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BiSecur Gateway
koos nutitelefoni rakendusega
Ajamite, välisuste ja muude seadmete juhtimiseks:
nutikas, kasutatav igal ajal ja kõikjal maailmas

BiSecur Gateway

Hörmanni ajamite ja vastuvõtjate tsentraalseks juhtimiseks

Hörmanni BiSecur Gateway võimaldab Teil garaaži- ja väravaajameid, välisust
ning teisi Hörmanni vastuvõtjaga elektriseadmeid (nt valgustid) mugavalt juhtida
nutitelefoni või tahvelarvutiga. Lisaks näitab Teile rakendus ära ka garaaži- või
väravaajamite asendi ning välisukse lukustuse oleku*.
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Mugavalt kodus olles
Lihtsasti kasutatav nutitelefoni või tahvelarvuti rakendus
BiSecur võimaldab Teil juhtida garaaži- ja väravaajamit
ning kontrollida nende ja välisukse olekut* – mugavalt ja
ükskõik mis kohas Teie koduvõrgus. Selleks tuleb luua
lihtne WLAN-ühendus.

Interneti kaudu kõikjal maailmas
Seda mugavust saab kasutada ka kõikjal maailmas.
Isikliku juurdepääsu aktiveerimiseks tuleb Teil Gateway
ja nutitelefon või tahvelarvuti registreerida internetis
aadressil www.bisecur-home.com. BiSecur rakenduse
abil saab seejärel läbi internetiühenduse kõiki funktsioone
juhtida nutitelefoni või tahvelarvutiga.

Lihtne installeerimine,
kiire konfigureerimine
BiSecur Gateway ühendatakse lihtsalt võrgukaabli või
WLAN-i abil ruuteriga. Hörmanni vastuvõtjatega seadmed
konfigureeritakse rakendusega BiSecur nutitelefonis või
tahvelarvutis. Seejuures abistab Teid programm sammsammult ühe või siis mitme ajami seadistamisel ning
vajadusel ka teiste ühendatud seadmete puhul.

* koos lisavarustusega
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Rakendus BiSecur

Lihtne kasutada nutitelefoni või tahvelarvutiga

Mugav kasutamine

Lihtne ülevaade

Kõiki neid funktsioone, mida saate kasutada
kaugjuhtimispuldiga, saate juhtida ka rakendusega
BiSecur. Lihtne ja loogiline menüü muudab
kasutamise väga lihtsaks.

Rakendusega BiSecur on Teil igal ajal ülevaade Teie
garaaži- ja väravaajami ning välisukse olekust*.
Selgesti mõistetavad sümbolid näitavad Teile,
kas uksed või väravad on avatud või suletud ning
kas Teie välisuks* on lukustatud või mitte.
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Tasuta allalaadimine portaalidest App Store
või Google play

„Stsenaariumide” seadistamine

Lihtne kasutajahaldus

Kombineerige mitu eraldi funktsiooni üheks
stsenaariumiks. Nii saate näiteks ühe nupuvajutusega
garaažiukse ja värava korraga sulgeda ja avada**,
välisust* koos välisvalgustusega juhtida või kahe
SupraMatic ajamiga garaaži korral mõlemad uksed
õhutusasendisse tõsta. Stsenaariumid koostate
individuaalselt just Teie rakenduse jaoks – seega just
vastavalt Teie soovidele.

Administraatorina saate kindlaks määrata, milliseid
seadmeid saavad erinevad kasutajad juhtida.
Nii on Teil näiteks kontroll selle üle, et saate naabrile
oma puhkuse ajaks anda õiguse avada Teie
aiaväravat, aga mitte välisust et, majja pääseda.

* koos lisavarustusega
** võimalik ainult koos ajamiga SupraMatic ja lisavarustuse hulka kuuluva
vastuvõtjaga ESE (vaata lehekülg 7).
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BiSecur Gateway süsteem

Perfektne sobivus Teie koduvõrguga

Android seadmed
• tarkvara versioon 2.3
• min 256 MB RAM
• Adobe ® AIR alates versioonist 4.0
Juhtimine kodus WLAN-i
kaudu

Juhtimine kõikjal maailmas
interneti kaudu

www

Koduvõrk

Nutitelefoni rakendus

Süsteeminõuded

Ruuter

WLAN

Internet

LAN

iOS seadmed
• alates tarkvara versioonist iOS 6
• alates iPod touch 4. generatsioonist
• alates iPhone 4
• alates iPad 2
• alates iPad mini
Koduvõrk
• lairiba internetiühendus
• WLAN-ruuter
WLAN-i standard IEEE 802.11b/g/n,
krüpteering WPA-PSK või WPA2-PSK,
võrgunimi ilma tühikuteta, ligipääs
täiendavatele lõppseadmetele
• veebilehitseja
Internet Explorer alates versioonist 10,
Firefox alates versioonist 14, Chrome alates
versioonist 22, Safari alates versioonist 4,
teised veebilehitsejad, millel on Javascripti
ja CSS3 tugi
• vaba LAN-pistikupesa ruuteril
• toitepinge (110 – 240 V AC / 50 / 60 Hz)
• nutitelefon või tahvelarvuti, mis ühendub
portaalidega App Store SM või Google™ play
• käitatava seadmega raadioside ühenduseks
sobilik asukoht

Kaugjuhtimine Gateway kaudu

Gateway

Konfigureerimine internetis
Hörmanni portaali kaudu
Näiteks garaažiuste,
väravate, välisukse ja
muude seadmete juhtimine

Vaadake lühifilmi aadressil:
www.bisecur-home.com/videos
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Internetilehel www.bisecur-home.com
registreerite Gateway ning nutitelefoni
või tahvelarvuti kasutamiseks interneti kaudu.
Ühekordne registreerimine käib sertifitseeritud
Hörmann internetilehe kaudu ja seejuures
on tagatud väga tugev andmekaitse.

BiSecur Gateway

Tsentraalne kontrollerseade Teie ajamitele ja vastuvõtjatele
võimaldab seadmeid käitada kuni 10 kasutajal. Ühel
kasutajal on võimalik juhtida kuni 16 funktsiooni.
Ühendus Teie koduvõrgu ruuteriga saab olla teostatud
võrgukaabli (LAN) abil või ilma kaablita (WLAN). WLAN-i
signaali tugevust on võimalik kontrollida Gateway
seadmel oleva LED abil. Gateway tuleb paigaldada
nii, et see asuks juhitavate seadmete (ajamite või
vastuvõtjate) raadioside levialas.

Vastuvõtja ESE

Standardina juhitakse garaažiustel käske „uks lahti – stopp
– uks kinni” ühe nupuga. Vastuvõtjaga ESE saab ajamil
SupraMatic* need käsud määrata kindlatele nuppudele.
Nii liigub Teie garaažiuks otse soovitud suunda. Lisaks
on Teil võimalik ajamiga SupraMatic* varustatud
garaažiuks lisada spetsiaalsetesse stsenaariumidesse,
nii et näiteks ühe käsuga avanevad või sulguvad
korraga nii garaažiuks kui ka värav.

Fotosilm

Uste ja väravate käitamiseks rakendusega BiSecur
juhtudel, kus uks või värav ei asu Teie vaateväljas, peab
uksel või väraval lisaks standardvarustusse kuuluvale
jõupiirangule olema ka turvalisust tagav fotosilm.

Nimekirja kõikidest ühilduvatest ajamitest
ja vastuvõtjatest ning süsteeminõuetest leiate aadressilt
www.bisecur-home.com/systemkomponenten

* SupraMatic alates tootmisaastast 2014, seeriaversioon CI

Hörmanni BiSecur –
moodne kaugjuhtimissüsteem
garaažiukse- ja väravaajamitele

Garaažiukse- ja väravaajamid
Ühilduvad ajamilahendused Euroopa tootjalt nr 1

Rohkem informatsiooni
Hörmanni ajamite kohta
leiate tootekataloogist
„Garaažiukse- ja väravaajamid”.
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Hörmann: kompromissitu kvaliteet

Hörmann KG Amshausen, Saksamaa

Hörmann KG Antriebstechnik, Saksamaa

Hörmann KG Brandis, Saksamaa

Hörmann KG Brockhagen, Saksamaa

Hörmann KG Dissen, Saksamaa

Hörmann KG Eckelhausen, Saksamaa

Hörmann KG Freisen, Saksamaa

Hörmann KG Ichtershausen, Saksamaa

Hörmann KG Werne, Saksamaa

Hörmann Genk NV, Belgia

Hörmann Alkmaar B.V., Madalmaad

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poola

Hörmann Beijing, Hiina

Hörmann Tianjin, Hiina

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann on rahvusvahelisel turul ainuke tootja, kes pakub kõiki

GARAAŽIUKSED

olulisi uste ja väravatega seotud tooteid. Kõik Hörmanni tooted

AJAMID

ning esindustele Ameerikas ja Hiinas on Hörmann Teile tugev

TÖÖSTUSHOONETE UKSED
LAADIMISTEHNIKA

rahvusvaheline partner kvaliteetsete ehituselementide valdkonnas.

UKSED

Hörmann ei tee järeleandmisi kvaliteedilt.

LENGID

www.hoermann.com

kasutades. Tänu laiaulatuslikule müügi- ja teenindusvõrgule
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on valmistatud spetsialiseerunud tehastes uusimat tehnoloogiat

