
wifi-POORT ontvanger ‘GDM002’ 
Open uw poort via een gratis app!

Dankzij deze poortontvanger kan de gebruiker  
via zijn smartphone, tablet, PC of smartwatch  
tot 3 poorten aansturen en een signaal terug  
ontvangen. 

Zo kan hij overal ter wereld steeds de status van 
zijn geautomatiseerde garagepoort, schuifpoort  
en domotica controleren: geopend, gesloten of  
open gelaten. 

Gebeurtenissen worden automatisch geregistreerd 
zodat die later kunnen worden (her)bekeken.

Met de extra video-plugin kan hij bovendien  
3 IP-camera’s koppelen aan de wifi-ontvanger.   

De gebruiker geniet dan niet alleen van  
het gebruiksgemak van de ontvanger maar kan hij 
zijn poort ook steeds vanop afstand zien.  

Technische gegevens
Afmetingen: 9,5 cm x 9,5 cm x 3,3 cm
Voeding: Extern 110-240V AC tot 5V 0,5A
SD Card: Micro SDHC 16 GB class 10
RF: 2.4Ghz GFSK 150ft
Uitgangen: 3 
Ingangen: 3 voor bedrade sensoren
Compatibel met zowel Android als iOs

Universeel
Compatibel met alle poortopeners en 
de meeste garagepoortopeners 

Veilig 
Dubbele niveau van encryptie 

Verbinding
Via bestaand Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n,                      
3G of 4G-netwerk

•	 compact en strak design

•	 éénvoudig te installeren 

•	 gratis tot 10 gebruikers

•	 extra licentie voor meer gebruikers



Bedrade sensor (bv MCA503B)
Status indicator (magneet contact)
Gemakkelijk te plaatsen

Draadloze sensor (GDM003)
Status indicator (tilt switch)
Temperatuur-indicator
Batterij status indicator (2x AAA batteries incl.)
2.4Ghz RF 
Compact en gemakkelijk te installeren
Voor binnengebruik  

toebehoren 

Betalende licenties
GDM101: licentie 1 jaar - 100 users
GDM102: licentie 2 jaar - 100 users
GDM103: licentie 3 jaar - 100 users
GDM104: licentie 4 jaar - 100 users
GDM105: licentie 5 jaar - 100 users

GDM801: licentie 1 jaar - onbeperkt aantal gebruikers
GDM802: licentie 2 jaar - onbeperkt aantal gebruikers
GDM803: licentie 3 jaar - onbeperkt aantal gebruikers
GDM804: licentie 4 jaar - onbeperkt aantal gebruikers
GDM805: licentie 5 jaar - onbeperkt aantal gebruikers

IP CAMERA
GDM333: video plugin 3 jaar
GDM320: buitencamera IP
GDM310: binnencamera IP draadloos

GIP422: compatibele bullet IP camera van het merk ‘Gard’
GIP622: compatibele dôme IP camera van het merk ‘Gard’
Contacteer ons voor de volledige lijst van compatibele IP-camera’s


