
 BiSecur Gateway  
 s aplikáciou pre smartfóny
Na ovládanie pohonov, domových dverí a ďalších zariadení:  
šikovná, kedykoľvek k dispozícii a z celého sveta

NOVINKA



BiSecur Gateway
Na centrálne ovládanie Vašich pohonov a rádiových prijímačov Hörmann

Pomocou Hörmann BiSecur Gateway môžete pohodlne ovládať Vaše pohony 
garážových a vjazdových brán, Vaše domové dvere, ako aj ďalšie elektrické 
zariadenia s rádiovými prijímačmi Hörmann, ako napr. svetlá, a to prostredníctvom 
smartfónu alebo tabletu. Aplikácia Vám dodatočne ukazuje aj polohu brány  
Vašich pohonov garážových a vjazdových brán, ako aj stav uzamknutia Vašich 
domových dverí*.
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Komfortne z domu
Prostredníctvom intuitívne ovládanej aplikácie BiSecur  
vo Vašom smartfóne alebo tablete ovládate a kontrolujete 
aktuálny stav Vašej garážovej a vjazdovej brány, ako aj 
Vašich domových dverí* – pohodlne z každého miesta v 
rámci Vašej domácej siete. Na tento účel si môžete 
jednoducho vytvoriť spojenie prostredníctvom WLAN.

Z celého sveta  
prostredníctvom internetu
Tento komfort môžete využívať aj na cestách.  
Po registrácii vašej jednotky gateway, a tiež Vášho 
smartfónu alebo tabletu na internetovej adrese  
www.bisecur-home.com je pre Vás vytvorený osobný 
prístup. Pomocou aplikácie BiSecur je teraz možné  
na cestách ovládať všetky funkcie prostredníctvom 
internetového spojenia Vášho smartfónu alebo tabletu.

Ľahká inštalácia, 
rýchla konfigurácia
Jednotka BiSecur Gateway sa jednoducho spojí 
prostredníctvom sieťového kábla alebo siete WLAN 
s Vašim routerom. Konfigurácia jednotlivých zariadení 
s rádiovými prijímačmi Hörmann sa realizuje 
prostredníctvom aplikácie BiSecur vo Vašom  
smartfóne alebo tablete. Program Vás pri tom krok  
za krokom sprevádza pri nastavení jedného alebo 
viacerých pohonov, ako aj ďalších, eventuálne 
pripojených zariadení.

* so špeciálnym vybavením
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Aplikácia BiSecur
Na jednoduchú obsluhu prostredníctvom Vášho smartfónu alebo tabletu

Komfortná obsluha
Všetky funkcie, ktoré ovládate pomocou Vašich 
ručných vysielačov, je možné vykonávať aj pomocou 
aplikácie BiSecur. Intuitívne vedenie menu Vám veľmi 
zjednoduší obsluhu.

Jednoduchý prehľad
Pomocou aplikácie BiSecur máte neustále presný 
prehľad o stave Vašej garážovej a vjazdovej  
brány, ako aj o Vašich domových dverách*. 
Samovysvetľujúce symboly Vám informujú  
o tom, či sú Vaše brány otvorené alebo zatvorené, 
resp. či sú Vaše domové dvere* zamknuté  
alebo odomknuté.

4



Zriadenie „scenárov“
Jednoducho skombinujte viacero jednotlivých funkcií 
do jedného scenára. Jedným stlačením tlačidla tak 
môžete, napr. súčasne otvárať alebo zatvárať Vašu 
garážovú a vjazdovú bránu**, ovládať Vaše domové 
dvere* spolu s vašim vonkajším osvetlením alebo  
pri dvoch garážových bránach s pohonom 
SupraMatic súčasne nastavovať polohu vetrania. 
Scenáre vytvoríte individuálne pre Vašu osobnú 
aplikáciu – teda celkom podľa Vašich želaní.

Jednoduchá správa užívateľov
Ako administrátor môžete stanoviť, ktoré zariadenia 
môže obsluhovať príslušný užívateľ. Takto máte 
úplnú kontrolu nad tým, aby napríklad Váš sused 
mohol otvárať vjazdovú bránu počas Vašej 
dovolenky, ale nie Vaše domové dvere pre prístup  
do domu.

Bezplatné stiahnutie v App Store alebo  
na Google play

* so špeciálnym vybavením
** možné iba s pohonom garážovej brány SupraMatic a s voliteľným 

rádiovým prijímačom ESE (pozri stranu 7).
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Systém BiSecur Gateway
Perfektná súhra s Vašou domácou sieťou

www
Internet

Ovládanie z celého sveta 
prostredníctvom internetu

Systémové predpoklady
Prístroje so systémom Android
•	 Verzia softvéru 2.3
•	min. 256 MB RAM
•	Adobe® AIR od verzie 4.0

Prístroje so systémom iOS
•	 od verzie softvéru iOS 6
•	 od iPod touch 4. generácie
•	 od iPhone 4S
•	 od iPad 2
•	 od iPad mini

Domáca sieť
•	Prístup na širokopásmový internet
•	Router WLAN, štandard WLAN IEEE 

802.11b/g/n, kódovanie WPA-PSK  
alebo WPA2-PSK, názov siete bez znakov 
medzery, prístup pre ďalšie koncové 
zariadenia

•	 Internetový prehliadač Internet Explorer  
od verzie 10, Firefox od verzie 14, Chrome 
od verzie 22, Safari od verzie 4, ďalšie 
aktuálne internetové prehliadače  
s podporou Javascript a CSS3

•	 Voľná zdierka LAN na routeri
•	Napájanie napätím 

(110 – 240 V AC / 50 / 60 Hz)
•	Smartfón alebo tablet s prístupom  

na App StoreSM alebo na Google™ play
•	Gateway napojená na routeri musí byť v 

dosahu rádiového signálu ovládaných 
zariadení

Internetová konfigurácia
prostredníctvom portálu 
Hörmann
Prostredníctvom internetovej stránky  
www.bisecur-home.com prihláste Vašu 
jednotku Gateway, ako aj Váš smartfón alebo 
tablet za účelom ovládania prostredníctvom 
internetu z celého sveta. Jednorazové 
prihlásenie sa realizuje prostredníctvom 
certifikovanej internetovej stránky Hörmann  
a zaručuje najvyššiu bezpečnosť údajov.

Router

WLAN LAN

Ovládanie z domu 
prostredníctvom siete WLAN

Gateway

Ovládanie napr.: garážových 
brán, vjazdových brán, 
domových dverí a ďalších 
zariadení
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Pozrite si krátky film na adrese:  
www.bisecur-home.com/videos
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BiSecur Gateway Centrálna ovládacia jednotka pre pohony a rádiové 
prijímače umožňuje obsluhu až 10 užívateľom. Celkovo 
môže každý užívateľ vykonávať až 16 funkcií.
Spojenie s Vašim routerom v domácej sieti sa môže 
realizovať prostredníctvom sieťového kábla (LAN), resp. 
bezdrôtovo (WLAN). Intenzitu signálu WLAN je možné 
odčítať prostredníctvom LED na Gateway. Gateway sa 
musí umiestniť v rádiovom dosahu k obsluhujúcim 
zariadeniam (pohony alebo rádiové prijímače).

Rádiový prijímač 
ESE

Pri pohonoch garážových brán sa príkazy „Otvoriť bránu – 
Stop – Zatvoriť bránu“ ovládajú pomocou jedného 
tlačidla. Pomocou rádiového prijímača ESE je možné  
pri pohone SupraMatic* tieto príkazy ukladať cielene  
na jednotlivé tlačidlá. Vaša garážová brána sa tak priamo 
presunie do želaného smeru. Okrem toho máte možnosť 
zapojiť Váš pohon garážovej brány SupraMatic* do 
špeciálnych scenárov, takže sa pomocou jedného príkazu 
otvorí alebo zatvorí Vaša garážová aj vjazdová brána.

Svetelná závora Aby ste mohli Vaše brány obsluhovať prostredníctvom 
aplikácie BiSecur bez výhľadu na bránu, musí sa brána 
dodatočne zabezpečiť svetelnou závorou na sériové 
obmedzenie sily.

Zoznam všetkých kompatibilných pohonov a prijímačov, 
ako aj systémové predpoklady nájdete na  
www.bisecur-home.com/systemkomponenten

* SupraMatic od roku výroby 2014, sériová verzia CI

Ďalšie informácie k pohonom  
brán Hörmann nájdete  
v prospekte „Pohony garážových  
a vjazdových brán“.

 Pohony garážových  
 a vjazdových brán
Kompatibilné riešenia pohonov od európskej jednotky

Hörmann BiSecur 
Moderný rádiový systém pre pohony  
garážových a vjazdových brán
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Hörmann: Kvalita bez kompromisov

Ako jediný výrobca na medzinárodnom trhu, ponúka skupina  

Hörmann všetky dôležité montážne časti z jednej ruky. Vyrábané  

sú vo vysoko špecializovaných závodoch, podľa najnovšieho  

stupňa rozvoja techniky. Celoplošným pokrytím Európy svojimi  

výrobnými závodmi a servisnou sieťou a svojou prítomnosťou  

v Amerike a v Číne je firma Hörmann Vaším významným partnerom  

pre vysokohodnotné stavebné výrobky. V kvalite bez kompromisov.

GARÁŽOVÉ BRÁNY

POHONY

PRIEMYSELNÉ BRÁNY

NAKLADACIA TECHNIKA

DVERE

ZÁRUBNE

Hörmann KG Amshausen, Nemecko

Hörmann KG Dissen, Nemecko

Hörmann KG Werne, Nemecko

Hörmann Beijing, Čína

Hörmann KG Antriebstechnik, Nemecko

Hörmann KG Eckelhausen, Nemecko

Hörmann Genk NV, Belgicko

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann KG Brandis, Nemecko

Hörmann KG Freisen, Nemecko

Hörmann Alkmaar B.V., Holandsko

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Nemecko

Hörmann KG Ichtershausen, Nemecko

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poľsko

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA
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