
CONTROLE DE 
ENTRADA E 
SAÍDA PARA 
VEÍCULOS

• Mais segurança
• Mais eficiência
• Mais lucratividade

Segurança veicular
 • Registro ANPR
 • Fluxo de vídeo duplo
 • Intercomunicador para 

emergência

Alta eficiência
 • ANPR para abrir cancela
 • Lista branca flexível
 • Mostrar estacionamentos 

disponíveis

www.dahuasecurity.com

#credibilidade
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DESAFIOS E SOLUÇÕES DE ENTRADA & SAÍDA

Baixa eficiência, tem que parar o carro e abrir a cancela 
manualmente

Desafios comuns na entrada & saída

Como enfrentar os desafios

ANPR para abrir cancela
 • Tecnologia ANPR incorporada
 • Lista branca para controlar a 

entrada

Videofone para o visitante
 • Pressione o botão para pedir ajuda

Estacionamentos 
disponíveis

 • Contagem de veículos por software

Software de gerenciamento 
de entrada

 • Lista de histórico de pesquisas de 
informações sobre carros

Inseguro, aconteceu acidente no estacionamento, 
sem registro para veículo

Resíduos de custo de mão-de-obra, precisam de um 
guarda no local, uma vez que ocorrer uma emergência

Desafios
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ANPR
B·Hx xx12

VISÃO GERAL DO SISTEMA

E/S

Cabo Ethernet

Switch central

Servidor 
EMS

Sala de controle

Cancela Cancela

Detector  
de Veículos

Detector  
de Veículos

Tela de Info

Câmera para ANPR Câmera 
para ANPR

Tela externa

Entrada

Saída

Loop Loop

Loop Loop

DETALHES DA APLICAÇÃO
Entrada e Saída - Alta Eficiência

 • Tela Externa: Mostra claramente o número disponível de estacionamentos e ajuda o motorista a saber se o estacionamento está 
ocupado ou vazio.

 • Tela de Info: Mostre claramente as informações da placa do carro para o motorista, para indicar as informações relacionadas ao 
motorista quando a cancela não abrir e ajudar o motorista a reconhecer a placa do veículo.

 • Câmera para ANPR: Capture e reconheça a placa do veículo com detecção de vídeo e circuíto, retransmita para permitir a abertura da 
cancela e melhorar a eficiência e a segurança da entrada.

 • VTO: Intercomunicação com o centro de segurança quando a função ANPR não reduz a necessidade de proteção no local.

 • Cancela Abertura automática com autorização remota e fechamento com detector de circuíto.



3

ANPR
B·Hx xx12

Tela externa

Indicação clara de estacionamentos disponíveis para orientar o visitante e reduzir os esforços de busca no estacionamento.

2MP Acesse a Tela de Informações da Câmera ANPR

Para uma entrada de 3 a 4 metros de largura, a câmera ANPR pode detectar o carro em movimento a uma distância de 3 a 8 
metros com a ajuda de vídeo e circuíto. O instantâneo ajudará a reconhecer o número da placa. Os dados da placa, recorte da 
placa e imagem de visão geral e vídeo da câmera serão armazenados na plataforma para pesquisa tardia. A cancela será aberta 
automaticamente em menos de 1 segundo através da saída de alarme se o número da placa já estiver registrado na lista de 
permissões.
Assim que a placa de identificação for reconhecida com sucesso, a tela de informações indicará o número da placa, ajudando o 
motorista a confirmar. ANPR com mais de 95% de taxa de reconhecimento e autorização remota via centro de controle pode reduzir 
bastante a intervenção humana e aumentar a eficiência da operação.

 • ANPR incorporado, reconhecimento de placa completo em 
menos de 1 segundo

 • Reconhecimento de vídeo, reduzir muito o custo de construção
 • Recorte de placa atual, imagem de visão geral de veículo e vídeo 

ao vivo
 • Detecção de Vídeo e Loop, melhora a taxa de reconhecimento 

para mais de 95%
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Uma vez que a função ANPR falhar, a 
tela de informações indicará “Por favor, 
pressione o botão de emergência” via 
texto e alto-falante, o motorista pode 
pressionar o botão VTO para ligar para 
o centro de segurança.

Centro de Segurança - Melhorando a eficiência com alta segurança

 • Grave e pesquise a lista de histórico de aproximação e partida do carro.

 • Simplifique o processo de registro do visitante que vem sem intervenção humana.

 • Manipulação de emergência quando a autorização do veículo de entrada e saída falhar.

 • Videomonitoramento Abrangente: Visualização em tempo real e reprodução para vídeo, modifique as informações da placa se 
estiverem incorretas, ajude a guarda a responder rapidamente quando ocorrer um acidente ou um evento.

 • Pesquisa inteligente: Pesquise o vídeo e a imagem por data / hora / número da placa do servidor para localizar a evidência-chave de 
forma eficiente.

 • Manipulação de Intercomunicação: Resposta ao visitante 
ou chamada de emergência da VTO, mantenha a segurança 
mesmo sem a casa de vigilância no local. Defina vários 
parâmetros para a lista branca: Tempo, Canal de Portão, 
Placa, Quantidade.

 • Ligação Múltipla: O administrador pode definir diferentes 
regras de vinculação seguindo o ANPR, como abrir a  cancela 
ou o e-mail assim que o número da placa for reconhecido.

 • Gestão flexível de visitantes: Política flexível para gerenciar 
cancela: Operação automática pela lista branca ou controle 
manual por software remotamente.
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PRINCIPAIS TECNOLOGIAS

ANPR incorporado

Alta precisão ANPR, taxa de captura de placa por vídeo ≥ 98%; Taxa de reconhecimento ≥ 95%
Com análise de vídeo inteligente incorporada, a câmera é capaz de detectar e reconhecer o número de placa do veículo em movimento 
em baixa velocidade a menos de 40 km/h. Independentemente da aproximação ou partida do veículo, o acesso ANPR irá tirar um 
instantâneo para o recorte da placa, a visão geral do veículo e também gravar videomonitoramento.

Nossa vantagem incorporada ANPR

Câmera Smart ANPR Servidor Câmera Geral + Servidor LPR

VS

 Câmera Smart ANPR Câmera Geral + Servidor LPR

Largura da banda Menos (Transferir imagem e placa) Muito mais (transfira o vídeo)

Custo
Economia de custos  
(apenas custo da câmera) Caro (custo do servidor LPR separado)

Confiabilidade
Rede independente  
(funciona quando a rede está off-line)

Dependente da rede  
(não funciona se a rede estiver offline)



6

Gestão não tripulada de entrada

Não há necessidade de um guarda no local para gerenciar a cancela, o sistema ANPR pode julgar facilmente se a placa do veículo que 
está se aproximando está na lista branca, abra a cancela quando a placa já tiver sido registrada. Em caso de acidentes, como falha de 
visitante ou ANPR, o intercomunicador será ligado ao centro do monitor para alertar um guarda para controlar a cancela remotamente.
Todas as funções do sistema acima podem ser facilmente configuradas e operadas na plataforma de gerenciamento EMS, que é um 
software baseado em janelas disponíveis. O projeto da arquitetura C/S permite a extensão flexível da função.

API aberta para integrador
Forneça dados abundantes por meio da API de diferentes combinações de produtos.

Plataforma de terceiros

Plataforma de terceiros

Plataforma de terceiros

ITC + software de terceiros

 • Dados: Placa, imagem (visão geral e recorte da placa), hora, evento de lista branca e preta
 • Comando: Fotografia instantânea manual
 • Suporte à personalização da API para negócios especiais

ITC + NVR + software de terceiros

ITC + NVR + EMS + software de terceiros

 • Dados: Placa, imagem (visão geral e recorte da placa), vídeo, hora, evento de lista branca e negra
 • Comando: Fotografia instantânea manual
 • Suporte à personalização da API para negócios especiais

 • Dados: Placa, imagem (visão geral e recorte da placa), vídeo, hora (entrada, saída e estacionamento), número disponível, 
evento de lista branca e negra

 • Suporte à personalização da API para negócios especiais
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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 


