
 BiSecur Gateway  
 okostelefon applikációval
Meghajtások, házbejárati ajtók és más készülékek  
működtetéséhez: okosan, bárhonnan és bármikor
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BiSecur Gateway
Hörmann meghajtás és rádiós vevőegységgel felszerelt eszközök vezérléséhez

A Hörmann BiSecur Gateway egységgel okostelefonon vagy táblagépen keresztül 
vezérelheti garázskapu- és udvarikapu-meghajtását, házbejárati ajtóját, valamint 
más, Hörmann rádiós vevőegységgel felszerelt olyan eszközöket, mint pl. a lámpák. 
Ráadásul az app kijelzi Önnek a garázskapu és az udvari kapu helyzetét, valamint  
a házbejárati ajtó reteszelt állapotát is.
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Kényelmesen otthonról
Az okostelefonon vagy táblagépen futó, intuitív módon 
használható BiSecur App segítségével Ön vezérli  
és ellenőrizheti aktuális állapotát garázs- és udvari  
kapuja meghajtásának, valamint házbejárati ajtójának* – 
mindezt kényelmesen és az otthoni hálózatból bárhonnan. 
Ehhez egyszerűen WLAN-on keresztül hozható létre a 
kapcsolat.

Világszerte, interneten keresztül
Akár útközben is kihasználhatja ezt a kényelmet.  
A Gateway egységének, okostelefonjának vagy 
táblagépének, a www.bisecur-home.com oldalon  
történő regisztrációja után Ön egy személyes hozzáférést 
kap. A BiSecur App-pal ettől kezdve az összes  
funkció útközben, okostelefonjának vagy táblagépének 
internetkapcsolatán keresztül is működtethető.

Könnyű telepíteni, gyorsan konfigurálható
A BiSecur Gateway egyszerűen egy hálózati kábellel vagy 
WLAN-on keresztül összekapcsolható az Ön routerével.  
A Hörmann rádiós vevőegységgel felszerelt eszközök 
konfigurációja okostelefonjára vagy táblagépére telepített 
BiSecur App-pal történik. Ehhez a program Önt lépésről 
lépésre végigvezeti az egy vagy több meghajtás, valamint 
az esetlegesen csatlakoztatott más eszközök programon 
belüli beállításában.

* egyedi kivitelben
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BiSecur App
okostelefonnal vagy táblagéppel való egyszerű használathoz

Kényelmes használat
Az összes funkciót, melyet az Ön kéziadója vezérelni 
képes, működtetheti a BiSecur App segítségével is. 
A felhasználóbarát menürendszer segítségével 
rendkívül könnyen kezelhető.

Egyszerű áttekintés
A BiSecur App-pal Önnek mindig pontos rálátása 
lesz garázs- és udvari kapujának, valamint 
házbejárati ajtójának állapotára*. Magától értetődő 
szimbólumok mutatják, hogy a kapu nyitva vagy 
zárva van-e, és a házbejárati ajtó reteszelt vagy 
kireteszelt állapotú-e.
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Folyamatok beállítása
Kombináljon egyszerűen több egyedi funkciót  
egy folyamathoz. Így lehetősége lesz egyetlen 
gombnyomással pl. garázs- és udvari kapuját 
egyszerre nyitni vagy zárni**, házbejárati ajtóját  
a külső világítással együtt vezérelni vagy SupraMatic 
meghajtással felszerelt két garázskapu esetén, 
mindegyiket egyszerre a szellőzőállásba futtatni. 
Hozzon létre egyéni folyamatokat az Ön személyes 
App alkalmazásában – teljesen a saját maga  
igényei szerint.

Egyszerű felhasználókezelés
Rendszergazdaként meghatározhatja, hogy az adott 
felhasználó által mely eszközök működtethetők.  
Így Önnek teljes kontrollja lesz arra, hogy pl. a 
szomszéd az Ön szabadsága idején az udvari kaput 
kinyithassa, de a házbejárati ajtót nem,  
hogy a házba ne jusson be.

Ingyenes letöltés  
az App Store vagy a Google play oldaláról

* egyedi kivitelben
** csak SupraMatic garázskapu-meghajtással és opcionális ESE rádiós 

vevőegységgel együtt lehetséges (lásd a 7. oldalt)
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BiSecur Gateway rendszer
Tökéletes összjáték az Ön otthoni hálózatával

www
Internet

Vezérlés világszerte, 
interneten át

Rendszerfeltételek
Android eszközök
•	 2.3 vagy újabb szoftververzió
•	min. 256 MB RAM
•	Adobe® AIR 4.0 vagy újabb

iOS eszközök
•	 iOS 6 vagy újabb szoftververzió
•	 iPod touch 4. generáció vagy újabb
•	 iPhone 4S vagy újabb
•	 iPad 2 vagy újabb
•	 iPad mini vagy újabb

Otthoni hálózat
•	 Internet-hozzáférés sávszélessége
•	WLAN-Router WLAN-Standard 

IEEE 802.11b/g/n, titkosítás WPA-PSK  
vagy WPA2-PSK, a hálózat neve  
nem tartalmazhat szünet karaktert, 
hozzáférés más eszközökhöz

•	 Internet böngésző Internet Explorer 10 vagy 
újabb, Firefox 14 vagy újabb, Chrome 22 
vagy újabb, Safari 4 vagy újabb, és más 
aktuális böngészők, melyek Javascript  
és CSS3 támogatással rendelkeznek.

•	Szabad LAN-aljzat a routeren
•	 Tápellátás (110 – 240 V AC / 50 / 60 Hz)
•	Okostelefon vagy táblagép  

hozzáférése az App StoreSM vagy  
a Google™ play oldalaihoz

•	Rádiós kapcsolat a telepítési helyen  
a működtetendő készülékhez

Internetes konfigurálás
a Hörmann portálon keresztül
Regisztrálja a www.bisecur-home.com 
internetoldalon a Gateway egységét  
és okostelefonját vagy táblagépét  
az interneten keresztül történő vezérléshez.  
Az egyszeri regisztráció egy tanúsított 
Hörmann internetoldalon történik, így garantált 
a legmagasabb fokú adatbiztonság.

Router

WLAN LAN

Vezérlés otthonról  
WLAN-on keresztül

Gateway

Pl. garázskapuk, udvari 
kapuk, házbejárati ajtók  
és további készülékek 
vezérlése
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Tekintse meg a rövidfilmet az alábbi oldalon: 
www.bisecur-home.com/videos
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BiSecur Gateway A meghajtás és a rádiós távvezérlés központi vezérlő 
egysége legfeljebb 10 felhasználó általi működtetést  
tesz lehetővé. Minden egyes felhasználó összesen  
16 funkciót végezhet.
Az Ön otthoni hálózatán lévő routerrel való kapcsolat 
hálózati kábellel (LAN) ill. vezetékmentesen (WLAN)  
jön létre. A WLAN-jel térereje a Gateway LED-jéről 
leolvasható. A Gateway egységet a működtetendő 
eszközök (meghajtások, vagy rádiós vevőegységek)  
rádiós hatósugarában kell elhelyezni.

ESE rádiós 
vevőegység

A garázskapu-meghajtások esetén a „Kapu Nyit – Stop – 
Kapu Zár” parancsok alapkivitelben egyetlen gombbal 
vezérelhetők. ESE rádiós vevőegységgel felszerelt 
SupraMatic meghajtás* esetén ezek a parancsok célzottan 
külön-külön gombokhoz vannak hozzárendelve. Így 
garázskapuja mindig a kívánt irányba indul meg. Ráadásul 
ilyenkor Önnek lehetősége van a SupraMatic meghajtással* 
felszerelt garázskapuját speciális folyamatokhoz 
hozzárendelni úgy, hogy garázs- és udvari kapuja  
egyetlen parancsra nyílik vagy záródik.

Fénysorompó Ahhoz, hogy kapuját a BiSecur App-pal, a kapura való 
rálátás nélkül működtethesse, a kaput az alapkivitelben 
járó erőhatároláson kívül egy fénysorompóval  
is biztosítani kell.

A kompatibilis meghajtások és vevőegységek listája, 
valamint a rendszerfeltételek megtalálhatók az alábbi 
oldalon: www.bisecur-home.com/systemkomponenten

* SupraMatic 2014. gyártási évtől, CI sorozat

További információk  
a Hörmann kapumeghajtásokkal 
kapcsolatban a Garázskapu-  
és udvarikapu-meghajtások 
prospektusban találhatók.

 Garázskapu-  
 és udvarikapu-meghajtások
Kompatibilis meghajtásmegoldások Európa piacvezető kapugyártójától

Hörmann BiSecur –  
A modern rádiós rendszer  
garázs- és udvarikapu-meghajtásokhoz
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Hörmann: Minőség kompromisszumok nélkül

A nemzetközi piacon egyedülállóan a Hörmann cég az, amely  

a fontosabb nyílászárók teljes palettáját kínálja. A termékeket  

szakosodott gyáregységekben, a legújabb műszaki megoldásokat  

alkalmazva gyártják. A sűrű európai értékesítési- és szervizhálózatnak,  

továbbá az amerikai és kínai képviseletnek köszönhetően mindenütt  

az Önök megbízható, nemzetközi partnerei vagyunk a nyílászárók  

piacán. Jelszavunk: Minőség kompromisszumok nélkül.

GARÁZSKAPUK

MOZGATÓK

IPARI KAPUK

RAKODÁSTECHNIKA

AJTÓK

TOKOK

Hörmann KG Amshausen, Németország

Hörmann KG Dissen, Németország

Hörmann KG Werne, Németország

Hörmann Beijing, Kína

Hörmann KG Antriebstechnik, Németország

Hörmann KG Eckelhausen, Németország

Hörmann Genk NV, Belgium

Hörmann Tianjin, Kína

Hörmann KG Brandis, Németország

Hörmann KG Freisen, Németország

Hörmann Alkmaar B.V., Hollandia

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Németország

Hörmann KG Ichtershausen, Németország

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Lengyelorzág

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA
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