NOWOŚĆ: Hörmann homee
Elastyczny system Smart Home do prostej obsługi napędów bram garażowych
i wjazdowych, zamków do drzwi zewnętrznych, napędów do drzwi oraz innych
kompatybilnych urządzeń (np. kamer bezpieczeństwa, termostatów instalacji
grzewczej lub rolet) przez aplikację

FUNKCJE

Elastyczny system Smart Home
Hörmann homee
Jednostka centralna Smart Home Hörmann homee Brain umożliwia jeszcze bardziej
komfortowe otwieranie i zamykanie bram oraz drzwi firmy Hörmann. O każdej
porze dnia i nocy z dowolnego miejsca na świecie — całkiem prosto przy użyciu
smartfonu, tabletu lub komputera osobistego. System jest wyjątkowo bezpieczny,
łatwy w obsłudze i może być rozbudowywany o kolejne kompatybilne urządzenia,
takie jak kamery bezpieczeństwa, stacje pogodowe, oświetlenie, sterowniki,
termostaty instalacji grzewczej, rolety i przesłony optyczne, czujki dymowe
i czujniki ruchu, a także czujniki otwarcia okien i drzwi.
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Komfortowa obsługa

Bezpłatna aplikacja
na smartfon lub tablet

Aplikacja sieciowa
na komputer

Przydatne funkcje

Sterowanie głosowe
za pomocą asystentów głosowych:
Alexa, Google, Siri

Automatyzacja dzięki scenariuszom
nazywanym Homeegrammami
(więcej informacji na stronie 4)

Łatwa instalacja

Łatwa obsługa
dzięki możliwości
grupowania urządzeń

Jednostka centralna Smart Home
Hörmann homee Brain jest zintegrowana
z siecią domową przez połączenie
Wi-Fi* z routerem.
*

Prognoza pogody

Dostępny opcjonalny adapter LAN.

Funkcja zegara / kalendarza

Wiele możliwości radiowego sterowania
Standardowy system sterowania radiowego Hörmann BiSecur
Szczegółowy wykaz kompatybilnych produktów firmy Hörmann
znajduje się w zestawieniu na stronie internetowej www.hormann.pl/
materialy-informacyjne

Standardowy system sterowania radiowego przez Wi-Fi
kompatybilny z systemami Smart Home: AVM Smart Home,
Netatmo, Belkin, Nuki, Homematic, myStrom, WOLF Haustechnik

Napędy do bram
garażowych

Napędy do bram
wjazdowych

Bezpieczeństwo
(np. instalacje alarmowe i kamery, czujki dymowe
i czujniki ruchu, czujniki otwarcia okien i drzwi,
rolety i przesłony optyczne)

Napędy do drzwi

Zamki do drzwi
zewnętrznych

Komfort
(np. oświetlenie, odbiorniki radiowe, sterowniki)

Odbiorniki
z gniazdem
wtykowym

Oszczędność energii
(np. termostaty instalacji grzewczej, stacje pogodowe,
czujniki deszczu)
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OBSŁUGA

Przejrzyście,
prosto,
indywidualnie
Komfortowa obsługa
Obsługa Hörmann homee możliwa jest również
za pomocą aplikacji. Korzystanie z niej ułatwia
intuicyjne menu i przejrzysta struktura nawigacji.
Prosty interfejs
Aplikacja pozwala w każdej chwili zorientować się,
jaki jest status bramy garażowej i wjazdowej,
zamka do drzwi zewnętrznych oraz innych
podłączonych urządzeń. Wyświetlane czytelne
symbole wskazują, czy bramy są otwarte
czy zamknięte, oraz czy drzwi zewnętrzne
są zaryglowane czy odryglowane.
Tworzenie „scenariuszy”
Aplikacja umożliwia łączenie kilku pojedynczych
funkcji w wygodne scenariusze, tak zwane
Homeegrammy. Za pomocą jednego przycisku
można wtedy otwierać lub zamykać równo
cześnie bramę garażową oraz wjazdową,
sterować drzwiami zewnętrznymi i oświetleniem
zewnętrznym. Homeegrammy tworzone są
samodzielnie przez użytkownika, dzięki czemu
dopasowane są do jego indywidualnych potrzeb.
Połączenie w jeden globalny system
W domu, w biurze czy na wakacjach –
w każdej chwili mają Państwo pełną kontrolę
nad urządzeniami podłączonymi do sieci –
na życzenie otrzymają Państwo powiadomienia
push* informujące na przykład o tym, że ktoś
odryglował zamek w drzwiach zewnętrznych
lub czujnik ruchu wykrył obecność jakiejś
osoby.
*
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Tylko w połączniu z odpowiednim Homeegrammem.

Rozbudowa o nowe funkcje
Korzystając z Wi-Fi lub standardowego systemu BiSecur,
jednostkę centralną Smart Home Hörmann homee Brain
można w dowolnym momencie rozbudować o nowe kostki

Bezpieczeństwo
np. instalacje alarmowe i kamery,
czujki dymowe i czujniki ruchu,
czujniki otwarcia okien i drzwi,
rolety i przesłony optyczne

(tzw. Cubes), a więc o kolejne systemy sterowania radiowego.
Każda kostka jest odpowiedzialna za inną technologię
sterowania radiowego i może komunikować się z innymi
urządzeniami.

System sterowania
radiowego ZigBee
Opcjonalna kostka, kompatybilna
z systemami Smart Home:
Philips Hue, Bitron, IKEA

Komfort
np. oświetlenie, odbiorniki
z gniazdem wtykowym,
sterowniki

System sterowania
radiowego EnOcean
Opcjonalna kostka, kompatybilna
z systemami Smart Home:
AFRISO, Eltako

System sterowania
radiowego Z-Wave
Opcjonalna kostka, kompatybilna
z systemami Smart Home:
Aeotec, Danfoss, Devolo,
Everspring, Fibaro

System sterowania
radiowego Wi-Fi
Standardowo zintegrowany
z Hörmann homee, kompatybilny
z systemami Smart Home:
FRITZ!, Netatmo, Belkin,
Nuki, Homematic, myStrom,
WOLF Haustechnik

Oszczędność energii
np. termostaty instalacji
grzewczej, stacje pogodowe,
czujniki deszczu

Więcej informacji znajdą Państwo
na stronie www.hormann.pl/homee/
lub uzyskają u partnera handlowego
firmy Hörmann.
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Poznajcie Państwo
jakość produktów
Hörmann do nowych
i moderni zowanych
budynków
Z firmą Hörmann mogą Państwo
realizować swoje najlepsze plany.

Bramy garażowe i napędy do bram

Bardzo funkcjonalne, wysokiej jakości
produkty stanowią starannie dobrane
rozwiązania do wszystkich segmentów
budownictwa.
• Bramy garażowe
Bramy uchylne i segmentowe ze stali lub drewna
można optymalnie dopasować do stylu Państwa domu.
• Napędy do bram i drzwi
Napędy Hörmann do bram garażowych i wjazdowych,
a także do drzwi wewnętrznych zapewniają prawdziwą
wygodę i komfort.

Drzwi pokojowe i napędy do drzwi

• Drzwi zewnętrzne
W zależności od potrzeb i wymagań mogą Państwo
wybrać odpowiedni model z naszej szerokiej oferty
drzwi zewnętrznych.
• Drzwi pokojowe
Wysokiej jakości drewniane drzwi wewnętrzne i drzwi
pełnoszklane przyczynią się do stworzenia w Państwa
domu przytulnej atmosfery i wpiszą się idealnie w styl
mieszkania.
• Drzwi stalowe
Solidne drzwi do wszystkich pomieszczeń w domu –
od piwnicy aż po dach.
• Ościeżnice
Bogata oferta ościeżnic do nowych, adaptowanych
bądź modernizowanych budynków.

Drzwi stalowe
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Hörmann: Jakość bez kompromisów

Hörmann KG Amshausen, Niemcy

Hörmann KG Antriebstechnik, Niemcy

Hörmann KG Brandis, Niemcy

Hörmann KG Brockhagen, Niemcy

Hörmann KG Dissen, Niemcy

Hörmann KG Eckelhausen, Niemcy

Hörmann KG Freisen, Niemcy

Hörmann KG Ichtershausen, Niemcy

Hörmann KG Werne, Niemcy

Hörmann Alkmaar B.V., Holandia

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polska

Hörmann Beijing, Chiny

Hörmann Tianjin, Chiny

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indie

Grupa Hörmann oferuje wszystkie elementy stolarki budowlanej

BRAMY GARAŻOWE

z jednej ręki – jako jedyny producent na międzynarodowym rynku.

NAPĘDY

i serwisu w Europie oraz obecność firmy w Ameryce i Azji sprawia,

BRAMY PRZEMYSŁOWE
TECHNIKA PRZEŁADUNKU

że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej,

DRZWI

której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

OŚCIEŻNICE

www.hoermann.com

z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji
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Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie

