
SOLUÇÃO DE 
SUBESTAÇÃO 
INTELIGENTE PARA 
ELETRICIDADE

• Inteligente
• Integrada
• Profissional

Vigilância remota
 • Vigilância de estação
 • Verificação de equipamento
 • Verificação do instrumento

Segurança de produção
 • Acompanhamento 

automático da equipe
 • Análises de acidentes

Proteção de perímetro
 • Alarme contra intrusões
 • Vinculação de alarme
 • Controle de acesso

Detecção online térmica
 • Detecção remota
 • Manutenção preditiva de 

equipamentos

www.dahuasecurity.com

#credibilidade
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INTRODUÇÃO AO SISTEMA ELÉTRICO

Geração

Transmissão

Subestações

Distribuição

Geração
A eletricidade é gerada por hidrelétricas 
e outros produtores independentes de 
energia.

Transmissão
A eletricidade é movida de onde é produzida 
para onde é usada.

Subestações
A tensão é alterada para transmissão de 
energia de longa distância.

Distribuição
Eletricidade de baixa tensão é fornecida 
para bairros e empresas.
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VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO

 • Perímetro
A proteção de perímetro é a primeira e mais 
importante defesa para uma subestação.

 • Transformador
Transformadores compõem o coração de uma 
subestação. Análise de temperatura térmica e vídeo 
fornecem recursos de monitoramento em tempo real.

 • Pátio de ligação
O pátio de comando inclui uma 
série de equipamentos elétricos. 
Análise de temperatura térmica e 
vídeo fornecem monitoramento 
em tempo real.
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 • Transformador
Transformadores compõem o coração de uma 
subestação. Análise de temperatura térmica e vídeo 
fornecem recursos de monitoramento em tempo real.

 • Entradas
A vigilância por vídeo colocada na entrada da subestação 
fornece recursos eficientes de gerenciamento de 
usuários e veículos.

 • Aparelhagem
O painel de distribuição contém vários disjuntores que 
precisam ser protegidos contra invasores e destruição, e 
alojados em um ambiente adequado.

 • Sala de controle
A sala de controle abriga hardware crítico e precisa ser 
monitorada 24 horas por dia.
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DESAFIOS E SOLUÇÕES

 • Instalações não tripuladas
As subestações são dispersas e às vezes localizadas em áreas remotas. 
Os administradores precisam monitorar constantemente o status das 
subestações e garantir a operação normal.

 • Prevenção de Acidentes
A energia de alta tensão representa um grande perigo para a segurança 
humana e, no processo de manutenção e reparo, os acidentes podem ser 
facilmente causados por operação inadequada.

 • Invasão e Danos
As subestações são componentes-chave da infraestrutura de energia e 
devem impedir a entrada de invasores ou pessoas suspeitas que possam 
causar danos ou serem eletrocutados.

 • Mau funcionamento do equipamento elétrico
Podem ocorrer falhas no equipamento após uma operação 
prolongada, especialmente transformadores de potência. Explosões de 
transformadores podem interromper o acesso à eletricidade ou ameaçar 
vidas.

 • Desastres naturais
Desastres naturais como tufões e terremotos podem danificar a subestação e 
causar falta de energia.

Videomonitoramento remoto para administradores

Videomonitoramento remoto para gerentes de segurança

Proteção de perímetro e controle de acesso

Detecção térmica remota

Comando power rush-repair
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DETALHES DA SOLUÇÃO

Videomonitoramento Remoto

 • Vigilância completa da estação
 • Rastreamento e vigilância 

automáticos da equipe

 • Verificação de equipamentos 
elétricos

 • Verificação de instrumentos elétricos
 • Análises de acidentes

 • Alarme de intrusão de perímetro
 • Controle de acesso aos equipamentos

 • Vídeo monitoramento do perímetro
 • Controle de acesso à sala de controle

 • Vinculação de alarme
 • Vigilância do portão da estação

A instalação de um sistema completo 
de vigilância de estações fornece uma 
análise remota do status dos principais 
equipamentos e instrumentos.

O rastreamento automático permite o 
monitoramento remoto dos trabalhadores da 
estação e a análise de acidentes.

Proteção Perimetral e Controle de Acesso

A proteção perimetral garante a segurança da subestação 
com um sistema de controle de acesso, vigilância remota 
24/7 e alarme de invasão de perímetro.
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Detecção On-line Remota Térmica

 • Medição de temperatura on-line
 • Manutenção preditiva de 

equipamentos

 • Medição de 360°
 • Vídeo HD ao vivo

 • Detecção remota e em tempo real
 • Alarme do limiar de temperatura

 • Integra-se com dispositivos de 
estação

 • Gerenciar o Video Wall

 • Faça integração entre diferentes 
dispositivos

 • Exibir vídeo e informações

 • Gerenciamento e controle remotos
 • Gerenciamento de usuário

A medição da temperatura térmica é o meio mais eficaz para 
a detecção on-line remota e em tempo real de equipamentos 
de alta tensão.

 • Itens Típicos de Medição da Temperatura

Conector Disjuntor Pára-raio Transformador

Comando Power-Rush-Repair

A tela grande ativada pelo software Dahua permite que 
você entenda melhor o status da subestação e responda 
às emergências com mais eficiência.
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Estrutura de sistema

Tela Servidor 1

Servidor Servidor

Servidor 2 Cliente

Cliente 1 Cliente 1Cliente 2 Cliente 2

Centro de comando

Centro de filiais

Estação 1 Estação N

Análise de 
temperatura

Análise de 
temperatura

Vídeo e sistema de 
vigilância térmica

Vídeo e sistema de 
vigilância térmicaSistema de alarme Sistema de alarmeSistema de controle 

de acesso
Sistema de controle 

de acesso

Plataforma VMS para vários tamanhos de projeto

Smart-PSS DSS4004/DSS7016 IAS

Para projetos pequenos Para projetos de médio a grande porte Para empresas elétricas inteiras

Software autônomo Plataforma VMS multiuso Software para subestação inteligente

Nenhuma personalização Suporta personalização simples Suporta customização

Inclui CFTV, controle de acesso, 
alarme, video wall

Inclui CFTV, controle de acesso, alarme, video wall Inclui CFTV, controle de acesso, 
alarme, video wall, análise térmica
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APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Sistema de Vigilância Térmica e Vídeo Análise de temperatura

 • Vídeo e sistema de vigilância térmica é composto de NVR e 
diversas câmeras, acessando o software através da internet.

 • As câmeras incluem: câmera IP, câmera PTZ de rastreamento 
automático, câmera PTZ interna e câmera térmica, para 
diferentes aplicações.

 • As câmeras térmicas são conectadas diretamente ao servidor 
para análise profissional, como análise de curva de temperatura, 
medição automática de temperatura, relatórios e análise 
histórica.

 • CMOS de 1/2,7” e 2 MP
 • Avançado zoom óptico de 12 x
 • Suporta codificação de fluxo triplo
 • Máx. 25/30 fps em 1080 P, 

25/30/50/60 fps em 720 P
 • IVS
 • Suporta PoE.
 • IP66, IK10

 • 4K
 • Avançado zoom óptico de 30 x
 • Codificação H.265
 • Máx. 30fps@4K e 60fps@1080P
 • Rastreamento automático
 • Distância de IR de até 200m
 • IP67, interferência Anti-eletromagnético

 • STARVIS™ CMOS
 • Codificação de fluxo triplo H.265 e H.264
 • 50/60 fps em 1080(1920×1080)
 • Compatível com detecção inteligente
 • Ligação para sensor de alarme
 • Lente motorizada de 7mm a 35mm
 • Distância máx. de LEDs IR de 100m
 • IP67, interferência Anti-eletromagnético

 • Tecnologia Vox de sensor térmico não refrigerado de 640*512
 • CMOS de 1/1,9” e 2 MP
 • Avançado zoom óptico de 30 x
 • Compatibilidade com medição de temperatura
 • Velocidade máxima de 160°/s, rotação panorâmica de 360 ° infinitos
 • Até 300 presets, 5 varreduras automáticas, 8 apresentações,  

5 padrões
 • IP66, interface anti-eletromagnético

 • Processador Intel
 • Max 32 câmeras IP e entradas para câmera térmica
 • Máx. 384 Mbps de largura de banda de entrada
 • Até 12 MP de resolução para pré-visualização e reprodução
 • Compatível com RAID 0/1/5/6/10/50/60
 • Pesquisa inteligente e sistema de vídeo inteligente
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APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

 • 16 interface DI (contato seco)
 • 8 detectores AI (entrada analógica 4 ~ 20mA),  

definições de limite configuráveis
 • 8 detectores RS485
 • 2 detectores RS232
 • 4 canais @ 1080p IPC
 • 4 saídas de alarme de canal
 • Armazenamento local, HDD de 2x3,5 polegadas,  

até 4 TB para cada HDD

 • O sistema de controle de acesso é composto por um controlador, 
leitor, trava magnética e botão de saída.

 • O controlador é o componente chave e acessa o software através 
da internet. Todos os acessórios, como cartões de identificação, 
estão incluídos.

 • 8 zonas integradas
 • 4 alarmes, expansão para 20 (ARM708, ARM716)
 • 8 teclado de alarme (ARK10C)
 • Interruptor de energia confiável, compatível com bateria  

de armazenamento
 • Suporta PSTN, IP para fazer upload do sinal de alarme

 • Suporta vários cartões
 • Suporta cartão, senha, impressão digital e combinação
 • Interface TCP / IP para PC
 • Interface Wiegand ou RS-485 para leitores (porta 2/4)
 • Alarme de tempo limite da porta, alarme de intrusão, alarme 

de coação e alarme de violação
 • Anti-pass back, multi-porta de bloqueio, multi-cartão aberto
 • Instalação montada em superfície

Sistema de alarme

 • O sistema de alarme é composto por um controlador de 
alarme, detector e sirene. Dois tipos de controladores 
de alarme, controlador de rede e unidade de vigilância 
de campo (FSU), também estão disponíveis. A unidade 
de vigilância de campo é personalizável com sensor de 
temperatura, sensor de umidade, alarme de fumaça, 
sensor de água, sensor SF6, etc.

 • O detector de intrusão de perímetro Dahua inclui 
detector de feixe infravermelho e funcionalidade de 
cerca eletrônica. Dispositivos de terceiros também são 
suportados fora da caixa.

Sistema de controle de acesso
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CASOS DE SUCESSO

Energia do Quênia
A Dahua forneceu um sistema de vigilância por vídeo remoto para uma rede 
elétrica de 220kV e 66kV em Nairobi, Quênia, para ajudar a melhorar as 
capacidades de monitoramento e gerenciamento remotos da rede elétrica 
do Quênia, melhorando a confiabilidade do fornecimento de energia.

China southern power grid
A Dahua é responsável pelo acesso e gerenciamento de cerca de 
50.000 câmeras nas subestações de energia da China.
Vídeo construído e sistemas de monitoramento ambiental em 
aproximadamente 1.000 subestações que variam de 35kV a 500kV.

Corporação da state grid da China
Dahua começou a construção do sistema de vigilância remota da rede 
elétrica no ano 2000 e fez várias rodadas de atualizações desde então.
Realizou construção e renovação em aprox. 10.000 subestações de 35kV 
- 1000kV. Construiu o primeiro sistema on-line de diagnóstico por imagem 
térmica para subestações na China.

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 

* Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. Subestação Inteligente - 01, Ago 2017


