
Ainda não está
ligado?



Segurança da casa

COM OS VIDEOPORTEIROS WIFI COM REENCAMINHAMENTO DE 
CHAMADAS PARA TELEMÓVEIS, PODERÁ VER QUEM ESTÁ A BATER 
À SUA PORTA ONDE QUER QUE ESTEJA.

Abra a porta da sua casa 
com o seu telemóvel sem 

transportar as chaves.

Idosos ou pessoas com a 
mobilidade reduzida será 

capaz de abrir a porta a partir 
do seu telemóvel.

Se for de férias, ninguém 
saberá que você se foi.

INVESTIR  NO  CONFORTO  E  NA  SEGURANÇA!



FUNÇÃO DE CAPTURA AUTOMÁTICA DE IMAGENS DURANTE A CHAMADA*.

A função FERMAX PHOTOCALLER tira automaticamente um instantâneo de qualquer pessoa 
que toque à sua campainha, permitindo-lhe armazenar até 150 imagens com data e hora em 
que foram capturadas para que se possa sentir à vontade, quer esteja em casa ou não.
(Esta função pode ser habilitada pelo usuário).
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Escolha o que mais lhe agrada VIDEOPORTEIRO 
COM

reencaminhamento 
de chamadas

para telemóvel.

Monitor mãos-livres. Ecrã 4,3”.Monitor mãos-livres. Ecrã 7”.

UM MODELO PARA CADA CASA. LIGAR COM FERMAX



Múltiplas melodias.

Botões mecânicos para 
facilidade de utilização.

Botão azul para 
abertura da porta.

Função de captura automática de 
imagens (habilitada pelo usuário)

Função Auto on a câmara da 
botoneira de rua.

Função Não incomodar, para 
que o videoporteiro não toca.

Monitor com braço. Ecrã 4,3”.



75% DOS UTILIZADORES QUE JÁ TÊM UM MONITOR 
COM REENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS PARA 
TELEMÓVEL DIZEM QUE É MUITO MAIS ÚTIL DO 
QUE ELES PENSAVAM.

Reencaminhamento de 
chamadas para telemóvel

75%



Aplicação gratuita 
BLUE by FERMAX 

Receber todas as chamadas do seu 
videoporteiro no seu telemóvel.

Convidar os seus familiares para que 
possam utilizar o aplicação Blue da sua 
casa quando precisar.

Fazer de conta que está sempre em casa 
mesmo quando não está.

Activar a partir do seu telemóvel as 
funções adicionais que configurou no seu 
videoporteiro.

Ver a câmara de rua com a função de auto 
on sem a necessidade de uma chamada.

Responder e abrir a porta onde quer que 
esteja.

Ver o histórico das chamadas perdidas e 
recebidas no videoporteiro ou no telemóvel.

Abrir a porta sem chaves.

COM A APLICAÇÃO BLUE PODERÁ:



Conhecer histórias 
reais

Agora, quando estou no jardim, sei sempre quando há uma chamada e posso ver quem é 
no meu telemóvel antes de abrir a porta. Além disso, se estiver a viajar, posso continuar 
a receber as encomendas que chegam, poupando ao estafeta uma segunda viagem ou 

poupando-me a ter de as ir buscar no meu regresso. Uma vez habituado, não se quer um 
sistema normal de entrada de porta de vídeo.“

Estou encantado com o reencaminhamento da 
chamada para o meu telemóvel. Posso abrir a porta 

aos meus filhos se eles não tiverem chaves com eles, 
responder aos meus visitantes se eu não estiver lá 
e abrir a porta sem tirar as chaves da minha mala. 

Recomendo-o a 100%.“
Pedro Marta



Dá-me segurança, ainda mais quando vivo sozinho, saber que posso 
responder ou ver quem está a chamar a minha casa em qualquer 
altura, quer esteja a trabalhar, a fazer compras ou a viajar, dá-me 

paz de espírito. E se eu não tiver conseguido ver quem está a ligar 
em BLUE, sei que posso consultar as imagens da pessoa que está a 

ligar no monitor.“
Eu adoro BLUE porque posso abrir a porta com o meu telemóvel a partir de 

qualquer lugar da minha casa (e do mundo) com a segurança de ter sempre 
nas minhas mãos o controlo de quem está à minha porta. Assim, quando estou 

a viajar para o trabalho ou de férias, posso sempre responder ao meu correio, 
lidar com um visitante inesperado ou simplesmente ver o que se passa na minha 

porta da frente. BLUE ajudou a tornar o meu dia-a-dia mais simples e mais 
seguro.“

Eu tenho usado BLUE como utilizador convidado na casa dos meus 
pais há já alguns meses. Eles são idosos e é bastante comum que 

não ouçam o telefone ou que demorem muito tempo a levantar-se e a 
atender. BLUE permitiu-me cuidar melhor dos meus pais: sei quem está 

a chamar e evito visitas desnecessárias ou mesmo protegê-los se eu 
considerar a visita “inapropriada”, simplesmente dissuadindo-os como 

se eu próprio estivesse em casa. A qualquer hora do dia ou da noite, 
os meus pais sentem-se mais seguros com BLUE e eu sinto-me mais 

próximo deles.

“

M. Ángeles Gabriel

Tomás

Desde que tenho o monitor WiFi, entro em casa com 
o meu telemóvel e não perco tempo à procura das 

minhas chaves. No final, o meu telemóvel está sempre 
à mão. E o melhor é que eu nunca me atraso para abrir 

a porta aos meus visitantes.“
Anna

SE QUISER MAIS INFORMAÇÕES 

SCAN ESTE QR



FERMAX é o seu aliado para que as emoções da vida 
nunca se encontrem com uma porta fechada.

A conexão perfeita

• Com sede em Valência e presença 
em 70 países.

• Líder em videoporteiros em Espanha 
com mais de 70 anos de história.

• Um em cada 2 edifícios em Espanha 
tem produtos Fermax.

• Extensa rede de serviços oficiais 
técnicos e instaladores.

marca 
espanhola

desde 1949



negócio 
sustentável

• Especializado em videoporteiro e 
controlo de acesso.

• Fábrica de 11.000 m2 em Valência.

• Cobrimos todo o ciclo de fabrico do 
produto.

• Utilizamos materiais de qualidade.

• Peças de substituição garantidas.

• Empenhados em cumprir os 
objectivos de desenvolvimento 
sustentável Europa 2030.

• Empenhado em aumentar o auto-
consumo através de energias 
limpas.

• Minimização dos impactos 
ambientais na gestão de resíduos 
através da aplicação da economia 
circular.

• Reencaminhamento de chamadas 
para telemóvel no modelo WiFi.

• Captura automática de imagens no 
videoporteiro em todos os modelos.

• Auto on da câmara exterior sem uma 
chamada.

• Compatibilidade com câmaras 
aéreas.

lar
seguro

fabricante
especialista

Porquê escolher Fermax



ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO:


