ÚJ: Hörmann homee
Rugalmas Smart Home rendszer az alábbiak applikációval való működtetéséhez:
garázskapu- és udvari kapumeghajtások, bejáratiajtó-zárak, ajtómeghajtások,
valamint további kompatibilis eszközök mint pl. biztonsági kamerák, fűtéstermosztátok
vagy redőnyök

FUNKCIÓK

Hörmann homee rugalmas
Smart Home rendszer
A Hörmann homee Brain Smart Home központtal a Hörmann kapuk és ajtók még
kényelmesebben nyithatók és zárhatók. Ráadásul éjjel-nappal, a világból bárhonnan
– egész egyszerűen az okostelefonja táblagépe vagy számítógépe segítségével.
Ráadásul a rendszer különösen biztonságos, könnyen kezelhető és további
kompatibilis eszközökkel bővíthető, mint pl. biztonsági kamerák, időjárás-állomások,
világítások, kapcsolók, fűtéstermosztátok, redőnyök és betekintést gátló eszközök,
füst- és mozgásérzékelők, ablak- és ajtónyitás-érzékelők.
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Kényelmes használat

Ingyenes app okostelefonhoz
és táblagéphez

Web-App PC-hez

Hasznos funkciók

Szóbeli vezérlés Amazon
Alexa, Google Assistant,
Apple Siri segítségével

Automatizálás Homeegramm révén
(további információ a 4. oldalon
található)

Egyszerű felszerelés

Egyszerű működtetés
az eszközök
csoportosításával

Hörmann homee Brain Smart Home
központ egyszerűen egy WLANkapcsolattal* integrálható
az Ön otthoni hálózatába.
*

Időjárás előrejelzés

Opcionális LAN-adapter is kapható

Idő-/ naptárfunkció

Sokféle rádiós távvezérlés
Szériában Hörmann BiSecur rádiós rendszer
A kompatibilis Hörmann termékek pontos listája az alábbi kompatibilitásáttekintőben található: www.hoermann.de / Mediacenter

Szériában WLAN rádiós rendszer
Kompatibilis az alábbi Smart Home rendszerekkel: AVM Smart Home,
Netatmo, Belkin, Nuki, Homematic, myStrom, WOLF Haustechnik

Garázskapumeghajtások

Udvarikapumeghajtások

Biztonság
(pl. riasztó rendszerek és kamerák
füst- és mozgásérzékelők, ablakés ajtónyitás érzékelők, redőnyök
és betekintést gátló eszközök)

Ajtómeghajtások

Bejáratiajtó-zárak

Kényelem
(pl. világítás, rádiós
vevőegységek, kapcsolók)

Aljzatba integrált
vevőegységek

Energiatakarékos
(pl. fűtéstermosztátok, időjárásállomások, esőérzékelők)
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MŰKÖDTETÉS

Áttekinthető,
egyszerű, egyedi
Kényelmes használat
Az összes funkciót, amit Ön kéziadóval
vezérelni tud, azt az App segítségével
is elvégezheti. Az intuitív menüvezetés
és az áttekinthető navigációs struktúra
igen egyszerűvé teszi a kezelést.
Egyszerű áttekintés
A BiSecur App-pal Önnek mindig pontos
rálátása lesz garázs- és udvari kapujának,
házbejárati ajtózárjának, valamint a további
csatlakoztatott eszközeinek állapotára. Magától
értetődő szimbólumok mutatják, hogy a kapu
nyitva vagy zárva van-e, és a házbejárati ajtó
zárja reteszelt vagy nem reteszelt állapotú-e.
A „szcenáriók” beállítása
Kombináljon egyszerűen több egyedi
funkciót egy kényelmes szcenárióhoz,
az ún. Homeegrammhoz. Így Ön egyetlen
gombnyomással egyszerre tudja nyitni
vagy zárni a garázs- és udvari kapuját,
a házbejárati ajtót és vezérelheti a külső
világítást. A Homeegrammokat Ön egyedileg
állíthatja össze az app alkalmazásban –
tehát teljesen a saját kívánsága szerint.
Világszerte hálózatban
Akár a kanapén, az irodában vagy szabadságon:
szükség esetén Ön bármikor teljes ellenőrzést
gyakorolhat megfelelő módon hálózatba kapcsolt
eszközei felett és ezekről kívánságra Push
üzenetek* tájékoztatják Önt, ha pl. a házbejárati
ajtó zárját az alkalmazáson keresztül kireteszelik
vagy a mozgásérzékelő egy személyt észlel.
*
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Csak egy megfelelő Homeegramm-mal összekapcsolva.

Bővítse lehetőségeit
Az alapkivitelben BiSecur és WLAN rádiós rendszerrel
ellátott Hörmann homee Brain Smart Home központ
bármikor új kockával (Cubes), így további rádiós
rendszerekkel bővíthető. Minden kocka más rádiós
technológiáért felelős, így más eszközökkel képes

Biztonság
pl. riasztó rendszerek
és kamerák, füstés mozgásérzékelők,
ablak- és ajtónyitás
érzékelők, redőnyök
és betekintést gátló eszközök

„beszélgetni”.

ZigBee rádiós rendszer
Opcionális kocka, kompatibilis
az alábbi Smart Home rendszerekkel:
Philips Hue, Bitron, IKEA

Kényelem
pl. világítás, aljzatba integrált
vevőegységek, kapcsolók

EnOcean rádiós rendszer
Opcionális kocka, kompatibilis
az alábbi Smart Home rendszerekkel:
AFRISO, Eltako

Z-Wave rádiós rendszer
Opcionális kocka, kompatibilis
az alábbi Smart Home rendszerekkel:
Aeotec, Danfoss, Devolo, Everspring,
Fibaro

WLAN rádiós rendszer
Szériában integrálva a Hörmann
homee rendszerbe, kompatibilis
az alábbi Smart Home rendszerekkel:
AVM Smart Home, Netatmo, Belkin,
Nuki, Homematic, myStrom, WOLF
Haustechnik

Energiatakarékos
pl. fűtéstermosztátok, időjárásállomások, esőérzékelők

További információk itt találhatók:
www.hoermann.de/homee
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Tapasztalja meg a
Hörmann minőséget
új építésnél és
felújításnál egyaránt
A Hörmann-nal mindig biztosra
mehet. Gondosan egymásra hangolt
megoldásokat kínálunk Önnek

Garázskapuk és kapumeghajtások

magas funkcionalitású, kiváló
minőségű termékekkel.
• Garázskapuk
Harmonizálva az egyéni építészeti stílussal:
billenő- vagy szekcionált kapu, acélból vagy fából.
• Kapu- és ajtómeghajtások
Élvezze a magas fokú kényelmet és a betörésgátlás
biztonságát Hörmann garázskapu- és udvarikapumeghajtásokkal. A Hörmann ajtómeghajtásokkal
otthonában is élvezheti ezt a kényelmet.
• Bejárati ajtók
Minden szükséglethez és igényhez megtalálja
átfogó bejáratiajtó-programunkban a kívánságának
megfelelő ajtómotívumot.

Thermo65 / Thermo46 házbejárati-ajtó

• Beltéri ajtók
A kiváló minőségű beltéri fa- és üvegajtók
extra életminőséget kölcsönöznek otthonának
és harmonikusan illeszkednek a kialakított
összképhez.
• Acélajtók
Megbízható ajtók a ház minden helyiségéhez,
a pincétől a padlásig.
• Tokok
Válasszon átfogó programunkból új építéshez,
bővítéshez és felújításhoz.
Acélajtók
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Hörmann: Minőség kompromisszumok nélkül

Hörmann KG Amshausen, Németország

Hörmann KG Antriebstechnik, Németország

Hörmann KG Brandis, Németország

Hörmann KG Brockhagen, Németország

Hörmann KG Dissen, Németország

Hörmann KG Eckelhausen, Németország

Hörmann KG Freisen, Németország

Hörmann KG Ichtershausen, Németország

Hörmann KG Werne, Németország

Hörmann Alkmaar B.V., Hollandia

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Lengyelorzág

Hörmann Beijing, Kína

Hörmann Tianjin, Kína

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

A nemzetközi piacon egyedülállóan a Hörmann cég az, amely

GARÁZSKAPUK

a fontosabb nyílászárók teljes palettáját kínálja. A termékeket

MOZGATÓK

továbbá az amerikai és ázsiai képviseletnek köszönhetően mindenütt

IPARI KAPUK
RAKODÁSTECHNIKA

az Önök megbízható, nemzetközi partnerei vagyunk a nyílászárók

AJTÓK

piacán. Jelszavunk: Minőség kompromisszumok nélkül.

TOKOK

www.hoermann.com

alkalmazva gyártják. A sűrű európai értékesítési- és szervizhálózatnak,
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szakosodott gyáregységekben, a legújabb műszaki megoldásokat

