
 BiSecur SmartHome
Viaţă confortabilă, în siguranţă



Cu BiSecur SmartHome, 
casa dvs. se conectează 
la tehnologia viitorului

Cu tehnologia inovatoare SmartHome 

BiSecur de la Hörmann puteţi deschide  

şi închide uşile şi porţile câştigând un plus 

de confort. Puteţi utiliza această tehnologie 

la orice oră din zi şi din noapte, din orice colţ 

al lumii, extrem de simplu, cu smartphone-ul 

sau tableta dvs. Prin Internet sau prin 

intermediul reţelei locale, BiSecur Gateway 

transmite comenzile la receptoarele radio 

BiSecur, respectiv la sistemele de acţionare. 

În afară de aceasta, BiSecur SmartHome 

este şi deosebit de sigur, uşor de utilizat  

şi poate fi extins şi la alte sectoare din casa 

dvs., cum ar fi de exemplu, la sistemul de 

iluminat sau la aparatura electrocasnică.

Lăsaţi-vă convinşi de o tehnologie  

care vă deschide calea spre posibilităţi 

complet noi.
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Made in Germany

M O T I V E  B U N E  Î N  F A V O A R E A  H Ö R M A N N

1Calitate de marcă  
din Germania

Toate părţile componente ale uşii şi sistemului  
de acţionare sunt concepute şi fabricate chiar 
de către compania Hörmann, sunt perfect 
compatibile, iar siguranţa acestora a fost  
testată şi certificată de institute independente, 
recunoscute în domeniu. Ele sunt executate 
conform sistemului de management al calităţii 
DIN EN 9001 din Germania şi respectă toate 
cerinţele normei europene 13241-1. Angajaţii 
noştri specializaţi lucrează în mod intens la noi 
proiecte, aducând dezvoltări constante  
şi îmbunătăţiri ale detaliilor. Astfel apar  
brevete şi inovaţii pe piaţă.

„Trebuie să munceşti 
din greu pentru  
a câştiga un bun 
renume.” August Hörmann

În spiritul fondatorului său, marca 

Hörmann reprezintă astăzi promisiunea 

unei calităţi superioare. Având peste  

80 de ani de experienţă în construcţia 

de uşi şi vânzând până la ora actuală 

peste 20 de milioane de uşi de garaj, 

această întreprindere familială a devenit 

lider de piaţă şi nr. 1 în Europa. Toate 

acestea la un loc vă conferă o senzaţie 

confortabilă la achiziţionarea soluţiei 

Hörmann SmartHome.
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2 3 Viitorul  
dintr-o privire

Compania Hörmann este un bun exemplu. Drept 
urmare, compania îşi acoperă peste 70 % din 
necesarul său energetic din curent ecologic  
şi sub acest aspect se fac progrese permanente. 
În acelaşi timp, datorită implementării unui 
sistem de management al energiei ingenios  
şi certificat se economisesc anual multe  
tone de CO². Şi nu în ultimul rând, compania 
Hörmann oferă produse pentru  
construcţii durabile.
Mai multe despre activităţile ecologiste 
desfăşurate de compania Hörmann se găsesc  
în broşura „Noi gândim ecologic”.

Sisteme de acţionare  
şi accesorii pentru generaţii

Testele de lungă durată în condiţii reale asigură 
produse de serie mature de calitate Hörmann. 
Datorită extraordinarelor soluţii tehnice şi unei 
asigurări a calităţii, care nu lasă loc compromisurilor, 
vă veţi bucura mulţi ani de un produs Hörmann.
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M O T I V E  B U N E  Î N  F A V O A R E A  H Ö R M A N N

Numai la Hörmann

4 5Sistemul radio BiSecur  
cu siguranţă certificată

Adaptat perfect  
şi 100 % compatibil

Sistemul radio bidirecţional BiSecur este un 
exponent al unei tehnici orientate spre viitor 
pentru utilizarea confortabilă şi în siguranţă  
a garajelor, sistemelor de acţionare a uşii  
de intrare, sistemelor de acţionare a uşilor, 
sistemului de iluminat şi multor altora.  
Cu rază de acţiune stabilă, fără perturbaţii, 
acest procedeu de codificare extrem de 
securizat de la Hörmann vă oferă senzaţia 
confortabilă că nimeni nu poate copia  
semnalul dumneavoastră radio. Acest  
procedeu este testat şi certificat de experţii  
în securitate ai Universităţii din Ruhr, Bochum.

Toate sistemele de acţionare, receptoarele  
şi elementele de comandă BiSecur sunt 
compatibile 100 %. Cu o telecomandă sau  
de exemplu, cu ajutorul unei tastaturi cu coduri 
radio deschideţi comod, în afară de uşa garajului, 
şi poarta de intrare în curte dotată cu un sistem 
de acţionare marca Hörmann, sistemele de 
acţionare ale uşilor sau diferite aparate echipate 
cu receptoare BiSecur.
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6 7Interogarea confortabilă  
a poziţiei uşii

Design  
deosebit

Acum nu mai este nevoie să verificaţi dacă  
uşa este închisă în condiţii meteorologice 
defavorabile sau când este vânt. La apăsarea  
pe butoane, culoarea ledului de la transmiţătorul 
radio HS 5 BS vă indică poziţia uşii. Când este 
cazul, dacă apăsaţi un alt buton***, uşa se va 
închide. O comandare mai comodă şi mai sigură  
a uşilor şi porţilor nici nu este posibilă!

*** în cazul utilizărilor fără posibilitatea vizibilităţii asupra uşii este 
necesară o barieră de fotocelule suplimentară.

La telecomenzile exclusive BiSecur,  
în afară de designul de culoare neagră  
sau albă, vă va fascina şi forma elegantă,  
deosebit de plăcută şi ergonomică.

Telecomenzile Hörmann BiSecur, cu suprafaţă 
strălucitoare opţională, cu aspect de lac pentru 
piane, au fost premiate cu renumitul reddot 
design award pentru designul lor exclusivist.

Imaginea de sus vă prezintă transmiţătorul radio HS 5 BS  
cu staţie de transmisie (opţional).
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M O T I V E  B U N E  Î N  F A V O A R E A  H Ö R M A N N

Este de la sine înţeles că există posibilitatea 
comandării uşilor şi porţilor fără pericole chiar  
şi în absenţa contactului vizual deoarece 
sistemul fiabil de oprire automată opreşte  
uşa sau poarta în condiţii de siguranţă  
în cazul întâlnirii unor obstacole neprevăzute. 
Combinaţia dintre bariera fotoelectrică  
şi sistemul de limitare a forţei oferă cea  
mai bună protecţie, alături de standardele  
de siguranţă Hörmann.

9 Siguranţă  
deplină

Cu ajutorul tehnologiei BiSecur SmartHome,  
în viitor veţi putea să comandaţi uşile, porţile  
şi aparatura electrocasnică chiar şi când 
sunteţi plecat. În plus, o privire pe smartphone-ul 
dvs. vă dezvăluie în orice moment dacă uşile 
sunt deschise sau închise sau dacă un aparat 
electrocasnic este pornit sau oprit. Un alt avantaj 
al acestui sistem este că vă puteţi simula 
prezenţa în casă flexibil şi spontan, în orice 
moment din zi şi din noapte, de exemplu,  
prin comandarea sistemului de iluminat.  
Această metodă va speria efectiv hoţii,  
mai mult decât simulările statice efectuate  
prin intermediul ceasurilor programabile.

8 Comandare  
de oriunde din lume,  
cu smartphone-ul dvs.
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Suntem convinşi că o tehnologie este practică 
exact atunci când vă face mai uşoară viaţa  
de zi cu zi şi vă convinge şi în detaliu.  
De aceea, instalarea şi utilizarea aplicaţiei 
gratuite BiSecur SmartHome de pe smartphone-
ul dvs. sau de pe tabletă sunt foarte simple. 
Datorită unei interfeţe cu utilizatorul bine gândite 
aveţi în orice moment o perspectivă clară 
asupra tuturor uşilor, porţilor şi aparaturii 
electrocasnice integrate în sistem.

Pentru a asigura protecţia datelor dvs., lucrăm 
exclusiv cu firme care garantează înalte standarde 
de siguranţă şi au serverele în Germania.  
Atunci când aveţi nevoie de asistenţă, vă puteţi 
clarifica problema direct, prin intermediul opţiunii  
de asistenţă pentru clienţi, care este integrată  
în aplicaţie. Angajaţii noştri se ocupă de problema 
dvs. personal şi imediat. Este de la sine înţeles 
că utilizarea aplicaţiei Hörmann BiSecur,  
a portalului Hörmann şi a opţiunii  
de asistenţă pentru clienţi este gratuită.

10 Utilizare confortabilă  
şi servicii de înaltă clasă
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B I S E C U R  S M A R T H O M E
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Util izare simplă: 
smart, în orice moment, 
oriunde în lume

Toate sistemele de acţionare şi receptoarele 
radio marca Hörmann pot fi utilizate confortabil 
cu telecomanda şi tastatura cu coduri radio. 
Prin aplicaţia opţională BiSecur Gateway este 
posibilă suplimentar, şi comandarea tuturor 
elementelor radio cu smartphone-ul sau tableta.

Prezentare generală a componentelor sistemului:

BiSecur Gateway

Router WLAN cu acces la Internet

Cititor de amprente cu sistem radio FFL 12 BS 
utilizat de exemplu, pentru comandarea sistemelor 
de acţionare pentru uşile de garaj

Sistem de acţionare pentru uşi de garaj 
SupraMatic / ProMatic

Sistem de acţionare pentru porţile de intrare  
în curte RotaMatic / VersaMatic / LineaMatic

Tastatură cu coduri radio FCT 3 BS / FCT 10 BS  
de exemplu, pentru comandarea sistemelor  
de acţionare pentru uşile de intrare în locuinţă

Sistem de acţionare a uşii de intrare în locuinţă 
EC-Turn

Sistem de acţionare pentru uşi de interior PortaMatic

Buton interior radio FIT 5 BS de exemplu, pentru 
comandarea receptoarelor radio ale prizelor sau 
sistemelor de acţionare pentru uşile de interior

Receptoare radio pentru prize FES 1 BS, pentru 
conectarea aparaturii electrocasnice şi sistemului 
de iluminat din spaţiile interioare

Receptor radio pentru releu HER 1 BS, protejat 
împotriva intemperiilor, pentru conectarea 
aparaturii electrocasnice şi sistemului de iluminat 
din spaţiile interioare

.
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E X E M P L E  D E  A P L I C A Ţ I I

Smartphone-ul dvs. în loc de cheie
Uşa de intrare în locuinţă poate fi deschisă de dvs. şi de familie, 
foarte simplu prin BiSecur SmartHome, cu ajutorul smartphone-ului. 
Puteţi asigura accesul în casa sau garajul dvs. unui număr de până  
la 10 persoane. Copiii şi partenerul de viaţă nu mai au nevoie  
de cheie dacă au smartphone-ul cu ei.
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Asigurarea accesului individual
Stabiliţi persoanele care au acces în casa 
dvs. sau în garaj. De exemplu, menajera  
sau vecinul nu mai au nevoie de o cheie 
proprie când dvs. vă aflaţi în concediu,  
ci le puteţi descărca gratuit aplicaţia BiSecur 
pe smartphone. După aceea puteţi atribui 
foarte simplu autorizările corespunzătoare 
pentru acces, pe care le puteţi şterge 
ulterior, fără dificultate sau le puteţi dezactiva 
flexibil pentru o anumită perioadă de timp.

Savuraţi-vă concediul în linişte
Cu BiSecur SmartHome puteţi verifica  
din orice colţ al lumii dacă uşa de intrare  
în locuinţă este încuiată şi puteţi verifica  
şi poziţia uşii garajului sau porţii de intrare  
în curte. Aşa puteţi fi sigur că locuinţa dvs. 
este încuiată în siguranţă. Şi dacă doriţi  
să permiteţi accesul unei persoane în casă 
sau în garaj când nu sunteţi acasă, puteţi 
deschide şi închide uşile şi porţile comod,  
de la distanţă.
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O viaţă independentă în propria locuinţă
Prin sistemul de acţionare a uşii Hörmann PortaMatic puteţi deschide  
şi închide uşile interioare cu ajutorul transmiţătorului radio sau butonului  
radio interior. Este un real avantaj, în special pentru persoanele care  
nu se pot deplasa. Beneficiaţi din nou de o viaţă de calitate deoarece  
vă puteţi deplasa în camere fără a fi ajutat de o altă persoană.

Aprinderea şi stingerea confortabilă  
a corpurilor de iluminat
Şi corpurile de iluminat pot fi integrate extrem  
de simplu în sistemul BiSecur SmartHome,  
prin receptoarele Hörmann din prize. În acest mod 
permiteţi utilizarea comodă a corpurilor de iluminat,  
de exemplu printr-un buton radio interior. Un alt avantaj: 
cu acelaşi buton radio interior puteţi comanda până  
la 4 receptoare sau sistemele de acţionare pentru porţi  
şi uşi.

E X E M P L E  D E  A P L I C A Ţ I I

14



Pornirea şi oprirea aparaturii electrocasnice
Starea aparaturii electrocasnice conectate  
la un receptor Hörmann pentru prize se poate 
verifica cu smartphone-ul şi de la distanţe mari, 
prin intermediul aplicaţiei BiSecur SmartHome. 
Puteţi verifica de exemplu, dacă este aprinsă 
lampa pentru citit din dormitor. Dacă doriţi, 
puteţi opri sau porni simplu aceste aparate.

Comandarea echipamentelor pentru grădină
Echipamentele de grădină cum ar fi de exemplu,  
pompa pentru aspersor pot fi conectate la un receptor 
pentru releu, care este protejat împotriva intemperiilor. 
Acesta poate fi comandat cu ajutorul smartphone-ului. 
Dacă este necesar, gazonul poate fi udat chiar şi atunci 
când sunteţi plecat. 15



Întoarceţi-vă acasă relaxat şi în siguranţă
Conectaţi mai multe funcţii pentru scenariul dvs. complet personalizat, 
pentru seara în care vă întoarceţi acasă. Poarta de intrare în curte  
şi uşa garajului sunt deja deschise şi puteţi intra în garaj direct, fără  
a fi necesar să vă opriţi. În plus, sistemul de iluminat din curte  
şi din casă este deja aprins şi când deschideţi uşa de intrare  
în locuinţă, se aude muzica preferată.
Bineînţeles că puteţi crea şi alte scenarii personalizate, de exemplu 
pentru „plecare”. Printr-o simplă apăsare de buton închideţi toate 
porţile şi uşile. Mai confortabil nici că se poate.

E X E M P L E  D E  A P L I C A Ţ I I
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Reechipare simplă
Cu sistemul radio BiSecur aveţi  
la dispoziţie o paletă de opţiune  
de comandare a sistemelor  
de acţionare sau a receptoarelor  
pentru prize din locuinţa dvs.  
Puteţi alege un transmiţător radio  
cu un design estetic sau un buton  
radio interior elegant. Nu aveţi nevoie  
de cabluri pentru întrerupătoare.  
Acesta este un beneficiu crucial,  
mai ales în locuinţele închiriate.

Încheiaţi-vă ziua relaxat
Chiar şi când sunteţi acasă, scenariile 
vă fac viaţa mai uşoară: stingeţi toate 
corpurile de iluminat, televizorul  
şi aparatura Hi Fi, care sunt conectate 
la un receptor pentru prize, cu o simplă 
apăsare de buton şi vă puteţi duce  
la culcare foarte relaxat. Şi punctul 
maxim de confort: puteţi face toate 
acestea foarte comod, chiar din pat.

Viaţă confortabilă
BiSecur SmartHome vă face viaţa  
mai uşoară: deschideţi confortabil  
uşile interioare cu sistemul de acţionare 
PortaMatic, prin intermediul unui 
transmiţător sau al unui buton radio 
interior şi transportaţi fără efort  
în casă, tăvi pline, lăzi grele cu băuturi  
sau cumpărăturile.
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 Sisteme de acţionare pentru  
 uşi de garaj şi porţi de intrare în curte
Sistem de acţionare poartă batantă VersaMatic / VersaMatic Akku Solar

Mai multe informaţii se găsesc în broşurile despre sistemele de acţionare  
ale uşilor de garaj şi porţilor de intrare în curte, despre sistemul de acţionare  
a uşii PortaMatic şi uşile de intrare în locuinţă.

Compatibi l i tate în 
proporţie de 100 %

Sistemele de acţionare şi accesoriile marca 

Hörmann sunt convingătoare prin prisma 

tehnologiei inovatoare, designului exclusivist 

şi compatibilităţii în proporţie de 100 %, 

ceea ce înseamnă că la Hörmann totul este 

perfect optimizat. Cu diferitele elemente  

de comandă cum ar fi de exemplu, 

transmiţătoarele radio, telecomenzile, 

butoanele radio sau aplicaţia BiSecur  

puteţi comanda sistemul de acţionare  

al uşii de garaj, sistemul de acţionare  

al porţii de intrare în curte, uşa de intrare  

în locuinţă de la Hörmann, uşile interioare 

cu sistem de acţionare şi aparatura 

electrocasnică în combinaţie  

cu receptoarele radio BiSecur.

S I S T E M E  D E  A C Ţ I O N A R E  P E N T R U  
P O R Ţ I  Ş I  U Ş I ,  A C C E S O R I I

 Sistem de acţionare PortaMatic
Pentru o locuinţă confortabilă, fără bariere

Siguranţă
ridicată

prin regim
de funcţionare

cu un nivel
de energie

redus

 

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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S I S T E M E  D E  A C Ţ I O N A R E  P E N T R U  P O R Ţ I  Ş I  U Ş I

ProMatic
Abordarea calităţii de marcă de la Hörmann  
la un preţ convenabil

PortaMatic
Deschiderea şi închiderea cu uşurinţă a uşilor

EC-Turn
Pentru intrările în locuinţă accesibile  
şi pentru persoanele cu handicap

SupraMatic
Sistemul de acţionare super-rapid  
cu multe funcţii suplimentare.

Această combinaţie între viteză şi confort vă va fascina  
cu siguranţă. Uşa garajului se deschide mai rapid şi puteţi  
intra în garaj direct din stradă. Nu veţi mai dori să renunţaţi  
la funcţiile de confort de tipul deschiderii intermediare,  
destinate ventilării garajului şi nici la funcţia de iluminare  
a sistemului de acţionare, care poate fi declanşată separat,  
cu ajutorul transmiţătorului radio.

Sistemele de acţionare ProMatic pentru uşi de garaj sunt dotate 
cu tehnologia performantă Hörmann - la fel ca toate sistemele 
de acţionare premium Hörmann. Acest lucru garantează  
o funcţionare fiabilă la un preţ atractiv.

Prin sistemul de acţionare uşă Hörmann PortaMatic puteţi 
deschide uşile interioare din lemn şi oţel într-un mod foarte 
simplu, în mod automat prin transmiţător radio sau buton. 
Sistemul de acţionare PortaMatic convinge nu numai prin 
funcţiile şi posibilităţile de setare numeroase, ci şi printr- 
un consum redus de curent.

Uşile ThermoSafe şi ThermoCarbon pot fi echipate opţional  
cu un sistem de acţionare pentru uşi EC-Turn. Încuietoarea 
automată S5 Smart (ThermoSafe), respectiv S7 Smart 
(ThermoCarbon) şi sistemul de acţionare pentru uşi EC-Turn  
fac posibilă închiderea şi deschiderea automată a uşii dvs.
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VersaMatic
Pentru situaţii speciale de montare

LineaMatic
Sistem de acţionare compact şi fiabil

RotaMatic
Sistem de acţionare suplu,  
cu un aspect elegant

Prin aspectul lui modern şi suplu, sistemul de acţionare 
RotaMatic pentru porţi batante se potriveşte perfect  
cu frumoasa dumneavoastră poartă. Funcţionalitatea  
şi siguranţa sunt exemplare, la fel ca designul.

Sistemul de acţionare VersaMatic pentru uşi batante,  
cu sistem de comandă integrat este soluţia ideală  
şi pentru situaţiile constructive speciale. Mai mult, 
VersaMatic convinge prin tehnica sa testată în practică:  
de exemplu, viteza sa se poate regla individual pentru  
a obţine o cursă uniformă indiferent de mărimea uşii  
sau porţii.

Punctele forte ale sistemului de acţionare LineaMatic 
pentru porţi culisante sunt carcasa compactă, reglabilă 
pe înălţime, construcţia din zinc turnat sub presiune şi 
material plastic ranforsat cu fibră de sticlă şi elementele 
electronice fiabile ale sistemului.

* Condiţiile de garanţie detaliate se găsesc la:  
www.hormann.ro/documentatii 21



A C C E S O R I I

Telecomandă HS 5 BS
4 canale  
plus tasta de interogare,

 Suprafaţă foarte lucioasă, 
neagră sau albă

 Suprafaţă structurată 
neagră

Telecomandă HSE 4
4 canale,  
inclusiv ochet de breloc 
pentru chei

 Suprafaţă structurată 
neagră cu capace din crom 
sau material plastic

Telecomandă HSE 2 BS
2 canale,  
inclusiv ochet de breloc 
pentru chei

 Suprafaţă foarte lucioasă, 
neagră sau albă

 Suprafaţă foarte lucioasă 
verde, lila, galbenă, roşie, 
portocalie

 Modele argintii,  
de tip carbon sau lemn  
de culoare închisă

(începând cu fig. din stânga)

Telecomandă HS 4 BS
4 canale,

 Suprafaţă neagră  
cu textură structurată

Telecomandă HS 1 BS
1 canal,

 Suprafaţă neagră  
cu textură structurată

Telecomandă HSE 1 BS
1 canal,  
inclusiv ochet pentru breloc,

 Suprafaţă neagră  
cu textură structurată
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Trasnmiţător radio HSZ

Alternativa sistemelor Homelink: integrat 
discret într-un loc fix în interiorul maşinii 
dumneavoastră. Montat în aprinzătorul  
de ţigări al autoturismului, transmiţătorul 
HSZ este uşor accesibil şi simplu  
de manevrat.

Telecomenzi

La Hörmann beneficiaţi de o amplă paletă  
de modele cu un design estetic, care  
pot fi utilizate cu până la 5 canale. Toate 
elementele de comandă utilizează tehnologia 
noastră inovatoare BiSecur.

 Telecomandă HSZ 1 BS
1 canal,
pentru montarea în aprinzătorul 
de ţigări al autoturismului

 Telecomandă HSZ 2 BS
2 canale,
pentru montarea în aprinzătorul 
de ţigări al autoturismului

 Telecomandă HSD 2-A BS
Aspect de aluminiu,
2 canale,
se poate utiliza şi ca breloc

 Telecomandă HSD 2-C BS
Cromată, cu luciu foarte puternic,
2 canale,
se poate utiliza şi ca breloc

 Telecomandă HSP 4 BS
4 canale,
cu opţiune de blocare  
a transmisiei,
inclusiv inel pentru chei
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A C C E S O R I I

Buton interior radio  
FIT 1 BS
1 canal cu buton mare 
pentru utilizare simplă

Buton interior radio FIT 
5 BS
4 canale plus tasta  
de interogare

Receptor radio pentru 
prize FES 1 BS
pentru aprinderea  
şi stingerea luminii  
şi pornirea şi oprirea 
altor consumatori până 
la 2.500 de waţi
FES 1-1 BS
pentru comandarea  
(prin impulsuri)  
a sistemelor  
de acţionare de la alţi 
producători, de exemplu 
pentru aprinderea  
şi stingerea luminii  
şi pornirea şi oprirea 
altor consumatori,  
până la 2.500 de waţi

Buton interior radio  
FIT 4 BS
4 canale

Tastatură cod radio 
FCT 3 BS
pentru 3 funcţii  
sau echipamente,  
cu taste iluminate

Tastatură cod radio 
FCT 10 BS
pentru 10 funcţii  
sau echipamente,  
cu taste iluminate  
şi capac de protecţie

 Dispozitiv radio de citire 
a amprentelor digitale 
FFL 12 BS
pentru 2 funcţii  
sau echipamente şi până  
la 12 amprente digitale

Buton interior radio  
FIT 2 BS
pentru 2 funcţii  
sau echipamente  
sau 2 sisteme  
de acţionare
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Transmiţător radio  
montat sub tencuială
pentru două funcţii  
sau echipamente, pentru buton 
montat sub tencuială, instalaţia 
centrală din locuinţă, cu contact 
vizual la uşa garajului

HSU 2 BS: pentru doze de derivaţie 
cu diametrul de 55 mm cu conexiune 
la reţeaua electrică din locuinţă
FUS 2 BS: pentru doze de derivaţie 
cu diametrul 55 mm cu baterie  
de 1,5 V

Receptor HER 1 / 2 / 4 BS
Receptor (1, 2 sau 4 canale)  
pentru comandarea unui sistem  
de iluminat exterior suplimentar  
(de la alt producător) cu accesorii 
radio de la Hörmann

BiSecur Gateway
unitate centrală de 
comandă pentru sisteme 
de acţionare şi receptoare 
radio, pentru un număr  
de maxim 10 utilizatori  
cu până la 16 funcţii 
operabile individual

Receptor radio ESE BS
pentru alegerea direcţiei la butoane 
diferite ale unui element de comandă, 
pentru sistemul de acţionare 
SupraMatic

* începând cu anul de fabricaţie 2014,  
versiunea seriei CI

BiSecur Gateway: comandare simplă 
cu smartphone-ul sau tableta

Manevrare confortabilă de acasă: pentru 
utilizarea comodă în reţeaua locală, legătura 
cu smartphone-ul sau tableta se stabileşte 
simplu, prin WLAN

Utilizare de oriunde din lume, prin 
intermediul Internetului: vă puteţi conecta  
la BiSecur Gateway şi când sunteţi plecat, 
prin conexiunea smartphone-ului sau tabletei 
la Internet.
După înregistrarea Gateway şi a 
smartphone-ului sau tabletei la Internet, 
accesul dumneavoastră este autorizat.
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Clar, simplu, individual

 Utilizare confortabilă

Toate funcţiile comandate prin 
transmiţătorul manual pot fi efectuate 
şi cu aplicaţia BiSecur. Meniul intuitiv 
face operarea deosebit de simplă.

 Vedere de ansamblu clară

Cu aplicaţia BiSecur aveţi 
întotdeauna o vedere de ansamblu 
precisă despre starea uşii de garaj  
şi a porţii de intrare în curte, respectiv 
despre starea uşii de intrare  
în locuinţă*. Simbolurile care  
nu necesită explicaţii indică dacă 
poarta este deschisă sau închisă, 
respectiv dacă uşa de intrare  
în locuinţă este încuiată  
sau descuiată.

 Setarea „scenariilor”

Combinaţi pur şi simplu mai multe 
funcţii individuale într-un scenariu. 
Astfel printr-o simplă apăsare de 
taste puteţi deschide sau închide** 
simultan de ex. uşa de garaj şi poarta 
de intrare în curte, să comandaţi  
uşa de intrare în locuinţă* împreună 
cu iluminarea exterioară sau să 
comandaţi simultan, la două uşi  
de garaj, poziţia de aerisire. 
Scenariile puteţi să le creaţi individual 
pentru aplicaţia personală – exact 
după necesităţile dumneavoastră

 Administrare simplă  
a utilizatorilor

Ca administrator puteţi stabili 
aparatele care pot fi utilizate  
de fiecare utilizator în parte. Astfel 
beneficiaţi de un control complet,  
de exemplu: vecinul dumneavoastră 
poate să deschidă poarta de intrare 
în curte în timp ce dumneavoastră 
sunteţi în concediu, dar nu poate 
deschide uşa pentru a intra în casă.

* cu dotare specială
** posibilă numai cu sistemul de acţionare pentru uşi de garaj SupraMatic 

şi receptorul radio opţional ESE BS (vezi la pagina 25).

A P L I C A Ţ I A  B I S E C U R
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Urmăriţi filmul de scurt metraj de la adresa:
www.bisecur-home.com/videos

Cerinţe de sistemPotrivire perfectă cu reţeaua din locuinţă

Aparate Android

• începând cu versiunea 2.3

• min. 256 MB RAM

Aparate iOS

• de la versiunea iOS 6

• de la iPod touch 5. Generation

• de la iPhone 4S

• de la iPad 2

• de la iPad mini

Reţea de acasă

• Acces internet de bandă largă

• Router WLAN
Conform standardului WLAN IEEE 802.11b/g/n, 
codificarea WPA-PSK sau WPA2-PSK, denumirea 
reţelei fără spaţii, acces pentru alte aparate finale

• Browser de Internet
Internet Explorer începând cu versiunea 10, 
Firefox începând cu versiunea 14, Chrome 
începând cu versiunea 22, Safari începând  
cu versiunea 4 şi alte browsere actuale care 
sprijină Javascript şi CSS3

• Mufă LAN liberă la router

• Alimentare cu tensiune 
(100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz)

• Smartphone sau tabletă cu acces la App StoreSM 
sau la Google™ play

• Loc cu legătură radio către aparatul operat

Configurarea internetului prin portalul Hörmann

Prin pagina de internet www.bisecur-home.com 
înregistraţi Gateway-ul, respectiv smartphone-ul  
sau tableta pentru comanda prin intermediul 
internetului. Înregistrarea unică are loc printr-o 
pagină internet certificată şi asigură o siguranţă 
maximă din punctul de vedere al siguranţei datelor.

www
Internet

Comandă de oriunde,  
prin internet

Router

WLAN LAN

Comandă de acasă, prin 
WLAN

Gateway

Pentru comanda, de ex.,  
a uşilor de garaj, porţilor  
de intrare în curte, uşilor  
de intrare în locuinţă  
şi a altor aparate
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Hörmann: Calitate fără compromisuri

Ca unic producător pe piaţa internaţională grupul HÖRMANN  

oferă toate elementele de construcţie importante dintr-o singură  

sursă. Ele sunt produse în fabrici specializate cu o tehnologie  

de fabricaţie de ultimă oră. Prin reţeaua sa de distribuţie  

și service în Europa, precum și prezenţa sa în SUA și Asia,  

Hörmann este puternicul dumneavoastră partener internaţional în  

domeniul elementelor de construcţii, cu o calitate fără compromisuri.

UȘI DE GARAJ

ACŢIONĂRI

UȘI INDUSTRIALE

TEHNICA DE ÎNCĂRCARE

UȘI

TOCURI

Hörmann KG Amshausen, Germania

Hörmann KG Dissen, Germania

Hörmann KG Werne, Germania

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Germania

Hörmann KG Eckelhausen, Germania

Hörmann Alkmaar B.V., Olanda

Hörmann LLC, Montgomery IL, SUA

Hörmann KG Brandis, Germania

Hörmann KG Freisen, Germania

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, SUA

Hörmann KG Brockhagen, Germania

Hörmann KG Ichtershausen, Germania

Hörmann Beijing, China

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India
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