
 BiSecur Gateway  
 met smartphone-app
Voor de bediening van aandrijvingen, voordeuren  
en andere toestellen: smart, te allen tijde en wereldwijd

NIEUW



BiSecur Gateway
Voor de centrale besturing van uw Hörmann-aandrijvingen en draadloze ontvangers

Met de Hörmann BiSecur Gateway kunt u uw garagedeur- en inrithekaandrijvingen, 
uw voordeur alsook andere elektrische toestellen voorzien van draadloze  
Hörmann-ontvangers, zoals bv. lampen, gemakkelijk vanaf uw smartphone  
of tablet besturen. Bovendien toont de app u ook de actuele positie van  
uw garagadeur of inrithek en geeft zij aan of uw voordeur op slot is of niet.
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Comfortabel van thuis uit
Via de intuïtief te gebruiken BiSecur app op uw smartphone 
of tablet bestuurt en controleert u de actuele toestand  
van uw garagedeur, inrithek of voordeur* – comfortabel 
vanop eender welke plaats binnen het bereik van uw 
thuisnetwerk. Bovendien kunt u de verbinding gemakkelijk 
via WLAN tot stand brengen.

Wereldwijd via het internet
Ook als u onderweg bent, kunt u van dit comfort genieten. 
Na de online-registratie van uw gateway en uw smartphone 
of tablet op www.bisecur-home.com wordt uw persoonlijke 
toegang geactiveerd. Met de BiSecur app kunt u nu 
onderweg alle functies vanaf uw smartphone of tablet  
via de internetverbinding bedienen.

Makkelijk geïnstalleerd,  
snel geconfigureerd
De BiSecur gateway wordt gewoon met behulp van een 
netwerkkabel of via WLAN met uw router verbonden.  
De configuratie van de verschillende toestellen met 
draadloze Hörmann-ontvangers gebeurt via de BiSecur 
app op uw smartphone of tablet. Daarbij begeleidt het 
programma u stap voor stap bij de instelling van één  
of meerdere aandrijvingen of van eventueel andere 
aangesloten toestellen.

* met speciale uitrusting
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BiSecur app
Voor de eenvoudige bediening van uw smartphone of tablet

Gebruiksvriendelijk
Alle functies, die u met uw handzenders bestuurt, 
kunt u ook met de BiSecur app uitvoeren.  
De intuïtieve menustructuur maakt de bediening  
zeer eenvoudig.

Alles in één oogopslag
Met de BiSecur app heeft u op elk moment  
een nauwkeurig overzicht over de status van  
uw garagedeur, inrithek en voordeur*. Duidelijke, 
voor zich sprekende symbolen geven u aan  
of uw poort of hek geopend of gesloten is en  
of uw voordeur* al dan niet vergrendeld is.
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Instelling van „scenario’s”
U kunt eenvoudigweg meerdere aparte functies  
tot één scenario combineren. Zo kunt u met één  
druk op een toets bv. uw garagedeur en inrithek 
gelijktijdig openen of sluiten**, uw voordeur*  
samen met de buitenverlichting besturen of bij  
twee garagedeuren met SupraMatic-aandrijving 
gelijktijdig de ventilatiepositie instellen. De 
scenario’s stelt u individueel voor uw persoonlijke 
app in – geheel naar uw wensen dus.

Eenvoudig gebruikersbeheer
Als administrator kunt u bepalen, welke toestellen 
door de betreffende gebruiker kunnen worden 
bediend. Zo heeft u de volledige controle dat  
bv. uw buurman tijdens uw vakantie wel het inrithek 
kan openen, maar niet uw voordeur om uw huis  
te betreden.

Gratis download  
in de App Store of bij Google play

* met speciale uitrusting
** enkel mogelijk met garagedeuraandrijving SupraMatic  

en optionele draadloze ontvanger ESE (zie pagina 7).

5



BiSecur Gateway Systeem
Het perfecte samenspel met uw thuisnetwerk

www
Internet

Besturing wereldwijd  
via internet

Systeemvoorwaarden
Androïd-toestellen
•	Softwareversie 2.3
•	Min. 256 MB RAM
•	Adobe® AIR vanaf versie 4.0

iOS toestellen
•	 Vanaf softwareversie iOS 6
•	 Vanaf iPod touch 4. generatie
•	 Vanaf iPhone 4
•	 Vanaf iPad 2
•	 Vanaf iPad mini

Thuisnetwerk
•	Breedband-internettoegang
•	WLAN router  

WLAN standaard IEEE 802.11b/g/n, 
versleuteling WPA-PSK of WPA2-PSK, 
netwerknaam zonder spaties,  
toegang voor andere toestellen

•	 Internet browser  
Internet Explorer vanaf versie 10,  
Firefox vanaf versie 14, Chrome vanaf  
versie 22, Safari vanaf versie 4, andere 
actuele webbrowsers met ondersteuning 
van Javascript en CSS3

•	 Vrije LAN-poort op de router
•	Spanningstoevoer 

(110 – 240 V AC / 50 / 60 Hz)
•	Smartphone of tablet met toegang  

tot de App StoreSM of tot Google™ play
•	 Locatie met draadloze verbinding naar  

het te bedienen toestel

Internetconfiguratie
via het Hörmann-portaal
Via de internetpagina www.bisecur-home.com 
meld u uw gateway alsook uw smartphone  
of tablet voor de wereldwijde besturing  
via internet aan. De eenmalige aanmelding 
gebeurt via een gecertificeerde Hörmann 
internetpagina en vrijwaart de hoogste 
veiligheid van uw gegevens.

Router

WLAN LAN

Besturing van bij u thuis  
via WLAN

Gateway

Besturing van bv. 
garagedeuren,  
inrithekken, voordeur  
en andere toestellen
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Bekijk ons filmpje op:  
www.bisecur-home.com/videos
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BiSecur Gateway De centrale besturingseenheid voor uw aandrijvingen  
en draadloze ontvangers laat de bediening door maximum 
10 gebruikers toe. In totaal kunnen door iedere gebruiker 
maximum 16 functies worden uitgevoerd.
De verbinding naar uw router in het thuisnetwerk kan  
via netwerkkabel (LAN) of draadloos (WLAN) gebeuren.  
De sterkte van het WLAN-signaal wordt met een LED  
op de gateway aangegeven. De gateway moet  
binnen de reikwijdte van de te bedienen toestellen  
(aandrijvingen of draadloze ontvangers) geplaatst worden.

Draadloze 
ontvanger ESE

Standaard worden bij garagedeuraandrijvingen de bevelen 
”Deur open – Stop – Deur dicht” met één toets bestuurd. 
Met de draadloze ontvanger ESE kunnen bij de 
SupraMatic-aandrijving* deze bevelen doelgericht  
aan aparte toetsen worden toegewezen. Zo beweegt  
uw garagedeur onmiddellijk in de gewenste richting. 
Bovendien heeft u de mogelijkheid om uw garagedeur  
met de SupraMatic-aandrijving* in speciale scenario’s  
te integreren, zodat uw garagedeur en inrithek  
met slechts een bevel opent of sluit.

Fotocel Om uw deuren met de BiSecur app te bedienen, zonder  
dat u zicht op de deur heeft, moet de deur behalve met  
de standaard krachtbegrenzing ook met een fotocel 
worden beveiligd.

Een lijst met alle compatibele aandrijvingen  
en ontvangers alsook de systeemvereisten vindt u op  
www.bisecur-home.com/nl/systeemcomponente

* SupraMatic vanaf bouwjaar 2014, standaardversie CI

Meer informatie over Hörmann-
deuraandrijvingen vindt  
u in de brochure Aandrijvingen 
voor garagedeuren en inrithekken.

Aandrijvingen voor  
 garagedeuren en inrithekken
Compatibele oplossingen van de Nr. 1 in Europa

Hörmann BiSecur: 
het moderne radiosysteem  
voor garagedeur- en inrithekaandrijvingen
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Hörmann: kwaliteit zonder compromissen

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale  

markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Ze worden  

in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste  

stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoops- en  

servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en China  

is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige  

bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

DEUREN VOOR GARAGES

AANDRIJVINGEN

DEUREN VOOR DE INDUSTRIE

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

ANDERE DEURTYPES

KOZIJNEN

Hörmann KG Amshausen, Duitsland

Hörmann KG Dissen, Duitsland

Hörmann KG Werne, Duitsland

Hörmann Beijing, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Duitsland

Hörmann KG Eckelhausen, Duitsland

Hörmann Genk NV, België

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Brandis, Duitsland

Hörmann KG Freisen, Duitsland

Hörmann Alkmaar B.V., Nederland

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Duitsland

Hörmann KG Ichtershausen, Duitsland

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA
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