
NOVINKA: Hörmann homee
Flexibilní systém Smart Home pro jednoduchou obsluhu pohonů garážových vrat 
a vjezdových bran, dveřních zámků, pohonů dveří a dalších kompatibilních zařízení, 
jako jsou bezpečnostní kamery, termostaty nebo žaluzie, a to přes mobilní aplikaci

Petr Vojta



F U N K C E

Flexibi lní kostka Hörmann homee systému 
Smart Home

S centrálou Hörmann homee Brain systému Smart Home můžete dveře a vrata 

značky Hörmann otevírat a zavírat ještě pohodlněji. A to v každé denní i noční době 

odkudkoli na celém světě – zcela jednoduše pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo 

počítače. Systém je navíc velmi bezpečný, snadno se ovládá a lze jej rozšířit o další 

kompatibilní zařízení, jako např. bezpečnostní kamery, meteostanice, osvětlení, 

spínače, termostaty, žaluzie a pohledovou ochranu, kouřové hlásiče a detektory 

pohybu a okenní a dveřní kontakty.
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Pohodlná obsluha

Rozmanité možnosti dálkového ovládání

Užitečné funkce

Bezplatná aplikace  
pro chytré telefony a tablety

Webová aplikace pro PC

Standardní dálkové ovládání WLAN
Kompatibilní se systémy Smart Home: AVM Smart Home, Netatmo, 
Belkin, Nuki, Homematic, myStrom, WOLF Haustechnik

Standardní dálkové ovládání Hörmann BiSecur
Přesný seznam kompatibilních výrobků Hörmann naleznete v přehledu 
kompatibility na adrese www.hormann.cz / Mediacenter

Automatizace díky homee-gramům 
(Další informace najdete na straně 4.)

Jednoduché ovládání 
zařazením zařízení do skupin

Pohony 
garážových vrat

Pohony 
vjezdových vrat

Pohony dveří Dveřní zámky

Úspora energie
(např. termostaty, meteostanice, 
dešťové snímače)

Hlasoví asistenti Amazon 
Alexa, Google Assistant, 

Apple Siri

Předpověď počasí

Časová funkce / kalendář

Komfort
(např. osvětlení, bezdrátové přijímače, 
spínače)

Jednoduchá 
instalace
Centrálu Hörmann homee Brain 
systému Smart Home lze jednoduše 
integrovat do domácí sítě přes Wi-fi 
připojení* k routeru.

* Volitelně se dodává s adaptérem LAN.

Bezpečnost
(např. poplašná zařízení a kamery, 
kouřové hlásiče a detektory pohybu, 
okenní a dveřní kontakty, žaluzie 
a pohledová ochrana)

Zásuvkové 
přijímače
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O V L Á D Á N Í

Přehledná, 
jednoduchá, 
individuální

 Pohodlná obsluha
Všechny funkce, které ovládáte dálkovými 
ovladači, můžete provádět i s aplikací. Díky 
intuitivní nabídce a přehledné struktuře ovládání 
je obsluha velmi jednoduchá.

 Jednoduchý přehled
S aplikací máte kdykoli přesný přehled o stavu 
garážových vrat a vjezdové brány, dveřního 
zámku i dalších připojených zařízeních. 
Srozumitelné symboly vám jednoduše ukazují, 
jsou-li vrata zavřená či otevřená, popřípadě 
je-li dveřní zámek zamknutý nebo odemknutý.

 Vytváření „scénářů“
Jednoduše zkombinujte několik jednotlivých 
funkcí do komfortních scénářů, tzv. homee-
gramů. Jediným stisknutím tlačítka můžete 
např. současně otevřít nebo zavřít garážová 
vrata i vjezdovou bránu nebo ovládat domovní 
dveře společně s venkovním osvětlením. 
Homee-gramy vytváříte individuálně pro své 
osobní využívání aplikace, tedy zcela podle 
svého přání.

 Mezinárodní propojenost
Na pohovce, v kanceláři nebo na dovolené: 
v případě potřeby máte kdykoli plnou kontrolu 
nad připojenými zařízeními a na požádání 
budete informováni pomocí nabízené zprávy*, 
že byl např. přes aplikaci odemknut dveřní 
zámek, nebo detektor pohybu detekoval 
pohybující se osobu.

* Pouze ve spojení s odpovídajícím homee-gramem.
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Další informace najdete na adrese 
www.hormann.cz/homee

Rozšiřte si své možnosti.

Centrálu Hörmann homee Brain systému Smart Home 

se standardním dálkovým ovládáním BiSecur a WLAN 

lze kdykoli rozšířit o nové kostky (Cubes) a další dálková 

ovládání. Každá kostka odpovídá za jinou bezdrátovou 

technologii a může komunikovat s jinými zařízeními.

Dálkové ovládání ZigBee
Volitelná kostka, kompatibilní 
se systémy Smart Home:
Philips Hue, Bitron, IKEA

Dálkové ovládání EnOcean
Volitelná kostka, kompatibilní 
se systémy Smart Home:
AFRISO, Eltako

Dálkové ovládání Z-Wave
Volitelná kostka, kompatibilní 
se systémy Smart Home:
Aeotec, Danfoss, Devolo, Everspring, 
Fibaro

Dálkové ovládání WLAN
Standardně integrováno do kostky 
Hörmann homee, kompatibilní 
se systémy Smart Home:
AVM Smart Home, Netatmo, Belkin, 
Nuki, Homematic, myStrom, WOLF 
Haustechnik

Bezpečnost
např. poplašná zařízení a kamery, 

kouřové hlásiče a detektory 
pohybu, okenní a dveřní kontakty, 

žaluzie a pohledová ochrana

Komfort
např. osvětlení, zásuvkové 

přijímače, spínače

Úspora energie
např. termostaty, meteostanice, 

dešťové snímače
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Zažijte kvalitu Hörmann 
u novostavby  
i modernizace

S firmou Hörmann můžete vše optimálně 

naplánovat. Pečlivě navzájem 

přizpůsobená řešení vám nabízejí  

v každé oblasti špičkové produkty  

s vysokou funkčností.

• Garážová vrata  
Optimálně přizpůsobená vašemu osobnímu  
architektonickému stylu: výklopná nebo sekční vrata 
z oceli nebo ze dřeva.

• Pohony vrat a dveří  
Užívejte si vysokého komfortu a bezpečnostních  
prvků bránících vloupání díky pohonům Hörmann  
pro garáže a vjezdové brány. Využijte také předností  
a komfortu dveřních pohonů Hörmann ve svých 
obývacích prostorách.

• Domovní dveře  
V našich rozsáhlých programech domovních dveří  
najdete motiv dveří podle svého přání pro jakékoli 
potřeby a nároky.

• Interiérové dveře 
Kvalitní dřevěné a skleněné dveře dodávají  
vašemu domovu mimořádné pohodlí a harmonicky 
se začleňují do celkového výrazu interiéru.

• Ocelové dveře  
Kvalitní dveře pro libovolné části vašeho domu,  
od sklepa až po půdu.

• Zárubně  
Vyberte si z rozsáhlého programu pro nové stavby 
i rozšiřování a modernizaci.

Garážová vrata a pohony vrat

Interiérové dveře a pohony dveří

Ocelové dveře
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Hörmann: kvalita bez kompromisu

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný  

výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky.  

Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech  

pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí  

prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti  

v Americe a Asii je Hörmann váš silný mezinárodní partner  

pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE

ZÁRUBNĚ

Hörmann KG Amshausen, Německo

Hörmann KG Dissen, Německo

Hörmann KG Werne, Německo

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann KG Antriebstechnik, Německo

Hörmann KG Eckelhausen, Německo

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Německo

Hörmann KG Freisen, Německo

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Německo

Hörmann KG Ichtershausen, Německo

Hörmann Beijing, Čína

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indie
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