SOLUÇÕES FERMAX
CONTRA A COVID-19

PROTEJA-SE
COM FERMAX!

CONTACTO “ZERO”

REDUÇÃO DE TEMPO

CONFORTO E CONTROLO

SOLUÇÕES FERMAX
CONTRA A COVID-19

Em poucas semanas, a pandemia causada pela Covid-19 mudou a forma como vivemos,
trabalhamos e nos relacionamos com o nosso ambiente, obrigando-nos a adotar mudanças nas
nossas práticas diárias para nos sentirmos mais seguros e preservar a saúde das pessoas.

HIGIENE

SEGURANÇA

ACESSIBILIDADE

CONFORTO

Enquanto líder na comunicação de edifícios, e pensando tanto nos nossos clientes
profissionais, como nos utilizadores finais dos nossos produtos, a FERMAX apresenta um
Guia de Soluções contra a Covid-19, orientado para garantir a segurança sanitária de todos
e facilitar a sua adaptação a um novo cenário que será cada vez mais digital, tendo como
princípios básicos a higiene, a segurança, a acessibilidade e a comodidade de todos.

A FERMAX APRESENTA UM GUIA DE
SOLUÇÕES CONTRA A COVID-19

SOLUÇÕES FERMAX
CONTRA A COVID-19

CONTACTO “ZERO” NA ENTRADA
E SAÍDA DE EDIFÍCIOS
Abertura automática da porta.
Botoneiras com leitor de aproximação standard.
Identificadores de controlo de acesso.
Abertura da porta a partir do telemóvel.
Botão sem contacto.

REDUÇÃO DO TEMPO
DE INSTALAÇÃO
Ganhe tempo instalando DUOX.

CONFORTO E CONTROLO
DA HABITAÇÃO
Sempre ligado à habitação.

CONTACTO “ZERO” NA
ENTRADA E SAÍDA DE EDIFÍCIOS

Abertura
automática
da porta

Instalar um automatismo de abertura de porta na entrada dos
edifícios permite evitar que os utilizadores entrem em contacto com a
porta (botão de abertura, chaves, puxador, manivela, etc.).
A porta abre-se automaticamente sem necessidade de nenhum
tipo de contacto. Depois de passar o umbral, a porta fecha-se
automaticamente.
Esta solução também melhora a segurança do edifício (nenhuma
porta fica aberta), a acessibilidade (cumpre a legislação sobre
pessoas com mobilidade reduzida) e a comodidade (por exemplo,
quando vamos carregados).

EVITA TOCAR NA PORTA!

CONTACTO “ZERO” NA
ENTRADA E SAÍDA DE EDIFÍCIOS

Botoneiras
com leitor de
aproximação
standard

A Fermax oferece uma ampla gama de placas que integram leitor de
aproximação com a finalidade de evitar tocar na botoneira de rua ou
na fechadura da porta. Também permite maior comodidade ao aceder
ao edifício. As botoneiras de rua com controlo de proximidade têm de
se converter, agora mais do que nunca, num padrão no acesso a
edifícios.

NÃO USE CHAVES, NEM PRIMA BOTÕES!

CONTACTO “ZERO” NA
ENTRADA E SAÍDA DE EDIFÍCIOS

Identificadores de
controlo de acesso

A Fermax oferece diferentes soluções de identificação
para aceder ao edifício sem necessidade de contacto
físico.

SOLUÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO MÃOS LIVRES

Comando
mãos livres
ou RF

Identificador
de pulseira

Identificador
cadeira de rodas,
carro ou carteira

O utilizador não precisa de tocar no identificador,
sendo detetado ao passar a uma distância de 1,5 m.

SOLUÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
COM CONTROLO REMOTO
Comando de
radiofrequência

Chaveiro de
aproximação

O utilizador precisa apenas de premir o botão do
comando para que a porta se abra automaticamente,
a uma distância de até 100 m.

SOLUÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO COM CHAVEIRO
DE APROXIMAÇÃO À DISTÂNCIA
O utilizador aproxima o chaveiro de aproximação
da botoneira de rua com leitor de aproximação sem
chegar a tocá-la.

MÚLTIPLAS FORMAS DE ABRIR A
PORTA SEM CONTACTO!

CONTACTO “ZERO” NA
ENTRADA E SAÍDA DE EDIFÍCIOS

Abertura da porta a
partir do telemóvel

Nesta altura em que a segurança e a higiene
são o mais importante, a Fermax protege os
seus utilizadores. Com os nossos sistemas de
videoporteiro conectados, a chave de acesso
está no telemóvel. Os residentes poderão
abrir a porta de acesso ao portal a partir do
telemóvel, sem necessidade de ligar para casa
ou utilizar a chave.
A Fermax oferece esta solução para qualquer
tipo de habitação: unifamiliar ou edifícios
(novos ou antigos).
Graças aos monitores WiFi Duox, ao desvio de
chamada do sistema IP MEET, ao dispositivo
Wi-box VDS para instalações mais antigas e ao
Kit Way-Fi 2 fios para habitações unifamiliares,
oferecemos CONECTIVIDADE PARA TODOS.

LIGUE-SE, USE O SEU
TELEMÓVEL PARA ABRIR
A PORTA!

CONTACTO “ZERO” NA
ENTRADA E SAÍDA DE EDIFÍCIOS

Botão sem
contacto

BOTÃO DE SAÍDA DE VESTÍBULO
O novo botão de saída sem contacto da Fermax é ativado aproximando simplesmente
a mão. Com esta solução, já não é necessário tocar para ativá-lo, reduzindo, assim, os riscos
de contágio.
Com acabamento em aço inox de 1,7 mm, é resistente e apto para interiores
e exteriores. Alcance de deteção de até 7 cm. Instalação de encastrar compatível com caixa
de mecanismos standard.

BOTÃO DE CHAMADA
O botão sem contacto também pode ser utilizado
em modo de campainha de porta, ativando uma
campainha ou ligando diretamente a um dos
monitores FERMAX com a função campainha de
porta.

EVITA TOCAR CAMPAINHAS E
BOTÕES DE SAÍDA!

REDUÇÃO DO TEMPO
DE INSTALAÇÃO

Ganhe tempo
instalando
DUOX

Uma das primeiras consequências da pandemia foi a
limitação de acesso dos instaladores aos edifícios, para
manter ao máximo o distanciamento físico entre pessoas.
Para reduzir ao máximo os tempos de intervenção dos
instaladores e aumentar, assim, a confiança dos vizinhos,
o sistema 2 fios digital DUOX da Fermax é a melhor
solução do mercado, porque:

Não é necessário mudar a cablagem da instalação para uma reabilitação.
Evitamos abrir caixas de registo de piso.
É fortemente reduzido o número de dispositivos na instalação.
O arranque de sistema e a programação são muito rápidas e simples.

DUOX É INSTALADO ATÉ 50% MAIS RÁPIDO DO
QUE OUTROS SISTEMAS DE VIDEOPORTEIRO!

CONFORTO E CONTROLO
DA HABITAÇÃO

Sempre
ligado à
habitação

As medidas de confinamento mudaram os nossos
costumes e hábitos de comportamento, fazendo disparar
o consumo de ferramentas para teletrabalho, a formação
online, os serviços de entrega de comida ao domicílio e,
sobretudo, o comércio eletrónico.

O grande número de encomendas que recebemos
em casa torna cada vez mais útil e necessário dispor
de uma solução de videoporteiro ligado para
receber no telemóvel as chamadas dos mensageiros
e não perder nenhuma entrega, sobretudo quando
não estamos em casa.
A Fermax oferece esta solução de videoporteiro
ligado para qualquer tipo de habitação: unifamiliar
ou edifícios (novos ou antigos).

LIGUE-SE COM FERMAX E NÃO
PERCA UMA ÚNICA ENCOMENDA!

Way-Fi

www.fermax.com fermax@fermax.com

