
 BiSecur SmartHome
Dzīve ar komfortu un augstu drošības līmeni



Padariet savu māju 
atbilstošu nākotnes 
prasībām – ar BiSecur 
SmartHome

Ar Hörmann inovatīvo SmartHome tehnoloģiju 

BiSecur Jūs savas durvis un vārtus varēsiet 

atvērt un aizvērt ar vēl lielāku komfortu.  

Pie tam Jūs to varēsiet izdarīt jebkurā 

diennakts laikā un jebkurā pasaules vietā – 

pavisam vienkārši ar savu viedtālruni  

vai piezīmjdatoru. Caur interneta savienojumu 

vai mājas tīklu BiSecur Gateway komandas 

pārsūtīs tālāk BiSecur radio signālu 

uztvērējam vai piedziņām. Bez tam BiSecur 

SmartHome ir īpaši droša un viegli lietojama 

sistēma, kuras darbību iespējams paplašināt, 

iekļaujot tajā vēl daudzas citas Jūsu  

mājā pieejamas ietaises, piemēram, 

apgaismojumu vai elektroierīces.

Ļaujiet sevi pārliecināt tehnoloģijai, kura 

Jums pavērs pilnībā jaunas iespējas.
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Made in Germany

L A B I  I E M E S L I ,  L A I  I Z V Ē L Ē T O S  H Ö R M A N N

1Zīmola kvalitāte  
no Vācijas

Visas vārtu un piedziņu sastāvdaļas izstrādā  
un izgatavo uzņēmumā Hörmann strādājošie 
speciālisti, tās ir simtprocentīgi savstarpēji 
pielāgotas, un to drošumu ir pārbaudījuši  
un sertificējuši neatkarīgi, oficiāli akreditēti institūti. 
Tās tiek ražotas Vācijā atbilstoši kvalitātes vadības 
sistēmai DIN ISO 9001 un atbilst visām Eiropas 
Savienības kvalitātes standarta 13241-1 prasībām. 
Papildus tam mūsu augsti kvalificētie darbinieki 
strādā pie jaunu izstrādājumu projektēšanas, 
pastāvīgiem pilnveidojumiem un detaļu 
uzlabojumiem. Šādi tiek izstrādāti patenti  
un radītas unikālas pozīcijas tirgū.

„Labu slavu iemanto 
ar darbu.“ August Hörmann

Gluži kā īstenojot uzņēmuma dibinātāja 

iecerēto, Hörmann preču zīme šodien  

ir kļuvusi par neapšaubāmu kvalitātes 

apliecinājumu. Ģimenes uzņēmums  

ar vairāk kā 80 gadu pieredzi vārtu un 

piedziņu ražošanā un vairāk kā  

20 miljoniem pārdoto vārtu un piedziņu 

ir kļuvis par Eiropas vadošo uzņēmumu 

savā nozarē. Tādēļ, izvēloties Hörmann 

SmartHome risinājumu, Jums  

būs pareizi izdarītas izvēles sajūta.
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2 3 Fokuss uz nākotni

Hörmann virzās uz priekšu, rādot labu piemēru. 
Tāpēc uzņēmums sava enerģijas patēriņa 
segšanā vairāk nekā 70 % izmanto ekoloģiski 
saražotu strāvu, šo īpatsvaru pastāvīgi 
palielinot. Ieviešot praksē inteliģentu  
un sertificētu enerģētisko saimniecību, 
vienlaikus ik gadus tiek novērsta vairāku  
tonnu CO² emisija atmosfērā. Un visbeidzot - 
Hörmann piedāvā izstrādājumus  
ilgtspējīgai būvniecībai.
Uzziniet vairāk par Hörmann vides aizsardzības 
aktivitātēm bukletā „Mēs domājam zaļi“.

Piedziņas  
un papildpiederumi 
vairākām paaudzēm

Pateicoties ilgtermiņa pārbaudēm reālos 
apstākļos, tiek iegūti pilnībā attīstīti sērijveida 
izstrādājumi atbilstoši Hörmann kvalitātes 
prasībām. Pateicoties izciliem tehniskajiem 
risinājumiem, kā arī bezkompromisa kvalitātes 
nodrošināšanai, Jūs varēsiet izbaudīt Hörmann 
izstrādājumu sniegtās priekšrocības daudzu  
gadu garumā.
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Tikai pie Hörmann

4 5BiSecur radiovadības 
sistēma ar sertificētu 
drošību

Ideāli saskaņots  
un pilnībā saderīgs

Divvirzienu radiovadības sistēma BiSecur 
simbolizē uz nākotni vērstu tehnoloģiju ērtai 
un drošai garāžas un teritorijas vārtu piedziņu, 
durvju piedziņu, apgaismojuma un citu funkciju 
vadībai. Šī Hörmann izstrādātā, īpaši drošā 
BiSecur kodēšanas metode ar stabilu,  
pret traucējumiem noturīgu darbības  
attālumu Jums sniegs drošības sajūtu, neļaujot 
nevienam svešiniekam Jūsu radiosignālu 
pārtvert. To ir pārbaudījuši un sertificējuši  
Rūras universitātes Bohumā eksperti.

Noskatieties īsfilmu šeit:
www.hoermann.lv/video-materiali

Visas BiSecur piedziņas, uztvērēji un vadības 
elementi ir 100 %-īgi savietojami. Ar tālvadības 
pulti vai, piemēram, radiovadības koda taustiņu 
ierīci Jūs varēsiet ērti atvērt ne tikai savas  
garāžas vārtus, bet arī ar Hörmann piedziņu 
aprīkotus teritorijas vārtus, un darbināt savu 
durvju piedziņas vai citas ierīces, kurām  
ir uzstādīti BiSecur uztvērēji.
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6 7Ērti veicams vārtu 
pozīcijas pieprasījums

Izcils  
dizains

Jums nekad vairs lietū un vējā nebūs jādodas 
ārā, lai pārbaudītu, vai Jūsu vārti ir aizslēgti. 
Nospiežot tikai vienu taustiņu, pēc gaismas  
diodes krāsas tālvadības pultī HS 5 BS  
Jūs varēsiet noteikt savu vārtu pozīciju.  
Pēc vēlēšanās nospiežot taustiņu vēlreiz ***,  
vārti tiks aizslēgti. Ir grūti iztēloties vēl ērtāku  
un drošāku vārtu vadības veidu.

*** lietojot sistēmu ārpus vārtu redzamības zonas,  
nepieciešams papildu fotoelements

Ekskluzīvās BiSecur tālvadības pultis savus 
potenciālos lietotājus spēj savaldzināt ne tikai 
ar savu melnās vai baltās krāsas dizainu,  
bet arī ar savu eleganto formu, kas īpaši 
patīkami iegulst plaukstā.

Hörmann BiSecur tālvadības pultis  
ar pēc izvēles pieejamo īpaši spīdīgo virsmu  
un izsmalcināto vairākslāņu pārklājumu  
ir saņēmušas starptautisku ievērību guvušo 
balvu „Reddot design award“ par izcilu  
dizaina risinājumu.

Noskatieties īsfilmu šeit:
www.hoermann.lv/video-materiali

Augšējais attēls: tālvadības pults HS 5 BS ar statīvu (opcija)
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Droša vārtu vadība, protams, būs iespējama  
arī situācijās, kad vārti Jūsu acīm nebūs 
redzami: uzticamā darbības atslēgšanas 
automātika drošā veidā apstādinās vārtus,  
tiem nejauši saskaroties ar šķēršļiem. 
Fotoelementa un spēka ierobežotāja mijiedarbība 
kopā ar Hörmann augstajiem drošības 
standartiem nodrošina maksimālu aizsardzību.

9 Visaptveroša  
drošība

Ar BiSecur SmartHome Jūs savas durvis, vārtus 
un elektroierīces turpmāk varēsiet darbināt,  
arī atrodoties prombūtnē. Bez tam jebkurā  
brīdī pietiks ar vienu skatienu savā viedtālrunī,  
lai uzzinātu, vai Jūsu vārti ir atvērti vai aizvērti,  
kā arī to, vai kāda no elektroierīcēm ir ieslēgta  
vai izslēgta. Šīs sistēmas papildu priekšrocība: 
Jūs jebkurā diennakts laikā ērti un spontāni 
varēsiet radīt klātbūtnes efektu savā mājā, 
piemēram, ieslēdzot vai izslēdzot apgaismojumu. 
Salīdzinājumā ar statisko simulāciju, kuras nolūkā 
tiek izmantots taimeris, tas efektīvāk palīdzēs 
atbaidīt potenciālos zagļus.

8 Vadība savā viedtālrunī, 
atrodoties jebkurā 
pasaules vietā
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Mēs esam pārliecināti: jebkura tehnoloģija  
savu praktisko pielietojumu attaisno tikai tad, 
kad tā visaptveroši atvieglo tās lietotāja 
ikdienu un pārliecina arī ar savām vissīkākajām 
detaļām. Tāpēc bezmaksas BiSecur 
SmartHome lietotnes instalēšana un lietošana 
Jūsu viedtālrunī un piezīmjdatorā ir izteikti 
vienkārša. Pateicoties pārdomātajai 
darbvirsmai, Jums jebkurā brīdī būs iespējams 
gūt aptverošu pārskatu par visām sistēmā 
integrētajām durvīm, vārtiem un elektroierīcēm.

Lai nodrošinātu Jūsu datu aizsardzību, mēs 
sadarbojamies vienīgi ar uzņēmumiem, kuri garantē 
augstu drošības standartu ievērošanu un kuru 
serveri atrodas Vācijā. Un situācijās, kad Jums 
būs nepieciešams atbalsts, Jūs savus jautājumus 
uzreiz varēsiet uzdot lietotnē integrētās klientu 
atbalsta daļas speciālistiem, un mūsu darbinieki 
nekavējoties sniegs Jums personīgu atbalstu.  
Lieki piebilst, ka Hörmann BiSecur lietotnes, 
Hörmann portāla un klientu atbalsta daļas 
pakalpojumu lietošana ir bez maksas.

10 Ērta lietošana un augstākā 
līmeņa serviss
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Vienkārša l ietošana: 
intel iģenta, jebkurā 
laikā un pasaules 
vietā

Ar savu tālvadības pulti un radio signālu 
slēdzi Jūs ērti varēsiet lietot visas Hörmann 
piedziņas un radio signālu uztvērējus.  
Ar pēc izvēles uzstādāmo BiSecur Gateway 
papildus ir iespējama visu radiovadības 
sistēmas komponentu vadība, izmantojot 
viedtālruni vai piezīmjdatoru.

Sistēmas komponentu pārskats:

BiSecur Gateway

WLAN maršrutētājs ar interneta pieslēgumu

Radiovadības pirkstu nospiedumu lasītājs FFL 12 BS, 
piemēram, garāžas vārtu piedziņu darbināšanai

Garāžas vārtu piedziņa SupraMatic / ProMatic

Pagalma vārtu piedziņa RotaMatic / VersaMatic / 
LineaMatic

Radiovadības koda taustiņu ierīce FCT 3 BS / 
FCT 10 BS, piemēram, mājas ārdurvju  
piedziņu darbināšanai

Mājas ārdurvju piedziņa EC-Turn

Mājas iekšdurvju piedziņa PortaMatic

Radiosignālu iekšējais raidītājs FIT 5 BS, 
piemēram, kontaktligzdā spraužamu radiosignālu 
uztvērēju vai iekšdurvju piedziņu vadībai

Kontaktligzdā spraužams radio signālu uztvērējs 
FES 1 BS elektroierīču un apgaismojuma 
pieslēgšanai iekštelpās

Pret laika apstākļu iedarbību aizsargāts releja tipa 
radio signālu uztvērējs HER 1 BS elektroierīču  
un apgaismojuma pieslēgšanai ārpus telpām

.
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L I E T O Š A N A S  P I E M Ē R I

Jūsu viedtālrunis kā atslēgu aizvietotājs
Izmantojot BiSecur SmartHome, savas mājas ārdurvis  
Jūs pats un Jūsu ģimenes locekļi pavisam vienkārši varēs 
atvērt savā viedtālrunī. Piekļuvi savam mājoklim vai savai 
garāžai Jūs varēsiet atļaut līdz 10 personām. Ja Jums  
būs līdzi savs viedtālrunis, Jūsu bērniem vai laulātajam 
nebūs nepieciešams ņemt līdzi atslēgas.
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Individuāla piekļuves piešķire
Jūs noteiksiet, kurām personām tiks atļauta 
piekļuve Jūsu mājai vai garāžai. Jūsu 
mājkalpotājam vai kaimiņam, piemēram, 
Jūsu atvaļinājuma laikā, nebūs nepieciešama 
sava atslēga, bet gan tikai bezmaksas 
BiSecur lietotnes augšupielāde savā 
viedtālrunī. Tad Jūs pavisam vienkārši 
varēsiet piešķirt attiecīgās piekļuves atļaujas, 
kuras Jūs pēc tam vienkāršā veidā varēsiet 
atkal dzēst vai uz noteiktu laika posmu  
ērti deaktivizēt.

Baudiet vienā mierā savu atvaļinājumu
Ar BiSecur SmartHome Jūs, atrodoties 
jebkurā pasaules vietā, varēsiet pārbaudīt, 
vai Jūsu mājas ārdurvis ir atslēgtas  
vai aizslēgtas, kā arī savu garāžas  
un teritorijas vārtu pozīciju. Tādējādi  
Jūs varēsiet būt drošs, ka Jūsu mājas  
durvis ir cieši aizslēgtas. Un ja Jūs savas 
prombūtnes laikā vēlēsieties kādu ielaist 
savā mājā vai garāžā, Jūs varēsiet savas 
mājas durvis un vārtus ērti atvērt un aizvērt, 
atrodoties tālumā.
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Patstāvīga dzīvošana pašam savā mājā
Ar durvju piedziņu PortaMatic Jūs savas mājas iekšdurvis varēsiet atvērt  
un aizvērt, izmantojot tālvadības pulti vai radio signālu iekšējo raidītāju.  
Ļoti svarīga priekšrocība, īpaši, ja Jums ir kustību ierobežojumi. Tādējādi  
Jūs atgūsiet nelielu daļu dzīves kvalitātes, jo Jūs pats savā mājā varēsiet 
pārvietoties bez citu palīdzības.

Ērta lampu ieslēgšana un izslēgšana
Iekļaujiet BiSecur SmartHome sistēmā arī savas mājas 
lampas – pavisam vienkārši, izmantojot Hörmann 
kontaktligzdā spraužamo uztvērēju. Pateicoties tam,  
Jūs savā mājā uzstādītos gaismekļus ērti varēsiet 
darbināt, izmantojot arī, piemēram, radio signālu iekšējo 
raidītāju. Papildu priekšrocība: ar vienu un to pašu  
radio signālu iekšējo raidītāju iespējams darbināt līdz  
4 uztvērējiem vai arī vārtu un durvju piedziņām.

L I E T O Š A N A S  P I E M Ē R I
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Elektroierīču ieslēgšana un izslēgšana
Pie Hörmann kontaktligzdā spraužamā 
uztvērēja pieslēgto elektroierīču statusu  
ar BiSecur SmartHome starpniecību  
Jūs ērti varēsiet pārbaudīt savā viedtālrunī,  
arī atrodoties tālumā. Tas ļauj jums pārbaudīt, 
piemēram, vai lasīšanas gaisma dzīvojamā 
istabā joprojām deg. Un pēc vēlēšanās  
Jūs šīs ierīces varēsiet pavisam vienkārši  
izslēgt vai arī ieslēgt.

Dārza ierīču lietošana
Dārza ierīces, piemēram, zālienu smidzināšanas  
sistēmas sūkni, iespējams pieslēgt pie releja tipa 
uztvērēja, kas ir aizsargāts pret laika apstākļu ietekmi.  
To būs iespējams darbināt arī Jūsu viedtālrunī.  
Pateicoties šai iespējai, Jūs savu zālienu vārēsiet  
pēc vajadzības laistīt arī savas prombūtnes laikā. 15



Droša un relaksējoša atgriešanās mājās
Izveidojiet pats savu scenāriju atgriešanās brīdim savās mājās, 
kombinējot vairākas funkcijas: Jūsu teritorijas vārti un garāžas  
vārti jau ir atvērti, un Jūs neapstājoties iebraucat savā garāžā.  
Bez tam ir spilgti izgaismojusies arī pagalma lampa un ieslēgts 
mājas iekštelpu apgaismojums, un atverot savas mājas durvis,  
skan Jūsu iemīļotais mūzikas skaņdarbs.
Protams, tāpat ir iespējams iestatīt vēl citus scenārijus, piemēram, 
aizbraukšanas brīdim. Šādi Jūs ar tikai vienu taustiņa spiedienu 
varēsiet aizslēgt visas mājas durvis un vārtus. Ērtāk vairs  
nav iespējams.

L I E T O Š A N A S  P I E M Ē R I

16



Vienkārša pārveidošana
Uzstādot BiSecur radiovadības sistēmu, 
Jums būs iespēja brīvi izvēlēties,  
kā Jūs savās mājās vēlaties darbināt 
uzstādītās piedziņas vai kontaktligzdā 
spraužamos uztvērējus. Ar pievilcīgas 
formas tālvadības pulti vai eleganta 
izskata radio signālu iekšējo raidītāju. 
Turklāt līdz Jūsu slēdžiem nebūs 
nepieciešams vilkt nevienu kabeli.  
Tā ir izšķiroša priekšrocība, īpaši, 
dzīvojot īrētā dzīvoklī.

Nesaspringts dienas noslēgums
Dažādi scenāriji atvieglos Jūsu dzīvi  
arī mājas iekšpusē: pateicoties tiem,  
Jūs ar vienu taustiņa spiedienu savā 
viedtālrunī varēsiet izslēgt visas savā 
mājā uzstādītās lampas, televizorus  
un HI-FI ierīces, kas ir pieslēgtas 
sistēmai, izmantojot kontaktligzdā 
spraužamos uztvērējus, pēc tam mierīgi 
dodoties gulēt. Un pats labākais:  
to visu Jūs ērti varēsiet izdarīt,  
arī jau atrodoties savā gultā.

Dzīve ar komfortu
BiSecur SmartHome padarīs Jūsu dzīvi 
vienkāršāku: izmantojot tālvadības pulti 
vai radio signālu iekšējo raidītāju, ērti 
atveriet ar piedziņu PortaMatic aprīkotās 
savas mājas iekšdurvis un tādējādi  
bez liekas piepūles nesiet pilnas 
paplātes, smagas dzērienu kastes  
vai savus pirkumus cauri iekštelpām.

17



Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe
NEU: Drehtor-Antrieb VersaMatic / VersaMatic Akku Solar

Papildu informācija ir atrodama brošūrās „Garāžas un teritorijas vārtu piedziņas“,  
„Durvju piedziņa PortaMatic“, kā arī „Mājas ārdurvis“.

100 %-īga savietojamība

Hörmann piedziņas un papildpiederumi 

pārliecina ar savu inovatīvo tehnoloģiju, 

ekskluzīvo dizainu un 100 %-īgo 

savietojamību – tas nozīmē, ka Hörmann 

izstrādājumos viss ir optimāli savstarpēji 

pielāgots. Ar dažādu vadības elementu 

palīdzību, piemēram, ar tālvadības pultīm, 

radio signālu slēdžiem vai BiSecur lietotni, 

Jūs ērti varēsiet darbināt savas garāžas 

piedziņu, teritorijas vārtu piedziņu, Hörmann 

mājas ārdurvis un savas mājas iekšdurvis, 

kas ir aprīkotas ar piedziņu, kā arī vēl citas 

elektroierīces savienojumā ar BiSecur radio 

signālu uztvērējiem.

V Ā R T U  U N  D U R V J U  P I E D Z I Ņ A S , 
P A P I L D P I E D E R U M I

Türantrieb PortaMatic
Für ein barrierefreies und komfortables Wohnen

Hohe 
Sicherheit

durch 
Niedrigenergie-

Betrieb

 

Haustüren
ThermoCarbon, ThermoSafe, ThermoPlus, TopComfort

UD-Wert 
bis zu

W/(m²·K)

0,47
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V Ā R T U  U N  D U R V J U  P I E D Z I Ņ A S

ProMatic
Iepazīšanās ar Hörmann visaugstāko kvalitāti  
par izdevīgu cenu

PortaMatic
Durvju atvēršana un aizvēršana bez vismazākās piepūles

EC-Turn
Bezbarjeru mājas ieejas durvīm

SupraMatic
Īpaši ātrdarbīga piedziņa ar daudzām papildfunkcijām

Šis ātruma un komforta apvienojums vienā Jūs apburs. Jūsu 
garāžas vārti atvērsies ātrāk un Jūs varēsiet no ielas uzreiz 
iebraukt savā garāžā. Un Jūs vairs nevēlēsieties attiekties  
no tādām paaugstināta komforta funkcijām kā papildu 
atvēršanās augstuma, piemēram, lai izvēdinātu garāžu,  
un atsevišķi ar Jūsu tālvadības pulti pārslēdzamā  
piedziņas apgaismojuma.

ProMatic garāžas vārtu piedziņas ir aprīkotas ar savu efektivitāti 
pierādījušām Hörmann tehnoloģijām – tāpat kā visas Hörmann 
visaugstākās kvalitātes piedziņas. Tā ir uzticamas darbības 
garantija par izdevīgu cenu.

Ar Hörmann durvju piedziņu PortaMatic Jūs savas koka  
un tērauda iekšdurvis pavisam vienkārši automātiski varēsiet 
atvērt un aizvērt, izmantojot tālvadības pulti vai slēdzi. Durvju 
piedziņa PortaMatic pārliecina ne tikai ar savu plašo funkciju 
klāstu un daudzajām iestatīšanas iespējām, bet arī ar minimālu 
strāvas patēriņu.

ThermoSafe un ThermoCarbon mājas ārdurvis pēc izvēles 
iespējams aprīkot ar durvju piedziņu EC-Turn. Uzstādot 
automātiskās darbības slēdzeni S5 Smart (ThermoSafe)  
vai S7 Smart (ThermoCarbon) un durvju piedziņu EC-Turn,  
Jūs savas durvis varēsiet atvērt un aizvērt automātiski.

GADU
garantija

GADU
garantija
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VersaMatic
Īpašām montāžas situācijām

LineaMatic
Kompakta un uzticama piedziņa

RotaMatic
Piedziņa ar elegantu izskatu

Pateicoties savam modernajam, šauras formas dizainam, 
Hörmann veramo vārtu piedziņa RotaMatic perfekti atbilst 
Jūsu pievilcīgā izskata veramajiem vārtiem. Tikpat 
nevainojama un pilnīga kā izskats, ir arī ierīces darbība  
un drošības funkcijas.

VersaMatic veramo vārtu piedziņa ar integrēto vadības 
sistēmu ir ideāls risinājums arī nestandarta montāžas 
situācijām. VersaMatic pārliecina arī ar savu efektivitāti 
pierādījušo tehnisko izpildījumu: tās darbības ātrums, 
piemēram, ir iestatāms atbilstoši lietotāja individuālajām 
vēlmēm un vajadzībām, kas ļauj nodrošināt vienmērīgu 
vēršanos vārtiem ar jebkādiem izmēriem.

Bīdāmo vārtu LineaMatic piedziņas stiprās puses ir 
kompakts, regulējams korpusa augstums, kas ir 
izgatavots no cinka lējuma un plastmasas, kas ir 
pastiprināta ar stikla šķiedru, kā arī uzticama piedziņas 
elektroniskā sistēma.

GADU
garantija

GADU
garantija

GADU
garantija* Detalizēts garantijas noteikumu apraksts ir pieejams interneta vietnē: 
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P A P I L D P I E D E R U M I

Tālvadības pults HS 5 BS
4 taustiņu funkcijas  
un pieprasījuma taustiņš

 Īpaši spīdīga, melnas  
vai baltas krāsas virsma

 Strukturēta melnas  
krāsas virsma

Tālvadības pults HSE 4
4 taustiņu funkcijas,  
ar cilpu atslēgu piekaram

 Strukturēta melnas  
krāsas virsma ar hromētu  
vai plastmasas vāciņu

Tālvadības pults HSE 2 BS
2 taustiņu funkcijas,  
ar cilpu atslēgu piekaram

 Īpaši spīdīga, melnas  
vai baltas krāsas virsma

 īpaši spīdīga zaļas, lillā, 
dzeltenas, sarkanas vai 
oranžas krāsas virsma

 Dekoratīvā apdare 
sudraba, karbona, tumšas 
sakņu koksnes krāsā

(attēls pa kreisi)

Tālvadības pults HS 4 BS
4 taustiņu funkcijas

 Strukturēta melnas  
krāsas virsma

Tālvadības pults HS 1 BS
1 taustiņa funkcija

 Strukturēta melnas  
krāsas virsma

Tālvadības pults HSE 1 BS
1 taustiņa funkcija,  
ar cilpu atslēgu piekaram

 Strukturēta melnas  
krāsas virsma

22



Tālvadības pults HSZ

Alternatīvs risinājums „Homelink“ sistēmām: 
nepamanāmi un fiksētā veidā integrēts 
automašīnā. Tā kā tālvadības pults ir 
ievietota automašīnas cigarešu aizsmēķētājā, 
tā ir viegli aizsniedzama un ērti lietojama.

Tālvadības pults

Hörmann Jums piedāvā plašu pievilcīgas 
formas modeļu klāstu, kuriem iespējams 
piešķirt līdz 5 funkcijām. Visi vadības  
elementi izmanto mūsu inovatīvo BiSecur 
radiovadības tehnoloģiju.

 Tālvadības pults HSZ 1 BS
1 taustiņa funkcija,
ievietošanai automašīnas 
cigarešu aizsmēķētājā

 Tālvadības pults HSZ 2 BS
2 taustiņu funkcijas,
ievietošanai automašīnas 
cigarešu aizsmēķētājā

 Tālvadības pults 
HSD 2-A BS
Alumīnija izskatā,
2 taustiņu funkcijas,
izmantojama arī kā atslēgas 
piekars

 Tālvadības pults 
HSD 2-A BS
Hromēta, īpaši spīdīga,
2 taustiņu funkcijas,
izmantojama arī kā atslēgas 
piekars

 Tālvadības pults HSP 4 BS
4 taustiņu funkcijas,
ar signālu raidīšanas bloķētāju,
kopā ar atslēgas piekaru

23



P A P I L D P I E D E R U M I

Radio signālu iekšējais 
raidītājs FIT 1 BS
1 taustiņa funkcija,  
ar lielu taustiņu 
vienkāršai vadībai

Radio signālu iekšējais 
raidītājs FIT 5 BS
4 taustiņu funkcijas  
un pieprasījuma taustiņš

Radio signālu uztvērēja 
kontaktligzda FES 1 BS
Apgaismojuma un citu 
patērētāju ieslēgšanai  
un izslēgšanai līdz 2500 W
FES 1-1 BS
Ārēju piedziņu aktivizēšanai 
(impulsu režīmā),  
kā arī apgaismojuma un citu 
patērētāju ieslēgšanai  
un izslēgšanai līdz 2500 W

Radio signālu iekšējais 
raidītājs FIT 4 BS
4 taustiņu funkcijas

Radiovadības koda 
taustiņu ierīce FCT 3 BS
3 funkcijas,  
ar apgaismotiem taustiņiem

Radiovadības koda 
taustiņu ierīce FCT 10 BS
10 funkcijas, 
ar apgaismotiem taustiņiem 
un aizsargpārsegu

Radiovadības pirkstu 
nospiedumu lasītājs 
FFL 12 BS
2 funkcijas un līdz  
pat 12 pirkstu nospiedumi

Radio signālu iekšējais 
raidītājs FIT 2 BS
2 funkcijas  
vai 2 piedziņas
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Radio signālu  
zemapmetuma raidītājs
Divas funkcijas, zemapmetuma 
slēdzis, centrālai uzstādīšanai  
mājā ar skatu uz garāžas vārtiem

HSU 2 BS: sadales kārbām  
ar 55 mm Ø, ar pieslēgumu  
pie mājas elektrotīkla
FUS 2 BS: sadales kārbām  
ar 55 mm Ø, ar 1,5 V bateriju

Uztvērējs HER 1 / 2 / 4 BS
Uztvērējs (1, 2 vai 4 kanāli) papildu 
ārējā apgaismojuma vai garāžas 
vārtu (cita ražotāja) vadībai  
ar Hörmann radiovadības 
papildpiederumiem

BiSecur Gateway
Centrāla vadības ierīce 
piedziņām un radio  
signālu uztvērējiem, līdz 10 
lietotājiem, viens lietotājs 
var lietot līdz 16 funkcijām

Radio signālu uztvērējs ESE BS
Mērķtiecīgai virziena izvēlei, 
izmantojot dažādus viena  
vadības elementa taustiņus, 
SupraMatic piedziņai*

* Sākot ar 2014. izlaiduma gadu, sērijas versija CI

BiSecur Gateway: vienkārša  
vadība, izmantojot viedtālruni  
vai piezīmjdatoru

Ar komfortu, atrodoties savā mājā: ērtai 
lietošanai Jūsu mājas tīkla darbības zonā 
savienojums ar Jūsu viedtālruni vai 
piezīmjdatoru vienkāršā veidā tiek izveidots 
caur WLAN.

Jebkur visā pasaulē caur interneta 
savienojumu: atrodoties ceļā, Jūs varēsiet 
izveidot savienojumu ar savu BiSecur 
Gateway, izmantojot Jūsu viedtālruņa  
vai piezīmjdatora interneta pieslēgumu.
Pēc savas vārtejas, kā arī viedtālruņa  
vai piezīmjdatora piereģistrēšanas internetā 
Jūsu personīgā piekļuve būs atbloķēta.
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Pārskatāma, vienkārša, 
individuāli pielāgojama

 Ērta vadība

Visas funkcijas, kuras Jūs aktivizējat 
ar tālvadības pultīm, Jūs varat  
izpildīt, izmantojot arī BiSecur lietotni. 
Intuitīvā izvēlņu vadība ierīces 
lietošanu padara pavisam vienkāršu.

 Vienkārša pārskatāmība

Ar BiSecur lietotni Jums jebkurā brīdī 
būs iespējams gūt precīzu pārskatu 
par savu garāžas un teritorijas  
vārtu, kā arī mājas ārdurvju* statusu. 
Pašizskaidrojoši simboli uzrādīs,  
vai Jūsu vārti ir atvērti vai aizvērti,  
kā arī, vai Jūsu mājas ārdurvis*  
ir aizslēgtas vai atslēgtas.

 „Scenāriju“ iestatīšana

Ērti un vienkārši apvienojiet vairākas 
atsevišķas funkcijas vienā scenārijā. 
Tādējādi, nospiežot tikai vienu 
taustiņu, Jūs vienlaicīgi varēsiet atvērt 
vai aizvērt**, piemēram, savus 
garāžas un teritorijas vārtus, reizē  
ar savām mājas ārdurvīm* aktivizēt  
arī āra apgaismojumu vai arī – 
izmantojot divus garāžas vārtus – 
vienlaicīgi abiem vārtiem iestatīt 
ventilācijas pozīciju. Scenārijus  
savai personīgajai lietojumprogrammai 
Jūs varat izveidot pilnīgi individuāli – 
atbilstoši savām vēlmēm  
un vajadzībām.

 Vienkārša lietotāju pārvaldība

Kā administrators Jūs varat noteikt, 
kuras ierīces attiecīgais lietotājs varēs 
lietot. Tādējādi Jūs pilnībā spēsiet 
nodrošināt to, ka, piemēram, 
dodoties atvaļinājuma braucienā, 
Jūsu kaimiņš Jūsu prombūtnes  
laikā varēs atvērt teritorijas vārtus,  
bet nevarēs atvērt Jūsu mājas 
ārdurvis, lai iekļūtu Jūsu mājā.

* Ar speciālo aprīkojumu
** Iespējams tikai ar garāžas vārtu piedziņu SupraMatic  

un pēc izvēles uzstādāmo radio signālu uztvērēju ESE BS 
(skat. 25. lpp.)

B I S E C U R  L I E T O T N E
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Noskatieties īsfilmu šeit:
www.bisecur-home.com/videos

Prasības sistēmaiPerfekta saspēle ar mājas tīklu

Android ierīces

• programmatūras versija 2.3

• vismaz 256 MB RAM

iOS ierīces

• sākot ar programmatūras versiju iOS 6

• sākot ar iPod touch 5. paaudzi

• sākot ar iPhone 4S

• sākot ar iPad 2

• sākot ar iPad mini

Mājas tīkls

• platjoslas interneta pieeja

• WLAN maršrutētājs
WLAN standarts IEEE 802.11b/g/n, šifrēšanas 
sistēma WPA-PSK vai WPA2-PSK, tīkla 
nosaukums bez atstarpes rakstzīmēm,  
citu gala ierīču piekļuve

• tīmekļa pārlūks
Internet Explorer, sākot ar versiju 10, Firefox, 
sākot ar versiju 14, Chrome, sākot ar versiju 22, 
Safari, sākot ar versiju 4, citas aktuālās tīmekļa 
pārlūkprogrammas, kas atbalsta Javascript  
un CSS3

• brīva LAN ligzda pie maršrutētāja

• barošanas spriegums 
(100 – 240 V AC,  50 / 60 Hz)

• viedtālrunis vai piezīmjbloks ar pieeju App StoreSM 
vai Google™ play

• atrašanās vieta, kurā ir radio savienojums  
ar lietojamo ierīci

Interneta konfigurācija Hörmann portālā

Interneta lapā www.bisecur-home.com  
Jūs piereģistrējat savu Gateway un viedtālruni  
vai piezīmjbloku, lai to caur interneta savienojumu 
varētu aktivizēt un lietot visā pasaulē. Vienreizējā 
piereģistrēšana notiek sertificētā Hörmann interneta 
lapā un garantē pilnīgu datu drošību.

www
Internets

Vadība caur internetu  
visā pasaulē

Maršrutētājs

WLAN LAN

Vadība caur WLAN,  
atrodoties mājā

Gateway

Tādu iekārtu kā garāžas vārtu, 
teritorijas vārtu, mājas ārdurvju  
un citu ierīču vadība
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Hörmann: kvalitāte bez kompromisa

Hörmann ir vienīgais izgatavotājs Eiropā, kurš pats izgatavo visus  

galvenos šādas produkcijas tipus. Hörmann savu produkciju ražo  

augsti kvalificētās rūpnīcās, nepārtraukti attīstot produktus  

un to ražošanas procesus. Plašais tirdzniecības un servisa tīkls  

visā Eiropā un pārstāvniecības ASV un Āzijā, padara firmu  

Hörmann par jūsu visuzticamāko būvniecības materiālu piegādātāju,  

nodrošinot „Kvalitāti bez kompromisa“.

GARĀŽU VĀRTI

ELEKTROPIEDZIŅAS

INDUSTRIĀLIE VĀRTI

NOLIKTAVU KRAUŠANAS 
SISTĒMAS

DURVIS

DURVJU KONSTRUKCIJAS

Hörmann KG Amshausen, Vācija

Hörmann KG Dissen, Vācija

Hörmann KG Werne, Vācija

Hörmann Tianjin, Ķīna

Hörmann KG Antriebstechnik, Vācija

Hörmann KG Eckelhausen, Vācija

Hörmann Alkmaar B.V., Nīderlande

Hörmann LLC, Montgomery IL, ASV

Hörmann KG Brandis, Vācija

Hörmann KG Freisen, Vācija

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polija

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, ASV

Hörmann KG Brockhagen, Vācija

Hörmann KG Ichtershausen, Vācija

Hörmann Beijing, Ķīna

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indija
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