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Hörmann SmartHome: egyedi megoldások a piacon! 

Innováció, funkcionalitás, design, biztonság – tökéletes összhangban a Hörmann által 

kínált, legmagasabb minőségben kivitelezett SmartHome megoldásokban, amelyek 

kényelmesen, megbízhatóan működtethetők okostelefon vagy táblagép segítségével a 

világ bármely pontjáról. Az okosotthon funkciók egyre népszerűbbek, így szinte már az 

alapkivitel részét képezik. 

SmartKey – az innováció mérföldköve 

Ez a teljesen automatizált rádiós ajtózár-meghajtás alkalmazható ház-, és lakásbejárati 
ajtókhoz, kéziadó, rádiós belső nyomógomb vagy BiSecur App segítségével. Kényelmes, 
rugalmasan beállítható reteszelést kínál: automatikus 30, 60 vagy 120 mp után, illetve 
késleltetve - 10, 20 vagy 30 mp - a gombnyomás után. A végállások akusztikusan és 
optikailag is visszajeleznek. Illesztése az ajtó belső oldalára javasolt rászorítással, 
felragasztással, vagy felcsavarozással. Maga a meghajtás a bedugott kulcsra van szerelve, a 
hengerzárnak 7 – 12 mm-t ki kell nyúlnia. Napi 8 ciklussal számolva 4db × AA elemmel 1év az 
üzemideje. A nagy érdeklődésre való tekintettel a SmartKey szállítható 2017.10.01-jétől 
fehér, vagy ezüst színben! 
 

BiSecur – a biztonságos rádiós rendszer 

A Hörmann a bochumi Ruhr Egyetem szakértőivel közösen fejlesztette ki azt a komplex 
titkosítási eljárást használó rendszert, amelyet az online bankolásnál is használnak. Másik 
különlegessége, hogy a BiSecur két irányba kommunikál. Így a rádiós kéziadón keresztül, egy 
gombnyomással bármikor meg lehet bizonyosodni arról, hogy a garázskapu valóban be van-e 
zárva. Ha nyitva lenne, elég egy újabb gombnyomás, és a kapu bezáródik.  
 

BiSecur App – az intelligens alkalmazás 

A Hörmann ajtók és kapuk a világ bármely pontjáról egyszerűen, biztonsággal ellenőrizhetők 
és működtethetők: a BiSecur App segítségével egy gombnyomás, és a kapu nyitható, vagy 
zárható. Sőt, a garázs-megvilágítása, és a külső fényforrások is irányíthatók. A ThermoSafe és 
ThermoCarbon alumínium házbejárati ajtók is irányíthatók ilyen intelligens módon. Felár 
nélkül választható hozzájuk automata-reteszelés is: ebben az esetben az ajtó automatikusan 
reteszelődik. Az app „Tartós KI” funkciójával lehetőség van arra is, hogy az ajtó kulcs nélkül, 
annak megnyomásával kinyíljon. A funkció deaktiválása után a funkciót és az ajtó ismét 
reteszelődik. 
 
Akadálymentes otthon, biztonság felsőfokon 
A Hörmann PortaMatic ajtónyitója egyedülálló innováció. Alapja egy olyan technika, amellyel 
egészen egyszerűen, kézi adó vagy nyomógomb segítségével, automata módon lehet nyitni, 
illetve csukni a fa és acél beltéri ajtókat. A PortaMatic ajtómeghajtás nemcsak a számos 
funkciója és beállítási lehetősége miatt népszerű, de az áramfogyasztása is minimális. Az 
ajtómeghajtó az idős, és  mozgáskorlátozott, vagy éppen a babakocsival közlekedők számára 
is segítség a mindennapokban.  
 



  
 
Kapuk a j tók  ipar i  kapurendszerek  
 
Hörmann Hungária  
 

 
Exkluzív kiegészítők 

A Hörmann a legapróbb részletekre is figyel: az ajtók és kapuk kényelmes nyitásához –
záráshoz „Red Dot”-díjas, exkluzív kéziadókat, illetve fixen felszerelhető kódkapcsolókat, 
rádiós belső nyomógombokat, és ujjlenyomat-olvasókat is kínál. Ezeket az elemeket mobil 
adóegységekkel lehet működtetni.  
 
Még több termék-információ, aktuális akciók: www.hormann.hu  

Cégtörténet 

A Hörmann céget a múlt század harmincas éveiben August Hörmann alapította, aki – a személygépkocsik előretörését felismerve – 
fantáziát látott a garázskapuk gyártásában. Ehhez megvásárolta egy amerikai mérnök szabadalmát, és bevezette az öreg kontinensen a 
feltalálójáról elnevezett, egyszerűen működtethető Berry-kaput. Az egyszerűen kezelhető garázsbejárati megoldás az ötvenes években 
alapozta meg a vállalat sikerét, amelynek Németországon kívül ma már Kínában, az Egyesült Államokban, Franciaországban, Ausztriában, 
Hollandiában, Belgiumban és Lengyelországban is vannak gyártó üzemei, szám szerint összesen 23. A Hörmann Magyarországon elsősorban 
garázskapuiról ismert, de jelentős szerepet játszik az ipari kapumegoldások és a fémből készült bejárati ajtók, belső ajtók és tűz gátló ajtók 
piacán is. 

 

 

 
 


