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A Fermax apresenta os kits WAY, soluções de vídeo porteiro pensadas para o lar e para os locais comerciais.

Uma linha de kits que está ao alcance de todos os utilizadores, tanto pelo seu fácil manuseamento (utilização intuitiva 
através de ícones gráficos) como pelo seu custo reduzido. Porque hoje já não é um luxo ter um video porteiro em casa, 

WAY é o caminho. Para mim, para si, para todos. Do it your WAY!
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Do it your Way
Video Door Entry Systems



No seu lar

KITS WAY DE
VÍDEO PORTEIRO DE

1 E 2 INQUILINOS 
PENSADOS

PARA O LAR

1 vivenda

2 vivendas

Pensados para o lar, os KITS WAY DE VÍDEO PORTEIRO de 1 

e 2 INQ incluem uma BOTONEIRA DE RUA WAY com 25mm 

de espessura fabricada em zamak com câmara CCD a cores, 

de grande ângulo.

Incorporam um sensor de iluminação, uma viseira para 

proteção contra a chuva e suportes de cartões retroiluminado.

Instalação de superfície.

Alimentação 12Vdc incluída no kit. É possível conectar 

um sistema de abertura de portas (trinco 12Vdc) 250mA 

comsumo max.
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KIT WAY DE
VÍDEO PORTEIRO
COM CONTROLO
DE PROXIMIDADE

Tecnologia ao serviço da privacidade e segurança.

Para escritórios, negócios, escolas, hospitais, centros de trabalho…

Nas zonas onde o acesso deva estar controlado e restringido, o 

KIT WAY PROX consegue levar a cabo esta tarefa de uma maneira 

muito simples.

A BOTONEIRA WAY PROX, inclui um leitor de proximidade que 

permite o acesso sem necessidade de ter de utilizar uma chave, 

bastando aproximar o chaveiro de proximidade para abrir a porta. O 

equipamento tem capacidade até 320 utilizadores distintos. 

Fabricada em aço inoxidável (tipo 316), resiste às condições mais 

adversas em ambientes muito agressivos. Inclui uma viseira.

Incorpora um suporte de cartões com retroiluminação em várias 

cores dependendo do estado da comunicação: em repouso (azul), 

a chamar (laranja), em conversação (azul intenso) e porta aberta 

(verde), facilitando assim a sua utilização a pessoas com alguma 

deficiência ou incapacidade.

Alimentação 12Vdc incluída no kit. É possível conectar um sistema 

de abertura de portas (trinco 12Vdc) 250mA comsumo max.

No seu escritório
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Monitor Way
COM ECRÃ

TÁTIL E ÍCONES
GRÁFICOS

O MONITOR de vídeo porteiro WAY é um terminal de desenho extra plano com

apenas 18 mm de espessura e bordas arredondadas, com supeficie de vidro 

na parte frontal.

Incorpora um ecrã digital TFT A CORES de 7 polegadas (800x480 píxeis) com 

tecnologia tátil capacitiva que pemite gerir as várias funcionalidades de uma 

maneira muito intuitiva com icones gráficos.

Ligar/Desligar 
o monitor

Chamaram e não estava em casa?
Consulte o historial de chamadas

Com as imagens e vídeos das suas 
últimas visitas.

Comunicação monitor-botoneira
Ativa/desativa a comunicação em 
modo mãos livres entre o monitor
e a botoneira da rua, permitindo 

ligar a câmara da botoneira de rua 
automaticamente.

Chamada perdida Abertura da porta Comunicação monitor-botoneira

Tira uma fotografia à sua visita
durante a conversa mantida 

com a botoneira de rua.

Câmara de fotografias

Acesso aos parâmetros
de configuração do monitor.

Ajustes

Para responder à chamada e 
para controlar o volume

da conversa

Altifalante

Para abertura da porta secundária 
em caso de instalação

com relé WAY.

Para abertura da porta
da botoneira principal.

Cadeado 1

Cadeado 2

2
1



Funcionalidades

Passados 3 segundos, o monitor tira uma fotografia 

da(s) visita(s) ou grava um vídeo automaticamente 

(se existir um cartão micro SD instalado). Também 

dispõe da opção de tirar uma fotografia manualmente 

enquanto estiver a responder à chamada. Os vídeos/

fotografias gravados a partir da botoneira de rua podem 

ser visualizados no ecrã do monitor.

Capacidade:

118 imagens (sem cartão micro SD) ou vídeos gravados

até 32G (com cartão micro SD). Comsultan para cartões 

compativeis.

Estabelece comunicação entre os monitores instalados

dentro da mesma vivenda.

No kit de 2 linhas existe a opção de ligar para outra 

vivenda.

CAPTURA DE IMAGENS E
GRAVAÇÃO DE VÍDEOS

INTECOMUNICAÇÃO
ENTRE OS MONITORES 

Todas as chamadas tanto da botoneira ao monitor, do 

monitor à placa, como entre monitores são registadas 

com data, hora e fotografia da visita, podendo ser 

consultadas em qualquer momento.

REGISTO DO 
CHAMADAS

Função “Não incomodar”: 1 hora, 8 horas ou de maneira 

permanente.

FUNÇÃO
NÃO INCOMODAR

Escolha 20 melodias diferentes, programa o volume de 

chamada em modo dia e noite, etc.
AJUSTES



Kits para vivendas,
escritórios e locais comerciais

Acessórios

ref.1418 Relé Way

ref.4515  Chaveiro de proximidade
ref.23361  Cartão de proximidade

KIT WAY VÍDEO 1/INQ

ref.1401
O kit inclui:
• Botoneira de rua de vídeo 1/INQ (ref.1416).
• Monitor WAY a Cores 7” com ecrã TFT capacitivo (ref.1412).
• Viseira de protecção.
• Alimentação (ref.1410).

KIT WAY VÍDEO 2/INQ

ref.1402
O kit inclui:
• Botoneira de rua de vídeo 2/INQ (ref.1417).
• 2 Monitores WAY a Cores 7” com ecrã TFT capacitivo (ref.1412 e ref.1413).
• Viseira de protecção.
• Alimentação (ref.1410).

KIT WAY PROX VÍDEO 1/INQ

ref.1403

Para utilizadores adicionais

O kit inclui:
• Botoneira de rua de vídeo 1/INQ com leitor de proximidade 
(ref.1411).
• 7 chaveiros de proximidade: 2 chaveiros mestres para inscrever/  
 cancelar os utilizadores + 5 para utilizadores.
• Monitor WAY a Cores 7” com ecrã TFT capacitivo (ref.1412).
• Viseira de protecção.
• Alimentação (ref.1410).

Para ativar uma função adicional como a abertura de 
uma porta secundária, sem cabos adicionais.
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Ampliações
Os kits admitem um segundo monitor sem alimentação adicional. Fonte
de alimentação incluída no kit limitada a uma abertura de porta de 12Vdc 
250mA. Se precisar de uma corrente superior, será necessário utilizar 
uma fonte de alimentação adicional.

Instalação simplificada

ref.1412  MONITOR WAY

PARA 
KIT WAY 1/INQ

ref.1401

 PARA KIT WAY 
PROX 1/INQ

ref.1403

ref.1412  MONITOR WAY
 (para 1ª vivenda)

ref.1413  MONITOR WAY
 (para 2ª vivenda)

PARA 
KIT WAY 2/INQ

ref.1402 

INFORMAÇÃO TÉCNICA

O KIT WAY apresenta numerosas vantagens para os profissionais 
da instalação:

1. OS KITS WAY E MONITORES ADICIONAIS são vendidos
programados.

2. A instalação é simples na medida em que deve ser realizada 
com cabos em 2 fios não polarizados

3. Os kits Way permitem boas distâncias entre a botoneira e o 
último monitor.

CABLADO A B

Par trançado 2x0,75mm2

Par trançado 2x1mm2

60

80

60

80

225

131

18

• Alimentação para o monitor: DC 24~28V.
• Consumo de energía: Standby 12mA; Funcionamento 350mA.
• Ecrã monitor: TFT digital a cores 7”. Ecrã táctil capacitivo.
• Cablagem: 2 fios, não polarizados.
• Dimensões: 225(H) x 131(V) x 18(P)mm.

• Fabricada em zamak.
• Porta cartões retro-iluminados.
• Cámara CCD a cores de alta sensibilidade.
• Sensor de iluminação.
• Controlo de relé para activar un trinco.
• Dimensões: 95(H) x 155(V) x 25(P)mm. 
• Requer instalação com viseira.
• Instalação saliente.

• Fabricada em aço inoxidável.
• Porta cartões retro-iluminados.
•  Cámara CCD a cores de alta sensibilidade.
• Sensor de iluminação.
• Controlo de relé para activar un trinco.
• Dimensões: 93(H) x 182(V) x 30(P)mm. 
• Requer instalação com viseira.
• Instalação saliente.

B

A

2 fios

2 fios

2 fios

2 fios

100:240Vac

2 fios

12Vdc
máx 250mA

1
2

Plug&Play

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

44

95
39

155

25
30

93

182

KIT WAY PROXKIT WAY 
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