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Για ακόμη μεγαλύτερη 
άνεση και ασφάλεια

Τα εξαρτήματα μηχανισμών κίνησης της 

Hörmann διακρίνονται για την καινοτόμο 

τεχνολογία τους, τον αποκλειστικό σχεδιασμό 

τους και την 100 % συμβατότητά τους – 

ιδανικός συνδυασμός για όλους όσους κυνηγούν 

την τελειότητα. Θέλετε τη μεγαλύτερη 

δυνατή άνεση;

Αυτό είναι το κατάλληλο στοιχείο χειρισμού 

για όλες τις επιθυμίες και ανάγκες σας:  

κομψό τηλεχειριστήριο, στατικός ασύρματος 

διακόπτης ή ασύρματος εσωτερικός διακόπτης 

με άνετο σχήμα – επιλέξτε το αγαπημένο σας.

Με τα εξαρτήματα φωτισμού και ασφαλείας 

θα φωτίσετε ομοιόμορφα μεγάλες περιοχές 

στο χώρο εισόδου και θα κάνετε ακόμη  

πιο ασφαλή το χειρισμό της αυλόπορτας  

και της γκαραζόπορτάς σας.
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 ▼ Τηλεχειριστήριο HSE 4 BS
Με τον πρακτικό κρίκο μπορείτε να κρεμάστε το τηλεχειριστήριο απευθείας στο μπρελόκ των κλειδιών σας.
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 ▲ Συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων FFL 12 BS
Χρησιμοποιήστε απλά το δακτυλικό σας αποτύπωμα  
για το άνοιγμα του γκαράζ.

 ◀  Τηλεχειριστήριο HSZ 2 BS
Η εναλλακτική για τα συστήματα Homelink: ενσωματώνεται 
διακριτικά σε ένα σταθερό σημείο μέσα στο αυτοκίνητο. 
Βυθισμένο μέσα στον αναπτήρα του αυτοκινήτου μπορείτε  
να φτάνετε εύκολα και να χειρίζεστε ακόμη πιο εύκολα  
το τηλεχειριστήριο HSZ
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Τηλεχειριστήριο HS 5 BS
4 πλήκτρα λειτουργιών  
και λειτουργία εύρεσης  
θέσης της πόρτας,

 Μαύρη ή λευκή  
γυαλιστερή επιφάνεια

 Μαύρη ανάγλυφη 
επιφάνεια

Τηλεχειριστήριο HSE 4 BS
4 πλήκτρα λειτουργιών  
με κρίκο για μπρελόκ

 Μαύρη ανάγλυφη 
επιφάνεια με καπάκια 
χρωμίου ή πλαστικά

Τηλεχειριστήριο HSE 2 BS
2 πλήκτρα λειτουργιών  
με κρίκο για μπρελόκ

 Μαύρη ή λευκή  
γυαλιστερή επιφάνεια

 Γυαλιστερή επιφάνεια  
σε πράσινο, μοβ, κίτρινο, 
κόκκινο, πορτοκαλί

 Επιφάνειες σε ασημί, 
ανθρακί, σκουρόχρωμο  
ξύλο ρίζας

(Εικ. από αριστερά)

Τηλεχειριστήριο HS 4 BS
4 πλήκτρα λειτουργιών,

 Μαύρη ανάγλυφη 
επιφάνεια

Τηλεχειριστήριο HS 1 BS
1 πλήκτρο λειτουργιών,

 Μαύρη ανάγλυφη 
επιφάνεια

Τηλεχειριστήριο HSE 1 BS
1 πλήκτρο λειτουργιών,  
με κρίκο για μπρελόκ

 Μαύρη ανάγλυφη 
επιφάνεια
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 Τηλεχειριστήριο HSZ 1 BS
1 πλήκτρο λειτουργιών, 
τοποθετείται στην υποδοχή 
αναπτήρα του αυτοκινήτου

 Τηλεχειριστήριο HSZ 2 BS
2 πλήκτρα λειτουργιών, 
τοποθετείται στην υποδοχή 
αναπτήρα του αυτοκινήτου

 Βάση τηλεχειριστηρίου  
με κλιπ για το σκιάδιο
Για επιτοίχια τοποθέτηση  
ή στερέωση στο σκιάδιο του 
αυτοκινήτου σας, διαφανής, 
διατίθεται σε 2 εκδόσεις για: 
HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS 
καθώς και HSE 2 BS, HSE 1 BS

 Τηλεχειριστήριο  
HSD 2-A BS
Όψη αλουμινίου, 2 πλήκτρα 
λειτουργιών, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ως μπρελόκ

 Τηλεχειριστήριο  
HSD 2-C BS
Γυαλιστερό χρωμιωμένο 
2 πλήκτρα λειτουργιών,  
μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
και ως μπρελόκ

 Τηλεχειριστήριο HSP 4 BS
4 πλήκτρα λειτουργιών,  
με κλείδωμα μετάδοσης,  
συμπερ. κρίκος κλειδιών

Εύκολη μεταφορά των κωδικών 
τηλεχειρισμού σε ένα άλλο τηλεχειριστήριο

Το μοντέρνο ασύρματο σύστημα για 
μηχανισμούς κίνησης γκαραζόπορτας 
και αυλόπορτας

Ανθεκτικό στις παρεμβολές
Ασύρματο σήμα με σταθερή εμβέλεια.

Κρυπτογράφηση 128-bit
Επωφεληθείτε στο έπακρο από την  
ασφάλεια — όπως με το online banking.

Ανθεκτικότητα στις δονήσεις
Το τηλεχειριστήριο είναι εξαιρετικά στιβαρό 
χάρη στην ενσωματωμένη κεραία.

Συμβατότητα με παλιότερα μοντέλα
Τα καινούρια στοιχεία χειρισμού BiSecur  
είναι κατάλληλα και για τη λειτουργία  
όλων των μηχανισμών κίνησης Hörmann  
με συχνότητα 868 MHz (έτος κατασκευής 
2003 – 06/2012) (Δεν είναι δυνατή η εύρεση 
της θέσης της πόρτας).

Απλή μετάδοση του κωδικού
Ο κωδικός του τηλεχειριστηρίου  
μεταδίδεται πολύ απλά μόνον  
σε κάποιο άλλο τηλεχειριστήριο.
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Ασύρματος εσωτερικός 
διακόπτης FIT 2-1 BS  
■ ΝΕΟ από το φθινόπωρο 
του 2017
για 2 λειτουργίες, 
δυνατότητα σύνδεσης 
από το πολύ 2 στοιχεία 
χειρισμού μέσω καλωδίου 
π.χ. κλειδο-διακόπτης

Πληκτρολόγιο κωδικού 
CTV 3-1 ■ ΝΕΟ
για 3 λειτουργίες, ιδιαίτερα 
ανθεκτικό με μεταλλικό 
πληκτρολόγιο

Συσκευή ανάγνωσης 
δακτυλικών αποτυπωμάτων 
FL 150 ■ ΝΕΟ
για τον έλεγχο 2 δεκτών μέσω 
δακτυλικών αποτυπωμάτων, 
δυνατότητα αποθήκευσης  
έως 150 δακτυλικών 
αποτυπωμάτων

Πληκτρολόγιο κωδικού 
CTP 3-1 ■ ΝΕΟ
για 3 λειτουργίες,  
με φωτιζόμενη επιγραφή  
και ευαίσθητη μαύρη  
επιφάνεια αφής

Αναμεταδότης  
TTR 1000-1 ■ ΝΕΟ
για 1 λειτουργία, για 1000 
ρυθμιζόμενα κλειδιά, 1 κλειδί 
στην παράδοση (περισσότερα 
κατά παραγγελία)

Πληκτρολόγιο κωδικού 
CTR 1b-1 / 3b-1 ■ ΝΕΟ
για 1 ή 3 λειτουργίες

Ασύρματο  
πληκτρολόγιο κωδικού 
FCT 3 BS
3 λειτουργιών,  
με φωτιζόμενα πλήκτρα

Ασύρματο  
πληκτρολόγιο κωδικού 
FCT 10 BS
10 λειτουργιών,  
με φωτιζόμενα πλήκτρα  
και προστατευτικό κάλυμμα

Ασύρματη συσκευή ανάγνωσης 
δακτυλικών αποτυπωμάτων  
FFL 12 BS
2 λειτουργιών, για έως  
12 δακτυλικά αποτυπώματα

Ε Ξ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α
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Εσωτερικός διακόπτης PB 3
Fωτιζόμενος παλμικός διακόπτης 
για το άνοιγμα και το κλείσιμο της 
πόρτας, πλήκτρο για το φωτισμό 
της γκαραζόπορτας και πλήκτρο 
για την απενεργοποίηση  
του ασύρματου συστήματος  
(για το SupraMatic)

Κολωνάκι με στοιχεία χειρισμού 
κατόπιν ζήτησης

Διακόπτης με κλειδί ■ ΝΕΟ
 STUP 50
 STAP 50

Ενδοτοίχια και επιτοίχια έκδοση, 
συμπερ. 3 κλειδιών

Κλειδο-διακόπτης 
ESU 40 / ESA 40
Eνδοτοίχια και επιτοίχια έκδοση, 
συμπερ. 3 κλειδιών

Κολωνάκι STS 1

Το κολωνάκι STS μπορεί να διαθέτει έναν  
ή δύο προσαρμογείς για συσκευές εντολών  
που παραγγέλλονται ξεχωριστά. Το κολωνάκι 
είναι σε λευκό αλουμινίου (RAL 9006),  
το κάλυμμα και η βάση σε γκρι σχιστόλιθου 
(RAL 7015) Διαθέτει προστασία IP 44 για 
εξωτερική χρήση.

Ύψος: 1250 mm
Διάμετρος βάσης: 300 mm

Εσωτερικός διακόπτης 
IT 1b-1 ■ ΝΕΟ από  
το φθινόπωρο του 2017
Μεγάλο, φωτιζόμενο πλήκτρο 
για άνετο άνοιγμα της πόρτας

Εσωτερικός διακόπτης 
IT 3b-1 ■ ΝΕΟ από  
το φθινόπωρο του 2017
Mεγάλο πλήκτρο με φωτιζόμενο 
δακτύλιο για το άνοιγμα της 
πόρτας, πλήκτρο για το χειρισμό 
του φωτισμού μηχανισμού 
κίνησης και πλήκτρο για την 
απενεργοποίηση του ασύρματου 
χειρισμού (μόνο για το SupraMatic)
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