

Maksimum
güvenlik

Düşük 
enerji işletimi

sayesinde

 

Haustüren
ThermoCarbon, ThermoSafe, ThermoPlus, TopComfort

UD-Wert 
bis zu

W/(m²·K)

0,47
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E V  V E  G A R A J  K A P I S I  M O T O R L A R I

ProMatic
Hörmann Premium kalitesine uygun fiyatlı giriş

PortaMatic
Konforlu kapı kullanımı

EC-Turn
Bariyersiz ev girişleri için

SupraMatic
Birçok ilave fonksiyonlu süper hızlı motor

Bu hız ve konfor bileşimi sizi büyüleyecektir. Garaj kapınız daha 
hızlı açılıyor ve doğrudan sokaktan garajınıza girmenizi sağlıyor. 
Örn. garajı havalandırmak için ilave açıklık yüksekliği ve uzaktan 
kumandanız üzerinde kontrol edilen motor aydınlatması gibi 
konfor fonksiyonlarından vazgeçmek istemeyeceksiniz.

ProMatic garaj kapısı motorları kendisini kanıtlamış Hörmann 
tekniği ile donatılmıştır – tüm diğer Hörmann Premium  
motorlarda olduğu gibi. Ve bu cazip fiyatta güvenilir fonksiyon 
garantisi vermektedir.

Hörmann PortaMatic ile ahşap ve sac iç kapılarınızı uzaktan 
kumanda veya buton ile otomatik olarak kontrol edebilirsiniz. 
PortaMatic kapı motoru sadece birçok fonksiyona ve ayar 
seçeneğine sahip değildir, aynı zamanda minimum elektrik 
tüketimi sunmaktadır.

ThermoSafe ve ThermoCarbon ev kapılarını opsiyonel  
sunulan ECturn kapı motoru ile donatabilirsiniz. Otomatik  
kilit S5 Smart (ThermoSafe) veya S7 Smart (ThermoCarbon)  
ile EC-Turn kapı motoru sayesinde kapınızın otomatik  
açılması ve kapatılması mümkündür.

SUPRA KAPI 
AÇILMA HIZI 

20



VersaMatic
Özel montaj durumları için

LineaMatic
Kompakt ve güvenilir motor

RotaMatic
Zarif görünümlü ince motor

Hörmann kanatlı kapı motoru modern, ince tasarımı sizin 
güzel kanatlı kapınızla uyumludur. Fonksiyon ve emniyeti 
de görünümü gibi örnek niteliğindedir.

Entegre kumandalı VersaMatic dairesel açılır kapı motoru, 
olağandışı montaj durumları için ideal çözümdür. Bunun 
haricinde VersaMatic kendini kanıtlamış bir teknoloji  
ile göz dolduruyor: Örn. hızı bireysel ayarlanabiliyor, 
böylece her kapı boyutunda eşit bir kapı hareketi  
elde edilebiliyor.

Sürme kapı motoru LineaMatic’in öne çıkan avantajları 
kompakt, yükseklik ayarlı galvanize döküm gövdesi,  
cam elyaf takviyeli plastik ve güvenilir tahrik elektroniğidir.

* Ayrıntılı garanti koşulları için: www.hoermann.com
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A K S E S U A R

Uzaktan kumanda HS 5 BS
4 buton fonksiyonu,  
konum kontrol butonu dâhil,

 Yüksek parlak yüzeyli siyah 
veya beyaz

 Desenli yüzey siyah

Uzaktan kumanda HSE 4
4 fonksiyonlu,  
anahtarlık için halka dâhil

 Krom veya plastik kapaklı 
desenli yüzey siyah

Uzaktan kumanda HSE 2 BS
2 fonksiyonlu,  
anahtarlık için halka dahil

 Yüksek parlak yüzeyli siyah 
veya beyaz

 Yüksek parlaklıkta yüzey 
yeşil, lila, sarı, kırmızı, turuncu

 Gümüş, karbon, koyu 
budaklı ahşap dekorlar

(görseller soldan sağa)

Uzaktan kumanda HS 4 BS
4 buton fonksiyonu,

 Desenli yüzey siyah

Uzaktan kumanda HS 1 BS
1 buton fonksiyonu,

 Desenli yüzey siyah

Uzaktan kumanda HSE 1 BS
1 fonksiyonlu,  
anahtarlık için halka dâhil

 Desenli yüzey siyah
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Uzaktan kumanda HSZ

Homelink sistemler için alternatif: Göze 
çarpmayacak şekilde, aracın içine sabit 
entegre edilmiştir. Aracın çakmağına takılı 
olan HSZ uzaktan kumanda çok konforludur 
ve rahatça kullanılabilir.

Uzaktan Kumanda

Hörmann’da 5 fonksiyona sahip güzel 
görünümlü modeller sunulmaktadır.  
Tüm kumanda elemanlarda bizim yenilikçi 
BiSecur telsiz teknolojisi kullanılmaktadır.

 Uzaktan kumanda HSZ 1 BS
1 buton fonksiyonu,
aracın çakmağına sürülür

 Uzaktan kumanda HSZ 2 BS
2 buton fonksiyonu,
aracın çakmağına sürülür

 Uzaktan kumanda 
HSD 2-A BS
Alüminyum görünüm,
2 buton fonksiyonu,
anahtarlık olarak da kullanılabilir

 Uzaktan HSD 2-C BS
Yüksek parlaklıkta kromaj,
2 buton fonksiyonu,
anahtarlık olarak da kullanılabilir

 Uzaktan kumanda HSP 4 BS
4 buton fonksiyonu,
gönderme kilidi ile,
anahtar halkası dahil
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A K S E S U A R

Kablosuz iç buton 
FIT 1 BS
Kolay kullanım  
için büyük butonlu  
1 buton fonksiyonu

Kablosuz iç buton 
FIT 5 BS
4 buton fonksiyonu  
ve konum kontrol  
butonu ile

Kablosuz alıcı priz 
FES 1 BS
ışık ve diğer tüketicilerin 
açılması ve kapatılması 
için, 2500 Watt’a kadar
FES 1-1 BS
harici tahriklerin 
kumandasının (impuls) 
yanı sıra ışık ve diğer 
tüketicilerin açılması  
ve kapatılması için,  
2500 Watt’a kadar

Kablosuz iç buton 
FIT 4 BS
4 buton fonksiyonu

Telsiz şifreleme ünitesi 
FCT 3 BS
3 fonksiyon için, 
aydınlatılmış butonlar ile

Telsiz şifreleme ünitesi 
FCT 10 BS
10 fonksiyon için,  
butonlar aydınlatılmış  
ve koruma kapaklı

Telsiz parmak  
izi okuyucusu FFL 12 BS
2 fonksiyon ve maksimum 
12 parmak izi için

Kablosuz iç buton 
FIT 2 BS
2 fonksiyon  
veya 2 motor için
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Sıva altı verici
iki fonksiyonlu, sıva altı butonlar için, 
garaj kapısı görüş alanı olan binada 
merkezi kurulum

HSU 2 BS: 55 mm Ø ev elektrik 
şebekesi bağlantılı kutular için
FUS 2 BS: 55 mm Ø 1,5 V  
pil dahil kutular için

Alıcı HER 1 / 2 / 4 BS
Hörmann kablosuz aksesuarla  
ilave dış mekan aydınlatmasını  
veya garaj kapısını (diğer marka) 
kontrol edebilmek için alıcı  
(1, 2 veya 4 kanal)

BiSecur ağ geçidi
Motorlar ve kablosuz alıcılar 
için merkezi kumanda 
ünitesi, 10 kullanıcıya 
kadar, kullanıcı başına 
16’ya kadar fonksiyon 
kontrol edilebilir

Kablosu alıcı ESE BS
Bir kontrol elemanının farklı butonları 
üzerinden hedefli yön seçimi için, 
SupraMatic motor için*

* SupraMatic 2014 üretim yılından itibaren,  
seri versiyonu CI

BiSecur Gateway: akıllı telefon veya 
tablet üzerinden kolay kullanım

Evden konforlu: ev ağınız dahilinde rahat 
kullanım için cep telefonunuz veya  
tabletiniz ile bağlantı basit bir şekilde WLAN 
üzerinden oluşturulur.

İnternet üzerinden tüm dünyadan: Hareket 
halindeyken BiSecur Gateway ile bağlantıyı 
cep telefonunuzun veya tabletinizin internet 
bağlantısı üzerinden sağlayabilirsiniz.
Gateway ve akıllı telefon veya tablet 
bilgisayarınızı internette kayıt altına aldıktan 
sonra, kişisel girişiniz oluşturulur.
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Anlaşılır, kolay, bireysel

 Konforlu kullanım

Uzaktan kumanda ile kullandığınız 
tüm fonksiyonları BiSecur uygulaması 
ile de kullanabilirsiniz. Sezgisel  
menü navigasyonu, kullanımı 
kolaylaştırmaktadır.

 Kolay genel bakış

BiSecur uygulaması ile garaj ve bahçe 
giriş kapı veya ev kapınızın* 
durumunu daima görebilirsiniz. Garaj 
kapılarınızın kapalı ya da ev kapınız* 
kilitli olup olmadığını özel anlamlı 
sembollerden anlayabilirsiniz.

“Senaryoların” oluşturulması

Bir senaryo için birkaç fonksiyonu 
kombine ediniz. Böylece tek bir 
butona basarak örneğin garaj  
ve bahçe giriş kapınızı eş zamanlı 
açabilir veya kapatabilirsiniz**,  
ev kapınızı* dış aydınlatma ile birlikte 
kumanda edebilirsiniz veya iki garaj 
kapısını eş zamanlı havalandırma 
konumuna getirebilirsiniz. Senaryoları 
uygulamaya özel ayarlıyorsnuz –  
yani tam arzu ettiğiniz gibi.

 Kolay kullanıcı idaresi

Yönetici olarak kullanıcıların cihaz 
kullanımlarını düzenleyebilirsiniz. 
Böylece kontrol sizde kalır. Örneğin 
tatile çıktığınızda komşunuz bahçe 
giriş kapınızı açabilir, ancak eve 
girmek için ev kapısını açamaz.

* özel donanım ile
** sadece SupraMatic garaj kapısı motoru ve opsiyonel kablosuz 

alıcı ESE BS ile mümkün (bkz. sayfa 25).

B I S E C U R  A P P
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Kısa filmi izleyiniz:
www.bisecur-home.com/videos

Sistem gereksinimleriEv ağı ile mükemmel işbirliği

Android-cihazlar

• Yazılım sürüm 2.3

• Min. 256 MB RAM

iOS-cihazlar

• Yazılım sürüm iOS 6’dan itibaren

• iPod touch 5. jenerasyondan itibaren

• iPhone 4S’ten itibaren

• iPad 2 itibaren

• iPad mini itibaren

Ev ağı

• Geniş bant İnternet servisi

• WLAN-Router
WLAN-Standartı IEEE 802.11b/g/n, şifreleme 
WPA-PSK veya WPA2-PSK, ağ adı boşluksuz, 
diğer son cihazlar için giriş

• İnternet tarayıcısı
Internet Explorer sürüm 10’dan itibaren, Firefox 
sürüm 14’ten itibaren, Chrome sürüm 22’den 
itibaren, Safari sürüm 4’ten itibaren Javascript  
ve CSS3 destekli diğer güncel WEB tarayıcılar

• Router de boş LAN soketi

• Gerilim beslemesi (100 – 240 V AC / 50 / 60 Hz)

• App StoreSM veya Google™ play girişi için akıllı 
telefon veya tablet bilgisayar

• Kullanılan cihazın yerindeki kablosuz bağlantısı

Hörmann portalı üzerinden  
internet konfigürasyonu

İnternet üzerinden dünyanın her yerinde kullanım 
için, Gateway ve akıllı telefon veya tablet 
bilgisayarınızı www.bisecur-home.com adresinde 
kaydetmeniz gerekmektedir. Tek seferlik kayıt  
işlemi Hörmann sertifikalı İnternet sayfasından 
gerçekleşir ve maksimum bilgi güvenliği  
garanti edilir.

www
İnternet

Dünyanın her yerinden İnternet 
ile kontrol

Router

WLAN LAN

Evden WLAN ile kontrol

Gateway

Kumanda, örneğin: Garaj kapıları, 
bahçe giriş kapıları, ev kapısı  
ve diğer cihazlar
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Hörmann: Koşulsuz Kalite

Hörmann, uluslararası pazarda, bütün önemli yapı elemanlarını  

tek elden kendisi üreten tek firmadır. Bu yapı elemanları en ileri  

teknolojilerin kullanıldığı fabrikalarda üretilir. Avrupa pazarının  

bütününü kapsayan satış ve servis ağı, Amerika ve Asya pazarlarındaki  

varlığı ve koşulsuz kalite anlayışı sayesinde Hörmann, birinci sınıf  

yapı elemanları konusunda güçlü ortağınızdır.

GARAJ KAPILARI

GARAJ KAPISI MOTORLARI

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

ÇELİK KAPILAR

KAPI KASALARI

Hörmann KG Amshausen, Almanya

Hörmann KG Dissen, Almanya

Hörmann KG Werne, Almanya

Hörmann Tianjin, Çin

Hörmann KG Antriebstechnik, Almanya

Hörmann KG Eckelhausen, Almanya

Hörmann Alkmaar B.V., Hollanda

Hörmann LLC, Montgomery IL, ABD

Hörmann KG Brandis, Almanya

Hörmann KG Freisen, Almanya

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonya

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, ABD

Hörmann KG Brockhagen, Almanya

Hörmann KG Ichtershausen, Almanya

Hörmann Beijing, Çin

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Hindistan
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