NYHED: Hörmann homee
Det fleksible Smart Home-system med nem app-betjening af garageog låge- åbnere, dørlåse, døråbnere og andre kompatible apparater
som f.eks. sikkerhedskameraer, varmetermostater eller rulleskodder

FUNKTIONER

Fleksibelt Smart Home-system
Hörmann homee
Med Smart Home-centralen Hörmann homee Brain er det endnu nemmere at åbne
og lukke Hörmann porte og døre. Og det gælder på alle tidspunkter af døgnet og fra
alle steder i hele verden med din smartphone, tablet eller pc. Endvidere er systemet
sikkert og nemt at betjene og kan udvides med flere kompatible apparater som f.
eks. sikkerhedskameraer, vejrstationer, belysning, varmetermostater, rulleskodder
og hegn, røg- og bevægelsesmeldere samt vindues- og dørkontakter.
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Komfortabel betjening

Gratis app til
smartphone og tablet

Web-app til pc

Nyttige funktioner

Stemmestyring via Amazon
Alexa, Google Assistant,
Apple Siri

Automatisering med Homeegrammer
(yderligere informationer kan findes
på side 4)

Nem installation

Nem betjening ved
gruppering af apparater

Smart Home-centralen Hörmann
homee Brain er nem at integrere i dit
netværk med en WLAN-forbindelse*
til din router.
*

Vejrudsigt

LAN-adapter leveres som ekstraudstyr

Tids-/ kalenderfunktion

Trådløs styring med mange muligheder
Hörmann BiSecur trådløst system som standard
Den nøjagtige liste over alle kompatible Hörmann produkter kan findes
i kompatibilitetsoversigten på www.hoermann.de/Mediacenter

WLAN-trådløst system som standard
kompatibelt med Smart Home-systemer: AVM Smart Home, Netatmo,
Belkin, Nuki, Homematic, myStrom, WOLF Haustechnik

Garageportåbnere

Indkørselslågeåbnere

Sikkerhed
(f.eks. alarmanlæg og kameraer,
røg- og bevægelsesmeldere,
vindues- og dørkontakter,
rulleskodder og hegn)

Døråbnere

Dørlåse

Komfort
(f.eks. belysning, trådløse modtagere
og kontakter)

Stikkontaktmodtager

Energibesparelser
(f.eks. varmetermostater, vejrstationer
og regnsensorer)
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BETJENING

Overskueligt,
enkelt, individuelt
Komfortabel betjening
Alle funktioner, som du aktiverer med dine
manuelle sendere, kan også udføres med
app'en. Den intuitive menuguide og den
overskuelige navigationsstruktur gør
betjeningen meget nem.
Nem oversigt
Med app'en har du altid det nøjagtige overblik
over status for din garage- eller indkørselslåge,
din dørlås og alle de andre tilsluttede apparater.
Selvforklarende symboler fortæller, om dine
porte eller låger er åbne eller lukkede, eller om
din dørlås er låst.
Oprettelse af "scenarier"
Du kan kombinere flere enkeltfunktioner til
praktiske scenarier, de såkaldte Homeegrammer.
Med et tryk på en knap kan du åbne og lukke
din garage- og indkørselslåge samtidigt og
styre din hoveddør sammen med den
udvendige belysning. Du kan oprette
Homeegrammerne til dine personlige appanvendelser - altså helt efter dine ønsker.
Netværk verden over
Uanset om du ligger på sofaen, sidder på
kontoret eller er på ferie: Du har altid den fulde
kontrol over dine forbundne apparater og
informeres efter ønske med push-meddelelse*,
hvis hoveddøren låses op via app'en, eller hvis
bevægelsesmelderen registrerer en person.
*

4

Kun muligt med et Homeegram, der er oprettet hertil.

Udvid dine muligheder
Smart Home-centralen Hörmann homee Brain med
BiSecur og trådløst WLAN kan når som helst udvides
med nye terninger (cubes) og dermed udvides med

Sikkerhed
f.eks. alarmanlæg og kameraer,
røg- og bevægelsesmeldere,
vindues- og dørkontakter,
rulleskodder og hegn

flere trådløse systemer. Alle terninger arbejder med
forskellige trådløse teknologier og kan "tale" med andre
apparater.

ZigBee trådløst system
Terning som ekstraudstyr, kompatibel
med Smart Home-systemer:
Philips Hue, Bitron, IKEA

Komfort
f.eks. Belysning, stikkontaktmodtager og kontakter

EnOcean trådløst system
Terning som ekstraudstyr, kompatibel
med Smart Home-systemer:
AFRISO, Eltako

Z-Wave trådløst system
Terning som ekstraudstyr, kompatibel
med Smart Home-systemer:
Aeotec, Danfoss, Devolo, Everspring,
Fibaro

WLAN-trådløst system
Integreret som standard i Hörmann
homee, kompatibelt med Smart
Home-systemer:
AVM Smart Home, Netatmo, Belkin,
Nuki, Homematic, myStrom, WOLF
Haustechnik

Energibesparelser
f.eks. varmetermostater,
vejrstationer og regnsensorer

Du kan finde yderligere
informationer på
www.hoermann.de/homee
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Oplev kvaliteten
fra Hörmann
til nyt byggeri
og modernisering
Med Hörmann har du mulighed
for optimal allround planlægning.
Løsninger, som er omhyggeligt tilpasset

Garageporte og åbnere

hinanden, giver dig kvalitetsprodukter
med høj funktionalitet til alle områder.
• Garageporte
Passer til din personlige arkitekturstil: Vippe- eller
ledhejseporte i stål eller træ.
• Port- og døråbnere
Nyd komforten og den indbrudshæmmende sikkerhed
med Hörmann åbnere til garageporte og låger.
Med døråbnerne fra Hörmann kan du også nyde godt
af denne komfort i dit hjem.
• Hoveddøre
Du finder et passende dørmotiv til ethvert behov
og krav i vores omfattende hoveddørsprogram.

Thermo65 / Thermo46 hoveddør

• Ståldøre
De solide døre til alle områder i huset, fra kælder til tag.

Ståldøre
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Hörmann: Kvalitet uden kompromis

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., Nederlandene

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., Indien

Som den eneste producent på det internationale marked leverer

GARAGEPORTE

Hörmann gruppen alle vigtige komponenter fra samme leverandør.

PORTÅBNERE

fabrikker. Et net af handels- og servicevirksomheder overalt
i Europa og afdelinger i Amerika og Asien gør Hörmann til din

INDUSTRIPORTE
LÆSSETEKNIK

stærke, internationale partner i byggekomponenter af høj kvalitet.

DØRE

Kvalitet uden kompromis.

KARME
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Salg • Service • Montage

Hörmann Danmark - tlf. 86 43 72 22 - www.hoermann.dk - info@hoermann.dk

Vi støtter dansk fodbold

www.hoermann.com

Alt produceres efter den nyeste teknik på højt specialiserede

· DBU LandskampPartner

Hörmann Danmark - tlf. 86 43 72 22 - www.hoermann.dk - info@hoermann.dk

