
Solução
SAFE CITY
• Inteligente
• Ágil
• Sustentável

Detecção Inteligente
 • Reconhecimento facial
 • Reconhecimento 

da placa de veículos

Visão Avançada
• Visão panorâmica
• Visão Ultra Zoom
• Detecção Térmica

Resposta rápida
• Aplicação Móvel
• Gestão Integrada

• Pesquisa de alvo suspeito e 
Acompanhamento de via

www.dahuasecurity.com

#credibilidade
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Assuntos de segurança da cidade

A tendência mundial da urbanização levou as cidades a desempenhar um papel ainda mais importante em nossas vidas. 

ampla gama de ameaças à segurança que podem minar o desenvolvimento da cidade.

Furto, roubo e 
vandalismo

Ataques terroristas

Resposta lenta a 
emergências

de crimes

Coordenação 
complicada do sistema

Recursos policiais 
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Dahua fornece uma 
solução integrada 
de cidade segura 
que permite a 
detecção inteligente 
de ameaças, 
respostas rápidas 
a emergências e 

Solução Safe City

 • Reconhecimento facial

que passam para capturar criminosos a tempo.

 • Reconhecimento de placa de veículos
Leia os números da placa do veículo e acione um alarme 
quando um alvo for encontrado.

 • Visão panorâmica

pontos cegos.

 • Visão Ultra Zoom
Amplie o alcance da vigilância e capture mais detalhes 
quando ocorrerem incidentes.

 • Detecção térmica

 • Aplicação Móvel
Registre totalmente as situações no local como prova e 
envie para o centro de segurança para monitoramento.

 • Gerenciamento integrado

sistemas cruzados.

 • Pesquisa de alvo suspeito
Pesquise alvos suspeitos de registros de histórico por 
recursos relacionados, incluindo imagens de rosto e 
números de placas.

 • Acompanhamento de via

um E-map para prever possíveis locais para onde o alvo 
pode ir.

Detecção

Resposta
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VISÃO GERAL

• Câmera PTZ com zoom de 
alta potência

Perímetro
• Câmera Híbrida Térmica

Praça
•

Panorâmica + PTZ

Cena do incidente
• Drone industrial
•
• Vigilância móvel de veículos

Pólo de transporte
• Sistema de Reconhecimento Facial

Passarela
• Câmera IR Starlight

Estrada principal
• Câmera de Inteligência de Tráfego

Área de alto tráfego
• Terminais de telefone de emergência

Central de segurança
• Sistema de Gerenciamento de Vídeo
• Sistema de mural de vídeo
• Sistemas de Armazenamento
• Sistema de videoconferência
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DETALHES DA APLICAÇÃO
Pólo de transporte

 •
metrô, estações de ônibus, aeroportos e outros centros 
de transporte são vulneráveis a ataques terroristas. 

que muitas cidades enfrentam atualmente. O sistema de 

pessoas.

Sistema de Reconhecimento Facial
 • ≥98% de taxa de detecção
 • ≥90% de taxa de reconhecimento
 • <3s tempo de reconhecimento

Estrada principal

 • Como principais rotas para instalações importantes, 

de alto tráfego desempenha um papel importante na 

e análise pós-evento. As câmeras LPR implantadas em 
toda a cidade permitem a detecção e o rastreamento 

alto volume.

Câmera de Inteligência de Tráfego
 • Reconhecimento de placas de veículos frontais
 • Detecção de eventos de tráfego da extremidade frontal
 • Design integrado de componentes integrados

Passarela

 • As câmeras são usadas para detectar alvos e eventos e 
monitorar locais vulneráveis, como estações de ônibus, 
lojas e caixas eletrônicos. As câmeras precisam fornecer 
imagens de alta qualidade 24 horas por dia sob condições 
dinâmicas de iluminação externa para rápida resposta a 
incidentes e análise pós-evento.

Câmera IR Starlight
 • Tecnologia Starlight e WDR
 •
 • IP67, IK10
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Área de alto tráfego

 •
reduzir a perda de vidas e propriedades, ao mesmo tempo em que as pessoas se sentem mais seguras.

Terminais de telefone de emergência
 • Chamadas de emergência na ponta dos seus dedos
 • Conversa em vídeo & áudio
 • Extensão CCTV
 • IP65, IK10

Perímetro

 •  

Câmera Híbrida Térmica
 • Lente dupla (térmica e visível)
 • Detecção na escuridão total
 • Alta sensibilidade
 • Faixa de Detecção Longa



7

 •  
Essas câmeras são úteis para monitorar a situação geral do trânsito da cidade e detalhes de incidentes, como incêndios 

iluminação externa, as condições meteorológicas adversas e a interferência causada pela vibração. Câmeras com lentes de 
zoom potentes e recursos IR instalados em prédios altos são adequadas para fornecer uma visão geral da cidade de alta 
qualidade.

Câmera PTZ com zoom de alta potência
 • Tecnologia Starlight e WDR
 •
 • Alcance de IR de até 1200m
 •

Praça

 •

de instalações de front-end massivas. A câmera panorâmica da série Dahua de 360 graus oferece um campo de visão de 
360 graus e zoom detalhado ao mesmo tempo, eliminando pontos cegos.

 • Vista panorâmica de 360 graus
 •
 • IP67, IK10
 • Rastreamento inteligente
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Cena do incidente

 •
de melhores respostas em cenas de incidentes. Esses dados podem ser usados para melhorar a consciência situacional, supervisionar as 
operações de campo e despachar as unidades policiais.

 • Conversa de voz
 • Captura de imagem e vídeo
 • Relatório de localização por GPS
 • Transmissão 3G / 4G / Wi-Fi

Vigilância móvel de veículos
 • Captura de imagem e vídeo via câmera PTZ móvel
 • Relatório de localização por GPS
 • Transmissão 3G / 4G / Wi-Fi

Drone industrial
 • Raio de operação: 10km
 •
 •
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Central de segurança

 • Os centros de segurança são responsáveis por reunir, processar, analisar, exibir e armazenar todos os dados coletados por câmeras, 

Sistema de Gerenciamento de Vídeo
 • Suporta monitoramento ao vivo, reprodução, 

gerenciamento de eventos, gerenciamento de 
armazenamento, video wall, E-map,  
reconhecimento facial, LPR, etc.

 • Suporta implantação distribuída e proteção hot 
standby

Sistemas de Armazenamento
 • Suporta gravador de vídeo em rede, armazenamento 

 •

Sistema de mural de vídeo
 • Junção de telas de LCD / LED
 •
 •

Sistema de videoconferência
 •
 •
 •
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 • O controle de Cliente DSS fornece funções poderosas para a operação diária 

 • LPR

do número da placa de licença, captura de imagem 
do veículo, gerenciamento de banco de dados do 
veículo e muito mais.

 • Reconhecimento facial
O reconhecimento facial pode ser usado em um amplo 
espectro de aplicações, como as entradas e saídas 
de estações ferroviárias e de metrô ou terminais de 
aeroportos, etc.

 • Monitoramento em tempo real  • Monitoramento em tempo real

 • Placa de Veículo Se  • Pesquisa facial

 • Rastreamento de via do veículo  • Acompanhamento de via pessoal
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POSSIBILITANDO UMA SOCIEDADE MAIS 
SEGURA E UM AMBIENTE MAIS INTELIGENTE

* Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

Dahua México 
Tel: +52 55 67231936 
Email: sales.mx@global.dahuatech.com 

Dahua Brasil 
Tel: +55 11 32511871 
Email: 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 
Email: info.sg@global.dahuatech.com 

Dahua Turquia 
Email: sales.tr@global.dahuatech.com 

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

sales.id@global.dahuatech.com  

Dahua Malásia  
Tel: +60376620731 
Email: sales.mas@global.dahuatech.com 

Dahua Índia 
Tel: +91 1244569100 
Email: sales.india@global.dahuatech.com 

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

Dahua Cazaquistão 
Tel: +7 727 3110838 

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

Dahua Europa 
Tel: +31 797999696 

Dahua França 
Email: sales.france@global.dahuatech.com  

Dahua Ibéria 
Tel: +34 917649862 
Email: sales.iberia@global.dahuatech.com 

Dahua Itália 
Tel: +39 3703446609 
Email: sales.italy@global.dahuatech.com 

Dahua Alemanha 
Email: sales.de@global.dahuatech.com 

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

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

Dahua Austrália 
Tel: +61 299285200 
Email: sales.oc@global.dahuatech.com 

Dahua Oriente Médio 
Tel: +971 48815300 
Email: sales.me@global.dahuatech.com 


