
SOLUÇÃO PARA  
AEROPORTOS

• Segura
• Inteligente
• Confiável

Previsão 
• Reconhecimento  

da placa de veículos
• Reconhecimento facial
• Analítico inteligente 

Visualização
• Visão panorâmica
• Visão térmica
• 4K

Gerenciamento 
• Operação e manutenção 

inteligentes
• Aplicativo E-map
• Gerenciamento de alarmes 
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AMEAÇAS E REQUISITOS DO AEROPORTO

Transporte de itens 
ilegais no terminal 

ou no avião

Atentado suicida 
por bomba no 

terminal

Videomonito-
ramento de  

passageiros no 
terminal

Outras 
ameaças

Desafios

Gerenciamento de 
veículo

Gerenciamento de 
passageiros

Gerenciamento de 
bagagem

Carro-bomba 
fora do terminal

Produtos  
perigosos / 
radioativo /  
químico /  

biológico etc

Sequestro ou 
ataque suicida 

no avião

Intrusão de 
perímetro

Ameaças comuns em aeroportos

Solução de segurança aeroportuária

 • Adotar uma câmera multifuncional para capturar e reconhecer a placa do veículo 
que acessa o aeroporto

 • Acionar o alarme quando detectar veículo ilegal, roubado, na lista negra, 
atropelamento e fuga, delitos em andamento e outros veículos suspeitos

 • Combinar videomonitoramento em HD com outros analíticos inteligentes, como 
reconhecimento facial, passaporte eletrônico e verificação facial

 • Monitorar cada área e identifique cada passageiro a tempo
 • Acionar o alarme quando um suspeito aparecer ou outra emergência acontecer

 • Para verificação, os funcionários de segurança no balcão de check-in e na central de 
controle podem inspecionar a bagagem simultaneamente com a conversão do sinal 
de HDMI para HDCVI

 • Para área de carga, as câmeras HD juntamente com a câmera térmica garantem a 
segurança da bagagem
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LAYOUT DO AEROPORTO

Pista
 • Inclui o monitoramento do pouso e 

da decolagem
 • Videomonitoramento, detecção 

térmica, visualização de longo 
alcance, modo panorâmico

Perímetro
 • Inclui a vigilância do perímetro e do 

sistema de alarme
 • Videomonitoramento, detecção 

térmica, sistema de alarme,  
sistema de conexão

Plataforma de estacionamento
 • Inclui monitoramento dos voos e o 

embarque de passageiros
 • Videomonitoramento, câmera PTZ, 

modo panorâmico

Vias de acesso ao aeroporto
 • Inclui controle de tráfego e verificação 

de veículo
 • Videomonitoramento, 

reconhecimento de placas de 
veículos, alarme de carro suspeito, 
emissão de informações
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Estacionamentos
 • Inclui estacionamentos e controle de entrada
 • Reconhecimento da placa de veículo, 

videomonitoramento, orientação de estacionamento, 
localização do veículo estacionado

Balcões de Check-in
 • Inclui inspeção de passageiros e bagagem
 • Videomonitoramento, reconhecimento facial, 

passaporte eletrônico e verificação facial

Salão
 • Inclui área de partida e chegada e outra 

área crítica 
 • Videomonitoramento, ultra alta definição, 

análise inteligente, transmissão sem fio

Loja Duty-free
 • Inclui inspeção de segurança do 

passageiro e da bagagem 
 • Videomonitoramento, modo fisheye, 

contagem de pessoas, mapa térmico
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DETALHES DA APLICAÇÃO

Vias de acesso ao aeroporto

Terminal

 • Reconhecimento de imagem para reconhecer automaticamente 
a placa do veículo

 • Comparar a placa com a lista negra na base de dados e encontra 
veículos suspeitos a tempo

 • Acionar o alarme e ajude a polícia a capturar os criminosos

Análise de comportamento inteligente
 • Combinar análise de vídeo, processamento de imagem, 

reconhecimento de padrões e tecnologia de inteligência 
artificial para alcançar um alto grau de proteção da cena de 
vigilância

 • Conseguir muitas aplicações inteligentes, como a intrusão, 
objeto abandonado, objeto em falta, movimento rápido, 
detecção de vadiagem e assim por diante

Reconhecimento facial
 • Reconhecer a face pela aritmética inteligente
 • Inserir informações do pessoal e estabeleça a lista negra do 

sistema
 • Acionar o alarme quando a face reconhecida coincidir com a 

lista negra e ajude a polícia a encontrar o criminoso

O terminal é a área de vigilância mais significativa devido ao seu tráfego mais pesado entre todas as áreas aeroportuárias, com lojas de 
varejo, balcões de check-in, lojas duty-free, saguões de aeroportos, áreas de embarque e desembarque, etc.
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Fisheye
 • Uma câmera captura cena de 360° sem área em branco
 • Mostrar vídeo real com calibração para qualquer área
 • Vários modos de correção esférica: original, panorâmica, dupla 

panorâmica, 1 + 3, E-PTZ

Monitoramento de elevadores
 • Videomonitoramento para todos os tipos de elevadores
 • Longa distância de transmissão sem fio até 500m

Verificação de segurança
 • Converter sinal HDMI para HDCVI e gravar em HCVR como 

formato de vídeo
 • O pessoal de segurança no balcão de check-in e centro de 

controle pode inspecionar a bagagem ao mesmo tempo
 • Fácil de encontrar as provas, uma vez que a emergência acontece
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Aeroportuário

Perímetro

Área de carga

Monitor multi-lente
 • Multi-Lente com visão panorâmica de 180 graus para alcançar vídeo em tempo real
 • Veja o ambiente ao redor do aeroporto mais intuitivo e claro
 • Melhore efetivamente o desempenho do comando de emergência

Detecção térmica
 • Tenha uma câmera térmica para monitoramento em total escuridão e 

uma câmera visível com recurso de luz das estrelas e lente motorizada 
para confirmar detalhes

 • Ter alta sensibilidade térmica para capturar mais detalhes de imagem e 
informações de temperatura

 • Detectar pessoal de intrusão ilegal e outros objetos com tecnologia 
térmica

 • Definir análise de intrusão inteligente para descobrir e detectar pessoal 
de intrusão ilegal e objetos estranhos

 • Forneça imagem visual e confirme a verificação do alarme ao enviar 
informações de alarme para o centro de monitoramento

 • Marcar o objeto de intrusão e sua faixa em movimento na imagem de 
vídeo

 • Definir videomonitoramento para monitorar a área de carga o tempo 
todo

 • Câmera Starlight exibe a imagem do lugar com pouca luz claramente
 • Câmera térmica pode detectar fontes de calor anormais para evitar 

incêndio
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Central de controle

Estacionamentos

 • O sistema de operação e manutenção inteligente utiliza o sistema de gerenciamento unificado, incluindo videomonitoramento, 
sistema de armazenamento, sistema de exibição, sistema de controle de acesso, sistema de alarme, etc.

 • Gerencie todos os dispositivos, incluindo exibições e reprodução de vídeo e todas as outras operações diárias
 • Operar e manter o sistema, de acordo com as informações coletadas pelo sistema, para fornecer processos de negócios e 

maximizar o uso das funções do sistema

 • Base na tecnologia de reconhecimento de placas para identificar o 
veículo e controlar a entrada do veículo

 • Definir diferentes níveis de direitos de usuário para melhorar o nível de 
segurança e a eficácia do gerenciamento

 • Detecte até seis vagas de estacionamento e monitore em tempo real
 • Exibir cores diferentes para diferentes status de vagas de 

estacionamento
 • Reconhecer a placa de veículo e carregar as informações do veículo na 

plataforma



8

ESTRUTURA DO SISTEMA E TOPOLOGIA

Topologia do sistema

Tecnologia de destaque

Destaques:
 • Gerenciamento unificado: gerenciamento de veículo, passageiro e bagagem ao mesmo tempo
 • Alta definição: 4k, panorama, fisheye, térmico, topo mancha
 • Alta integração: plataforma multifuncional, série M para exibição
 • Função inteligente: reconhecimento de matrículas, reconhecimento facial, alarme de intrusão de perímetro e análise de comportamento 

inteligente, etc.
 • Fácil de atualizar: Tecnologia HDCVI, rentável e fácil de instalar
 • Alta confiabilidade de armazenamento: Registro do cartão SD, tecnologia RAID e N + M hot standby
 • Alta eficiência do sistema: E-map, auto-diagnóstico e registro de análise inteligente

Centro de Comando Submarino Central de comando

Aeroportuário

Tela

Tela

DSS

DSS

Cliente

Cliente

Armazenamento

Armazenamento

Matriz

Matriz Servidor IVS iNMS

Teclado

Teclado

Câmera fixa

Câmera panorâmicaCâmera térmica

Perímetro

Terminal Vias de acesso ao aeroporto Área de trabalho Estacionamentos

PTZ Anfitrião

Curva

Curva

ITC Armazenamento 
dianteiro

Estroboscópio 
de LED

Câmera de entrada

Cancela Quiosque Tela

Detector de vaga de 
estacionamento

Anfitrião Botão de 
alarme

Controle de 
acesso

Alarme

Câmera térmica

Sistema de posição IR

 • 4K: Resolução faz revolução, perfeita aplicação no terminal ou no exterior para ter detalhes claros do alvo

Resolução 4K Ultra HD (3840x2160P) Resolução HD (1920xl080P)
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Detecção de estacionamento de 
horas extras

Entrada e saída do estacionamentoLPR Estacionamentos

 • Modo panorâmico: Ângulo mais largo para a placa e a pista 

 • Visão de longo alcance: Cobertura interurbana 

 • Detecção térmica: Melhor efeito noturno e contraste, para avental, área de carga e perímetro 

 • Modo Fisheye: 360° e calibração, menos câmeras instaladas para loja e hall 

 • Gerenciamento de veículo: Placa de registro, suspeita de alarme com antecedência e fácil de encontrar veículo

 • Reconhecimento facial: Alarme antecipado e fácil de encontrar o alvo 
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 • Plataforma: Sistema integrado, incluindo câmera, armazenamento, controle de acesso, alarme, etc.

 • Operação inteligente e manutenção: Encontre os dispositivos de falha no tempo certo e conserte-os a tempo

Servidor de vídeo inteligente 

Display controlador  
ou teclado 

Controlador de alarmes 

 Controlador de acesso 

Diagnóstico de qualidade de vídeo Diagnóstico do status de armazenamentoDiagnóstico de 
informações do dispositivo

 • HDCVI: Alta definição, baixa latência, alta integração

Upgrade fácil para o sistema analógico existente

Baixa latência para vigilância de pista

Integração de vídeo para verificação de segurança

D1 Máximo

Câmera analógica

Câmera IP Câmera HD-CVI

Cabo coaxial

Cabo coaxial

Série M

Transmissão

Armazenamento HCVR

Cabo coaxialCabo coaxial

Rede

Câmera HD-CVI

Analógica

Sistema IP

Pelo menos 200ms

Conversor HDMI-HDCVI

Transmissão longa e sem latência

Exibição remota

Até 4K
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DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO

 • Câmera multifuncional 
 • Sensor de imagem CCD de alto desempenho, alto grau de 

redução de cor 
 • Design embutido, built-in uma variedade de algoritmos 
 • Módulo à prova de trovão integrado para evitar ser atingido por 

um raio 
 • Temperatura -40 ° C ~ 80 ° C, umidade 10% ~ 90%, adequado 

para a cena de trabalho bruto 

 • 1 / 1,7 ”12M STARVIS ™ CMOS 
 • Máx 15fps @ 12M, 30fps @ 3M, H.265 
 • Modo de multi proteção múltiplo: original, panorâmico 
 • Distância máx. de LEDs IR de 10 m 
 • 1/1 entrada/saída de áudio (microfone integrado) 
 • Cartão de memória Micro SD, IP67, IK10, PoE 

 • 1/1.7” 12Mp STARVIS™ CMOS 
 • Avançado zoom óptico de 30 x 
 • Máx. 30fps@4K, 50/60fps@1080P 
 • Distância de IR de até 200m 
 • IP67, IK10, Hi-PoE 

 • CMOS Starvis™ de 1/2,8" e 2 MP 
 • Codificação de fluxo triplo H.265 e H.264 
 • 50/60fps@1080P 
 • WDR (140dB), foco traseiro automático (ABF) 
 • Cartão de memória micro SD, PoE 

 • Starlight, WDR efetivo de 120dB, 3DNR 
 • Máx. 30 fps em 1080 P 
 • Lente motorizada de 2,7 a -12mm 
 • Máx. distância de IR de 100m, Smart IR 
 • IP67, IK10, AC24V / DC12V, aquecedor 

 • Três CMOS STARVIS ™ CMOS de 1 / 2,8 ”2Mp 
 • Compatível com transmissão tripla inteligente 
 • Máx 25/30fps@4096x832 
 • Compatível com não menos que uma visão panorâmica de 180 graus 
 • Distância máx. de LEDs IR de 30m 
 • IP67, IK10, PoE 
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DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO

 • CMOS Starvis™ de 1/2,8" e 3 MP
 • 50/60fps@3M, H.265
 • WDR(140dB), ICR, starlight
 • Distância máx. de LEDs IR de 100m
 • Cartão de memória Micro SD, IP67, IK10, PoE

 • Entrada de sinal de vídeo HDMI, sinal de saída HDCVI 
autoadaptável

 • Modo de Suporte HDMI: 1024*768@60Hz, 
1280*720@50/60Hz, 1280*1024@60Hz,1600*1200@60Hz, 
1920*1080@50/60Hz

 • Saída de formato HDCVI: 720P/50, 720P/60, 1080P/25, 
1080P/30

 • Tecnologia Vox de sensor térmico não refrigerado de 
336*256

 • Lente não térmica (térmica), sem foco
 • CMOS Starvis™ de 1/1,9" e 2 MP
 • Lente de zoom óptico potente (térmica e visível)
 • Suporte de detecção de fogo e alarme

 • CMOS Starvis™ de 1/2,8" e 2 MP
 • 50/60fps@2M(1920×1080)
 • WDR (120 dB)
 • Distância máx. de LEDs IR de 20m
 • Cartão de memória Micro SD, IP67, IK10, PoE

 • Processador integrado
 • Compressão de vídeo com transmissão dupla H.264
 • Suporta entradas de vídeo HDCVI / AHD / CVBS / IP
 • Entradas de câmera IP de 64 canais máximas, cada canal 

até 12MP
 • Largura de banda máxima de 200Mbps, largura de banda 

de encaminhamento de 384Mbps

 • Capacidade de transferência e armazenamento de mídia de 
fluxo de alto desempenho

 • Suporte a distribuição distribuída e em cascata
 • Suporta armazenamento local e armazenamento IP-SAN
 • Suporte máximo de 2000 canais
 • Suporta gerenciamento de 10000 contas e capacidade de 

transferência 700M
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DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO

 • Processador Intel
 • Máx. 768 entradas de câmera IP
 • Largura de banda máxima de entrada / gravação de 1536Mbps
 • 24 HDDs, SAS / SATA, hot swap, RAIDS, hot-spare
 • iSCSI e Mini SAS para espaço de armazenamento expandido
 • Alimentação redundante

 • Configuração fácil e flexível com design de módulo de 
placa conectável

 • Codificação de sinal 80ch @ 1080P ou 320ch @ D1
 • Descodificação de sinal de 80ch @ 4K ou 320ch @ 1080P 

ou 720ch @ 720P ou 1500ch @ D1
 • Suporte máximo de 60 telas de encaixe
 • 6 portas de rede gigabit RJ-45 para controle matricial,  

pré-visualização e armazenamento central on-line

 • Integrado com o algoritmo LPR dentro da câmera.
 • Recorte da placa de suporte, visão geral de instantâneo da 

imagem e gravação de vídeo
 • Embutido com banco de dados de lista branca, controle a 

barreira
 • Avançada lente motorizada de 2,7-12 mm e luz IR ideal 

para monitorar distância de ANPR em 3 a 8 m
 • IP67, IK10 e verdadeiro WDR

 • Combine a detecção de face, a comparação de imagens de 
face, a pesquisa de imagens de rosto e as funções de banco 
de dados juntas

 • Suporte para biblioteca de registro de comparação dinâmica 
até 100.000 imagens

 • Até 4 canais de detecção e comparação ao mesmo tempo
 • Pesquise as imagens capturadas de acordo com a hora ou a 

localização.
 • Detectar a face na região designada, rastreando a faixa de 

movimento

 • 3M 1 / 3inch CMOS, iluminação mínima 0.01lux
 • Design Dual-Lens, simultaneamente detectar 6 espaços
 • O indicador suporta pelo menos 7 cores.
 • Design interativo com indicador de vaga de estacionamento.

 • Tela de vídeo da parede de 55 '' Full-HD
 • Painel de LCD DID de nível industrial, adequado para 

funcionamento contínuo e extensivo de 24 horas por dia,  
7 dias por semana

 • Patchwork de LCD lateral ultra estreito de 3,5 mm
 • Alto contraste e alto brilho
 • Função de união de imagem integrada
 • Interfaces abundantes HDMI, DVI, VGA, BNC,  

com suporte para loop de vídeo
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DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Produto
Estrada 
para o 

aeroporto
Terminal Perímetro

Aeropor-
tuário

Centro de 
controle

Área de 
Carga

Estaciona-
mentos

Descrição

Tráfego Imagem de captura  
da câmera 3M

Câmera box de rede WDR de 2 MP

Câmera Mini Dome de rede IR de 2MP

Câmera PTZ Híbrida de Rede Térmica

Câmera Ultra HD IR Fisheye de 12M

Câmara de rede PTZ 4K de 30x IR

Câmera IR de Rede Panorâmica  
Multi-Lente

Câmera do diodo emissor de luz de 
2M Starlight HDCVI

Conversor HDMI-HDCVI
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DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Câmera de rede da abóbada  
de 3Mp WDR IR

Armazenamento de Vídeo  
Empresarial 24-HDD

Plataforma de gerenciamento  
de vídeo multisserviço

3Mega Parking Space Detector

Servidor de reconhecimento facial

Unidade de display para  
Video Wall Full HD de 55”  

(borda ultra fina de 3,5 mm)

2M Full HD WDR Acesso ANPR 
Câmera

Centro Geral de Gerenciamento  
de Vigilância

Gravador de vídeo digital 16 canais 
Quadri-brid 1080P 2U

Produto
Estrada 
para o 

aeroporto
Terminal Perímetro

Aeropor-
tuário

Centro de 
controle

Área de 
Carga

Estaciona-
mentos

Descrição
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CASOS DE SUCESSO

Dahua protege as instalações de companhias aéreas LAN no Peru
A Dahua forneceu uma solução híbrida - uma combinação de AP (pontos de acesso) e 
transmissão por fio para a companhia aérea LAN peruana. O sistema suportado transmite 
sem fio os dados da câmera para os sub centros interconectados e transmite a cabo para a 
sala de controle.

 • Total de centenas de câmeras de rede e cúpulas de velocidade
 • Mais de 15 NVRs PoE de 16 canais foram aplicados para armazenamento, acomodando 

até 16 TB com 4 SATAs suportados, garantindo um grande volume de armazenamento 
de 7/24 

Aeroporto Internacional de Nadi em Fiji
A Dahua oferece videomonitoramento para mais de 60 lojas duty-free no Aeroporto 
Internacional de Nadi, o restante do complexo e as demais lojas estão sendo atualizadas 
gradualmente.

 • Câmera fisheye combinada com função de mapa térmico para ter monitoramento de 
360 graus e análise de negócios para lojas duty free

 • Back end ultra e pro NVR no centro de monitoramento para backup de armazenamento
 • Use a tecnologia SmartPSS e P2P para fazer gerenciamento completo

Aeroporto de Santiago Pudahuel no Chile
A Dahua forneceu uma solução de videomonitoramento para o Aeroporto de Santiago 
Pudahuel. Todo o sistema incluía câmera front-end e centro de armazenamento e controle.

 • Mais de 100 câmeras IP e câmeras IP PTZ 50pcs
 • 2pcs NVR6000
 • Centro de controle

Projeto de Vigilância do Aeroporto de Liverpool
A Dahua forneceu uma parede de TV para o aeroporto de Liverpool para exibir o trabalho 
diário, incluindo câmeras frontais, sinal de desktop de PC e montagem na parede.

 • 6 video wall de 46”
 • 1 matriz de vídeo
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No.1199 Bin’an Road, Binjiang District,  Hangzhou, PRC. 310053 
Tel: +86-571-87688883 Fax: +86-571*-87688815 
E-mail: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com © Dahua Technology, Todos os direitos reservados 

Dahua México 
Tel: +52 55 67231936 
E-mail: sales.mx@global.dahuatech.com 

Dahua Brasil 
Tel: +55 11 32511871 
E-mail: comercial.br@global.dahuatech.com 

Dahua Tailândia 
Tel: +66 29382674 
E-mail:  info.th@global.dahuatech.com 

hr.th@global.dahuatech.com 

Dahua Coreia do Sul 
Tel: +82 7081618889 
E-mail: DH-KOREA@global.dahuatech.com 

Dahua Singapura 
Tel: +65 65380952 
E-mail: info.sg@global.dahuatech.com 

Dahua Turquia 
E-mail: sales.tr@global.dahuatech.com 

POSSIBILITANDO UMA SOCIEDADE MAIS 
SEGURA E UM AMBIENTE MAIS INTELIGENTE 

* Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

Dahua Indonésia 
E-mail:  support.id@global.dahuatech.com 

sales.id@global.dahuatech.com 

Dahua Índia 
Tel: +91 1244569100 
E-mail: sales.india@global.dahuatech.com 

Dahua Rússia 
Tel: +7 (499) 682-60-00 
E-mail: info@global.dahuatech.com 

Dahua Cazaquistão 
Tel: +7 727 3110838 

Dahua Reino Unido 
Tel: +44(0)1628 673 667 
E-mail: sales.UK@global.dahuatech.com 

Dahua Europa 
Tel: +31 797999696 

Dahua França 
E-mail: sales.france@global.dahuatech.com  

Dahua Ibéria 
Tel: +34 917649862 

E-mail: sales.iberia@global.dahuatech.com

Dahua Itália 
Tel: +39 3703446609 
E-mail: sales.italy@global.dahuatech.com 

Dahua Alemanha 
E-mail: sales.de@global.dahuatech.com 

Dahua CEE e Escandinávia 
Tel: +48 223957400 
E-mail: biuro.pl@global.dahuatech.com 

Dahua África do Sul 
E-mail: Dahua.sa@global.dahuatech.com 

Dahua Austrália 
Tel: +61 299285200 
E-mail: sales.oc@global.dahuatech.com 

Dahua Oriente Médio 
Tel: +971 48815300 
E-mail: sales.me@global.dahuatech.com 

Mais inteligente, mais segurança para o aeroporto - 01, mar de 2017


