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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.1437).
• Monitor WAY-FI 7”A CORES com ecrã 
 IPS tátil capacitivo (ref.1435).
• Alimentador (ref.1440).

(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 de superfície.
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 de superfície.
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: -15ºC 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.

O KIT WAY-FI pode ser ampliado com até 2 monitores adicionais na 
vivenda sem necessidade de alimentação extra.

Não compatível com botoneira WAY nem monitores 
WAY.

¡COM DESVIO DE CHAMADA 
PARA SMARTPHONE!

ref.1435 MONITOR WAY-FI 7”
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DESCARREGUE 
A NOSSA APP 
GRATUITA 
DISPONÍVEL 
PARA

TUDO SÃO
FACILIDADES

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.

Poderá ir correr sem chaves. Sem que ninguém a 

incomode!. Pois poderá abrir a porta da sua casa a partir 

do seu smartphone.

Observe a través da câmara do seu videoporteiro....a partir de Nova York.

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.

Abra as portas 

da sua vivenda 

a partir do seu 

trabalho.

Abra as portas  

às visitas a partir 

do jardim.

Do it your Way
when you are away!

Do it your Way 
when you are away!



RESPONDA 
FACILMENTE 
A QUALQUER 
CHAMADA

BOTONEIRA DE RUA

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! 

Para o exterior da vivenda, uma botoneira de rua WAY-Fi 
fabricada em alumínio (IP 44 IK 07)  com câmara CMOS a cores 
de grande ângulo.

Graças às suas dimensões reduzidas e ao seu moderno 
desenho, a botoneira de rua WAY-Fi  integra-se perfeitamente 
na entrada de cada vivenda. Os seus potentes leds, integrados 
na câmara, garantem uma boa visibilidade, inclusivamente em 
casos de baixa luminosidade na rua. O seu porta-cartões botão 
está iluminado.

Também inclui um relé para a abertura de uma segunda porta.

Instalação de superfície.

LIGAÇÃO 
AUTOMÁTICA 

BOTONEIRA DE RUA

CAIXA DE IMAGENS 
E CAIXA DE VÍDEO

CÃMARA DE FOTOGRAFIAS CÃMARA DE VÍDEO AURICULAR TRINCO

TRINCO AJUSTES MENU PRINCIPAL

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.

Captura de imagens 
(100 sem cartão SD;

1.000 com cartão SD).

Grava um vídeo (15”) com 
cartão SD (não incluído). Até 

128 vídeos máx.

Fale ou silencie o micro. Abertura da 
porta principal

Abertura de uma porta 
secundária ou motorizada.

Brilho, contraste, cor, volume 
som e tempo de abertura.

Volte ao menu principal ou 
termine a conversação.

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 
A O SEU LAR A 

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, eabrir 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

CONTROLE OS AJUSTES 
DO SEU MONITOR

Consulte o estado da conexão do monitor. 
Mais informação em products.fermax.com/kitwayfipt
Selecione as suas melodias (16 opções).
Programe o desvio de chamadas para o seu 
telemóvel com o retardo que desejar.
Programe a função “Não incomodar” (silêncio), 
por períodos de tempo. 
Visualize o historial das chamadas.
Atualize a data e a hora.
Selecione o idioma.
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