
COM CONECTIVIDADE WI-FI

KitWay-FiWay-FiKit

KIT WAY-FI COM DESVIO DE 
CHAMADA A TELEMÓVEL

Tecnologia
fios não polarizados

Plug&Play

NOVA BOTONEIRA E 
MAIS FUNCIONALIDADES

Hugo Silva

APP gratuita  disponível para

Way-Fi
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FUNCIONALIDADES MONITOR

O novo KIT WAY-FI dá-lhe LIBERTADE TOTAL. Desvie o seu videoporteiro para 
o seu telemóvel, receba a chamada, responda e abra a porta se desejar.

Com conectividade Wi-Fi integrada no monitor.

Se houver alguém em casa, sempre se pode atender a chamada diretamente 
apartir do monitor WAY-FI. Um terminal de desenho moderno e minimalista, 
com ecrã tátil capacitivo de 7”, a partir do qual é possível gerir de maneira 
muito intuitiva todas as funcionalidades oferecidas pelo equipamento.

Esteja onde estiver, poderá sempre fazê-lo à sua maneira, a maneira mais fácil. 
Do it your Way when you’re away! 

LIGAÇÃO 
AUTOMÁTICA 

BOTONEIRA DE RUA

CAIXA DE IMAGENS 
E CAIXA DE VÍDEO

Poderá saber a data e hora 
em que foram capturadas,

podendo ainda visualizá-las e 
eliminá-las de uma em uma 
ou todas ao mesmo tempo.

Entre os monitores instalados 
dentro da vivenda.

Máximo3.

Apaga o ecrã, 
deixando-o em 

repouso.

INTERCOMUNICAÇÃO SAIR

Deslizando para baixo a flecha situada na parte superior do ecrã, acederá ao 
menu rápido, onde poderá:
- Ativar/desativar o modo “Não incomodar” ativando um led no monitor       . 
- Ativar/desativar a função de captura de imagens automática. 
- Ativar/desativar o Wi-Fi para evitar qualquer acesso externo.

CONECTADO 
AO SEU LAR DE 

QUALQUER LUGAR 
DO MUNDO

A partir de onde quiser, poderá...

Ver quem está a chamar à sua porta 
(se tiver conectividade Wi-Fi, 3G ou 4G)

Observar através da câmara do seu 
vídeoporteiro ou a partir do seu 

smartphone, ainda quando ninguém 
tenha chamado

Falar com as suas visitas, e se desejar, 
abrir a porta

Esquecer as suas chaves, sempre que 
tiver o seu telemóvel, e abrir a porta da 

sua casa

Receber chamadas num número ilimitado 
de telemóveis

Controlar a partir da mesma aplicação 
todas as vivendas comum kit WAY-FI 

emparelhado ao seu smartphone
 

Ver as chamadas recebidas/perdidas em 
casa a partir do seu telemóvel
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Way-Fi DESCARREGUE 
A NOSSA APP 
GRATUITA 
DISPONÍVEL 
PARA

TUDO SÃO FACILIDADES
Abra as portas da sua vivenda a partir do seu trabalho.

Poderá ir correr sem chaves. Sem que ninguém a 
incomode!. Pois poderá abrir a porta da sua casa a 
partir do seu smartphone.

Abra as portas às visitas a partir do jardim.

Observe através da câmara do seu videoporteiro....a 
partir de Paris.

Recebe a chamada do distribuidor, não atrase a entrega 
da qual está à espera..

De férias, recebe uma chamada do videoporteiro de 
casa dos seus pais.

Emparelhe o seu telemóvel ao equipamento de maneira muito 
intuitiva. E assim já o terá pronto para receber as chamadas, 
esteja onde estiver. 
Funcionamento em modo Wi-Fi ou 3G/4G.

Para abrir a porta principal ou secundária a partir do seu 
telemóvel, será sempre necessário inserir o código PIN que tiver 
escolhido.
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RESPONDE 
FÁCILMENTE 
A CUALQUIER 
LLAMADA

CAPTURA DE FOTOS CAPTURA DE VÍDEO

ABREPUERTAS AJUSTES MENÚ PRINCIPAL

Captura de imágenes (100 sin 
tarjeta SD;  1.000 con tarjeta SD).

Graba un vídeo (15”) con tarjeta SD 
(no incluida). Hasta 128 vídeos máx.

Apertura de una puerta 
secundaria o motorizada.

Brillo, contraste, color, volumen 
sonido y tiempo de apertura.

Vuelta al menú principal 
o fin de la conversación.

CONTROLA LOS AJUSTES DE TU MONITOR

Consultar el estado de la conexión del monitor.

Más información en products.fermax.com/kitwayfi

Seleccionar tus melodías (16 opciones).

Programar el desvío de llamada a tu móvil con el 

retardo que desees.

Programar la función “No molestar” (silencio), por 

períodos de tiempo.

Visualizar el histórico de las llamadas.

Actualizar la fecha y hora.

Seleccionar el idioma.
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CONMUTACIÓN

Visualización 2ª placa
o cámaras

ACTIVAR/DESACTIVAR COMUNICACIÓN

Habla o silencia 
el micrófono.

ABREPUERTAS

Apertura de 
la puerta principal
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PLACA DE CALLE

Para el exterior de la vivienda, la nueva placa de calle WAY-Fi fabricada en aluminio 
(IP 44 IK 07)  con cámara CMOS color gran angular.

Gracias a sus reducidas dimensiones y su moderno diseño, la placa de calle WAY-FI 
se integra perfectamente en la entrada de cada vivienda. 

Ahora el Kit Way-Fi ofrece más tranquilidad y seguridad con la posibilidad de 
instalar una segunda placa en otro acceso y conectar una cámara analógica de 
videovigilancia a cada placa de calle.

Sus potentes leds, integrados en la cámara, garantizan una buena visibilidad, 
incluso en caso de baja luminosidad en la calle. Su tarjetero pulsador está iluminado.

También incluye un relé para la apertura de una segunda puerta.

Instalación de superficie.

Manuel 
Sánchez

Manuel 

Sánchez
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AMPLIAÇÕES

ESQUEMA WAY-FI COM AMPLIAÇÕES
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KIT WAY-FI 7” 1/INQ
ref.1431 

O kit inclui:
• Botoneira de vídeo WAY-FI 1/INQ com viseira (ref.1438).
• Monitor WAY-FI 7”A CORES com ecrã IPS 
 tátil capacitivo (ref.1436).
• Alimentador (ref.1440).

O Kit WAY-FI pode ser ampliado com uma botoneira 
adicional, 1 câmara analogica e até dois monitores 
adicionais.

¡COM DESVIO DE CHAMADA PARA SMARTPHONE!

ref.1436 MONITOR WAY-FI 7”

ref.1438 BOTONEIRA VIDEO WAY-FI c/viseira

www.fermax.pt
Do it your Way

when you are away!

CARACTERÍSTICAS E MEDIDAS

(horizontal)x(vertical)x(profundidade)mm

BOTONEIRA WAY-FI

MONITOR WAY-FI

Monitor 7” A CORES mãos livres.
Ecrã tátil capacitivo.
Módulo Wi-Fi integrado para desvio 
de chamada a telemóvel.
Montagem saliente.
Imagem de alta qualidade.
Menu de utilização intuitiva.
Intercomunicação.
Ligação automática da botoneira de rua.
Captura manual ou automática de imagens 
(100 sem cartão SD; 1.000 com cartão SD).
Historial de chamadas, incluindo fotografia, 
hora e data.
Função “Não incomodar”.
16 melodias selecionáveis. 
Dim.: 222(H)×154(V)×10(P)mm.

Botoneira de rua de vídeo WAY-FI.
Montagem em saliente.
Fabricada en alumínio. IP 44 IK 07.
Porta-cartões com retroiluminação.
Viseira de proteção incluída, necessária na 
instalação.
Câmara CMOS a cores de grande ângulo 
(120ºH 72ºV). 
Sensor de iluminação. 
Temperatura de funcionamento: -20ºC a 55ºC.
Dim.: 94(H) x 164(V) x 34(P)mm (com viseira).
Relé integrado para abertura de uma 2ª porta.
Consumo máx. trinco: 250mA (a 12Vcc).
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Hugo Silva

ref.9980 CÂMARA AUXILIAR CCTV MONTAGEM TETO

ref.9981 CÂMARA AUXILIAR CCTV MONTAGEM PAREDE

ref.9982 ALIMENTADOR CÂMARA AUXILIAR CCTV

ref.9983 PAREJA BALUNS CÂMARA AUXILIAR CCTV

ref.9984 ADAPTADOR FONTE A CÂMARA AUX. CCTV

CÂMARAS ANALÓGICAS

Way-Fi
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