
Napęd ProMatic za pół ceny- promocja w
firmie Hörmann

Chcesz mieć ciepły, bezpieczny i komfortowy garaż? Szukasz nowoczesnego
napędu, który pozwoli na szybsze otwieranie bramy i da możliwość włączenia
jej do świata Smart Home? Firma Hörmann proponuje napęd ProMatic serii 4.
Teraz, przy zakupie z bramą garażową LPU 42 – oferowany za pół ceny.

Szybko i energooszczędnie
Szybkość - to podstawowy atut najnowszej generacji napędów marki Hörmann. Napęd ProMatic serii
4, który otwiera bramę z maksymalną prędkością 20 cm/s zapewni nie tylko komfortowy wjazd do
garażu, ale ograniczy także straty ciepła, do jakich dochodzi  podczas otwierania i zamykania bramy.
Dodatkowo jest to rozwiązanie, które chroni środowisko i ogranicza koszty, bowiem zużycie prądu
przez napęd ProMatic 4 w stanie standby nie przekracza 1 W. Taki napęd w połączeniu z dobrze
ocieploną segmentową bramą garażową LPU 42 to dobre wyposażenie energooszczędnego garażu.

Bezpiecznie
Napęd ProMatic serii 4 zapewnia także pełne bezpieczeństwo. Wyposażony jest w system
dwukierunkowego sterowania radiowego BiSecur, wykorzystujący 128 - bitowe kodowanie sygnału.
Taki sam rodzaj szyfrowania stosowany jest do zabezpieczenia elektronicznych kont bankowych. To
najlepsza gwarancja, że włamywacz nie przechwyci sygnału przesyłanego z pilota do napędu i z
napędu do pilota i nie dostanie się do naszego garażu, a przez garaż do domu. Bezpieczny, bardzo
komfortowy wjazd do garażu to także jego dobre oświetlenie.
Napęd ProMatic 4 posiada w swojej obudowie moduł świetlny z dziesięcioma diodami LED, które
oświetlają garaż dwa razy jaśniej niż napęd poprzedniej serii.

Inteligentnie
Dzięki zaawansowanej inteligentnej technologii najnowsza generacja napędów firmy Hörmann, w
tym napędu ProMatic 4, przystosowana jest do obsługi przez telefon komórkowy lub systemy Smart
Home. Napędy te standardowo wbudowane mają gniazdo HCP-BUS, które - za pomocą opcjonalnych
modułów - umożliwia włączenie ich w zewnętrzne systemy domu inteligentnego.   Jeżeli natomiast
napęd ProMatic 4 doposażymy w odbiornik Blootooth HET-BLE, dzięki specjalnej aplikacji BlueSecur
naszą bramą garażową sterować będziemy mogli, korzystając ze smartfona z funkcją Bluetooth.
Odbiornik Blootooth oraz opcjonalne moduły do połączenia napędu z zewnętrznymi systemami
SmartHome nie są jednak objęte promocją.



Komfortowa wentylacja
Napęd ProMatic 4 umożliwia także wygodne wietrzenie garażu. Standardowo bowiem posiada
zaprogramowaną funkcję częściowego otwarcia. Bramę możemy ustawić w położeniu wentylacyjnym
ręcznie, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w pilocie, lub automatycznie, po
zamontowaniu opcjonalnego czujnika wilgotności powietrza. Automatyczne wietrzenie garażu
odbywać się może również przez uchylenie tylko górnego segmentu bramy. Taki sposób wietrzenia
wymaga jednak - oprócz czujnika wilgotności powietrza - także dodatkowego doposażenia bramy w
składane obejmy rolek na jej najwyższym segmencie.

Promocja, dzięki której kupując bramę garażową LPU 42, można nabyć najnowszej generacji napęd
ProMatic serii 4 za pół ceny, potrwa do 30 czerwca 2020 r.
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