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De nieuwe Berner Secure Mobile App

Intelligente automatisering – 
overal en altijd

Berner Secure Mobile App. Intelligente automatisering.

Volledige controle, gewoon comfortabel 
en uiterst veilig
Met de Berner Secure Mobile App bedient u de draadloze producten van Berner vanaf ieder gewenst
mobiel apparaat met internetverbinding. U hoeft zich nooit meer af te vragen of u de garagedeur wel
dichtgedaan heeft. Controleer overal ter wereld of de poort open of dicht is en open de garagedeur
voor uw kinderen terwijl u op kantoor bent. Zo kunnen ze toch hun fietsen veilig opbergen.
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Duidelijke symbolen – intuïtieve gebruikersinterface

Selectie van eigen favorieten
U bepaalt welke functies u vaak gebruikt en kunt
deze als favoriet instellen, of het nu de garagedeur
is, het licht of een compleet scenario. Net zo een-
voudig voegt u nieuwe functies toe of verwijdert u
ze weer.

Installatie: Scan de QR-code op de Berner-Box
De eerste stappen zijn betrekkelijk eenvoudig. De Berner-Box kan ingesteld
worden door de QR-code te scannen of handmatig in te voeren. Het
overzichtelijke menu is eenvoudig te bedienen. Locaties en instellingen 
legt u simpel vast door middel van de volgende stappen.

Wat is een scenario?
Door een persoonlijk scenario aan te maken, 
worden bepaalde instellingen tegelijkertijd of na
elkaar opgeslagen. Zo kunt u bijvoorbeeld met een
druk op de knop het tuinhek en de garagedeur
sluiten en zelfs het licht in huis aan- of uitdoen.
Geen enkel probleem, u hoeft de volgorde slechts
eenmalig in te stellen en te bewaren.

Meer informatie kunt u direct opvragen bij Berner Torantriebe KG. 
We zijn telefonisch te bereiken op +49 7472 9812-0, maar u kunt ook 
een e-mail sturen naar info@berner-torantriebe.de
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Berner Secure Mobile App. Intelligente automatisering.

Intelligente automatisering met 
de Berner Secure Mobile App
Met de Berner Secure Mobile App bedient u uw draadloze Berner-producten 
eenvoudig en intuïtief met uw smartphone, tablet of PC (mits geschikt voor apps). 
Bedien uw hekken, verlichting en andere apparatuur waar en wanneer u wilt op
kinderlijk eenvoudige wijze met slechts een druk op de knop.

Het hart wordt gevormd door de intelligente Berner-Box, de centrale aansturingsmodule voor alle 
draadloze Berner-producten. De installatie verloopt volledig automatisch en neemt bovendien weinig tijd
in beslag. Hiervoor steekt u simpelweg een netwerkkabel in de Berner-Box of brengt u een verbinding tot
stand met uw router of draadloze netwerk. De configuratie van de aangesloten apparaten verloopt via de
Secure Mobile App op uw PC (mits geschikt voor apps), smartphone of tablet.

Eenvoudig te installeren en altijd klaar voor gebruik

De Berner Secure Mobile App - 
U bent altijd ter plaatse, zelfs 
wanneer u onderweg bent

Vanaf nu heeft u vanaf uw smartphone of tablet binnen 
enkele seconden eenvoudig toegang tot de meest 
uiteenlopende draadloze producten van Berner. Via enkele 
handelingen stelt u complete scenario's in. De Berner-app 
is geschikt voor meerdere gebruikers, toont statusmeldingen
over hekken en deuren en nog veel informatie eenvoudig 
op het display.

Duidelijke gebruikersinterface
voor alle apparatuur met 
logische symbolen en 
intuïtieve bediening.

BERNER
GARAGEDEUREN

BERNER
SCHUIFHEKKEN

BERNER
DRAAIHEKKEN

BERNER
SLAGBOMEN

BERNER 
HEKWERK ROND 
PARKEERPLAATSEN

LICHT

ANDERE 
BERNER-
PRODUCTEN

WLAN/LAN

Berner-BOX Router

Internet

De voordelen

App
Secure
Mobile

Geen maandelijkse kosten
Gratis te downloaden app 

Talloze instellingsmogelijkheden
Eenvoudige installatie en bediening

Intuïtief te programmeren
Uiterst veilig door de BiSure-technologie

Naar wens ook te gebruiken binnen het eigen 
draadloze netwerk

Geen probleem wanneer u uw mobiele telefoon 
verliest of vervangt

Geschikt voor maximaal 5 gebruikers
Te allen tijde uit te breiden


