
Module voor  
Hörmann-aandrijvingen
HmIP-MOD-HO

Met de module voor Hörmann-aandrijvingen kan de bediening van de gara-
gedeur of poort eenvoudig in het Homematic IP Smart Home Systeem wor-
den geïntegreerd. Zo kunnen deuraandrijvingen heel comfortabel worden 
bediend met de smartphone-app of een Homematic IP Afstandsbediening.

DEUR OPEN, LICHT 
AAN: SLIMME DEUR-
BEDIENING MET EEN 
DRUK OP DE KNOP

Slim wonen, dat fascineert.



Homematic IP is een merk van eQ-3 AG Wijzigingen voorbehouden. www.homematic-ip.com Versie 1.1 NL

SLIMME BEDIENING VAN GARAGEDEUREN EN 
POORTEN

Garagedeuren en poorten kunnen via de module 
comfortabel met de Homematic IP App worden geo-
pend en gesloten. De bediening is aanvullend ook via 
diverse Homematic IP Afstandsbedieningen en knop-
pen mogelijk. Tijdprofielen in de app maken een auto-
matisch openen en sluiten* mogelijk, bijv. bij poorten.

FLEXIBEL VOOR VELE HÖRMANN-MODELLEN

Compatibel met de volgende aandrijvingen:

 SupraMatic-serie 3 E/P

 SupraMatic HT3

 RotaMatic/P/PL-serie 1 (vanaf 09/2010) en serie 2

 LineaMatic/P/H-serie 1 (vanaf 10/2009) en serie 2

 VersaMatic/P

 WA300 S4

 WA300 R S4

HCP-adapter vereist, 

Hörmann-bestelnummer 4510204

 Liftronic 700-2/800-2

 RollMatic 2

 SupraMatic/ProMatic-serie 4

BEWAKING VAN GARAGEDEUREN

De status van de garagedeur (in beweging, open, ge-
sloten, partiële opening, bijv. om te ventileren) kan al-
tijd via de Homematic IP App worden gecontroleerd.

EENVOUDIGE MONTAGE ZONDER GEREEDSCHAP

Perfect passende behuizing voor de onzichtbare 
montage in compatibele Hörmann-aandrijvingen. 
De verbindingskabel met steekverbindingen maakt 
een snelle en gereedschapsloze aansluiting mogelijk 
door eenvoudig inpluggen in de aandrijving. Een extra 
spanningsbron is niet vereist, omdat de Hörmann-aan-
drijving voor de voeding zorgt.

Voor de werking is de verbinding met 
een Homematic IP Access Point met 
gratis smartphone-app en kosteloze 
cloudservice vereist.

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Module voor Hörmann-aandrijvingen

Aansluitkabel

Handleidingen en stickers met QR-code

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 153986A0

EAN-code 4047976539864

Apparaatcode HmIP-MOD-HO

Verpakkingseenheid 90

Afmetingen verpakking 122 x 112 x 48 mm

Gewicht incl. verpakking 116,2 g

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning
wordt door de Hörmann- 

aandrijving geleverd

Omgevingstemperatuur -20 tot +60 °C

Afmetingen (b x h x d) 48 x 52 x 16 mm

Gewicht 26 g

Zendfrequentieband
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Typisch bereik in het vrije veld 250 m

Comfortabele bediening van 
de garagedeur: 
openen, sluiten en ventilatie-
stand

Statusindicatie: 
open, gesloten, in beweging

Eenvoudige klikmonta-
ge zonder gereedschap

* Bij bediening van de garagedeur of poort buiten het zicht is een extra de-
tectiecel noodzakelijk.


