
NOVO: Hörmann homee
Fleksibilen sistem pametnega doma za enostavno upravljanje preko aplikacije, in sicer 
za upravljanje pogonov garažnih in dvoriščnih vrat, ključavnic vhodnih vrat, pogonov 
vrat ter drugih kompatibilnih naprav kot npr. varnostnih kamer, ogrevalnih termostatov 
ali rolet



F U N K C I J E

Fleksibilen sistem pametnega doma 
Hörmann homee

S centralo za pametni dom Hörmann homee Brain lahko svoja Hörmann garažna  

in druga vrata odpirate in zapirate še udobneje. In sicer ob vsakem času podnevi  

in ponoči, od koder koli na svetu – zelo enostavno preko svojega pametnega 

telefona, tabličnega računalnika ali osebnega računalnika. Poleg tega je sistem  

še posebej varen, enostaven za uporabo in nadgradljiv z drugimi kompatibilnimi 

napravami, kot so npr. varnostne kamere, vremenske postaje, osvetlitev, stikala, 

ogrevalni termostati, rolete in zasloni za zasebnost, javljalniki dima in senzorji  

gibanja, okenski in vratni kontakti.
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Udobno upravljanje

Raznoliko brezžično krmiljenje

Uporabne funkcije

Brezplačna aplikacija 
za pametni telefon in tablični 

računalnik

Web-App za osebni 
računalnik

Serijski brezžični sistem WLAN
kompatibilen s sistemi pametnega doma: AVM Smart Home, Netatmo, 
Belkin, Nuki, Homematic, myStrom, WOLF Haustechnik

Serijski Hörmann BiSecur brezžični sistem
Natančen seznam kompatibilnih Hörmann proizvodov najdete  
v Pregledu združljivosti na naslovu www.hoermann.de / Mediacenter

Avtomatizacija s programi za homee 
(ostale informacije so vam  

na voljo na strani 4)

Enostavno upravljanje 
z združevanjem naprav

Pogoni  
garažnih vrat

Pogoni  
dvoriščnih vrat

Pogoni vrat
Ključavnice 
vhodnih vrat

Varčevanje z energijo
(npr. ogrevalni termostati, vremenske 
postaje, senzorji za dež)

Glasovni nadzor preko 
Amazon Alexa, Google 

Assistant, Apple Siri

Vremenska napoved

Funkcija za čas/koledar

Udobje
(npr. osvetlitev, brezžični sprejemnik, 
stikalo)

Enostavna inštalacija
Centrala za pametni dom Hörmann 
homee Brain se vgradi enostavno 
preko povezave WLAN* do vašega 
usmerjevalnika v vašem domačem 
omrežju.

* Na voljo je opcijski LAN adapter

Varnost
(npr. alarmne naprave in kamere, 
javljalniki dima in senzorji gibanja, 
okenski in vratni kontakti, rolete in 
zasloni za zasebnost)

Sprejemnik 
za vtični sistem
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U P R A V L J A N J E

Pregledno, 
enostavno, 
individualno

 Udobno upravljanje
Vse funkcije, ki jih krmilite s svojimi ročnimi 
oddajniki, lahko izvedete z aplikacijo. 
To intuitivno vodenje menija in pregledna 
struktura navigacije vam zelo olajša upravljanje.

 Enostavni pregled
Z aplikacijo imate vedno natančen pregled  
nad statusom svojih garažnih in dvoriščnih vrat, 
ključavnice na vhodnih vratih kot tudi vaših 
drugih priključenih naprav. Samorazlagalni 
simboli vam kažejo, če so vrata odprta ali 
zaprta oz. če je ključavnica vhodnih vrat 
zaklenjena ali ne.

 Izdelava „scenarijev“
Kombinirajte preprosto več posameznih  
funkcij za priročne scenarije, tako imenovane 
programe za homee. Tako lahko npr. s pritiskom 
na tipko istočasno odprete ali zaprete svoja 
garažna in dvoriščna vrata, uravljate svoja 
vhodna vrata skupaj z zunanjo osvetlitvijo. 
Programe za homee izdelate individualno 
za svojo osebno uporabo aplikacije – torej 
povsem po svojih željah.

 Globalno omrežje
Bodisi na kavču, v pisarni ali na dopustu:  
če je potrebno, imate vedno popoln nadzor  
nad vašimi v omrežje povezanimi napravami in 
po želji boste prejemali tudi potisna obvestila* 
o tem, če je npr. ključavnica vhodnih vrat 
odklenjena preko aplikacije ali če senzor 
gibanja zazna gibanje osebe.

* Samo v povezavi z ustreznim hoemeegramom.
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Več informacij vam je na voljo 
na www.hoermann.de/homee

Razširite svoje možnosti

Centralo za pametni dom Hörmann homee Brain  

s serijskim sistemom BiSecur in brezžičnim omrežjem 

WLAN lahko vedno razširite z novimi kockami (Cubes)  

in s tem z novimi brezžičnimi sistemi. Vsaka kocka 

je primerna za drugačno brezžično tehnologijo in lahko 

„komunicira“ z drugimi napravami.

ZigBee brezžični sistem
opcijska kocka, združljiva  
s sistemi pametnega doma:
Philips Hue, Bitron, IKEA

EnOcean brezžični sistem
opcijska kocka, združljiva  
s sistemi pametnega doma:
AFRISO, Eltako

Z-Wave brezžični sistem
opcijska kocka, združljiva  
s sistemi pametnega doma:
Aeotec, Danfoss, Devolo,  
Everspring, Fibaro

WLAN brezžični sistem
serijsko vgrajen v sistem  
Hörmann homee, združljiv  
s sistemi pametnega doma:
AVM Smart Home, Netatmo,  
Belkin, Nuki, Homematic,  
myStrom, WOLF Haustechnik

Varnost
npr. alarmne naprave in kamere, 

javljalniki dima in senzorji gibanja, 
okenski in vratni kontakti, rolete 

in zasloni za zasebnost

Udobje
npr. osvetlitev, sprejemnik 

za vtični sistem, stikalo

Varčevanje z energijo
npr. ogrevalni termostati, 

vremenske postaje,  
senzorji za dež
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Doživite kakovost 
Hörmann pri 
novogradnji in prenovi

S pomočjo podjetja Hörmann lahko 

brezskrbno načrtujete. Rešitve  

pri gradnji objektov, ki so vam na voljo, 

so kar najbolje medsebojno usklajene  

in ponujajo za vsako področje vrhunske 

izdelke z visoko stopnjo funkcionalnosti.

• Garažna vrata  
Optimalno usklajena z vašim osebnim arhitekturnim 
stilom: dvižna ali sekcijska garažna vrata iz jekla ali lesa.

• Pogoni vrat  
Uživajte izjemno udobje in protivlomno varnost  
s Hörmannovimi pogoni za garažna in dvoriščna vrata. 
Udobje Hörmannovih pogonov vrat pa lahko uživate  
tudi v svojih bivalnih prostorih.

• Vhodna vrata  
V našem obsežnem programu aluminijastih vhodnih  
vrat boste našli ustrezen motiv po svojih željah.

• Sobna vrata 
Kakovostna lesena in steklena vrata dajejo vašemu 
domu izjemno prijetnost in se harmonično vključujejo  
v celostno podobo vaših lastnih štirih sten.

• Jeklena vrata  
Trdna vrata za vse prostore vaše hiše, od kleti  
do podstrešja.

• Podboji  
Izberite iz obsežnega programa za novogradnjo, 
razširitev in prenovo.

Garažna vrata in pogoni

Sobna vrata in pogoni vrat

Jeklena vrata
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Hörmann – kakovost brez kompromisov

Kot edini proizvajalec na mednarodnem trgu ponuja Hörmann  

vse pomembne sestavne elemente iz ene roke. Proizvodnja teh  

elementov poteka v zelo specializiranih tovarnah in temelji na  

najnovejših tehničnih dosežkih. S pomočjo prodajne in servisne  

mreže, ki pokriva vsa področja Evrope, ter s prisotnostjo v Ameriki  

in v Aziji, je Hörmann vaš močan mednarodni partner za zelo  

kakovostne sestavne elemente. S kakovostjo brez kompromisov.

GARAŽNA VRATA

POGONI

INDUSTRIJSKA VRATA

NAKLADALNA TEHNIKA

NOTRANJA VRATA

OKVIRJI

Hörmann KG Amshausen, Nemčija

Hörmann KG Dissen, Nemčija

Hörmann KG Werne, Nemčija

Hörmann Tianjin, Kitajska

Hörmann KG Antriebstechnik, Nemčija

Hörmann KG Eckelhausen, Nemčija

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemska

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Nemčija

Hörmann KG Freisen, Nemčija

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poljska

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Nemčija

Hörmann KG Ichtershausen, Nemčija

Hörmann Beijing, Kitajska

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indija

Hörmann Slovenija, d.o.o
Petrovče 115 b
3301 Petrovče
Tel.: 03/71 20 600
Faks: 03/71 20 620

E-pošta: info@hormann.si

PE Ljubljana
Letališka cesta 29 c
1000 Ljubljana
Tel.: 01/24 45 680
Faks: 01/24 45 684

Splet: www.hormann.si

PE Maribor
Kavčičeva ulica 11
2000 Maribor
Tel.: 02/48 00 141
Faks: 02/48 00 140
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