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G O G O G AT E  2
Uw garagedeur en hek simpel, slim en 
beter.

Gogogate2 is een simpele en elegante Wi-Fi 

ontvanger die gebruikt wordt om uw garagedeur 

en hek op afstand te bedienen vanaf uw Tablet, 

Smartphone, PC of Apple Watch. Na installatie 

van de wireless sensor kan de Gogogate2 real 

time alerts versturen via email of Smartphone 

meldingen over de status van de deur. Zelfs 

wanneer u kilometers van huis bent.

De Gogogate2 app integreert al uw bestaande afstandbedieningen in een mooie en gebruiksvriendelijke 

interface. Hierdoor bent u niet meer afhankelijk van een afstandbediening die in de garage of uw auto ligt.

TOEGANGSCONTROLE
Stuur 1-dags uitnodigingen naar gasten of 
beheer de toegang voor uw werknemers op 
kantoor. Autoriseer of weiger toegang op 
elk moment vanaf elke locatie.

INGEBOUWD ALARM
De ontvanger geeft een visueel & akoestisch 
alarm om alle personen op de locatie te 
alarmeren van de open of dichtgaande deur.

LIVE NOTIFICATIES
Krijg Smartphone of email notificaties 
wanneer uw deur open of gesloten is.

VIDEO TOEZICHT
Bekijk live of oude events op de app of web-
browser door het integreren van onze IP 
camera's in het systeem. Visuele verificatie 
is zowel binnen als buiten mogelijk.

TOEGANG OP AFSTAND
Met de Gogogate2 bent u thuis wanneer u 
niet thuis bent. Open of sluit uw hek op elk 
gewenst moment vanaf elke locatie.

MULTIPLATFORM
Gogogate2 is meer dan een app! Blijf altijd 
verbonden via uw Smartphone, Tablet, PC 
or Smartwatch.

iFTTT
Met IFTTT zal de Gogogate2 herkennen of 
u arriveert, weg gaat en zal uw deur 
automatisch openen of sluiten.

GOGOGATE 2 WI-FI ONTVANGER (technische info)
Model: GGG2-01W-NA-103

EAN: 8437012951389

Connectiviteit: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n  

Voeding: Extern 110-240V AC to 5V2A SD 

SD Kaart: Micro SDHC 8GB class 10

RF: 2.4Ghz GFSK 150ft

Uitgang: 3 relais uitgangen

Ingang: 3 ingangen voor bekabelde sensor 

Afmetingen: 4.5”Lx4.5”Wx4”H

Gewicht: 0.39kg (incl. sensor)

DRAADLOOS (GGG2-TWS)

•  Deur status indicator (kantel schakelaar).

• Temperatuur indicator.

•  Batterij status indicator (2x AAA batterijen incl.)

•  2.4Ghz RF transceiver voor sterke 
communicatie.

•  Klein en makkelijk te installeren.

•  Voor binnen gebruik voor sectionaal- en 
kanteldeuren.  

U N I V E R S A L
Gogogate2 werkt op de meeste garage deur aandrijvingen en alle hek aandrijvingen. Het is een complete 
oplossing om op afstand uw garagedeur en hek te beheren. Ideaal voor bestaande en nieuwe installaties.

S E C U R E
Gogogate2 gebruikt een dubbele encryptie dankzij de unieke 'non-cloud based' software architectuur die 

geen persoonlijke informatie verwerkt in tegenstelling tot andere aanbieders. Veilig, risicoloos.

Available for iOS and 

Android devices.




