
 BiSecur gateway  
 med app til smarttelefon
For betjening av portåpnere, inngangsdører og andre enheter:  
smart, til enhver tid og over hele verden
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BiSecur gateway
For sentral styring av Hörmann portåpnere og trådløse mottakere

Med Hörmann BiSecur Gateway kan du enkelt styre porter og grinder,  
ytterdøren og andre elektriske apparater med trådløse mottakere fra Hörmann, 
som f.eks. utelys, fra smarttelefon eller nettbrett. I tillegg viser appen deg posisjonen 
for porten eller grinden, eller om ytterdøren* din er låst.
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Enkelt hjemmefra
BiSecur appen til smarttelefon eller nettbrett  
har intuitiv betjening og hjelper deg med å styre  
og sjekke status for porten eller grinden eller ytterdøren* 
på en enkel måte fra ethvert  
sted innenfor hjemmenettverket ditt. Alt du trenger  
å gjøre, er å opprette en forbindelse via WLAN.

Over hele verden via Internett
Du kan benytte denne komforten også når du er ute  
og reiser. Når du har registrert Gatewayen  
og smarttelefonen eller nettbrettet ditt på Internett  
på www.bisecur-home.com, opprettes din personlige 
tilgang. Med BiSecur appen kan du nå betjene  
alle funksjonene via smarttelefonens eller nettbrettets 
internettforbindelse mens du er underveis.

Lett å installere, rask å konfigurere
BiSecur Gateway kobles enkelt til ruteren din via  
en nettverkskabel eller via WLAN. De enkelte enhetene 
med trådløs Hörmann-mottaker konfigureres enkelt  
via BiSecur appen på smarttelefonen eller nettbrettet ditt. 
Programmet hjelper deg trinn for trinn med å opprette en 
eller flere motorer og eventuelt andre tilkoblede apparater.

* med spesialutstyr
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BiSecur app
For enkel betjening av smarttelefon eller nettbrett

Enkel betjening
Alle funksjoner du styrer med håndsenderen  
kan du også utføre med BiSecur appen. Den intuitive 
menyføringen gjør betjeningen svært enkel.

Enkel oversikt
Med BiSecur appen har du til enhver tid nøyaktig 
oversikt over statusen til port- eller grindåpneren 
eller til ytterdøren* din. Selvforklarende symboler 
viser deg om porten er åpen eller lukket,  
eller om ytterdøren* din er låst eller ulåst.
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Innrette «scenarier»
Kombiner flere enkeltfunksjoner til ett scenario. 
Dermed kan du åpne og lukke** f.eks. port og grind 
samtidig, styre ytterdøren* din sammen med 
utelysene eller innstille ventilasjonen for  
to garasjeporter med SupraMatic portåpner 
samtidig. Scenariene innstiller du individuelt for din 
personlige app - altså akkurat slik du ønsker det.

Enkel brukeradministrasjon
Som administrator kan du fastlegge hvilke  
enheter de enkelte brukerne skal kunne betjene.  
Dermed har du full kontroll på at naboen kan åpne 
grinden din mens du er på ferie, men ikke ytterdøren 
for å komme seg inn.

Gratis nedlasting  
i App Store eller hos Google play

* med spesialutstyr
** kun med garasjeportåpner SupraMatic  

og ekstrautstyret ESE trådløs mottakerenhet (se side 7).
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BiSecur Gateway System
Det perfekte samspillet med hjemmenettverket ditt

www
Internett

Styring via Internett  
over hele verden

Systemforutsetninger
Android-enheter
•	Programvareversjon 2.3
•	min. 256 MB RAM
•	Adobe® AIR fra versjon 4.0

iOS-enheter
•	 fra programvareversjon iOS 6
•	 fra iPod touch 4. generasjon
•	 fra iPhone 4S
•	 fra iPad 2
•	 fra iPad mini

Hjemmenettverk
•	 Internettilgang via bredbånd
•	WLAN-ruter WLAN-standard IEEE 

802.11b/g/n, kryptering WPA-PSK  
eller WPA2-PSK, nettverksnavn uten 
mellomrom, tilgang for andre terminaler

•	 Internett nettleser Internet Explorer  
fra versjon 10, Firefox fra versjon 14, 
Chrome fra versjon 22, Safari fra versjon 4 
videre aktuelle nettlesere med støtte  
fra Javascript og CSS3

•	 Ledig LAN-kontakt på ruteren
•	Driftsspenning (110 – 240 V AC / 50 / 60 Hz)
•	Smarttelefon eller nettbrett med tilgang  

til App StoreSM eller til Google™ play
•	Plassering med en trådløs tilkobling  

til enheten som skal betjenes

Internett-konfigurering
via Hörmann-portalen
Via Internettsiden www.bisecur-home.com 
melder du gatewayen og smarttelefonen eller 
nettbrettet på for styring via Internett over  
hele verden. Påmeldingen foretas én gang  
via en sertifisert Hörmann internettside  
og garanterer høyeste datasikkerhet.

Ruter

WLAN LAN

Styring hjemmefra via WLAN

Gateway

Styring av f.eks. 
garasjeporter, grinder, 
ytterdør og andre enheter
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Se kortfilmen på  
www.bisecur-home.com/videos
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BiSecur Gateway Den sentrale styringsenheten for portåpnere og trådløse 
mottakere muliggjør betjening utført av opptil 10 brukere. 
Hver bruker kan utføre opptil 16 funksjoner.
Forbindelsen til ruteren i hjemmenettverket ditt kan 
opprettes via nettverkskabel (LAN) eller trådløst (WLAN). 
Styrken på WLAN-signalene kan avleses via en lysdiode  
på gatewayen. Gatewayen må plasseres innenfor  
den trådløse rekkevidden til enhetene som skal betjenes 
(motorer eller trådløse mottakere).

Trådløs mottaker 
ESE

For garasjeportåpnere styres ordrene «Åpne port – Stopp – 
Lukk port» standardmessig med en tast. Ved bruk  
av den trådløse mottakeren ESE kan disse ordrene legges 
målrettet på bestemte taster for SupraMatic portåpnere*. 
Dermed går garasjeporten i ønsket retning. I tillegg har du 
muligheten til å integrere garasjeporten med SupraMatic 
portåpner* i spesielle scenarier, slik at porten og grinden 
din åpner eller lukker seg med én ordre.

Fotocelle For å betjene portene dine via BiSecur appen uten  
at du ser porten, må porten også sikres med en fotocelle  
i tillegg til den standardmessige kraftbegrensningen.

En liste med alle kompatible motorer og mottakere  
samt systemforutsetninger finner du på  
www.bisecur-home.com/systemkomponenten

* SupraMatic fra produksjonsår 2014, serieversjon CI

Mer informasjon om Hörmann 
portåpnere finner  
du i spesialbrosjyren  
for port- og grindåpnere.

 Garasjeport- og grindåpnere
Kompatible port- og grindåpnerløsninger fra Europas ledende portprodusent

Håndsender HSE 2 BS   
i flere farger
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Hörmann: Kompromissløs kvalitet

Som eneste produsent på det internasjonale markedet tilbyr  

Hörmann-gruppen alle porter, dører, vinduer og andre produkter  

komplett fra egen produksjon. Produktene fremstilles ved høyt  

spesialiserte fabrikker med den nyeste teknologi. Gjennom et  

omfattende salgs- og servicenett i Europa og med tilstedeværelse  

i USA og Kina er Hörmann en sterk internasjonal partner.  

Med kompromissløs kvalitet.

GARASJEPORTER

PORTÅPNERE

INDUSTRIPORTER

LASTESYSTEMER

DØRER

BESLAG

Hörmann KG Amshausen, Tyskland

Hörmann KG Dissen, Tyskland

Hörmann KG Werne, Tyskland

Hörmann Beijing, Kina

Hörmann KG Antriebstechnik, Tyskland

Hörmann KG Eckelhausen, Tyskland

Hörmann Genk NV, Belgia

Hörmann Tianjin, Kina

Hörmann KG Brandis, Tyskland

Hörmann KG Freisen, Tyskland

Hörmann Alkmaar B.V., Nederland

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Tyskland

Hörmann KG Ichtershausen, Tyskland

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Offisiell samarbeidspartner til Norges Fotballforbund
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