
Åben, luk og overvåg 

din garageport  overalt.

Din garageport - enklere. Smartere. Bedre

www.gogogate.com
Har du spørgsmål?  Du er velkommen til at kontakte os på info@crawforddanmark.dk.

  En hyldest til din Garage.



Din garageport - enklere. Smartere. Bedre

Erhverv Boligl Industri

Hovedfunktioner

Prøv den nye Gogogate 2 og oplev de uendelige muligheder.

Adgangs Kontrol

Giv hel eller delvis 

adgang til din garage til 

dine gæster eller familie. 

Video Overvågning

Se hvad der sker eller er sket i 

din garage med en app (kamara 

er ikke inkl.)

 Status

Modtag en alarm når garageporten 

står åben eller hvis du har glemt at 

lukke den. 

Multiplatform

Bevar forbindelsen fra en Smartphone, 

Tablet, PC eller Smartwatch

Fjernadgang

Åben og luk din garageport 

uanset, hvor i verdenen du 

befinder dig. 

Let at installere

Installér systemet på din 

Smartphone på mindre end 30 

minutter.

OM ENHEDEN

Denne Wi-Fi enhed vil oprette 

forbindelse til portens trykknap eller 

direkte til motoren. Den kan også 

blive forbundet med dit 

"kodetastatur??".

Når programmet er installeret vil det 

være muligt at åbne og lukke din 

garageport eller have låge eksternt

Kompatible med iPhone &

Android, Apple Watch, pc eller tablet.

Åben Lukket

Total
Adgang

Begrænset
adgang

Universel Løsning

Kompatible med både garageporte og 

havelåger og virker med alle salgs 

automatikker. 

Forbedret Sikkerhed

Gogogate 2 er ikke cloudbaseret, hvilket 

betyder at alle personlige oplysninger ikke 

udveksles eller gemmes.

Visuel & Akustisk alarm                      

Gogogate 2 inkorporerer en alarm til at 

informere alle individer om 

begrænsningerne af en garageport eller 

låge.

OM SENSORERNE
Gogogatens sensorer vil fjernovervåge din garageport eller havelåges status, og sender alarmer, hvis du har glemt at lukke 

porten. Derudover holder de styr på, hvem der har adgang til din garage og hvornår. 

Trådløs (GGG2-TWS)
Vores trådløse sensor er  designet 
til blive benyttet udelukkende med 
ledhejseporte eller vippeporte.

·  Indikere garageportens status 
(åben/lukket)

·  Måle temperaturen

· Indikerer batteriets levetid 

Trådbundet (GGG2-WDS)
Vores sensor med ledning er designet til at 
blive brugt sammen med havelåger eller 
skydedøre.

·  Indikerer lågens/dørens status
·  Vandtæt kabinet
·  Lang rækkevidde til udendørs 

brug. 

OM  APP ' EN 
Gogogate 2 app til fjernstyring                                                                 

af garageporte og låger

Gogogate 2 app'en vil redefinere den måde, du interagerer 

med din garageport eller låge. Den vil integrere alle dine 

eksisterende fjernbetjeninger på ét sted, hvilket gør dit liv 

lettere og mere bekvemt. Glem alt om nøgler eller 

fjernbetjeninger,Gogogate 2 er løsningen til at styre 

garageporten eller lågen som du vil!

OM VIDEO PLUGIN

Gogogate 2 vil integrere dit eksisterende IP-kamera i en enkelt app, så du 

fjernbetjent kan overvåge og se din garageport eller låge fra et hvilket som helst sted. 

Gogogate 2 video-plugin giver dig mulighed for live at se, hvad der sker i din garage, 

og om porten er åben eller lukket. Du vil også være i stand til at se tidligere 

hændelser som systemet automatisk optager op til 1 GB video af.

OM USER-PLUGIN                      
Del og administrer adgangen til din garage 
eller låge uanset hvor du befinder dig. 

Gogogate 2 giver dig mulighed for at tildele og/eller 

nægte total eller midlertidig adgang til dine gæster. 

Et komplet værktøj til ejendomsadministratorer som 

er på udkig efter en nem løsning til at kontrollere og 

styre adgangen for flere brugere til en privat 

parkering.
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