NYHET: Hörmann homee
Det flexibla Smarta hem-systemet för enkel app-styrning av motorer
för garageportar och infartsgrindar, lås i ytterdörrar, dörröppnare och andra
kompatibla enheter som t.ex. säkerhetskameror, termostater och rulljalusier

FUNKTIONER

Det flexibla Smarta hem-systemet
Hörmann homee
Med Smarta hem-enheten Hörmann homee Brain kan du öppna och stänga dina
portar och dörrar från Hörmann på ett ännu bekvämare sätt. Det gör du enkelt med
hjälp av din smartphone, surfplatta eller PC – dygnet runt och över hela världen.
Dessutom är systemet mycket säkert och lätt att använda och kan utökas med fler
kompatibla enheter, t.ex. säkerhetskameror, väderstationer, belysning, omkopplare,
termostater, rulljalusier och insynsskydd, rök- och rörelsedetektorer, fönster- och
dörrkontakter.
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Bekväm manövrering

Kostnadsfri app för
smartphone och surfplatta

Praktiska
funktioner

Röststyrning via Amazon
Alexa, Google Assistant,
Apple Siri

Webb-app för PC

Automatisering via Homeegram (mer
information finns på sidan 4)

Enkel installation

Enkel manövrering genom att
enheterna grupperas

Smarta hem-enheten Hörmann
homee Brain integreras enkelt i ditt
hemnätverk via en WLAN-anslutning*
till din router.
*

Väderprognos

LAN-adapter finns som tillval

Tids-/ kalenderfunktion

Flexibel fjärrstyrning
Hörmann BiSecur-fjärrsystem som standard
En detaljerad lista över kompatibla produkter från Hörmann
finns i översikten på www.hoermann.de / Mediacenter

WLAN-fjärrsystem som standard
Kompatibelt med Smarta hem-systemen: AVM Smart Home, Netatmo,
Belkin, Nuki, Homematic, myStrom, WOLF Haustechnik

Motorer för
garageportar

Motorer för
infartsgrindar

Säkerhet
(t.ex. larmsystem och kameror,
rök- och rörelsedetektorer, fönsteroch dörrkontakter, rulljalusier och
insynsskydd)

Dörröppnare

Lås i ytterdörrar

Komfort
(t.ex. belysning, fjärrmottagare,
omkopplare)

Mottagare med
eluttag

Energisparande
(t.ex. termostater, väderstationer,
regnsensorer)
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MANÖVRERING

Översiktlig, enkel,
individuell
Bekväm manövrering
Alla funktioner som du kan styra med din
fjärrkontroll kan du även styra med appen.
Den intuitiva menyn och en överskådlig
navigationsstruktur gör manövreringen
mycket enkel.
Enkel överblick
Med appen har du alltid exakt överblick över
statusen för din garageport och infartsgrind, din
ytterdörr samt andra anslutna enheter. Tydliga
symboler visar om dina portar är öppna eller
stängda och om din ytterdörr är låst eller olåst.
Registrering av händelseförlopp
Kombinera enkelt flera enskilda funktioner
till bekväma händelseförlopp, så kallade
Homeegram. Så kan du exempelvis öppna
eller stänga din garageport eller infartsgrind
med en knapptryckning och styra din ytterdörr
tillsammans med utebelysningen samtidigt.
Homeegrammen skapar du individuellt för din
personliga användning av appen – alltså helt
efter dina egna önskemål.
Internationell uppkoppling
Var du än befinner dig – på soffan, på kontoret
eller på semester – har du hela tiden full
kontroll över dina uppkopplade enheter
och kan få push-notiser* om att exempelvis
ytterdörren har låsts upp via appen eller
att rörelsedetektorn registrerar en person.
*
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Endast i kombination med motsvarande Homeegram

Utöka dina möjligheter
Smarta hem-enheten Hörmann homee Brain med
trådlös BiSecur och WLAN som standard kan när
som helst utökas med nya kuber för att lägga till

Säkerhet
t.ex. larmsystem och kameror,
rök- och rörelsedetektorer,
fönster- och dörrkontakter,
rulljalusier och insynsskydd

fler fjärrsystem. Varje kub är ansvarig för en annan
trådlös teknik och kan ”prata” med andra enheter.

ZigBee-fjärrsystem
Tillvalskub, kompatibel
med Smarta hem-systemen:
Philips Hue, Bitron, IKEA

Komfort
t.ex. belysning, fjärrmottagare
med eluttag, omkopplare

EnOcean-fjärrsystem
Tillvalskub, kompatibel
med Smarta hem-systemen:
AFRISO, Eltako

Z-Wave-fjärrsystem
Tillvalskub, kompatibel
med Smarta hem-systemen:
Aeotec, Danfoss, Devolo,
Everspring, Fibaro

WLAN-fjärrsystem
Integrerat i Hörmann homee
som standard, kompatibelt
med Smarta hem-systemen:
AVM Smart Home, Netatmo,
Belkin, Nuki, Homematic,
myStrom, WOLF Haustechnik

Energisparande
t.ex. termostater, väderstationer,
regnsensorer
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Upplev Hörmannkvalitet för nybyggen
och modernisering
Med produkter från Hörmann blir det
enkelt att planera. Välj bland beprövade
lösningar och kombinera högklassiga
produkter som fungerar perfekt
tillsammans.

Garageportar och motorer

• Garageportar
Vipp- eller takskjutportar av stål eller trä,
anpassade efter din personliga arkitekturstil.
• Portmotor och dörröppnare
Njut av komfort och inbrottsförebyggande säkerhet
med Hörmann garage- och grindmotorer.
Med dörröppnare från Hörmann kan du även dra
nytta av denna komfort i bostaden.
• Entrédörrar
Vårt omfattande program med entrédörrar har dörrmotiv
som uppfyller alla behov, krav och önskemål.
• Ståldörrar
Solida dörrar för alla områden i huset,
från källaren till vinden.

Thermo65 / Thermo46 entrédörr

• Karmar
Välj ur vårt stora program för nybygge,
utbyggnad och modernisering.

Ståldörrar
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Hörmann – kvalitet utan kompromisser

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., Nederländerna

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

Hörmann erbjuder ett komplett sortiment av

GARAGEPORTAR

byggprodukter från egna fabriker. Vi har ett nätverk

MOTORER

Asien. Detta gör oss till en stark och pålitlig interna -

INDUSTRIPORTAR
LASTNINGSTEKNIK

tionell partner för byggprodukter av högsta klass.

DÖRRAR

Vi står för ”Kvalitet utan kompromisser”.

KARMAR

Hörmann Svenska AB, Box 1206, S-701 12 Örebro

www.hoermann.com

Europa och vi har även etablerat oss i USA och
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av försäljnings- och service företag över hela

