
 BiSecur SmartHome
Ζήστε με άνεση και ασφάλεια



Προετοιμάστε το σπίτι 
σας για το μέλλον – με 
το BiSecur SmartHome

Με την πρωτοποριακή τεχνολογία BiSecur 

SmartHome της Hörmann μπορείτε  

να ανοίγετε και να κλείνετε τις πόρτες  

και τις γκαραζόπορτές σας με μεγαλύτερη 

ακόμη άνεση. Και μάλιστα οποιαδήποτε ώρα 

της ημέρας ή της νύχτας από οποιοδήποτε 

σημείο του κόσμου – πολύ απλά  

με το smartphone ή το tablet σας. Μέσω 

Internet ή του οικιακού δικτύου η πύλη 

BiSecur στέλνει τις εντολές στον ασύρματο 

δέκτη BiSecur ή/και τους μηχανισμούς 

κίνησης. Το BiSecur είναι, εκτός αυτού, 

ιδιαίτερα ασφαλές, εύκολο στο χειρισμό  

και μπορεί να επεκταθεί σε πολλούς τομείς 

του σπιτιού σας, όπως π.χ. φωτισμός  

ή ηλεκτρικές συσκευές.

Γνωρίστε λοιπόν την τεχνολογία που ανοίγει 

μπροστά σας καινούριες δυνατότητες.
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Made in Germany

Κ Α Λ Ο Ι  Λ Ο Γ Ο Ι  Γ Ι Α  Ν Α  Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ε Τ Ε  Τ Η  H Ö R M A N N

1Επώνυμη ποιότητα  
από τη Γερμανία

Όλα τα εξαρτήματα πόρτας και μηχανισμού κίνησης 
σχεδιάζονται και παράγονται από την Hörmann, 
είναι 100 % συμβατά μεταξύ τους, και ελέγχονται 
και πιστοποιούνται όσον αφορά την ασφάλειά  
τους από ανεξάρτητα, αναγνωρισμένα ινστιτούτα. 
Κατασκευάζονται σύμφωνα με το σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας DIN ISO 9001 στη Γερμανία 
και πληρούν όλες τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου 13241-1. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες 
μας εργάζονται εντατικά σε νέα προϊόντα, 
προχωρούν σε συνεχείς εξελίξεις και βελτιώνουν 
ακόμη και τις παραμικρές λεπτομέρειες. Έτσι 
δημιουργούνται οι ευρεσιτεχνίες και πρωτοπορίες 
στην αγορά.

“Το καλό όνομα θέλει 
κόπο.” August Hörmann

Ακολουθώντας τις αρχές του ιδρυτή  

της εταιρείας, η Hörmann εξακολουθεί 

να αποτελεί και σήμερα εγγύηση 

ποιότητας. Η οικογενειακή επιχείρηση 

με περισσότερα από 80 χρόνια  

πείρας στην κατασκευή πορτών  

και μηχανισμών κίνησης με πωλήσεις 

πάνω από 20 εκατομμύρια πόρτες  

και μηχανισμούς κίνησης, έγινε  

το νούμερο 1 της Ευρώπης. Έτσι 

μπορείτε να είστε σίγουροι όταν 

αγοράζετε μια λύση SmartHome  

της Hörmann.
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2 3 Ατενίζοντας  
το μέλλον

Η Hörmann δίνει το καλό παράδειγμα.  
Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία καλύπτει πάνω 
από το 70 % των ενεργειακών της αναγκών 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο  
να αυξήσει το ποσοστό αυτό με τον καιρό. 
Ταυτόχρονα, με την εισαγωγή ενός ευφυούς  
και πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης 
ενέργειας εξοικονομούνται ετησίως πολλοί 
τόνοι CO². Και τέλος, τα προϊόντα  
της Hörmann συμβάλλουν στην αειφόρο 
κατασκευή.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές δραστηριότητες της Hörmann 
στα φυλλάδια “Σκεφτόμαστε πράσινα”.

Μηχανισμοί κίνησης  
και εξαρτήματα  
για πολλές γενιές

Τεστ μεγάλης διαρκείας υπό πραγματικές 
συνθήκες εξασφαλίζουν ανθεκτικά προϊόντα 
σειράς σε ποιότητα Hörmann. Χάρη στις 
ξεχωριστές τεχνικές λύσεις, καθώς και μια 
ασυμβίβαστη διασφάλιση ποιότητας θα μπορείτε 
να απολαμβάνετε επί μακρά σειρά ετών  
το προϊόν Hörmann σας.
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Κ Α Λ Ο Ι  Λ Ο Γ Ο Ι  Γ Ι Α  Ν Α  Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ε Τ Ε  Τ Η  H Ö R M A N N

Αποκλειστικά στην Hörmann

4 5Ασύρματο σύστημα 
BiSecur με πιστοποιημένη 
ασφάλεια

Τέλεια αρμονία  
και 100 % συμβατότητα

Το αμφίδρομο ασύρματο σύστημα BiSecur 
αποτελεί τεχνολογία του μέλλοντος για τον 
άνετο και ασφαλή χειρισμό γκαραζοπορτών  
και μηχανισμών κίνησης για αυλόπορτες, 
μηχανισμών κίνησης για πόρτες, φωτισμού  
και άλλα. Η νέα, εξαιρετικά ασφαλής μέθοδος 
κρυπτογράφησης BiSecur της Hörmann  
με σταθερή, απρόσκοπτη εμβέλεια σας δίνει 
την αίσθηση ασφάλειας ότι κανένας ξένος  
δεν μπορεί να αντιγράψει το ασύρματο σήμα 
σας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση έχει γίνει  
από τους ειδικούς σε θέματα ασφαλείας  
του πανεπιστημίου Ruhr του Bochum.

Δείτε το σύντομο βίντεο στη διεύθυνση:
www.hormann.gr/binteo

Όλοι οι μηχανισμοί κίνησης BiSecur, οι δέκτες 
και τα στοιχεία χειρισμού είναι 100 % συμβατά. 
Μ ένα τηλεχειριστήριο ή π.χ. ένα ασύρματο 
πληκτρολόγιο κωδικού μπορείτε να ανοίξετε 
εύκολα εκτός από την γκαραζόπορτα και την 
αυλόπορτά σας, εφόσον διαθέτει μηχανισμό 
κίνησης της Hörmann, τους μηχανισμούς  
κίνησης των πορτών σας ή άλλες συσκευές  
με δέκτες BiSecur.
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6 7Χρήσιμη λειτουργία εύρεσης 
της θέσης της πόρτας

Βραβευμένη  
σχεδίαση

Δεν χρειάζεται πλέον να βγαίνετε έξω υπό 
αντίξοες καιρικές συνθήκες προκειμένου  
να δείτε αν η γκαραζόπορτά σας είναι κλειστή. 
Με το πάτημα ενός πλήκτρου το χρώμα  
της λυχνίας LED στο τηλεχειριστήριο HS 5 BS 
σας δείχνει τη θέση της πόρτας. Αν θέλετε,  
με ένα ακόμη πάτημα του πλήκτρου*** η πόρτα 
κλείνει. Ο χειρισμός των πορτών είναι πιο άνετος 
και ασφαλέστερος από ποτέ.

*** Σε περίπτωση χειρισμού χωρίς οπτική επαφή με την πόρτα, 
απαιτείται ένα πρόσθετο φωτοκύτταρο

Τα αποκλειστικά τηλεχειριστήρια BiSecur 
ξεχωρίζουν εκτός από τη σχεδίαση  
σε μαύρο ή λευκό και για το κομψό σχήμα,  
που εφαρμόζει τέλεια στο χέρι.

Τα τηλεχειριστήρια BiSecur της Hörmann  
με προαιρετική μαύρη γυαλιστερή επιφάνεια 
έχουν βραβευτεί με το reddot design award  
για το εξεζητημένο design τους.

Δείτε το σύντομο βίντεο στη διεύθυνση:
www.hormann.gr/binteo

Εικόνα επάνω: τηλεχειριστήριο HS 5 BS  
με βάση τηλεχειριστηρίου (προαιρετικά).
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Κ Α Λ Ο Ι  Λ Ο Γ Ο Ι  Γ Ι Α  Ν Α  Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ε Τ Ε  Τ Η  H Ö R M A N N

Φυσικά ο χειρισμός των πορτών σας είναι 
δυνατός χωρίς κανέναν κίνδυνο ακόμη και 
χωρίς οπτική επαφή: ο αξιόπιστος μηχανισμός 
απενεργοποίησης σταματάει την πόρτα  
με ασφάλεια σε περίπτωση απροσδόκητων 
εμποδίων. Ο συνδυασμός φωτοκυττάρου  
και περιορισμού ισχύος προσφέρει μαζί  
με τα υψηλά στάνταρ της Hörmann  
την καλύτερη δυνατή προστασία.

9 Πλήρης  
ασφάλεια

Με το BiSecur SmartHome μπορείτε  
να χειρίζεστε τις πόρτες, τις γκαραζόπορτες  
και τις ηλεκτρικές συσκευές σας ακόμη  
κι ενώ λείπετε. Επιπλέον, με μια ματιά  
στο smartphone σας βλέπετε ανά πάσα στιγμή  
αν οι πόρτες σας είναι ανοιχτές ή κλειστές  
ή αν μια ηλεκτρική συσκευή είναι ενεργοποιημένη 
ή απενεργοποιημένη. Ένα ακόμη πλεονέκτημα 
του συστήματος αυτού: ανά πάσα ώρα και 
στιγμή της ημέρας ή της νύχτας μπορείτε  
να εξομοιώσετε ευέλικτα και αυθόρμητα  
την παρουσία σας, π.χ. μέσω του ελέγχου  
του φωτισμού. Αυτό δρα αποτρεπτικά  
σε επίδοξους διαρρήκτες πιο αποτελεσματικά 
από τη στατική εξομοίωση με χρονοδιακόπτη.

8 Έλεγχος από οπουδήποτε 
στον κόσμο μέσω  
του smartphone σας
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Είμαστε πεπεισμένοι: μια τεχνολογία είναι 
πρακτική όταν διευκολύνει συνολικά  
την καθημερινότητα και κερδίζει και στις 
λεπτομέρειες. Γι αυτό η εγκατάσταση  
και ο χειρισμός της δωρεάν εφαρμογής  
BiSecur SmartHome στο smartphone  
ή το tablet σας γίνονται με πολύ απλό  
τρόπο. Χάρη σε μια διεξοδικά μελετημένη 
επιφάνεια χρήστη έχετε ανά πάσα στιγμή  
μια πλήρη εικόνα όλων των πορτών, 
γκαραζοπορτών και ηλεκτρικών συσκευών  
που περιλαμβάνονται στο σύστημα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία  
των δεδομένων σας, εργαζόμαστε αποκλειστικά  
με εταιρείες που εγγυώνται υψηλά επίπεδα 
ασφαλείας και έχουν τους διακομιστές τους στην 
Γερμανία. Και σε περίπτωση που χρειαστείτε 
υποστήριξη, μπορείτε να λύσετε το θέμα  
σας απευθείας μέσω της εξυπηρέτησης πελατών 
που είναι ενσωματωμένη στην εφαρμογή.  
Οι συνεργάτες μας θα ασχοληθούν άμεσα  
και προσωπικά με το ζήτημα. Φυσικά η χρήση  
της εφαρμογής Hörmann BiSecur, της πύλης 
Hörmann και της εξυπηρέτησης πελατών  
είναι δωρεάν.

10 Άνετος χειρισμός  
και κορυφαίο σέρβις
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B I S E C U R  S M A R T H O M E
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Απλός χειρισμός: 
έξυπνα, ανά πάσα 
στιγμή, από 
οπουδήποτε

Ο άνετος χειρισμός όλων των μηχανισμών 
κίνησης και των ασύρματων δεκτών  
της Hörmann είναι δυνατός μέσω  
του τηλεχειριστηρίου και του ασύρματου 
διακόπτης σας. Μέσω της προαιρετικής 
πύλης BiSecur είναι επιπλέον δυνατός  
ο έλεγχος όλων των ασύρματων στοιχείων 
μέσω smartphone ή tablet.

Επισκόπηση των στοιχείων του συστήματος:

Πύλη BiSecur
Διακομιστής WLAN με πρόσβαση στο Internet
Ασύρματη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών 
αποτυπωμάτων FFL 12 BS π.χ. για το χειρισμό 
μηχανισμών κίνησης γκαραζόπορτας
Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας 
SupraMatic / ProMatic
Μηχανισμός κίνησης αυλόπορτας 
RotaMatic / VersaMatic / LineaMatic
Ασύρματο πληκτρολόγιο κωδικού 
FCT 3 BS / FCT 10 BS π.χ. για το χειρισμό 
μηχανισμών κίνησης πορτών εισόδου
Μηχανισμός κίνησης πορτών εισόδου EC-Turn
Μηχανισμός κίνησης εσωτερικών πορτών PortaMatic
Ασύρματος εσωτερικός διακόπτης FIT 5 BS  
π.χ. για το χειρισμό δεκτών ασύρματης πρίζας  
ή μηχανισμών κίνησης εσωτερικών πορτών
Δέκτης ασύρματης πρίζας FES 1 BS  
για τη σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών  
και φωτισμού σε εσωτερικούς χώρους
Δέκτης ασύρματου ρελέ HER 1 BS  
με προστασία από αντίξοες καιρικές συνθήκες  
για τη σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών  
και φωτισμού σε εξωτερικούς χώρους

.
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Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν

Το smartphone σας αντικαθιστά τα κλειδιά σας
Ανοίξτε απλά και εύκολα την πόρτα του σπιτιού σας, 
εσείς και η οικογένειά σας, με το BiSecur SmartHome 
μέσω smartphone. Έως και 10 άτομα μπορούν έτσι  
να έχουν πρόσβαση στο σπίτι ή το γκαράζ σας. Τα παιδιά 
σας ή ο/η σύζυγός σας δεν χρειάζεται πλέον να έχουν 
κλειδιά μαζί τους, εφόσον έχουν το smartphone τους.
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Εξουσιοδότηση ατομικής πρόσβασης
Μπορείτε να καθορίσετε ποια άτομα 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σπίτι  
ή το γκαράζ σας. Η οικιακή βοηθός  
σας ή ο γείτονάς σας δεν χρειάζονται 
ξεχωριστό κλειδί, π.χ. κατά τη διάρκεια  
των διακοπών σας, το μόνο που χρειάζεται 
είναι να φορτώσουν τη δωρεάν  
εφαρμογή BiSecur στο smartphone τους. 
Στη συνέχεια τους εκχωρείτε πολύ  
απλά τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης, 
τα οποία μπορείτε αργότερα απλά  
να καταργήσετε ή να απενεργοποιήσετε  
για ένα χρονικό διάστημα.

Απολαύστε ήρεμα τις διακοπές σας
Με το BiSecur SmartHome μπορείτε  
να ελέγχετε από οποιοδήποτε σημείο  
του κόσμου την κατάσταση κλειδώματος  
της πόρτας του σπιτιού σας και τη θέση  
της γκαραζόπορτας και της αυλόπορτάς 
σας. Έτσι μπορείτε να είστε σίγουροι  
ότι το σπίτι σας είναι ασφαλές. Κι αν κατά  
τη διάρκεια της απουσίας σας θέλετε  
να επιτρέψετε σε κάποιον να μπει  
στο σπίτι ή το γκαράζ σας, μπορείτε  
να ανοίξετε και να κλείσετε την πόρτα  
ή την γκαραζόπορτά σας εξ αποστάσεως.
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Ζήστε αυτόνομα στο σπίτι σας
Με το μηχανισμό κίνησης πόρτας PortaMatic ανοίγετε και κλείνετε  
τις εσωτερικές πόρτες σας μέσω τηλεχειριστηρίου ή ασύρματου εσωτερικού 
διακόπτη. Ένα πραγματικό πλεονέκτημα, προπάντων, όταν υπάρχουν  
κάποιες σωματικές αναπηρίες. Έτσι θα κερδίσετε πίσω ένα μέρος  
της ποιότητας ζωής σας, καθώς θα μπορείτε να κινείστε στο χώρος  
χωρίς βοήθεια τρίτων.

Εύκολο άναμμα και σβήσιμο φώτων
Ενσωματώστε και το φωτισμό σας στο σύστημα BiSecur 
SmartHome – πολύ απλά μέσω των δεκτών πρίζας  
της Hörmann. Έτσι μπορείτε να χειρίζεστε και τα φώτα 
σας με άνεση π.χ. μέσω ενός ασύρματου εσωτερικού 
διακόπτη. Ένα ακόμη πλεονέκτημα: με τον ίδιο  
ασύρματο εσωτερικό διακόπτη μπορείτε να ελέγχετε  
έως και 4 δέκτες ή και μηχανισμούς κίνησης πόρτας  
και γκαραζόπορτας ή αυλόπορτας.

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν
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Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
ηλεκτρικών συσκευών
Η κατάσταση των ηλεκτρικών συσκευών  
που είναι συνδεδεμένες σε έναν δέκτη πρίζας 
Hörmann, μπορεί να ελέγχεται μέσω  
του BiSecur SmartHome εξ αποστάσεως  
με τη βοήθεια ενός smartphone. Με αυτόν  
τον τρόπο μπορείτε να ελέγξετε για παράδειγμα 
εάν έχετε αφήσει αναμμένο το φως ανάγνωσης 
στο σαλόνι. Κι αν το επιθυμείτε μπορείτε απλά 
να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε 
αυτές τις συσκευές.

Χειρισμός συσκευών κήπου
Συσκευές κήπου όπως π.χ. η αντλία για τα ποτιστικά  
του γκαζόν μπορούν να συνδεθούν σε ένα δέκτη  
ρελέ που διαθέτει προστασία έναντι αντίξοων καιρικών 
φαινομένων. Και αυτόν μπορείτε να τον χειρίζεστε μέσω 
του smartphone. Έτσι μπορείτε να ποτίζετε το γκαζόν 
σας και κατά τη διάρκεια της απουσίας σας αναλόγως 
των αναγκών.
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Επιστρέψτε σπίτι χαλαροί και σίγουροι
Συνδέστε περισσότερες λειτουργίες στο τελείως προσωπικό  
σας σενάριο για τη νυχτερινή σας επιστροφή: η αυλόπορτα  
και η γκαραζόπορτα είναι ήδη ανοιχτές και μπαίνετε χωρίς  
να σταματήσετε καθόλου στο γκαράζ σας. Επιπλέον, ο φωτισμός 
της αυλής και του σπιτιού είναι ήδη αναμμένος και ανοίγοντας  
την πόρτα του σπιτιού σας ακούτε την αγαπημένη σας μουσική.
Φυσικά μπορείτε να ρυθμίσετε κι άλλα ατομικά σενάρια,  
π.χ. “Αναχώρηση”. Έτσι κλείνετε με το πάτημα μόνο ενός 
πλήκτρου όλες τις πόρτες και γκαραζόπορτες/αυλόπορτες.  
Πιο άνετα δεν γίνεται.

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν
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Εύκολος εκ των υστέρων εξοπλισμός
Με το ασύρματο σύστημα BiSecur 
έχετε την ελεύθερη επιλογή σχετικά  
με τον τρόπο χειρισμού των μηχανισμών 
κίνησης ή των δεκτών πρίζας στο σπίτι 
σας. Είτε με ένα κομψό τηλεχειριστήριο 
είτε με έναν ασύρματο εσωτερικό 
διακόπτη. Σε καμία περίπτωση  
δεν θα χρειαστεί να περάσετε καλώδια 
στους διακόπτες σας. Αυτό είναι  
ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα, ιδίως  
αν νοικιάζετε το σπίτι όπου κατοικείτε.

Κλείστε την ημέρα χαλαρά
Και ενώ βρίσκεστε στο σπίτι  
σας μπορούν τα σενάρια να 
διευκολύνουν τη ζωή σας: μέσω  
του smartphone σας σβήνετε  
όλα τα φώτα, την τηλεόραση  
και συσκευές Hi-Fi, τα οποία είναι 
συνδεδεμένα μέσω ενός δέκτη πρίζας, 
με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου  
και πηγαίνετε κατευθείαν για ύπνο.  
Και το καλύτερο: όλα αυτά μπορείτε  
να τα κάνετε από το κρεβάτι σας.

Ζήστε με άνεση
Το BiSecur SmartHome διευκολύνει τη 
ζωή σας: ανοίξτε εύκολα τις εσωτερικές 
πόρτες σας με το μηχανισμό κίνησης 
PortaMatic μέσω ενός τηλεχειριστηρίου 
ή ασύρματου εσωτερικού διακόπτη  
κι έτσι κουβαλήστε φορτωμένους 
δίσκους, βαριά κιβώτια ή τα ψώνια  
σας εύκολα στα δωμάτιά σας.
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 Μηχανισμοί κίνησης  
για γκαραζόπορτες και αυλόπορτες
 Μηχανισμός κίνησης για ανοιγόμενες πόρτες  
VersaMatic / VersaMatic Akku Solar

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα φυλλάδια για τους μηχανισμούς  
κίνησης για γκαραζόπορτες και αυλόπορτες, το μηχανισμό κίνησης για πόρτες 
PortaMatic, καθώς και πόρτες εισόδου.

100 % συμβατότητα

Οι μηχανισμοί κίνησης και τα εξαρτήματα 

της Hörmann διακρίνονται για τη μοναδική 

τους τεχνολογία, τον αποκλειστικό 

σχεδιασμό και την 100 % συμβατότητα – 

δηλ. στη Hörmann όλα ταιριάζουν τέλεια 

μεταξύ τους. Με τα διάφορα στοιχεία 

χειρισμού όπως π.χ. τηλεχειριστήρια, 

ασύρματους διακόπτες ή την εφαρμογή 

BiSecur μπορείτε να χειρίζεστε το 

μηχανισμό κίνησης της γκαραζόπορτας  

ή/και της αυλόπορτάς σας, της πόρτας 

εισόδου Hörmann και των εσωτερικών 

πορτών με μηχανισμό κίνησης, καθώς  

και πρόσθετων ηλεκτρικών συσκευών  

που διαθέτουν ασύρματους δέκτες BiSecur.

Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι  Κ Ι Ν Η Σ Η Σ  Π Ο Ρ Τ Ω Ν  
Κ Α Ι  Γ Κ Α Ρ Α Ζ Ο Π Ο Ρ Τ Ω Ν  /  Α Υ Λ Ο Π Ο Ρ Τ Ω Ν , 
Ε Ξ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α

Türantrieb PortaMatic
Für ein barrierefreies und komfortables Wohnen

Hohe 
Sicherheit

durch 
Niedrigenergie-

Betrieb

 

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

18



19



Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι  Κ Ι Ν Η Σ Η Σ  Π Ο Ρ Τ Ω Ν  Κ Α Ι  Γ Κ Α Ρ Α Ζ Ο Π Ο Ρ Τ Ω Ν / Α Υ Λ Ο Π Ο Ρ Τ Ω Ν

ProMatic
Η οικονομική λύση ποιότητας της Hörmann

PortaMatic
Άνετο άνοιγμα και κλείσιμο πορτών

EC-Turn
Για ανεμπόδιστες εισόδους πορτών

SupraMatic
Ο υπεργρήγορος μηχανισμός κίνησης με πολλές  
πρόσθετες λειτουργίες.

Αυτός ο συνδυασμός ταχύτητας και άνεσης θα σας συναρπάσει. 
Η γκαραζόπορτά σας ανοίγει ταχύτερα και μπορείτε να μπείτε 
απευθείας από το δρόμο στο γκαράζ. Επίσης, θα λατρέψετε  
τις λεπτομέρειες άνεσης, όπως είναι το πρόσθετο ύψος 
ανοίγματος, π.χ. για τον αερισμό του γκαράζ, και ο φωτισμός 
μηχανισμού κίνησης που ενεργοποιείται ξεχωριστά μέσω του 
τηλεχειριστηρίου σας.

Ο μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας ProMatic κατασκευάζεται 
με βάση δοκιμασμένες τεχνολογίες της Hörmann –  
όπως όλοι οι κορυφαίοι μηχανισμοί κίνησης γκαραζόπορτας  
της Hörmann. Αυτό εγγυάται αξιόπιστη λειτουργία  
σε ελκυστική τιμή.

Με τον μηχανισμό κίνησης πόρτας PortaMatic της Hörmann 
ανοίγετε και κλείνετε τις ξύλινες και χαλύβδινες εσωτερικές 
πόρτες σας εντελώς αυτόματα μέσω τηλεχειριστηρίου  
ή πλήκτρου. Ο μηχανισμός κίνησης πόρτας PortaMatic  
ξεχωρίζει όχι μόνο για τις πολυάριθμες λειτουργίες  
και δυνατότητες ρύθμισης που διαθέτει, αλλά και την ελάχιστη 
κατανάλωση ρεύματος.

Οι πόρτες εισόδου ThermoSafe και ThermoCarbon μπορούν  
να εξοπλιστούν προαιρετικά με το μηχανισμό κίνησης πόρτας 
EC-Turn. Με την αυτόματη κλειδαριά S5 Smart (ThermoSafe)  
ή S7 Smart (ThermoCarbon) και το μηχανισμό κίνησης EC-Turn 
είναι δυνατό το αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας σας.
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VersaMatic
Για ειδικές περιπτώσεις τοποθέτησης

LineaMatic
Ο συμπαγής και αξιόπιστος  
μηχανισμός κίνησης

RotaMatic
Ο κομψός μηχανισμός κίνησης

Ο μηχανισμός κίνησης για ανοιγόμενες πόρτες RotaMatic 
της Hörmann ταιριάζει χάρη στη μοντέρνα και κομψή  
του σχεδίαση στην ανοιγόμενη πόρτα σας. Ξεχωρίζει  
όχι μόνο εμφανισιακά αλλά και χάρη στη λειτουργικότητα 
και την ασφάλεια που προσφέρει.

Ο μηχανισμός κίνησης ανοιγόμενης πόρτας VersaMatic  
με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου είναι η ιδανική  
λύση και για ασυνήθιστες περιπτώσεις τοποθέτησης. 
Επιπλέον το VersaMatic κερδίζει χάρη στη δοκιμασμένη 
τεχνολογία του: η ταχύτητά του μπορεί π.χ. να ρυθμίζεται 
ατομικά, ώστε όλα τα μεγέθη των πορτών να έχουν  
την ομοιόμορφη κίνηση.

Ιδιαίτερα σημεία του μηχανισμού κίνησης για συρόμενες 
πόρτες LineaMatic είναι το συμπαγές, ρυθμιζόμενο  
σε ύψος περίβλημα από χυτό ψευδάργυρο και πλαστικό 
με ενίσχυση υαλονημάτων και το αξιόπιστο ηλεκτρονικό 
σύστημα κίνησης.

* Τους πλήρεις όρους της εγγύησης θα τους βρείτε στη διεύθυνση:  
www.hoermann.com 21



Ε Ξ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α

Τηλεχειριστήριο HS 5 BS
4 πλήκτρα λειτουργιών  
και λειτουργία εύρεσης  
θέσης της πόρτας,

 Μαύρη ή λευκή  
γυαλιστερή επιφάνεια

 Μαύρη ανάγλυφη επιφάνεια

Τηλεχειριστήριο HSE 4
4 πλήκτρα λειτουργιών με 
κρίκο για μπρελόκ

 Μαύρη ανάγλυφη επιφάνεια 
με καπάκια χρωμίου  
ή πλαστικά καπάκια

Τηλεχειριστήριο HSE 2 BS
2 πλήκτρα λειτουργιών  
με κρίκο για μπρελόκ

 Μαύρη ή λευκή γυαλιστερή 
επιφάνεια

 Πράσινη, μοβ, κίτρινη, 
κόκκινη, πορτοκαλί  
γυαλιστερή επιφάνεια

 Διακοσμήσεις σε ασήμι, 
άνθρακα, σκούρο ξύλο ρίζας

(Εικ. από αριστερά)

Τηλεχειριστήριο HS 4 BS
4 λειτουργίες πλήκτρων,

 Μαύρη ανάγλυφη επιφάνεια

Τηλεχειριστήριο HS 1 BS
1 λειτουργία πλήκτρου,

 Μαύρη ανάγλυφη επιφάνεια

Τηλεχειριστήριο HSE 1 BS
1 πλήκτρο λειτουργιών,  
με κρίκο για μπρελόκ

 Μαύρη ανάγλυφη επιφάνεια
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Τηλεχειριστήριο HSZ

Η εναλλακτική για τα συστήματα  
Homelink: ενσωματώνεται διακριτικά  
σε ένα σταθερό σημείο μέσα στο αυτοκίνητο. 
Βυθισμένο μέσα στον αναπτήρα  
του αυτοκινήτου μπορείτε να φτάνετε  
εύκολα και να χειρίζεστε ακόμη πιο εύκολα  
το τηλεχειριστήριο HSZ.

Τηλεχειριστήριο

Στη Hörmann θα βρείτε μια ποικιλία κομψών 
μοντέλων με έως και 5 λειτουργίες.  
Σε όλα τα στοιχεία χειρισμού της εταιρείας  
μας χρησιμοποιείται η καινοτόμος ασύρματη 
τεχνολογία BiSecur.

 Τηλεχειριστήριο HSZ 1 BS
1 λειτουργία πλήκτρου,
τοποθετείται στην υποδοχή 
αναπτήρα του αυτοκινήτου

 Τηλεχειριστήριο HSZ 2 BS
2 λειτουργίες πλήκτρων,
τοποθετείται στην υποδοχή 
αναπτήρα του αυτοκινήτου

 Τηλεχειριστήριο  
HSD 2-A BS
Όψη αλουμινίου,
2 λειτουργίες πλήκτρων,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
και ως μπρελόκ

 Τηλεχειριστήριο  
HSD 2-C BS
Γυαλιστερό, χρωμιωμένο,
2 λειτουργίες πλήκτρων,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
και ως μπρελόκ

 Τηλεχειριστήριο HSP 4 BS
4 λειτουργίες πλήκτρων,
με φραγή εκπομπής,
συμπερ. κρίκος κλειδιών
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Ε Ξ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α

Ασύρματος εσωτερικός 
διακόπτης FIT 1 BS
1 λειτουργία πλήκτρου 
με μεγάλο πλήκτρο  
για εύκολο χειρισμό

Ασύρματος εσωτερικός 
διακόπτης FIT 5 BS
4 λειτουργίες πλήκτρων 
και λειτουργία εύρεσης 
θέσης της πόρτας

Ασύρματος δέκτης 
πρίζας FES 1 BS
για την ενεργοποίηση  
και απενεργοποίηση 
φώτων και άλλων 
ηλεκτρικών συσκευών, 
έως 2500 Watt
FES 1-1 BS
για την ενεργοποίηση 
(παλμός) μηχανισμών 
κίνησης τρίτων, καθώς 
και την ενεργοποίηση 
και απενεργοποίηση 
φώτων και άλλων 
ηλεκτρικών συσκευών, 
έως 2500 Watt

Ασύρματος εσωτερικός 
διακόπτης FIT 4 BS
4 λειτουργίες πλήκτρων

Ασύρματο πληκτρολόγιο 
κωδικού FCT 3 BS
3 λειτουργιών,  
με φωτιζόμενα πλήκτρα

Ασύρματο πληκτρολόγιο 
κωδικού FCT 10 BS
για 10 λειτουργίες,  
με φωτιζόμενα πλήκτρα  
και προστατευτικό κάλυμμα

Ασύρματη συσκευή 
ανάγνωσης δακτυλικών 
αποτυπωμάτων FFL 12 BS
2 λειτουργιών,  
για έως 12 δακτυλικά 
αποτυπώματα

Ασύρματος εσωτερικός 
διακόπτης FIT 2 BS
2 λειτουργιών  
ή για 2 μηχανισμούς κίνησης
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Ενδοτοίχιος ασύρματος πομπός
για δύο λειτουργίες,  
για εντοιχισμένους διακόπτες, 
κεντρική εγκατάσταση  
στο σπίτι με οπτική επαφή  
στην γκαραζόπορτα

HSU 2 BS: για κουτιά διακοπτών  
με διάμετρο 55 mm με σύνδεση  
στο ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού
FUS 2 BS: για κουτιά διακοπτών  
με διάμετρο 55 mm συμπερ. 
μπαταρίας 1,5 V

Δέκτης HER 1 / 2 / 4 BS
Δέκτης (1, 2 ή 4 καναλιών)  
για το χειρισμό πρόσθετου 
εξωτερικού φωτισμού  
ή γκαραζόπορτας (τρίτου 
κατασκευαστή) με ασύρματο 
εξοπλισμό Hörmann

Πύλη BiSecur
κεντρική μονάδα ελέγχου 
για μηχανισμούς κίνησης 
και ασύρματους δέκτες,  
για έως και 10 χρήστες,  
με έως και 16 λειτουργίες 
ανά χρήστη

Ασύρματος δέκτης ESE BS
για τη συγκεκριμένη επιλογή 
κατεύθυνσης των διαφορετικών 
πλήκτρων ενός στοιχείου  
χειρισμού, για το μηχανισμό  
κίνησης SupraMatic*

* από έτος κατασκευής 2014, έκδοση σειράς CI

Πύλη BiSecur: απλός χειρισμός μέσω 
smartphone ή tablet

Με άνεση στο σπίτι: για τον άνετο χειρισμό 
εντός του οικιακού δικτύου σας η σύνδεση 
με το smartphone ή το tablet σας γίνεται 
απλά μέσω WLAN.

Από οπουδήποτε στον κόσμο μέσω 
Internet: όταν βρίσκεστε εκτός μπορείτε  
να συνδέεστε στην πύλη BiSecur μέσω 
Internet με το smartphone ή το tablet σας.
Μετά την εγγραφή της πύλης και του 
smartphone ή tablet σας στο Internet 
ενεργοποιείται η προσωπική σας πρόσβαση.
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Κατανοητά, απλά, ατομικά

 Άνετος χειρισμός

Όλες οι λειτουργίες που ελέγχετε  
με τη βοήθεια τηλεχειριστηρίων 
μπορούν να εκτελεστούν  
επίσης με την εφαρμογή BiSecur.  
Η διαισθητική πλοήγηση μενού 
διευκολύνει σημαντικά το χειρισμό.

 Συνολική εικόνα

Με την εφαρμογή BiSecur έχετε  
ανά πάσα στιγμή την ακριβή  
εικόνα για την κατάσταση  
της γκαραζόπορτας και αυλόπορτας 
καθώς και της πόρτας εισόδου  
σας*. Αυτοεπεξηγούμενα εικονίδια 
σας υποδεικνύουν, αν οι πόρτες  
σας είναι ανοιχτές ή κλειστές  
ή αν η πόρτα εισόδου σας* είναι 
κλειδωμένη ή ξεκλείδωτη.

 Δημιουργία “σεναρίων”

Συνδυάστε απλά περισσότερες 
επιμέρους λειτουργίες σε ένα 
σενάριο. Έτσι μπορείτε με το πάτημα 
ενός πλήκτρου π.χ. να ανοίγουν  
ή να κλείνουν ταυτόχρονα  
η γκαραζόπορτα και η αυλόπορτά 
σας**, να χειρίζεστε την πόρτα 
εισόδου του σπιτιού σας* μαζί  
με τον εξωτερικό φωτισμό να 
ρυθμίσετε ταυτόχρονα σε δύο 
γκαραζόπορτες τη θέση αερισμού.  
Τα σενάρια τα δημιουργείτε εσείς 
ξεχωριστά για την προσωπική  
σας εφαρμογή – δηλαδή τελείως 
σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

 Εύκολη διαχείριση χρηστών

Ως διαχειριστής μπορείτε να ορίσετε 
ποιες συσκευές θα ελέγχονται  
από τον κάθε χρήστη. Έτσι έχετε  
τον πλήρη έλεγχο ότι π.χ. ο γείτονάς 
σας θα μπορεί να ανοίγει την 
αυλόπορτα κατά τη διάρκεια των 
διακοπών σας, αλλά όχι την πόρτα 
εισόδου του σπιτιού σας.

* με ειδικό εξοπλισμό
** δυνατό μόνο με μηχανισμό κίνησης SupraMatic  

και προαιρετικό ασύρματο δέκτη ESE BS (βλ. σελίδα 25).

Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η  B I S E C U R
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Δείτε το σύντομο βίντεο στη διεύθυνση:
www.bisecur-home.com/videos

Προϋποθέσεις συστήματοςΤέλεια συνεργασία με το οικιακό δίκτυο

Συσκευές Android

• Έκδοση λογισμικού 2.3

• τουλ. 256 MB RAM

Συσκευές iOS

• από έκδοση λογισμικού iOS 6

• από iPod touch 5ης γενιάς

• από iPhone 4S

• από iPad 2

• από iPad mini

Οικιακό δίκτυο

• Ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet

• Δρομολογητής WLAN
Πρότυπο WLAN IEEE 802.11b/g/n, 
κρυπτογράφηση WPA-PSK ή WPA2-PSK,  
όνομα δικτύου χωρίς κενούς χαρακτήρες, 
πρόσβαση για περισσότερες τερματικές 
συσκευές

• Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet
Internet Explorer από έκδοση 10, Firefox  
από έκδοση 14, Chrome από έκδοση 22,  
Safari από έκδοση 4, άλλα ενημερωμένα 
προγράμματα περιήγησης στο Web  
με υποστήριξη Javascript και CSS3

• Ελεύθερη υποδοχή LAN στον δρομολογητή

• Τροφοδοσία τάσης (100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz)

• Smartphone ή tablet με πρόσβαση  
στο App StoreSM ή στο Google™ play

• Τοποθεσία με ασύρματη σύνδεση με τη συσκευή 
που επιθυμείτε να χειριστείτε

Ρύθμιση Internet μέσω της πύλης Hörmann

Μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.bisecur-
home.com μπορείτε να καταχωρήσετε την πύλη και 
το smartphone ή tablet σας για τον έλεγχο από 
οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο μέσω διαδικτύου. 
Η σύνδεση γίνεται μία φορά, πραγματοποιείται 
μέσω μιας πιστοποιημένης σελίδας διαδικτύου της 
Hörmann και εγγυάται τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια 
δεδομένων.

www
Διαδίκτυο

Έλεγχος από οποιοδήποτε σημείο 
στον κόσμο μέσω διαδικτύου

Δρομολογητής

WLAN LAN

Έλεγχος από το σπίτι  
μέσω WLAN

Πύλη

Ελέγχει π.χ.: γκαραζόπορτες, 
αυλόπορτες, πόρτες εισόδου  
και άλλες συσκευές
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Hörmann: Ποιότητα χωρίς συμβιβασμό.

H εταιρεία HÖRMANN είναι ο μοναδικός κατασκευαστής παγκοσμίως που σας  

προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά από τα κύρια προϊόντα ενός κτιρίου από  

μια μόνο πηγή προέλευσης. Kατασκευάζουμε τα προϊόντα μας σε εξειδικευμένα  

εργοστάσια χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία στην παραγωγή. Tο κλειστό  

δίκτυο πωλήσεων και οι εταιρείες συντήρησης στην Eυρώπη, οι δραστηριότητες  

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ασία, κάνουν την εταιρεία HÖRMANN  

τον ισχυρό διεθνή συνεργάτη σας στα πρώτης ποιότητας προϊόντα ενός κτιρίου, 

προσφέροντας «ποιότητα χωρίς συμβιβασμό».

ΓΚΑΡΑZΟΠΟΡΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Hörmann KG Amshausen, Γερμανία

Hörmann KG Dissen, Γερμανία

Hörmann KG Werne, Γερμανία

Hörmann Tianjin, Κίνα

Hörmann KG Antriebstechnik, Γερμανία

Hörmann KG Eckelhausen, Γερμανία

Hörmann Alkmaar B.V., Ολλανδία

Hörmann LLC, Montgomery IL, ΗΠΑ

Hörmann KG Brandis, Γερμανία

Hörmann KG Freisen, Γερμανία

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Πολωνία

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, ΗΠΑ

Hörmann KG Brockhagen, Γερμανία

Hörmann KG Ichtershausen, Γερμανία

Hörmann Beijing, Κίνα

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Ινδία
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