13

POHONY GARÁŽOVÝCH BRÁN

75
RÝCHLEJŠIE
OTVORENIE BRÁNY

Bluetooth sériovo

SupraMatic 4
• energeticky efektívne osvetlenie LED na rovnomerné
osvetlenie garáže
• nízka spotreba v pohotovostnom režime pod 1 W
• signalizácia smeru pohybu brány prostredníctvom
smerovača (iba SupraMatic P)
• až o 75 % rýchlejšie otváranie brány (v porovnaní
s ProMatic série 3)
• 3. pozícia brány „poloha vetrania“* bez inštalácie
dodatočnej bezpečnostnej závory**
• ovládanie dvojitým 7-segmentovým displejom
• integrovaný Bluetooth prijímač (s možnosťou
zapínania a vypínania) na ovládanie pohonu so
smartfónom pomocou aplikácie Hörmann BlueSecur
(pozri strana 16 – 17)
• pripojenie pre voliteľnú Bluetooth anténu
• väčší a pohodlnejší spojovací priestor s jednoducho
prístupnými pripojeniami
• HCP rozhranie na pripojenie príslušenstva alebo
externých Smarthome systémov (pozri strana 18 – 19)
■ možné dodať od 1.10.2019

Pohony garážových brán

SupraMatic E

pre drevené brány a
brány s integrovanými
dverami

Špecifikácia
BlueSecur
Cykly za deň / hodinu

integrované Bluetooth

integrované Bluetooth

25 / 10

50 / 10

Ťažná a tlačná sila

650 N

750 N

Maximálna sila

800 N

1000 N

Max. rýchlosť otvárania
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SupraMatic P

25 cm/s

25 cm/s

Max. šírka brány

5500 mm

6000 mm

Max. plocha brány

13,75 m²

15 m²

* v spojení s nastaveným sklopným držiakom
** v spojení so snímačom klímy HKSI, UAP alebo pripojenými Smarthome systémami

40
RÝCHLEJŠIE
OTVORENIE BRÁNY

ProMatic 4
• energeticky efektívne osvetlenie LED na rovnomerné
osvetlenie garáže
• nízka spotreba v pohotovostnom režime pod 1 W
• až o 40 % rýchlejšie otváranie dverí
(v porovnaní s ProMatic Serie 3)
• 3. pozícia brány „poloha vetrania“* bez inštalácie
dodatočnej bezpečnostnej závory**
• väčší a pohodlnejší spojovací priestor s jednoducho
prístupnými pripojeniami
• HCP rozhranie na pripojenie príslušenstva alebo
externých Smarthome systémov (pozri strana 18 – 19)
■ možné dodať od 1.10.2019

Pohony garážových brán

ProMatic 4

Špecifikácia
BlueSecur

cez voliteľný Bluetooth
prijímač HET-BLE

Cykly za deň / hodinu

12 / 5

Ťažná a tlačná sila

600 N

Maximálna sila
Max. rýchlosť otvárania

750 N
20 cm/s

Max. šírka brány

5000 mm

Max. plocha brány

11,25 m²

* v spojení s nastaveným sklopným držiakom
** v spojení so snímačom klímy HKSI, UAP alebo pripojenými Smarthome systémami
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GARÁŽOVÉ BRÁNY | PRÍSLUŠENSTVO

Aplikácia Hörmann
BlueSecur
• jednoduché ovládanie pohonov garážových a
vjazdových brán, ako aj zámkov domových dverí
a pohonov vnútorných dverí pomocou smartfónu*

Symboly zobrazujú príklady
použitia*.

Otvorenie garážovej brány
Zatvorenie garážovej brány
Čiastočné otvorenie garážovej brány

• prehľadné rozhranie
• na požiadanie push správa pri rozpoznaných prijímačoch
v dosahu

Zapnutie osvetlenia pohonu
Vypnutie osvetlenia pohonu

• bezplatné stiahnutie z App Store alebo Google Play
• jednoduchý prenos trvalých a časovo obmedzených
oprávnení (kľúče používateľov)

Otvorenie vjazdovej brány
Zatvorenie vjazdovej brány

■ dostupné od 1.3.2019
Odblokovanie / otvorenie dverí

*

Ručný vysielač
v smartfóne
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v spojení s interným alebo externým
Bluetooth prijímačom od Hörmann

Jednoduchá inštalácia
• stiahnutie aplikácie Hörmann BlueSecur
• skenovanie QR kódu pohonu alebo externého
prijímača karty Hörmann BlueSecur
• automatický prenos ovládacích funkcií
do smartfónu
• individuálne nastavenie požadovaného rozsahu
funkcií používateľom
■ dostupné od 1.3.2019

Komfortná obsluha
• pomocou smartfónu, nie je potrebný ručný
vysielač alebo prvok obsluhy
• vlastné nastavenie názvov prijímačov/prístrojov,
ako aj názvov ovládacích funkcií
• individuálny výber ovládacích funkcií v závislosti
od prijímača alebo pohonu
■ dostupné od 1.3.2019

Individuálna správa
používateľov
• vrátane bezplatného používateľského kľúča
(s automatickou funkciou správcu)
• dodatočný trvalý používateľský kľúč na prenos
do ďalších smartfónov
• jednoducho dostupné prostredníctvom nákupov
v rámci aplikácií cez AppStore alebo
Google Play
• malá súprava kľúčov za 8,99 €
(1 administrátorský alebo používateľský kľúč)
• súprava kľúčov 5 za 34,99 €
(5 používateľských kľúčov)
■ dostupné od 1.3.2019
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SMARTHOME

Pripojenie HCP zbernice
pre externé SmartHome
systémy
• na ovládanie pohonov garážových a vjazdových brán
prostredníctvom existujúcich Smarthome systémov cez
aplikáciu pomocou smartfónu alebo tabletu
• pripojenie Smarthome jednotiek Gateway od rôznych výrobcov
prostredníctvom systémového vedenia
• kompatibilné s novou generáciou garážových brán 4
a s mnohými súčasnými pohonmi
■ možné dodať od 1.10.2019
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Pohony Hörmann
s kompatibilným pripojením
HCP zbernice
• Pohon garážovej brány SupraMatic
• Pohon garážovej brány ProMatic
(od 1.10.2019)
• Pohon otváravej brány RotaMatic
• Pohon otváravej brány VersaMatic
• Pohon posuvnej brány LineaMatic
Presný zoznam kompatibilných
sérií nájdete na stránke
www.hoermann.de

Modul s rádiovým spojením so
Smarthome systémom
Komfort

Úspora energie

Osvetlenie

Žalúzie

Bezpečnosť

Komfort

Úspora energie

Osvetlenie

Žalúzie

Siri ovládanie
hlasom

Bezpečnosť

Komfort

Osvetlenie

Bezpečnosť

Modul so systémovým vedením
na spojenie so Smarthome
systémom

Klíma

Inteligentné
zosieťovanie
budov

Modul s rádiovým spojením so
Smarthome systémom

Podpora pre HomeKit bude k dispozícii
neskôr v roku 2019

Modul vnútorného spínača s Wi-Fi
spojením so systémom Apple
HomeKit, s tlačidlovými funkciami
impulzu, svetla a 2. výšky otvoru
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