
 NIEUW: Hörmann homee
Het flexibele Smart Home-systeem voor eenvoudige bediening  
per app van garagedeur- en inrithekaandrijvingen, deuraandrijvingen  
en andere compatibele apparaten zoals beveiligingscamera’s, 
verwarmingsthermostaten of rolluiken



F U N C T I E S

Flexibel Smart Home-systeem  
Hörmann homee

Met de Smart Home-centrale Hörmann homee Brain kunt u uw Hörmann-garagedeuren 

en -deuren nog comfortabeler openen en sluiten. En wel op elk moment van de dag  

en nacht, waar ook ter wereld – heel gemakkelijk met uw smartphone, tablet of pc. 

Bovendien is het systeem bijzonder veilig, eenvoudig te bedienen en kan het worden 

uitgebreid met andere compatibele apparaten zoals beveiligingscamera’s, weerstations, 

verlichting, schakelaars, verwarmingsthermostaten, rolluiken en doorkijkbeveiliging, 

rook- en bewegingsmelders, raam- en deurcontacten.
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Comfortabele bediening

Veelzijdige afstandsbesturing

Nuttige functies

Gratis app voor smartphone 
en tablet

Web-apps voor pc

Standaard wifi-radiosysteem
Compatibel met Smart-Home-systemen: AVM Smart Home, Netatmo, 
Belkin, Nuki, Homematic, myStrom, WOLF-huistechniek

Standaard Hörmann BiSecur-radiosysteem
De gedetailleerde vermelding van de compatibele Hörmann-
producten vindt u in het compatibiliteitsoverzicht op 
www.hormann.be / www.hormann.nl

Automatisering door homeegrammen 
(extra informatie vindt u op pagina 4)

Eenvoudige bediening door 
groepering van apparaten

Garagedeur-
aandrijvingen Inrithekaandrijvingen

Deuraandrijvingen Huisdeursloten

Energie besparen
(bijv. verwarmingsthermostaten, 
weerstations, regensensoren)

Spraakbesturing via Amazon 
Alexa, Google Assistant, 

Apple Siri

Weersverwachtingen

Tijd-/agendafunctie

Comfort
(bijv. verlichting, draadloze 
ontvangers, schakelaars)

Eenvoudige 
montage
De Smart Home-centrale Hörmann 
homee Brain wordt eenvoudig via  
een wifiverbinding* geïntegreerd met 
de router in uw thuisnetwerk.

* optionele LAN-adapter verkrijgbaar

Veiligheid
(bijv. alarminstallaties en camera’s, 
rook- en bewegingsmelders, 
raam- en deurcontacten, rolluiken 
en doorkijkbeveiliging)

Contactdoos-
ontvangers
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B E D I E N I N G

Overzichteli jk, 
eenvoudig, 
individueel

 Comfortabele bediening
Alle functies die u met uw handzenders 
bestuurt, kunt u ook met de app uitvoeren. 
De intuïtieve menustructuur en een 
overzichtelijke navigatiestructuur maken 
de bediening zeer eenvoudig.

 Alles in één oogopslag
Met de app heeft u op elk moment een 
nauwkeurig overzicht van de status van 
uw garagedeur, inrithek, uw voordeurslot 
en uw overige aangesloten apparaten. 
Duidelijke, voor zich sprekende symbolen 
geven aan of uw garagedeur of hek geopend  
of gesloten is en of uw voordeurslot al dan  
niet vergrendeld is.

 Instelling van „scenario’s”
U kunt eenvoudigweg meerdere aparte functies 
combineren tot comfortabele scenario’s, 
de zogenaamde homeegrammen. Zo kunt 
u met één druk op de toets uw garagedeur 
en inrithek gelijktijdig openen of sluiten of 
uw voordeur samen met de buitenverlichting 
besturen. De homeegrammen stelt u individueel 
voor uw persoonlijke app in, volledig naar eigen 
wens dus.

 Wereldwijde verbinding
Op de bank, op kantoor of tijdens de vakantie: 
indien u dat wilt hebt u te allen tijde volledige 
controle over uw met het netwerk verbonden 
apparaten en wordt u via een pushbericht* 
geïnformeerd wanneer bijv. het voordeurslot  
via de app wordt ontgrendeld of wanneer 
de bewegingsmelder een persoon waarneemt.

* Alleen in combinatie met een desbetreffend homeegram.
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Meer informatie vindt u op 
www.hormann.be of 
www.hormann.nl.

Vergroot uw mogeli jkheden

De Smart Home-centrale Hörmann homee Brain met 

standaard BiSecur en draadloze verbinding kan te allen 

tijde met nieuwe kubussen (cubes) en daardoor met 

extra radiosystemen worden uitgebreid. Elke kubus is 

verantwoordelijk voor een andere radiotechnologie 

en kan met andere toestellen „praten”.

ZigBee-radiosysteem
Optionele kubus, compatibel  
met Smart-Home-systemen:
Philips Hue, Bitron, IKEA

EnOcean-radiosysteem
Optionele kubus, compatibel  
met Smart-Home-systemen:
AFRISO, Eltako

Z-Wave-radiosysteem
Optionele kubus, compatibel  
met Smart-Home-systemen:
Aeotec, Danfoss, Devolo,  
Everspring, Fibaro

Wifi-radiosysteem
Standaard geïntegreerd in 
de Hörmann homee, compatibel  
met Smart-Home-systemen:
AVM Smart Home, Netatmo,  
Belkin, Nuki, Homematic,  
myStrom, WOLF-huistechniek

Veiligheid
bijv. alarminstallaties en camera’s, 

rook- en bewegingsmelders, 
raam- en deurcontacten, rolluiken 

en doorkijkbeveiliging

Comfort
bijv. verlichting, 

contactdoosontvangers, 
schakelaars

Energie besparen
bijv. verwarmingsthermostaten, 
weerstations, regensensoren
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Beleef Hörmann-
kwaliteit bij nieuwbouw 
en renovatie

Met Hörmann kunt u heel gemakkelijk 

plannen. Zorgvuldig op elkaar afgestemde 

oplossingen bieden u voor elk bereik  

in de woningbouw topproducten  

met een hoge functionaliteit.

• Garagedeuren  
Optimaal afgestemd op uw persoonlijke bouwstijl:  
kantel- of sectionaaldeuren uit staal of hout.

• Aandrijvingen voor (garage)deuren  
Geniet van hoog comfort en inbraakwerende veiligheid 
met aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken  
van Hörmann. Met de Hörmann-deuraandrijvingen kunt 
u ook in uw woonruimten profiteren van dit comfort.

• Voordeuren  
Voor elke behoefte en elke eis vindt u het gewenste 
deurmotief in ons uitgebreid assortiment van stalen  
en aluminium voordeuren.

• Binnendeuren  
De hoogwaardige houten en glazen deuren geven  
uw thuis nog meer behaaglijkheid en ze passen 
harmonieus in het totaalbeeld van uw eigen vier muren.*

• Stalen deuren  
De degelijke deuren voor alle ruimtes in uw woning,  
van kelder tot zolder.

• Kozijnen  
Kies uit het omvangrijke assortiment voor nieuwbouw, 
uitbreiding of renovatie.*

* Niet van toepassing voor Nederland.

Garagedeuren en aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken

Binnendeuren en deuraandrijvingen

Stalen deuren
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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 verkoop- en  

servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en Azië  

is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige  

bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

GARAGEDEUREN

AANDRIJVINGEN

INDUSTRIEDEUREN

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

ANDERE DEURTYPES

KOZIJNEN

Hörmann KG Amshausen, Duitsland

Hörmann KG Dissen, Duitsland

Hörmann KG Werne, Duitsland

Hörmann Tianjin, China

Hörmann KG Antriebstechnik, Duitsland

Hörmann KG Eckelhausen, Duitsland

Hörmann Alkmaar B.V., Nederland

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Duitsland

Hörmann KG Freisen, Duitsland

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Duitsland

Hörmann KG Ichtershausen, Duitsland

Hörmann Beijing, China

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

www.hormann.be
www.hormann.nl
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