NYHET: Hörmann homee
Det fleksible Smart Home-systemet for enkel appbetjening av garasjeportog grindåpnere, dørlåser, døråpnere samt andre kompatible enheter, som
sikkerhetskameraer, varmetermostater eller sjalusier

FUNKSJONER

Fleksibelt Smart Home-system
Hörmann homee
Med Smart Home-sentralen Hörmann homee Brain blir det enda lettere å åpne
Hörmann-portene og -dørene. Med smarttelefon, nettbrett eller PC kan du faktisk
åpne og lukke dører og porter døgnet rundt, uansett hvor i verden du måtte befinne
deg. I tillegg er systemet ekstra sikkert, lett å betjene og kan utvides med flere
kompatible enheter, som sikkerhetskameraer, værstasjoner, belysning, brytere,
varmetermostater, sjalusier og skjermer, røyk- og bevegelsesvarslere, vindusog dørkontakter.
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Enkel betjening

Gratis app for smarttelefon
og nettbrett

Nyttige funksjoner

Nettapplikasjon for PC

Språkstyring via Amazon
Alexa, Google Assistant,
Apple Siri

Automatisering ved hjelp av
Homeegrammer (du finner mer
informasjon på side 4)

Enkel installasjon

Enkel betjening ved hjelp av
gruppering av enheter

Smart Home-sentralen Hörmann
homee Brain integreres enkelt med
ruteren i hjemmenettverket ditt via en
Wi-Fi-forbindelse.
*

Værvarsel

valgfri LAN-adapter tilgjengelig

Tids-/kalenderfunksjon

Allsidig trådløs styring
Standard trådløst Hörmann BiSecur-system
Den nøyaktige listen over kompatible produkter fra Hörmann finner
du i kompatibilitetsoversikten på www.hoermann.no / Mediasenter

Standard trådløst Wi-Fi-system
kompatibelt med Smart Home-systemer: AVM Smart Home, Netatmo,
Belkin, Nuki, Homematic, myStrom, WOLF husteknologi

Garasjeportåpnere

Grindåpnere

Sikkerhet
(f.eks. alarmanlegg og kameraer,
røyk og bevegelsesvarslere, vindusog dørkontakter, sjalusier og skjermer)

Døråpnere

Dørlåser

Komfort
(f.eks. belysning, radiomottakere,
brytere)

Stikkontaktmottaker

Energisparing
(f.eks. varmetermostater,
værstasjoner, regnsensorer)
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BETJENING

Oversiktlig, enkel,
individuell
Enkel betjening
Alle funksjoner du styrer med håndsenderne,
kan du også utføre med appen. Den intuitive
menyføringen og en oversiktlig navigasjonsstruktur
gjør betjeningen svært enkel.
Enkel oversikt
Med appen har du til enhver tid nøyaktig oversikt
over statusen til garasjeporten, grinden, dørlåsen
samt andre tilkoblede enheter. Selvforklarende
symboler viser deg om portene er åpne eller
lukket, eller om ytterdøren er låst eller ulåst.
Innrette «scenarier»
Kombiner enkelt flere enkeltfunksjoner til
komfortable scenarier, såkalte Homeegrammer.
Dermed kan du med ett tastetrykk åpne
og lukke garasjeporten og grinden samtidig
og styre ytterdøren sammen med utelysene.
Homeegrammene innretter du individuelt for din
personlige app – altså akkurat slik du ønsker det.
Global tilkobling
Enten du er på sofaen, på kontoret eller på ferie:
Ved behov har du til enhver tid full kontroll over de
tilkoblede enhetene dine, og hvis du ønsker det,
informeres du via push-varsel* f.eks. når dørlåsen
låses opp via appen eller bevegelsesvarsleren
registrerer en person.
*
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Kun i forbindelse med et tilsvarende Homeegramm.

Utvid mulighetene dine
Smart Home-sentralen Hörmann homee Brain med
standard BiSecur og trådløst Wi-Fi kan når som helst
utvides med nye kuber (Cubes) og dermed med flere

Sikkerhet
f.eks. alarmanlegg og kameraer,
røyk- og bevegelsesvarslere,
vindus- og dørkontakter, sjalusier
og skjermer

trådløse systemer. Hver kube er ansvarlig for en egen
trådløs teknologi og kan «snakke» med andre enheter.

Trådløst system Zigbee
valgfri kube, kompatibel
med Smart Home-systemer:
Philips Hue, Bitron, IKEA

Komfort
f.eks. belysning,
stikkontaktmottakere, brytere

Trådløst system EnOcean
valgfri kube, kompatibel
med Smart Home-systemer:
AFRISO, Eltako

Trådløst system Z-Wave
valgfri kube, kompatibel
med Smart Home-systemer:
Aeotec, Danfoss, Devolo,
Everspring, Fibaro

Trådløst Wi-Fi-system
som standard integrert i Hörmann
homee, kompatibelt med Smart
Home-systemer:
AVM Smart Home, Netatmo,
Belkin, Nuki, Homematic,
myStrom, WOLF husteknologi

Energisparing
f.eks. varmetermostater,
værstasjoner, regnsensorer

Du finner mer informasjon på
www.hoermann.de/homee
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Opplev Hörmannkvalitet i nye bygg
og ved rehabilitering
Det er enkelt å planlegge med Hörmann.
Løsninger som er nøye tilpasset
hverandre gir deg førsteklasses
produkter med høy funksjonalitet
til alle bruksområder.

Garasjeporter og portåpnere

• Garasjeporter
Optimalt tilpasset din personlige arkitekturstil:
Vippe- og leddporter av stål eller tre.
• Dør- og portåpnere
Nyt høy komfort og sikkerhet mot innbrudd
med garasjeport- og grindåpnere fra Hörmann.
Med døråpnere fra Hörmann kan du dra nytte
av den samme komforten i ditt hjem.
• Ytterdører
I vårt omfattende ytterdørsprogram finner
du et passende dørmotiv for alle behov og krav.
• Ståldører
Solide dører til alle områder i huset, fra kjeller til loft.

Thermo65 / Thermo46 ytterdør

Ståldører
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Hörmann: Kompromissløs kvalitet

Hörmann KG Amshausen, Tyskland

Hörmann KG Antriebstechnik, Tyskland

Hörmann KG Brandis, Tyskland

Hörmann KG Brockhagen, Tyskland

Hörmann KG Dissen, Tyskland

Hörmann KG Eckelhausen, Tyskland

Hörmann KG Freisen, Tyskland

Hörmann KG Ichtershausen, Tyskland

Hörmann KG Werne, Tyskland

Hörmann Alkmaar B.V., Nederland

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Beijing, Kina

Hörmann Tianjin, Kina

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

Hörmann er den eneste garasjeportprodusenten som leverer

GARASJEPORTER

komplette porter, hvor aller port- og portåpnerkomponenter

PORTÅPNERE

med dagens tekniske standarder, og selges gjennom vårt

INDUSTRIPORTER
LASTESYSTEMER

landsdekkende forhandlernettverk. Våre forhandlere kan

DØRER

alt om våre porter og har egne sertifiserte montører.

BESLAG

www.hoermann.com

vi kompromissløs kvalitet. Varene produseres i samsvar
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blir utviklet og produsert av Hörmann selv. Dette kaller

