
Rádiový systém BiSecur
Komfort a bezpečnosť  
pre Váš domov

Pohony BiSecur
pre garážové a vjazdové brány

Nový rádiový systém BiSecur získate pre všetky 

pohony Hörmann a Vašu sekcionálnu bránu, výklopnú 

bránu, rolovaciu alebo vjazdovú bránu Hörmann  

tak budete ovládať ešte komfortnejšie a bezpečnejšie. 

Vo firme Hörmann okrem toho získate navzájom 

optimálne zosúladený 100 %-ne kompatibilný systém.

Pevné príslušenstvo
pre vonkajšiu oblasť

Aj pri pevne namontovaných ovládacích prvkoch  

sa môžete spoľahnúť na bezpečnú rádiovú techniku 

BiSecur. Komfortná obsluha je možná zadaním kódu 

alebo prostredníctvom odtlačku prsta.

Elegantné ručné vysielače
s dokonalým tvarom

Pomocou atraktívnych ručných 

vysielačov BiSecur môžete ovládať 

aj pohony garážových a vjazdových 

brán Hörmann s rádiovou 

frekvenciou 868 MHz.  

(rok výroby 2005 – 2011)*.

Exkluzívne ručné vysielače
so vzhľadom klavírneho laku

Ručný vysielač HS 5 BS
4-tlačidlový  
plus zisťovanie stavu

Ručný vysielač HSE 2 BS
2-tlačidlový  
vrátane prívesku na kľúče

Ručný vysielač HS 4 BS
4-tlačidlový (nie je možné 
zakúpiť v bielej farbe)

Ručný vysielač HS 1 BS 
1-tlačidlový (nie je možné 
zakúpiť v bielej farbe)

Rádiový kódovací spínač 
FCT 3 BS
s 3 funkciami,  
s osvetlenými tlačidlami

Pohon garážovej brány 
SupraMatic, séria 3

Pohon garážovej brány 
ProMatic

Pohon vjazdovej otváravej 
brány RotaMatic

Pohon vjazdovej otváravej 
brány LineaMatic

Nové, exkluzívne ručné vysielače 

BiSecur očaria nielen čiernym 

alebo bielym vysoko lesklým 

povrchom so vzhľadom 

klavírneho laku, ale aj elegantným 

tvarom, ktorý sa mimoriadne 

príjemne drží v ruke.

Rádiová čítačka odtlačkov 
prstov FFL 12 BS (obr. vľavo)
pre 3 funkcie  
a až 12 odtlačkov prstov

Rádiový kódovací spínač 
FCT 10 BS (obr. vpravo)
s 10 funkciami,  
s osvetlenými tlačidlami  
a ochrannou clonou

Ďalšie informácie nájdete u Vášho predajcu alebo 
na www.hoermann.com

Ručný vysielač Hörmann 
s rádiovou frekvenciou 
868 MHz

* Zisťovanie stavu nie je pritom možné
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Komfortné zisťovanie polohy brány
Pohodlná a bezpečná obojsmerná rádiová technika

Už nikdy viac nemusíte ísť vo vetre a v nečase pred 

dvere, aby ste skontrolovali, či je brána zatvorená.  

Po jednom stlačení tlačidla uvidíte na farbe LED 

diódy na ručnom vysielači HS 5 BS, či je Vaša 

garážová brána zatvorená. Na požiadanie sa brána 

zatvorí ďalším stlačením tlačidla.

Novo vyvinutý, extrémne bezpečný systém kódovania 

BiSecur Vám poskytne dobrý pocit z toho, že žiadna 

cudzia osoba nedokáže skopírovať Váš rádiový 

signál. Odskúšané a certifikované bezpečnostnými 

expertmi na Ruhr-Universität Bochum a tak bezpečné 

ako online banking.

Hörmann BiSecur
Moderný rádiový systém pre pohony garážových 
a vjazdových brán

Inovatívna technika
Ušľachtilo zabalená

Certifikovaná bezpečnosť
so stabilným, bezporuchovým dosahom

Nové ručné vysielače  

BiSecur boli ocenené 

medzinárodnou porotou  

za ich exkluzívny dizajn.

Obojsmerný a mimoriadne bezpečne zakódovaný 

rádiový systém BiSecur je považovaný za techniku 

budúcnosti na komfortné a bezpečné ovládanie 

garážových brán, vjazdových brán, svetla a pod.

w
w

w
.h

oe
rm

an
n.

co
m

w
w

w
.h

oe
rm

an
n.

co
m

St
av

 0
3.

20
12

 / 
tla

č 
04

.2
01

2 
/ H

F 
86

32
1 

SK
 / 

PD
F

Ob
rá

zo
k 

v 
or

ig
in

ál
ne

j v
eľ

ko
st

i

NOVINKA

Len u firmy Hörmann




