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Videoporteiros Wi-Fi

Allo w3 e Allo wT7

1) Quantas pessoas podem acessar o mesmo Videoporteiro Wi-Fi? 

O compartilhamento de dispositivos da linha Allo é ILIMITADO! 

Isso significa que o usuário “mestre” pode compartilhar o acesso ao
Videoporteiro com quantas pessoas quiser e todos terão acesso ao
mesmo dispositivo. Quando o visitante apertar o botão de chamada,
todos os usuários a receberão e a prioridade será de quem atender
primeiro.

Da mesma forma, o cadastro de Videoporteiros na mesma conta
também é ILIMITADO! Por exemplo, o usuário pode ter um
Videoporteiro Wi-Fi no escritório, em casa, no sítio e na casa de
praia e utilizar uma única conta.

Atenção
Para o usuário receber o compartilhamento é necessário baixar o
App e criar uma conta de acesso.



Videoporteiros Wi-Fi

Allo w3 e Allo wT7

2) Como realizar o atendimento das chamadas? Há diferença na forma 
de atendimento em diferentes celulares? 

Celulares Android até a versão 9: ao receber uma chamada, a tela de
atendimento será visualizada direto na tela principal do aparelho
celular, seja com o aplicativo aberto em primeiro ou segundo plano;

Celulares Android 10 ou superior e iOS: ao receber uma chamada, a
tela de atendimento será visualizada direto na tela principal do
aparelho quando o App estiver em primeiro plano. Se o App estiver em
segundo plano ou fechado, o usuário receberá uma notificação (push)
informando a ocorrência da chamada. Para realizar o atendimento,
basta clicar na mensagem de notificação e abrirá automaticamente o
App com a chamada.

Atenção
Este é um comportamento do sistema operacional dos fabricantes
Android e Apple. Não é possível alterar a forma de atendimento.

Confira as imagens no próximo slide.



Como realizar o atendimento das chamadas pelo App?

Celulares Androidaté versão 9 Celulares iOSe Androida partir da 
versão 10 



Videoporteiros Wi-Fi

Allo w3

1) Posso abrir fechaduras remotamente no modelo w3 através do 
Aplicativo Intelbras Allo?

O modelo w3 é o produto de entrada da categoria de Videoporteiros
Wi-Fi, desta forma tem como principal objetivo a praticidade de 
sempre atender às visitas, de qualquer lugar do mundo.

Com o w3 é possível monitorar o portão onde o produto está 
aplicado a qualquer hora do dia, porém, sem a opção de abertura 
de fechaduras.

Desta forma, caso o cliente tenha a necessidade de abertura de 
fechaduras neste momento, orientamos que trabalhe com o modelo 
wT7.

Vale reforçar que temos em nosso roadmap projetos que atenderão 
à esta demanda. Aguardem novidades...



Videoporteiros Wi-Fi

Allo w3

2) Posso instalar o w3 em ambiente aberto? Ele pode tomar chuva?

Com certeza!
Apesar de não ter o “chapéu” como proteção adicional à entrada de 
água, o design do w3 compensa esta característica, já que foi 
desenvolvido para que a vedação seja completa, desta forma 
impedindo a entrada de água no produto.

Atenção
Culturalmente o mercado trata o IP 66 como sinônimo de aplicação 
em ambiente externo, porém, produtos a partir do IP 44 já estão 
aptos para este tipo de cenário. O índice de proteção do modelo Allo
w3 é IP 54.
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Allo w3

3) Qual a distância máxima entre o Videoporteiro w3, o roteador e 
campainhas adicionais?

A distância máxima entre o Videoporteiro e o roteador é de até 50
metros em campo aberto.

É possível integrar o Videoporteiro w3 com as campainhas sem fio
Intelbras CIB 100 e CIK 200, desta forma, além da chamada no celular o
usuário recebe o aviso internamente através da campainha. Não há
limite de campainhas, são possíveis quantas o usuário quiser.
A distância máxima entre o Videoporteiro w3 e o módulo interno da
campainha é de até 30 metros em campo aberto.

até 50m 

roteador

até 30m 
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Allo w3

4) Existe sistema antivandalismo para o w3?

Uma característica que disponibilizamos ao w3 é a segurança dos
dados do dispositivo contra vandalismo.

Caso o Videoporteiro seja furtado, imediatamente deixa de funcionar
na rede onde foi configurado o Wi-Fi. Mesmo com a função reset, não
será possível configurar em outra rede e consequentemente também
não será possível instalar e utilizar em outro local, a não ser que o
usuário “mestre” autorize através de sua conta de acesso ao App.

Importante reforçar que este modelo não possui o tamper, porém, ao
incluir esta função “auto segurança” traz um benefício ainda melhor
que é a segurança dos dados.



Videoporteiros Wi-Fi

Allo wT7

1) Posso abrir fechaduras remotamente no modelo wT7 através do 
Aplicativo Intelbras Allo wT7?

Sim, no momento este é o Videoporteiro Wi-Fi mais indicado para a 
função de abertura de portas e portões remotamente através do 
App Intelbras Allo wT7

Além de abrir as fechaduras através do monitor interno, pelo 
aplicativo é possível abrir até dois portões de forma independente 
que podem ser o social e o de garagem.
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Allo wT7

2) Há necessidade de passagem de fios entre o módulo interno e 
externo no modelo wT7?

Sim, para o modelo wT7 são necessários os já conhecidos 4 fios 
entre os módulos interno e externo.

Com o cabeamento podemos garantir o máximo funcionamento da 
transmissão de áudio, vídeo e energia entre os módulos.
Vale lembrar que a placa Wi-Fi do produto está no módulo interno, 
o que permite ótima conexão para o envio de dados remotamente 
para o App.

Sempre reforcem aos clientes que Wi-Fi é diferente de Wireless!!!



Videoporteiros Wi-Fi

Allo wT7

3) Posso adicionar câmeras extras no modelo wT7?

Sim, o modelo wT7 permite adicionar até 3 câmeras extras ligadas 
ao monitor interno.

O principal diferencial do produto é que esta integração pode ser 
feita com câmeras da tecnologia Multi HD, ou seja, câmeras 
analógicas, HD e Full HD, o que resolve uma das principais dores dos 
instaladores que realizam esta integração de câmeras.

Outro benefício desta integração é a possibilidade de visualizar as 
câmeras extras no monitor interno e também no Aplicativo 
Intelbras Allo wT7, desta forma, o usuário tem um Videoporteiro Wi-
Fi e um sistema de CFTV disponíveis em um único lugar.
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Allo wT7

4) Posso utilizar somente o módulo externo do wT7 e dispensar o uso 
do monitor interno?

Toda a função smart do wT7 está no módulo interno, inclusive a 
placa de conexão Wi-Fi que encaminha os acessos ao App Intelbras
Allo wT7.

Para utilizar a solução é necessário o módulo externo e o módulo 
interno.

Vale lembrar que na solução completa são possíveis até 2 módulos 
externos e até 6 módulos internos.

Até 2Até 6



Videoporteiros Wi-Fi

Allo wT7

5) É verdade que podemos instalar o módulo externo do wT7 de duas 
formas?

O módulo externo do wT7 possui duas formas de instalação:

a) Sobrepor: instalação mais prática e comum;

b) Embutir: proporciona mais design ao ambiente ao trazer uma proposta
de instalação diferente do tradicional.

Para realizar a instalação de embutir, basta retirar o “chapéu” do módulo

externo e utilizar o acessório de embutir para o acabamento.

Atenção
As embalagens são compostas por 1 módulo externo de sobrepor sempre
acompanhado do acessório para embutir o produto no muro.
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Allo wT7

6) O cartão RFID do Videoporteiro wT7 é compatível com as Fechaduras 
Digitais?

Sim, a tecnologia do cartão RFID que acompanha a embalagem do 
Videoporteiro wT7 é a Mifare 13,56 MHz que é a mesma das 
Fechaduras Digitais.

Desta forma, o usuário pode utilizar o mesmo cartão ou tag para 
acessar diferentes ambientes, trazendo ainda mais praticidade no 
dia a dia.

Vale reforçar que na embalagem acompanham 5 cartões, porém, é 
possível cadastrar até 20.

=



MATERIAIS DE APOIO

• Vídeo Allow3
• https://www.youtube.com/watch?v=4zV62v47mKU

• Vídeo AllowT7
• https://www.youtube.com/watch?v=obbr-n04Xz8

• Landing Page Allo
• https://www.intelbras.com/pt-br/allo

https://www.youtube.com/watch?v=4zV62v47mKU
https://www.youtube.com/watch?v=obbr-n04Xz8
https://www.intelbras.com/pt-br/allo



