
Önder bir Markanın Değeri
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FERMAX: TEKNOLOJİ, TASARIM, 
BÜTÜNLÜK, İNSANLAR

Teknoloji

Tasarım

60 yılı aşkın süredir Audio ve Video 
Kapı Giriş Sistemleri, Ev Otomasyonu 
ve Geçiş Kontrol Sistemleri alanlarında 
uzmanlaştık. Küresel olarak tanınmış bir 
markayız.

Görevimiz, insanlara daha fazla güvenlik, 
daha iyi iletişim ve konfor sağlayan 
binaları sunabileceğimiz yenilikçi 
teknoloji ve mümkün olan en iyi tasarımı 
yaratmaktır.

Daha az kaynak kullanarak iletişime, ev 
otomasyonuna ve güvenliğe daha fazla imkân 
sağlayan donanım sunabilmemiz için en son 
teknolojiyi kullanmaktayız. Bundan dolayı 
bilgisayar teknolojisinden yeni biyomalzemeye 
kadar herşeyi araştırıyoruz. Satış rakamlarımızın 
%5’inden fazlasını yatırım yapıyoruz ve yıllardır 
yatırım yapmaya devam ediyoruz.

26  buluş  patenti, 30’dan fazla  amaca uygunluk 
modeli  ve 140’dan fazla endüstriyel model  
kaydımız bulunmaktadır. 30’dan fazla uluslararası 
patent. Ürünlerimizin tasarımı stratejiktir. Bu, teknolojiyi 

toplumun çoğunluğuna mümkün kılacak ve 
gündelik yaşamın gerekli yönleriyle ilgilenen 
ürünlerin devamlılığını sağlayacak mükemmel bir 
araçtır. Klasik İspanyol tasarımımız, bizim ticaret 
markamızdır. 

Tasarım ödülleri: Milan, Hannover, Barselona, 
Valencia, Madrid.
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Bütünlük

Dijital kentleşme ve tüm yerleşim komplekslerine 
yönelik gereksinimlere kapsamlı çözümler 
getiririz. Fermax’ın bütün ürün bölümleri, tam bir 
çözüm sunabilmek için kuruluma değer, farklılık 
ve karlılık getiren teknolojilerle birlikte çalışır.

İnsanlar

İnsanlara güveniyoruz ve gündelik faaliyetlerini 
daha olanaklı kılabilmek için çalışıyoruz. Bundan 
dolayı herhangi bir engellilik durumu olan 
kimselere ulaşılabilir ürünler ortaya çıkarıyoruz.
Bizler, sosyal ve çevre dostuyuz. 

Ergonomik butonlar
Bilgilendirici ve  çok fonksiyonlıu ekranlar
Adapte cihazlar ve donatılar
Sesli programlama
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VALENSİYA’DAN 
KÜRESELLEŞMEYE
Kültürel sınırları aşabilen ve en farklı kullanıcıların 
gereksinimlerini etkin bir şekilde karşılayabilen ürünlerimiz, 
dünya çapında milyonlarca evde kullanılmaktadır.

Uluslararasılaşma sürecimizi yetmişlerin sonunda yavaş ama 
hiç duraksamayacak şekilde başlattık: Küresel çaptaki ticari 
ortaklar ve her türde binaya çözümler sunan bir katalog. 

Fermax Merkezi, Valensiya

ULUSLARARASILAŞMA 

FERMAX, 1949 YILINDAN BERİ

Şirketimiz 1949 yılında Valensiya’da Fernando Maestre 
tarafından kuruldu ve ilk ürünü, profesyonel kullanıma yönelik 
radyo interkomuydu. Bu, İspanya’daki ilk örneğiydi ve markanın 
ilk gerçek başarısıydı. 

Ancak Fermax ilk olarak binalardaki iç iletişimi sağlamak üzere 
elektronik kapı giriş sistemi ile 1963 yılında yolunu çizdi. O 
zamandan beri Fermax, çağının ötesine sürekli ayak uydurarak 
ve uyum sağlayarak bu sektörde uzmanlaştı. 

Kapı giriş sistemi sonrasında geçiş kontrol sistemleri ve tam 
dijitalleşme ile birlikte güvenliği, ev otomasyonunu ve iç 
iletişimi tek bir cihazda birleştirebilen görüntülü kapı giriş 
sistem geldi. 
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KOLOMBİYA

İSPANYAPORTEKİZ

FRANSA BELÇİKA

İNGİLTERE

POLONYA

RUSYA

DUBAİ
TÜRKIYE

SİNGAPUR

G.KORE

Küresel 
Olma

Daha Uluslararası 
Daha Rekabetçi

Aşağıda belirtilen ülkelerde bağlı kuruluşlarımız ve 
temsilcilik ofislerimiz bulunmaktadır: Belçika, Çin, 
Kolombiya, Fransa, Polonya, Portekiz, Rusya, Singapur, 
İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Birleşmiş Milletler.

Ürünlerimizin dağıtımını 70’dan fazla ülkede yapıyoruz. 
Bu da dünyada bizim ürünlerimizi kullanan milyonlarca 
insanın olduğunu göstermektedir.

Uluslararası bağlamdaki mevcudiyetimiz kırk yıldır sürekli 
artmaktadır. Bu da bizim devamlı büyümemizi ve sürekli 
rekabetçiliğe dikkat etmemizi sağladı. Bugünlerde, 
dünyanın dört bir yanından gelen girişimciler, sistem 
entegratörleri ve mimarlar, ürünlerimiz ve hizmetimizin 
kalitesi için Fermax’ı tercih etmektedir.
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BİNALAR İÇİN 
ENTEGRE ÇÖZÜMLER

Fermax, bina için gerekli tüm iletişim ve güvenlik 
teknolojilerini birleştirir. Böylelikle, tek muhatap olarak 
Fermax,kapsamlı bir vizyon ile kurulumda ortak bir altyapıya 
imkan sağlayarak bir proje tanımlayabilir. GÜVENLİK KAMERASI

GORÜNTÜLÜ KAPI GİRİŞİ

Entegre Çözümler

Entegre Çözümler

Entegre Çözümler

Entegre Çözümler

EV OTOMASYONU

GEÇİŞ KONTROLÜ

BINANIZDA

Her projede kapsamlı ve uzman cihazlarimizi 
kullanırız:

Girişlerde dahili ve harici iletişimin ve kapı 
giriş sistemlerini düzgün bir şekilde kullanan 
kapıların mükemmel bir şekilde işlemesini 
sağlarız. 

Koridorlarda ve diğer sınırlı kullanım 
alanlarında (merdivenler, teraslar vs.) CCTV 
ve risk algılama sistemlerinin bulunmasını 
sağlarız. 
 
Sınırlandırılmış giriş ve çıkışlarda (elektrik 
sistemleri, asansörler) sadece yetkili kişilere 
erişim sağlayan donanım kurarız. 

Asansör Aydınlatmasının 
Kontrol Edilmesi

Koridorlar ve Merdivenler

Havuzlara GirişAna Girişler
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ORTAK ALANLARDA 

Ortak alanlar için birçok seçeneğimiz 
bulunmaktadır:

Garajlarda araç geçişlerini ve ayrıca CCTV 
(iç ve dış) ve yangın güvenlik önlemlerini 
kontrol eden sistemler kuruyoruz. 

Eğlence alanlarında (spor sahası, yüzme 
havuzu, spor salonu), sınırlı saatler ve/veya 
kapasite limitleri ile geçiş kontrol sistemleri 
sunuyoruz. 

Sokak aydınlatması, sulama sistemleri veya 
su arıtması gibi ortak tesisatlarda, personeli 
koruyan ve diğer sorunlara çözüm getiren 
enerji tasarruflu otomatik sistemler kuruyor 
ve bu sistemleri programlıyoruz.  

EVDE

Kullanıcılar aşağıdaki faktörleri arttırarak, 
ev otomasyonu hattını gorüntülü kapı giriş 
sistemi ile birleştirebilir ve evini otomasyon 
sistemiyle donatarak:

Mülkiyete gelecek herhangi bir zararı 
sınırlayacak uyarıcılar ve duman, gaz ve su 
algılayıcıları ile güvenlik.

Sıcaklık ayarı ve aydınlatmanın kontrolü ile 
konfor.

Aydınlatma ve havalandırmanın tam kontrolü 
ile enerji verimliliği.

Enerji tüketiminin denetlenmesi (elektrik, su, 
gaz vb.) imkânlarına sahip olabilir. 

Garaj Girişi CCTV

Spor salonuna giriş Ev Otomasyonu
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SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ KAPI GİRİŞ 
SİSTEMLERİ: ŞİRKETİMİZİN KALBİ

EN GELİŞMİŞ TCP/IP TEKNOLOJİSİ

DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA 
TEKNOLOJİ DIŞ PANELİ DİNLEMEDE 
YENİ BİR BİÇİM

1963 yılında ilk sesli kapı giriş sistemini İspanya’da ortaya çıkardığımız günden bu yana Fermax 
binalardaki iç iletişim ürünlerinde pazar lideri olmuştur. Modaya uygun yeniliklerimiz ve 
teknolojimiz sektörde yerini almıştır. 

2,5 mm kalınlığında paslanmaz çelik ve 3 mm 
kalınlığında kimyasal olarak sertleştirilmiş cam 
gibi yüksek kaliteli malzemelerle dış panelde 
göze çarpan temiz çizgiler.

Düzgün bir bağlanti ve sağlamlık sağlayan 
yenilikçi bir sistem sayesinde bağlanti parçaları 
panel ve siva alti kasa arasında gizli kaldığından 
dış etmenlere karşı korunmaktadır.

Basit, kullanıcı dostu simge, menü ve 
grafik canlandırmalarla arayüz oluşturan iki 
adet 5”çok-işlevli TFT dokunmatik ekranla 
tasarlanmıştır.

Ziyaretçiler için açık ve eksiksiz talimatlarla 
kullanımı her zamankinden daha kolaydır. 

TFT ekranlar dış mekânda en iyi görüşü 
sağlayacak şekilde yüksek parlaklıktadır.

KAPI GİRİŞ PANELLERİ

Urbanline görüntülü kapı giriş sistemini yeniden 
gözden geçirdi. Bu panel, daha fazla bilgi ve daha 
fazla teknoloji ve geleneksel panellerin gücü ve 
sağlamlığı ile  iletişim ve haberleşmede farklı ve 
daha zengin bir biçim sunar. 

Urbanline panelin hem görüntülü hem de sesli 
versiyonlari MDS teknolojisine sahiptir.

Görüntülü versiyonda kamera RENKLİ ve objektif 
geniş açılıdır. 
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FARKLI MODÜLLERİ 
BİRLEŞTİRME. 
SONSUZ OLASILIK 

Bilgi, iletişim ve herhangi bir 
projeye geçiş kontrol sisteminin 
entegrasyonunu sağlayan bir 
modüler kapı girişi paneli. 

ŞEHİRLERİMİZDEKİ 
BİR KLASİK

Basit ve etkili iletişim imkânı sunan 
birkaç bloğun bulunduğu komplekslerde 
çözüm üretmek için yapilmiştir ve 
standartlaştırılmıştır. 

EN SAĞLAM PASLANMAZ 
ÇELİK PANELİNİN 
KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ

En olumsuz şartlarda bile vandalizm 
önleyici ve değiştirilmesi imkânsız. 
2,5 mm kalın paslanmaz çelikten 
yapılmıştır veya standartlaştırılmıştır. 

Marine
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Eller-serbest, ince hatlı ve kristal yüzeyli VIVO monitör.
Yüksek teknoloji ve 7-inç kapasitif dokunmatik ekrana sahip VIVO monitör işlemleri 

doğal bir şekilde gerçekleşir ve tam ve kapsamlı  işletim seçenekleri yanında çoklu-fonksiyon imkanı da sunar.

Büyük ekranları tercih edenler için Fermax 10 inçlik sürümü olan VIVO PLUS modeli mevcuttur.
TCP/IP teknolojisiyle çalışan VIVO; tam ve etkin iletişim, güvenlik ve konforlu kontrol özellikleri sunar.

Android işletim sistemi. Yüzeye montaj. 
Beyaz, siyah ve gümüş renk seçenekleri mevcuttur.

Çeşitli tasarımlarla 
görüntülü kapı giriş 
monitörlerimiz farklı
işlevsellikler sunmaktadır: 
konuşma yapılması ve 
kapının açılmasından tüm 
hizmetlerimizi birleştiren 
ev teknoloji merkezi 
olmasına kadar.

EN GELİŞMİŞ TCP/IP TEKNOLOJİSİ

Boyutlar:
Monitör 7”: 233(G) x 164(Y) x 20(D)mm

Boyutlar:
Monitör 10”: 263(D) x 175(Y) x 20(D)mm

DAİRE İÇİ ÇÖZÜMLER
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Eller-serbest, ince hatlı ve kristal yüzeyli VIVO monitör.
Yüksek teknoloji ve 7-inç kapasitif dokunmatik ekrana sahip VIVO monitör işlemleri 

doğal bir şekilde gerçekleşir ve tam ve kapsamlı  işletim seçenekleri yanında çoklu-fonksiyon imkanı da sunar.

Büyük ekranları tercih edenler için Fermax 10 inçlik sürümü olan VIVO PLUS modeli mevcuttur.
TCP/IP teknolojisiyle çalışan VIVO; tam ve etkin iletişim, güvenlik ve konforlu kontrol özellikleri sunar.

Android işletim sistemi. Yüzeye montaj. 
Beyaz, siyah ve gümüş renk seçenekleri mevcuttur.

EN GELİŞMİŞ TCP/IP TEKNOLOJİSİ

Eller serbest. Smile, sezgisel kullanımı ile birçok fayda sağlar. 
7” ve 3,5” TFT renkli ekran. Farklı renkleri mevcuttur: 

beyaz, gümüş rengi, siyah ve altın.

Boyutlar:
Monitör 7”:  185(G) x 172(Y) x 20(D)mm
Monitör 3,5”: 185(G) x 172(Y) x 20(D)mm

SMILE eller serbest 
özelliğine sahip 
görüntülü iletişim 
sağlayan bir kapı giriş 
monitörüdür. 
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Fermax ‘asıl’ ürününün 
dengeli, temiz ve minimal 
bir tasarımı vardır. 
TFT 4,3” renkli ekran.

Boyutlar:
Monitör: 200(G) x 200(Y) x 44(D)mm

DAİRE İÇİ ÇÖZÜMLER
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Eller-serbest VEO-XS monitör. Özelliği küçük boyutları ve son derece ince olmasıdır. 
OSD menüsü ve butonlarin yerleşimi sayesinde kullanıcıyla etkileşim basit ve sezgiseldir.

Yüksek darbe dayanımlı ABS plastikten yapılmıştır. Yüzey, temizlik kolaylığı ve morötesi ışınlarına 
karşı koruma sağlamak için desenlidir.

Yüzeye (sıva üstü) montaj.

Sadece DUOX teknolojisiyle.

XS

DAİRE İÇİ ÇÖZÜMLERİ

Boyutlar:
Monitör: 125(G) x 165(Y) x 21(D)mm
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DAİRE İÇİ ÇÖZÜMLER Fermax, ahizeli tip 
sesli ve görüntülü 
interkom çözümleri 
sunmaktadır.

Loft kullanması kolay bir cihazdır. 
3,5” renkli veya S/B ekran. 
Telefon versiyonu da mevcuttur.

Boyutlar:
Monitör: 203(G) x 220(Y) x 60(D)mm
Telefon: 85(G) x 220(Y) x 40(D)mm
Güvenlik Konsolu: 211(G)x211(Y)x60(D)mm   
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Boyutlar:
Monitör: 131(G) x 197(Y) x 13(D)mm
Telefon: 90(G) x 146(Y) x 20(D)mm

Eller serbest. Kompakt ve ultra ince iLOFT Monitör.
Ön kısmın farklı renklerle değiştirilmesini sağlayan 
şeffaf polikarbonat levha ile. 
3,5” TFT renkli ekran. 

Telefon versiyonu mevcuttur.
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Konforlu ve güvenli: erişim bir kart 
veya geçiş anahtarı ile sağlanır.

GEÇİŞ KARTLARI

Geçiş kontrol sistemleri sadece yetkili kişilerin 
geçmesine izin verebilir ve herhangi bir kapıyı kontrol 
edebilir.

Dış kapı panellerin içine entegre edilebilir ya da bağımsız 
olarak kurulumu yapılabilir.

Basit ihtiyaçlarınız için bağımsız çalışan ürünlerimiz bulunmaktadır. Merkezi sistemler hem orta 
hem de büyük çapta tesislerin farklı erişim özellikleriyle yönetilebilmesine olanak sağlar. Bunlar,   
anti-passback, limit kapasitesi gibi işlevleri birleştirebilir, kaydedebilir, belli gruplara veya zamanlara 
göre kısıtlamalar yapılabilir.

BASİT VE GELİŞMİŞ ÇÖZÜMLER?

SADECE YETKİLİ KİŞİLER

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

Son derece güvenli. Kullanıcıyı tek ve tekrar 
üretilemeyen parmak izi ile tanımlar.

Parmak izi tanımlanamadığında
geçiş kartı kullanılabilir.

PARMAK İZİ, KİŞİSEL
VE ÜRETİLEMEZ

PIN KODU

Bir PİN KODU ile tanımlama.

Kullanıcı, PİN kodunu girer ve 
sistemde kayıtlıysa geçiş yapabilir, 
kayıtlı değil ise geçiş yapılmaz.
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Garajlar için mükemmel çözüm

GEÇİŞ, KARTLARI

Daha küçük kurulumlar için 
gelişmiş otomatik bir sistem 
kullanırız: basit  kurulumlara 
olanak veren AxesKey. 

Radyo frekansında (RF) 
en son ve en güvenli geçiş 
teknolojisini kullanırız.

KeyAxes
IP_Axes, IP bağlantısına sahip 
kurulumlar aracılığı ile merkezi, 
kurulumlar çözümleyen yeni, gelişmiş 
ve merkezi bir sistemdir. Eller serbest 
modu, kapı açma site haritasına 
uzaklık ve haberlerin e-posta yoluyla 
aktarımı gibi özellikleri sayesinde 
sezgisel bir yazılım ile yönetilir. 

Konforlu ve güvenli: geçiş bir kart
veya geçiş anahtarı ile sağlanır.

UZAKTAN KUMANDA

Axes
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Aydinlatma

Perdeler

Havalandırma 

Ev otomasyon çözümlerimiz, görüntülü kapı giriş sistemlerinin kurulumunu birleştirir ve çoklu 
işlevlerin ekrandan kontrol edilmesine olanak sağlar:

Ev otomasyon sistemleri ve 
akıllı telefonlar arasındaki 
kontrol ve iletişim.

Sıcaklık kontrolü, perde 
kontrolü, aydınlatma 
düzenlenmesi veya sulama 
otomasyonu.

Sürekli gözetim, herhangi 
bir muhtemel riskle 
karşılaşıldığında alarm bilgisi 
gönderilmesi.

Konfor Güvenlik İletişim

EVDE KONFOR, GÜVENLİK VE HUZUR

EV OTOMASYONU - DOMINIUM & KNX

home management
dominium
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Asansör Herhangi 
bir mobil 
cihaz 
üzerinden

Akıllı telefon veya diğer mobil cihazlarla veya 
kendi uygulaması yardımıyla (Ios ve Android 
için mevcut ve ücretsiz) sistemin uzaktan 
kontrolü ve denetimi. Dışarıdayken evin içine 
komutlar gönderir.

Sistemin dışarı ile bağlantısı. Evde 
oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda 
sistem ev sahibini veya acil servisleri 
bilgilendirir. 

Evin içerisi ile dışarısı arasındaki sesli ve 
görüntülü iletişimi, kapı giriş sisteminin 
geleneksel işlevleri.

Hizmetlerin merkezileştirilmesi ve bütün 
bilgilendirmelerin tek bir monitörde 
entregasyonu.

sistema

alarma

sensor rotura

cristal

sensor

humedad

Havalandırma 

panjurlar ısıtma

ısıtma

ısıtma
sulama

Aydinlatma

Aydinlatma

Aydinlatma

ısıtma

Aydinlatma

panjurlar

Sıcaklık kontrolü 
ve enerji tüketimi 

yönetimi.

Enerji 
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TCP/IP SISTEM

FERMAX MEET IP sistem SIP P2P altyapısında çalışan %100 IP tabanlı, yüksek verimlilikte, 
esnek ve adaptasyonu kolay bir sistemdir.

MEET kurulumu yapan için ağ bağlantı yönetimini kolaylaştıracak bir IP sistem çözümü 
sağlar.

Sistem 2 tip dış kapı paneli ve farklı renk opsiyonları mevcut olan 2 tip monitörden – 
MIO (7” ve 10”) oluşur. MEET sistem cihazları anlaşılması ve kullanılması kolay bir grafik 
arayüz ile sunulur.

MEET  merkezi alarm sistemi altyapısıyla sizi hırsızlığa karşı size 7/24 korur. MEET  asansör 
kontrol özelliği asansörün mevcut konumunu takip etmenizi sağlar

MEET IP SİSTEM CİHAZLARI
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 Monitör-MIO  10"  Monitör-MIO  7"

MEET,  2 farklı monitör – MIO (7” ve 10” seçenekleri) ve aynı isimdeki dış kapı 
panelinden oluşan benzersiz bir TCP/IP sistemidir.
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DÜNYADAN REFERANSLAR

Mall of İstanbul; konutlar, ofisler, kuleler ve alışveriş merkezinden oluşan büyük karma bir projedir. 
Lüks konut ve ofis olarak tasarlandı. Mall of İstanbul alışveriş merkezinin hemen yanında yer almaktadır. 

Mall of İstanbul İSTANBUL

Proje, 1.114 daireli ve 8 girişli 4 konut bloğundan oluşmaktadır. Kurulumumuz; 
VDS sistem, Cityline paneli ve 7” Smile monitöründen oluşmaktadır.

Uphill Court
İSTANBUL

1.800 rezidans ve 4 site girişinden oluşmaktadır. 
Sitede Cityline ve LOFT Monitörleri yer almaktadır.

Gelişmiş teknolojiye, yüksek standartlara 
sahip olan ve doğanın özenle korunduğu özel 
bir konut projesi. Üç tarafı yeşille çevrili olan 
Uphill Court, sadece tasarımın ve orijinalliğin 
mükemmel uyumu değil aynı zamanda 
eğlence alanlarıyla da size ve ailenize yüksek 
standartlarda yaşama konforu sunmaktadır.
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Bayraklı bölgesinde bulunan bu ikiz kuleler, 
İzmir’in simgesidir. Yerden yükseklikleri 
200 metreye ulaşmaktadır ve 40 kattan 
oluşur. Folkart Kuleleri İzmir’in en uzun, 
Türkiye’nin ise 3üncü en uzun kuleleridir. 
Sitenin içerisinde alışveriş merkezleri, 
spor kompleksleri, ofisler ve lüks daireler 
bulunmaktadır. 

Folkart Kuleleri
İZMİR

Proje’de LYNX IP sistem ve Fermax’ın en 
gelişmiş teknolojisi olan 204 VIVO monitörden 
oluşmaktadır.

Tema İstanbul, eşsiz peyzajı, geniş 
caddeleri, görkemli havuzları, suyolları 
ve tematik yeşil alanlarıyla sakinlerine 
doğal ve samimi bir ortam sunmaktadır. 
Toplamda 3.600 evden oluşacak şekilde 
çeşitli daireler sunan çağdaş bir projedir. 

Tema İSTANBUL

Kapı giriş kurulumunu; büyük daireler için 
mükemmel olan MDS-VDS, Cityline panelleri ve 
Smile monitörleri oluşturmaktadır.
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Koru Florya, bir alışveriş merkezi, 376 daire ve 5 ana girişten 
oluşan bir sitedir. İstanbul’un Avrupa yakasında yer almaktadır. 

Deniz İstanbul, İstanbul’un deniz kenarındaki 
en büyük kentidir. Bu büyük site; konut 
alanları, okul, hastane, otel, alışveriş merkezi, 
deniz kenarı cafe&restoranlar ve sosyal tesisler 
gibi tüm yaşam birimlerini içermektedir. 

Koru Florya
İSTANBUL

Deniz İSTANBUL

Kapı Giriş tesisatı, 7” Smile monitör ve Cityline panelden oluşmaktadır.

Brandium Ataşehir muhteşem bir yaşam tarzı, ev ve işyeri 
sunmaktadır. Proje, bir alışveriş merkezi ve özel bir otel 
kompleksini içermektedir. 

Brandium
İSTANBUL

Kart okuyuculu Cityline dış kapı panelleri ve Loft monitörler 
kullanılmıştır. 4 blok, 1.150 Loft Monitör.

Deniz İstanbul, kent olarak tasarlanmış bir projedir. 
4.619 konut ve 330 villadan oluşmaktadır. Mavi ve 
yeşil yaşam alanlarının birleşimininden oluşmaktadır.
Projenin Tahmini Tamamlanma Yılı: 2018

NEF İKİ Haliç projesi, İstanbul’un sembolü 
ve artan değeri olan Haliç’te bulunmaktadır. 
Mimari hizmetleri dünya çapında bilinen 
SOM tarafından karşılanmıştır. İkiz kuleler ve 
dünyadaki en yüksek bina olan Burç Halifesi’nin 
yaratıcısı olan SOM tarafından tasarlanan Nef 
İKİ Haliç ile hayallerinizdeki eve sahip olmak 
için çok uzaklara gitmenize gerek yok.

Nef 02 İSTANBUL

310 ILOFT monitör
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Kapı Giriş Sistemleri MDS-VDS teknolojilerimiz, 
Cityline Klasik panelleri ve LOFT monitörlerimiz 
ile oluşturulmuştur. 

Ataköy Konakları
İSTANBUL

ATAKÖY KONAKLARI, 70 blok ve 1.000 konuttan oluşan 
250.000 metrekarelik büyük bir konut projesidir. 

Sur Yapı Exen İstanbul Çamlıca konut 
projeleri sadece ev değil aynı zamanda 
şehrin göbeğinde, doğanın ortasında bir 
yaşam sunmaktadır. Geniş alanı iki futbol 
sahası büyüklüğündedir. Proje’de de 550 
adet iLOFT monitör kullanilmiştir.

Sur Yapı Exen 
İSTANBUL

Çamlıca’nın (İstanbul) merkezinde yer alan SUR 
YAPI EXEN’de rezidans dairede yaşamanın tüm 
ayrıcalıkları bulunmaktadır.
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Park Mozaik, yeşil peyzajı, canlı alanları, spor 
alanları ve hobi faaliyetleri ile her yaştan kişiye 
renkli bir yaşam sunan MESA&Tepe ortak 
projesidir. 
 
Ankara’nın yükselen yıldızı Yaşamkent’te 
Park Mozaik, şehrin kargaşasından kaçmak 
isteyenler için özel, ayrıcalıklı bir yaşam 
sunmaktadır. Park Mozaik yeri itibariyle 
şehrin tüm olanaklarına kolay erişim imkânı 
sunmaktadır. 885 daireden oluşmaktadır. 

Proje, 2 giriş ve 417 daireden oluşmaktadır. 
Proje, İNANLAR tarafından geliştirilmiştir. 
ILOFT Monitör ve Cityline Panel ürünlerimiz 
kullanılmıştır. 

Park Mozaik 
ANKARA

Terrace Tema
İSTANBUL

Terrace Tema, 30 ve 40 katlı 
2 kuleden oluşmaktadir. Yeri, 
denizi ve gölü panoramik olarak 
görme imkânı sunmaktadır. 

Geniş ve ferah teraslar, çatı 
bahçesinde unutulmayacak 

zamanlar ve eğlenceli akşamlar. 
Bursa’nin en prestijli projesi 

Korupark evleri huzur dolu bir avluya 
bakmaktadır.

Korupark
BURSA

FERMAX KURULUMU: 
1.400 LOFT Monitör

Kart okuyuculu cityline dış kapı panelleri ve Smile 7” 
monitörler kullanılmıştır.
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Nef Suit Haliç 47, kolay ulaşılabilirliği 
ile İstanbul’un tarihi şehir merkezinde 
tamamıyla yeni bir yaşam sunmaktadır. 
Burç Halife’nin yaratıcısı SOM tarafından 
tasarlanan ve Nef İKİ Haliç Projesi’nin 
hemen yanında yer alan bu proje, yakın 
alanlardaki üniversitelerde okuyan 
birçok öğrenci ve genç profesyoneller için 
yüksek kalitede yaşam yaşama imkânı 
sunmaktadır. 

3600 daireden oluşan projede 
kullanılan Fermax görüntülü sistem 
cihazları 10 seneden uzun bir süredir 
sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır. 
Fermax kurulumu yapılan diğer 
Soyak Projeleri: Evostar, Park Aparts, 
Optimus(İzmir),Oxigen(İzmir), Siesta 
Blue(İzmir)

112 villadan oluşan projenin 
her villasında 2 adet cityline 
villa paneli ve Smile 7” 
monitörler kullanılmıştır.

Nef 47 
İSTANBUL

Soyak 
Olympiakent
İSTANBUL

Pelican 
Hill  
İSTANBUL

Fermax kurulumu 
yapılan diğer Nef 
Projeleri: Nef09, Nef10, 
Nef11, Nef47

Park Mahal 
KONYA

50.000 metrekare üzerine inşa 
edilmiştir ve 38.000 metrekare 
alan yeşilliktir. 

Site, 7 blok ve 382 daireden 
oluşmaktadır.  

LYNX IP sistem ve VIVO mönitor 
kullanilmiştir.

Manzara Adalar 
İSTANBUL

3 blok 975 daireden oluşan, 
İstanbul’un kalbinde huzurlu bir 
hayatın kapılarını sizlere açan Manzara 
Adalar birbirinden prestijli ödüllere 
sahip, dünyaca tanınmış mimarlık 
firması   Perkins Eastman   tarafından 
tasarlanmıştır. Proje’de cityline 
dış kapı panellerimiz ve Smile 7” 
monitörlerimiz kullanılmaktadır.
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NEREYE GİDERSEN 
GİT, YANINDA OLACAĞIZ
306 metre yüksekliğe sahip 
ve kent profilinde iz bırakan 
90 katlı bir bina.

Burada, 135’i Central Park 
manzaralı lüks odalardan 
oluşmak üzere toplam 
2010 odası olan bir otel 
bulunmaktadır. Şehirdeki en 
lüks binada, Skyline kapı giriş 
panelleri ve Vivo monitörler 
kullanılmıştır.
 
LYNX IP sistemi entegre 
edilmiştir.

One57 
NEW YORK

En yeni ve en ihtişamlı
Christian de Portzamparc 
tarafından tasarlanan 
Manhattan Skyscraper’ın 
her dairesinde bizim 
kapı giriş sistemlerimiz 
bulunmaktadır. 
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Neredeyse 300 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun konut projelerinder biridir. Farklı yerlerinde 
7 kapı giriş paneli ve kart okuyucularini kullanan diğer erişimleri kullanarak diğer geçişleri kontrol 
eden 48 paneli ileve her dairede görüntülü kapı giriş monitörleri bulunmaktadır.

Sembolik Avustralya Kulesi, Fermax firmasından 
aldığı kapı giriş sistemleri, geçiş kontrol, asansör 
kontrolü ve ev otomasyonu özelliklerini barındıran 
560 dairesi vardır. 

Eureka Kulesi
MELBOURNE

Isozaki 
Kuleleri 
İSPANYA

İkisi de 82 metre yüksekliğinde 
23 katı olan ve 6-8 kat arasında 
5 bina olan heybetli ikiz kuleden 
oluşan komplekstir. 

2008 yılında bitirilen dünyanın en büyük yapay 
adasının 5,6 km mesafesi ve farklı büyüklükte 
konutları bulunmaktadır. Konutların 1800 
tanesi villadır ve bizim kapı giriş sistemleri 
donanımımızı seçmişlerdir. 

Palm Jumeirah
DUBAI

Büyük yapay ada, eğlencenin uluslararası sembolü 
ve villalarında kurulu 1.800 adet Fermax kapı 
giriş sistemi ile dünya çapında en pretijli konut 
projelerinden biridir.  

Fermax, Guggenheim 
müzesinden sadece birkaç metre 
uzakta Bilbao’daki en modern 
binalardan biri olan muhteşem 
Torres Isozaki’de kapı giriş 
sistemlerini kurmuştur.
 
Japon mimar Arata Isozaki 
tarafından tasarlanmıştır. 
8,200m²  alanı ticari faaliyetler 
için kullanılırken geri kalan 
kısmının interkom sistemleri 
konut olarak kullanılan toplam 
84,000 metre kare yüzey alanına 
sahiptir. 
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1000’den fazla monitör kurulmuştur. Fermax, Asya’da Daniel Libeskind 
tarafından yapılan ilk büyük konut projesinde yer almaktadır.

Singapur’un güneyinde denize yakın ve ön cephede bulunan 
hem konut hem de ticari bir komplekstir. 

6 ila 8 kat arasındaki 11 bloktan oluşanve 24 ve 41 arasında 
katları olan 6 kristal kuleden oluşmaktadır. Toplamda bizim 
iLOFT görüntülü kapı giriş monitörleri ve LOFT telefonlarını 
kullanan 1,129 dairesi vardır. Ayrıca geçiş kontrol sistemleri de 
bulunmaktadır.

Etihad Towers
ABU DHABI

Abu Dhabi’deki en lüks projelerden olan 
Etihad Towers’da 927 adet Fermax monitörü  
kullanılmıştır. 

Konut,iş ve eğlence merkezi olarak inşa 
edilmiş Proje’de 56,79 katları arasında 
değişen 5 kule bulunmaktadır. 

Reflections
KEEPEL BAY, SINGAPUR
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BelleVue Residences
SİNGAPUR  

Toyoo Itō tarafından yapılan bu konut kompleksi doğayla 
içiçedir. Fermax firmasının görüntülü kapı giriş, geçiş 
kontrol ve asansör kontrol sistemleri bulunmaktadır.

Bu lüks kompleksin 197 dairesi vardır. Zekice 
mimarisi doğanın içine katılmıştır.

Komplekste, parmak izi erişim kontrol teknolojisini 
birleştiren interkom sistemlerimiz bulunmaktadır. 

Dairelerine özel asansörleri kullanabilmek için 
sakinler kendi parmak izlerini veya bir parolayı 
kullanmak zorundadırlar.

´One The Elephant´ başlıca mimari öğeleriyle 
seçkindir. VIVO monitörlerinin kurulu olduğu 254 
konutlu 37 katlı uzun ve şık kulesi ve 30 konut 
içeren 4 katlı bir köşk.

Kule; Westminster Sarayı, Kanarya Rıhtımı ve 
London Eye dâhil olmak üzere Londra’nın muhteşem 
manzaralarını sunarak en yüksek standartları 
kapsamaktadır. 

One The Elephant
BÜYÜK BRİTANYA

Ödüllü mimarlar tarafından tasarlanmıştır.
Squire&Partners Geleneksel kentsel.
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ÖDÜLLER VE TANINMA

2014  Smile monitör için 2014 “IF Etiket” 

2013  “Delta Selección” Smile monitörü için marka ödülü 

2012  ElektroProfesyonel Kalite Ödülü

2011  “Uluslararası Ticaret Gidişatı” için Ödül

Dünyadaki en iyi tasarım ödülü. Alman kurumu “Uluslararası 
Tasarım Forumu” tarafından verilmiştir.

Valensiya Markalar İnceleme Kurumu  CMM tarafından verilmiştir.

ElektroProfesyonel tarafından seçilir. Elektrik malzemeler 
kurulumculari, görüntülü kapı giriş sistemleri kategorisinde en 
yüksek kalitedeki üreticiyi seçer. 

´Valensiya İhracat Kurumu (IVEX)’ tarafından yıllık galasında 
verilmiştir.

2010  Fernando Maestre için 2010 “En İyi Girişimci” ödülü

2010  “FEMEVAL X Yayın” ödülü

2010  “V ESADE Ödülü” Ticari Marka kategorisinde

2009  “Selección Designpreis Award” iLOFT monitörü ve Halo 
 paneli için.

2016  “Uluslararası En İyi Marka Yayılma” ödülü

´Actualidad Económica´ dergisi tarafından verilmiştir. Ödül, 
ticaret vizyonunu ve geçen yıllar boyunca büyük bir takıma liderlik 
etme kapasitesini kanıtlamıştır.

FERMAX’ın ticari gidişatı için verilmiştir.

Her iki yılda bir en iyi uluslararası tasarımı seçen ´institución 
barcelonesa ADI-FAD´ tarafından verilmiştir.

Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanı ve Alman Tasarım Konseyi 
dünyadaki bazı en iyi tasarım ürünleri arasından bu ürünleri seçmiştir.

ElectroStocks ve iElektro dijital dergisi tarafından “Marka 
Stratejisi” kategorisinde bu ödül verilmiştir.

2017  Yenilik Ödülleri iElektro
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2008  Profesyoneller tarafından verilen Kalite Ödülü

2005  Intel Tasarım Ödülü “Augusto Morello” Milan’da Loft    
 Monitörü kategorisinde verildi. 

2007  “Delta Selección” ödülü ADI-FAD tarafından verildi

2003   Sanayi ve İnşaat Ödülü

2007  “İst Dayanişma İçinde Olan Şirket” ödülü INVADIS   
 tarafından verilmektedir

2001  İthracat Ödülü, Ticaret Odası tarafından verilmektedir

1997 Cityline donanımının Paketlenmesi için İkincilik Ödülü

1997 “Delta Selección” ADI-FAD tarafından verilmektedir

1991 Valensiya Cityline Panelleri Yenilik Ödülü

1976 Sanayi Tasarımının Teşviki Ödülü ´Fundación BCD´ 
 tarafından verilmiştir.

Elektrik kurulumu alanında profesyonel yaklaşık 350 kişi aracılığıyla 
editör grup ‘Reed Ticari Bilgilendirme’ ye danışıldı. Sonuçta Kalite ve 
Yenilik Ödülünün sahibi Fermax oldu.

Milan’da kutlanan İntel fuarında verilmektedir.

iLOFT monitörü ve Halo paneli için ADI-FAD tarafından ödül verildi.

Fermax’in gidişatından dolayi ´INDUSTRIA´ tarafından ´Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Valencia´ tarafından verilmiştir. 

The Valensiya Engellilik Farkındalığı Kurumu, engelli bireylere yönelik 
sözleşme yöntemleri için Fermax’e ödül verdi. 

´Asociación Graphispack´ tarafından Fermax’a klasik villa setlerin 
donanımın paketlenmesi için verilmiştir: Cityline klasik villa set.

ADI-FAD tarafından Cityline panelleri için verilmiştir. 

Cityline Klasik panelin endüstriyel tasarimi için ‘Valensiya Yenilik Ödülü 
‘Valensiya Orta ve Küçük Ölçekli İşletmeler (IMPIVA)’  birliği tarafından 
Fermax’a verilmiştir.
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