
 BiSecur Gateway ja älypuhelinsovellus
Käyttölaitteiden, ulko-ovien ja muiden laitteiden ohjaukseen:  
älykäs tapa ohjata toimintoa milloin vain kaikkialta maailmasta

UUTTA



BiSecur Gateway
Hörmann-käyttölaitteiden ja radiovastaanotinten keskitettyyn ohjaukseen

Hörmann BiSecur Gatewaylla voi ohjata älypuhelimella tai tabletilla helposti ja 
mukavasti autotallin oven ja sisäänajoportin käyttölaitteita, ulko-ovea sekä muita 
Hörmannin radiovastaanottimilla varustettuja sähköisiä laitteita, kuten esim. 
valaisimia. Sen lisäksi sovellus ilmaisee autotallin oven tai sisäänajoportin asennon 
sekä ulko-oven* lukitustilan.
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Mukavasti kotoa käsin
Älypuhelimen tai tabletin BiSecur-sovelluksella autotallin 
oven tai sisäänajoportin sekä ulko-oven* sen hetkistä tilaa 
voi valvoa ja ohjata mukavasti kaikkialta kotiverkosta. 
Yhteyden voi luoda helposti myös WLAN:in kautta.

Maailmanlaajuisesti internetin kautta
Hyödy käyttömukavuudesta myös matkoilla ollessasi.  
Kun BiSecur Gateway ja älypuhelin tai tabletti on 
rekisteröity internetissä osoitteessa www.bisecur-home.
com, myös henkilökohtainen pääsy on aktivoitu. 
BiSecur-sovelluksella voi nyt käyttää kaikkia toimintoja  
myös matkoilla ollessa älypuhelimen tai tabletin  
internetyhteyttä käyttäen.

Helppo asentaa, nopea konfiguroida
BiSecur Gateway liitetään reitittimeen verkkokaapelilla tai 
WLAN:in välityksellä. Yksittäisten laitteiden konfigurointi 
Hörmannin radiovastaanotinten kanssa tapahtuu 
älypuhelimen tai tabletin BiSecur-sovelluksen kautta. 
Ohjelma tukee vaihe vaiheelta yhden tai useamman 
käyttölaitteen tai muiden mahdollisten kytkettyjen 
laitteiden asetusten tekemisessä.

* varustettu lisävarusteilla
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BiSecur App -sovellus
Älypuhelimen tai tabletin helppoa käyttöä varten

Helppo käyttää
Kaikki toiminnot, joita käsilähettimillä ohjataan,  
voi suorittaa myös BiSecur-sovellusta käyttäen. 
Intuitiivinen valikkorakenne tekee käytöstä  
erittäin helppoa.

Selkeä yleiskuva
BiSecur-sovelluksen ansiosta tiedät aina,  
missä asennossa rakennuksesi autotallin  
ovi ja sisäänajoportti sekä ulko-ovi* ovat.  
Selkeät symbolit osoittavat, ovatko ovet ja portit  
auki vai kiinni ja onko ulko-ovi* lukittu vai auki.
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Tilanteiden luominen
Yhdistele useita yksittäisiä toimintoja tilanteeksi. 
Näin esim. autotallin oven tai sisäänajoportin  
voi avata yhtä aikaa tai ulko-oven** voi lukita yhtä 
aikaa ulkovalaistuksen poiskytkennän kanssa,  
tai kun kahta autotallin ovea ohjataan SupraMatic-
käyttölaitteella, tuuletusasennon voi asettaa 
samanaikaisesti. Tilanteet voi luoda yksilöllisten 
toiveiden mukaisesti henkilökohtaista  
sovellusta varten.

Helppo käyttäjähallinta
Pääkäyttäjänä voit määrittää, mitä laitteita  
kukin käyttäjä voi ohjata. Voit esim. ohjelmoida,  
että naapurisi voi avata sisäänajoportin  
lomasi aikana, mutta ei kuitenkaan ulko-ovea  
päästäkseen sisään rakennukseen.

Maksuton lataaminen sovelluskaupasta  
(App Store) tai Google playn kautta

* varustettu lisävarusteilla
** vain yhdessä autotallin oven SupraMatic-käyttölaitteen  

ja valinnaisen ESE-radiovastaanottimen kanssa (ks. sivu 7).
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BiSecur Gateway
Täydellinen toimivuus yhdessä kotiverkon kanssa

www
Internet

Ohjaus kaikkialta maailmasta 
internetin välityksellä

Järjestelmälle  
asetetut edellytykset
Android-laitteet
•	 ohjelmistoversio 2.3
•	 väh. 256 MB RAM
•	Adobe® AIR alk. versiosta 4.0

iOS-laitteet
•	 alk. ohjelmistoversiosta iOS 6
•	 alkaen iPod touchin 4. sukupolvesta
•	 alkaen iPhone 4:stä
•	 alkaen iPad 2:sta
•	 alkaen iPad ministä

Kotiverkko
•	 Laajakaista-internetyhteys
•	WLAN-reititin WLAN-Standard IEEE 

802.11b/g/n, salaus WPA-PSK tai  
WPA2-PSK, verkkonimi ilman välilyöntejä,  
pääsy muille loppulaitteille

•	 Internet-selain Internet Explorer alk. 
versiosta 10, Firefox alk. versiosta 14, 
Chrome alk. versiosta 22, Safari alk, 
versiosta 4, muut ajankohtaiset 
verkkoselaimet Javascriptin ja CSS3:n tuella

•	 Vapaa LAN-liitäntä reitittimessä
•	 Jännitteensyöttö 

(110 – 240 V AC / 50 / 60 Hz)
•	Älypuhelin tai tabletti, josta on pääsy 

App StoreenSM tai Google™ playhin
•	Sijaintipaikka, josta on radioyhteys 

ohjattavaan laitteeseen

Internet-konfigurointi
Hörmann-portaalin kautta
Ota Gateway käyttöön  
älypuhelimella tai tabletilla internet-sivun  
www.bisecur-home.com kautta internetin 
välityksellä tapahtuvaa maailmanlaajuista 
ohjausta varten. Kerran suoritettava 
sisäänkirjautuminen tapahtuu sertifioidun 
Hörmann-internetsivun kautta ja siten taataan 
paras mahdollinen tietojen suojaaminen.

Reititin

WLAN LAN

Ohjaus kotoa WLAN:illa

Gateway

Esim. autotallin ovien, 
sisäänajoporttien, pääovien 
ja muiden laitteiden ohjaus
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Ks. lyhytfilmi osoitteessa:  
www.bisecur-home.com/videos
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BiSecur Gateway Käyttölaitteiden ja radiovastaanotinten keskitetty 
ohjausyksikkö mahdollistaa jopa 10 käyttäjän suorittaman 
ohjauksen. Jokainen käyttäjä voi suorittaa yhteensä 
enintään 16 toimintoa.
Yhteyden reitittimeen voi toteuttaa kotiverkossa 
verkkokaapelin (LAN) tai langattoman yhteyden  
(WLAN) kautta. WLAN-signaalin vahvuuden voi lukea 
yhdyskäytävässä olevasta LED:istä. Gateway on 
sijoitettava ohjattavien laitteiden radiosignaalin kantaman 
sisäpuolelle (käyttölaitteet tai radiovastaanottimet).

Radiovastaanotin 
ESE

Autotallien ovissa ohjataan komentoja ”Ovi auki – Seis – 
Ovi kiinni” vakiovarusteena vain yhdellä painikkeella.  
ESE-radiovastaanottimella kyseiset toiminnot voi sijoittaa 
SupraMatic-käyttölaitetta käytettäessä* kohdistetusti 
yksittäisiin painikkeisiin. Silloin autotallin ovi liikkuu 
suoraan haluttuun suuntaan. Sen lisäksi autotallin oven voi 
kytkeä SupraMatic-käyttölaitetta* käytettäessä erityisiin 
tilanteisiin, jolloin autotallin ovi tai sisäänajoportti  
avautuu tai sulkeutuu yhdellä komennolla.

Valopuomi Jotta ovia voi ohjata BiSecur-sovelluksella ilman 
näköyhteyttä oveen, ovi on varustettava vakiovarusteista 
voimanrajoitusta varten lisäksi valopuomilla.

Kaikkien yhteensopivien käyttölaitteiden ja vastaanottimien 
luettelo sekä järjestelmälle asetetut edellytykset löydät 
osoitteesta www.bisecur-home.com/systemkomponenten

* SupraMatic alk. valmistusvuodesta 2014, vakiovarusteinen versio CI

Ovien Hörmann-käyttölaitteita 
koskevia lisätietoja on autotallien 
ovien ja sisäänajoporttien 
käyttölaite-esitteessä.

 Autotallinoven ja sisäänajoportin  
 käyttökoneistot
Yhteensopivat käyttölaiteratkaisut 
Euroopan johtavalta valmistajalta.

Hörmann BiSecur 
Nykyaikainen radiokoodijärjestelmä autotallin  
ovien ja sisäänajoporttien käyttölaitteisiin
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Hörmann: Laatua ilman kompromisseja

Hörmann-konserni on kansainvälisten markkinoiden ainoa  

ovivalmistaja, joka tarjoaa kaikki tärkeät rakenneosat samalta  

valmistajalta Osat valmistetaan pitkälle erikoistuneissa tehtaissa  

uusinta tekniikkaa käyttäen. Laajan Euroopan jakelu- ja  

huoltoverkostonsa ja Amerikan ja Kiinan tukikohtiensa ansiosta  

Hörmann on vahva, kansainvälinen laadukkaita rakenneosia  

valmistava yhteistyökumppanisi. Laadusta tinkimättä.

AUTOTALLIN OVET

KÄYTTÖLAITTEET

TEOLLISUUSOVET

KUORMAUSTEKNIIKKA

OVET

KARMIT

Hörmann KG Amshausen, Saksa

Hörmann KG Dissen, Saksa

Hörmann KG Werne, Saksa

Hörmann Beijing, Kiina

Hörmann KG Antriebstechnik, Saksa

Hörmann KG Eckelhausen, Saksa

Hörmann Genk NV, Belgia

Hörmann Tianjin, Kiina

Hörmann KG Brandis, Saksa

Hörmann KG Freisen, Saksa

Hörmann Alkmaar B.V., Alankomaat

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Saksa

Hörmann KG Ichtershausen, Saksa

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Puola

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA
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Täyden palvelun ovitalo
YRITYS NIMELTÄ MESVAC OY
Mesvac Oy on perustettu vuonna 1977. Eri kehitysvaiheiden 
jälkeen Mesvac siirtyi Brandt Group -konserniin tammikuussa 
1989. Muita konserniinkuuluvia yrityksiä ovat Oy Kolmeks Ab, 
Mock Doors Oy ja Kolmeks Motors Oy sekä A/S Kolmeks Virossa  
ja Kolmeks ChuZhou Kiinassa. Mesvacin pääkonttori ja 
tuotantolaitos sijaitsevat Kirkkonummella.

ASIAKASKESKEISYYS
Mesvac Oy:n toiminta-ajatuksena on ratkaista asiakkaan 
oviaukkoon liittyvät liikenneongelmat asiakkaan kannalta  
parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä olemme onnistuneet 
erikoistumalla oviaukkoratkaisuihin! Asioimalla Mesvacin  
kanssa asiakas saa kaikki tarvitsemansa samasta talosta,  
tiedon, palvelun, tuotteen, asennuksen ja huollon, eli  
kokonaisen kulkemisen hallintajärjestelmän!

LAADUNVARMISTUS
Mesvac Oy:llä on hyväksytty EN ISO 9001:2008 -standardin 
mukainen laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä ohjaa Mesvacin 
toimintaa ja toimii toiminnanohjausjärjestelmänä.

HUOLTOPALVELU
Vain ammattitaitoinen huolto takaa laitteen moitteettoman  
ja turvallisen käytön. Mesvac tarjoaa oman maankattavan  
huolto- ja korjauspalvelun omille sekä muiden valmistamille  
oville ja kuormauslaitteille. Asiakkaan ja Mesvacin välinen 
huoltosopimus sisältää sovitut tarkastukset sekä laitekohtaiset 
määräaikaishuollot. Korjauspalvelumme tunnetaan nopeana ja 
tehokkaana koko maassa!

Mesvac tarjoaa sinulle suomalaisena oviaukkoratkaisujen
toimittajana seuraavat tuotteet ja palvelut:

Mesvac-nosto-ovet Mesvac-rullaovet

Mesvac-taitto-ovet Mesvac-rulotuotteet

Mesvac-pikarullaovet Mesvac-savuverhot

Mesvac-ilmasulut Mesvac-liukupalo- ja palorullaovet

Mesvac-kuormaussillat Mesvac palo- ja kangasnosto-ovet

Mesvac-kuormaustilat Mesvac-henkilöliikenneovikoneistot

Mesvac-kuormaustiivisteet Mesvac-porttikoneistot

Mesvac-nostopöydät Asiantuntijapalvelu

Mesvac-autotallinovet Asennus ja 24 h huoltopalvelut

www.mesvac.fi, e-mail: myynti@mesvac.fi, huolto@mesvac.fi
Mesvac Oy, Jorvaksen myllytie 5, 02420 Jorvas

Vaihde: 010 836 3000, Huolto: 010 836 3100, Faksi: 010 836 3099

MESVAC-OMAHUOLTAJA
PALVELEE!
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