Exkluzivní ruční vysílače

Elegantní ruční vysílače

Stacionární příslušenství

Pohony BiSecur

se vhledem klavírového laku

dovedené k dokonalosti krásným tvarem

pro venkovní prostory

pro garážová vrata a vjezdové brány

Ruční vysílač HS 5 BS
4 tlačítkové funkce
plus dotaz na stav

Jen u firmy Hörmann

Rádiová kódovací klávesnice
FCT 3 BS
pro 3 funkce,
s osvětlenými tlačítky

Ruční vysílač HS 4 BS
4 tlačítkové funkce
(nedodává se v bílé)

Pohon garážových vrat
SupraMatic řady 3

Pohon garážových vrat
ProMatic

Pohon otočných vjezdových bran
RotaMatic

Pohon otočných vjezdových bran
LineaMatic

Rádiový snímač otisků prstů
FFL 12 BS (obr. vlevo)
pro 3 funkce
a až 12 otisků prstů
Ruční vysílač HSE 2 BS
2 tlačítkové funkce,
včetně přívěšku ke klíčům

Ruční vysílač HS 1 BS,
1 tlačítková funkce
(nedodává se v bílé)
Rádiová kódovací
klávesnice
FCT 10 BS (obr. vpravo)
Pro 10 funkcí,
s osvětlenými tlačítky
a ochranným víkem

Nové, exkluzivní ruční vysílače

Atraktivními ručními vysílači BiSecur

Také u pevně namontovaných ovládacích prvků

Nový rádiový systém BiSecur dostanete pro všechny

BiSecur přesvědčují vedle

můžete obsluhovat i pohony

se lze spolehnout na bezpečnou rádiovou techniku

pohony Hörmann, takže můžete obsluhovat všechna

vysoce lesklého černého nebo

garážových vrat a vjezdových

BiSecur. Pohodlná obsluha je možná zadáním kódu

sekční, výklopná a rolovací vrata nebo vjezdové

bílého povrchu se vzhledem

bran Hörmann s rádiovou frekvencí

nebo otiskem prstu.

brány Hörmann ještě pohodlněji a bezpečněji.

klavírového laku také elegantním

868 MHz. (rok výroby 2005 – 2011)*.

tvarem, který zvlášť příjemně

* Dotaz na stav zde není možný.

Komfort a bezpečí
pro váš domov

Navíc u firmy Hörmann dostanete optimálně
Ruční vysílače Hörmann
s rádiovou frekvencí
868 MHz.

padne do ruky.

Rádiový systém BiSecur

vzájemně sladěný 100 % kompatibilní systém.
Další informace získáte u svého odborného poradce
nebo na www.hoermann.de

NOVINKA

Inovační technika

se stabilním dosahem bez rušení

S ušlechtilým obalem

Jen u firmy Hörmann

www.hoermann.com

Dvousměrný a mimořádně bezpečný zašifrovaný

Už nikdy nemusíte při větru a nečase vycházet před

Nově vyvinutá, extrémně bezpečná metoda

Nové ruční vysílače

rádiový systém BiSecur představuje techniku

dveře, abyste se podívali, zda jsou zavřená vrata.

šifrování vám nabízí dobrý pocit, že nikdo cizí

BiSecur byly mezinárodní

orientovanou na budoucnost ke komfortní

Jedním stisknutím tlačítka poznáte podle barvy

nemůže zkopírovat váš rádiový signál. Zkoušeno

porotou vyznamenány

a bezpečné obsluze garážových vrat, vjezdových

LED na ručním vysílači HS 5 BS, zda jsou garážová

a certifikováno bezpečnostními experty Ruhrské

za exkluzivní design.

bran, osvětlení aj.

vrata zavřená. Na přání vrata zavřete dalším

univerzity v Bochumi, stejně bezpečné jako

stisknutím tlačítka.

internetové bankovnictví.

NOVINKA

www.hoermann.com

Certifikovaná jistota

Pohodlně a bezpečně díky
dvousměrné rádiové technice
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Komfortní dotaz na pozici vrat

Moderní rádiový systém
pro pohony garážových vrat a vjezdových bran

Obrázek v originální velikosti

Hörmann BiSecur

