
ENERGIA INTELIGENTE
SEGURANÇA INTELIGENTE
SOLUÇÃO TOTAL 
PARA ÓLEO E GÁS

• Inteligente
• Ágil
• Sustentável

Projeto em nível industrial 
• Proteção contra explosão 
• Anticorrosão 
• IP68 

Detecção e alarme  
de incêndio 
• Medição de temperatura 
• Alarme a partir de um limiar

Detecção de falha de 
equipamento 
• Imagem térmica 
• Superaquecimento da instalação 
• Vazamento de óleo e gás 

Prevenção contra 
vandalismo 
• Análise de vídeo inteligente 
• Alarme de LPR e lista negra 
• Controle de acesso 

Eficiência de operação 
• Plataforma integrada 
• Conexão de multissistemas

www.dahuasecurity.com

#credibilidade
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DESAFIOS DA INDÚSTRIA 

Setor de 
óleo e gás

Perigo 
Grande suprimento 

de óleo e gás, 
combustíveis explosivos 

e inflamáveis, 
instalações com 

sistema de incêndio 
inadequado 

Dificuldades 
emergenciais 
Centro de controle 
distante, sistemas 
de comunicação 
independentes, 

coordenação  
deficiente 

Dificuldades  
de supervisão 

Inúmeros locais 
dispersos, locais adversos 

e remotos, poucas 
pessoas, sistema de TI 

desatualizado 

Perigo oculto
Envelhecimento 

dos equipamentos 
elétricos, operação não 
padronizada, risco de 

acidentes

Vandalismo  
e ataques  
terroristas

Possíveis ataques 
terroristas e  

vandalismo, perigosos  
e devastadores 

Mais informações
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SUPERANDO DESAFIOS 

Como reduzir a possibilidade de um incêndio e prevenir a perda no setor de óleo e gás?
 • Os materiais industriais antiexplosão minimizam a possibilidade de explosão.
 • Imagem térmica para a medição de temperatura e alarmes em 

tempo real para reduzir a perda causada pelo fogo.

Como detectar uma falha de equipamento e rastrear ações suspeitas 
da equipe para reduzir o risco de acidentes?

 • Um sistema de imagem térmica detecta falhas de equipamentos.
 • A tecnologia de analítico inteligente, com recursos tais como cruzamento de linha, 

intrusão e rastreamento automático, detecta um comportamento suspeito.

Como detectar e prevenir possíveis ataques terroristas e vandalismo?
 • A tecnologia de analítico inteligente, com recursos tais como cruzamento de linha, 

intrusão e rastreamento automático, detectam um comportamento suspeito.
 • Sistema LPR para gerenciamento de veículos.
 • Sistema de controle de acesso para gerenciamento de autoridade flexível e restrito.

Como lidar com diferentes ambientes e condições climáticas adversas?
 • Proteção contra explosão com certificação ATEX/IECEX.
 • Anticorrosão com relatório de testes NEMA 4X.
 • Proteção contra água e poeira e IP67/IP68.
 • Resistência a temperaturas extremas.

Como monitorar inúmeros locais dispersos?
 • Implantar equipamentos móveis como terminais móveis e drones.
 • Visualizar dados de vídeo e áudio em tempo real a partir de locais remotos.

Como obter comandos e respostas emergenciais rápidos em caso de emergência?
 • Implantação de equipamentos móveis para receber dados de 

áudio e de vídeo de locais remotos em tempo real.
 • Plataforma integrada para a completa supervisão a fim de obter a integração de multissistemas.
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LAYOUT DE ÓLEO E GÁS

Tubulação

Campo petrolífero 

Posto de gasolina
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Refinaria e produtos químicos

Reservatório
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 • Segurança de produção petrolífera

Cruzamento de linha/intrusão 

 • Os equipamentos importantes de perfuração do campo petrolífero estarão seguros. 
 • As câmeras apresentam funções de analítico inteligente como detecção de cruzamento de linha, intrusão e rastreamento 

automático para garantir a segurança do campo petrolífero. 
 • Os alarmes em tempo real impedem que pessoas e veículos não autorizados cometam transgressões enviando um alerta 

quando acionados. 

Transmissão sem fio 
Suprimento de energia eólica e solar

Gerenciamento e controle de veículos

Rastreamento automático 

 • O sistema de reconhecimento de placas de veículo 
pode detectar e registrar efetivamente a placa e as 
informações do veículo nas principais vias de acesso 
e cruzamentos do campo petrolífero. 

 • A função de lista negra impede que certos veículos 
entrem de forma ilegal em áreas restritas do campo 
petrolífero, garantindo a segurança. 

 • A placa e as informações do veículo podem ser 
facilmente pesquisadas e visualizadas.

 • As áreas de produção petrolífera geralmente são 
dispersas e em condições adversas. É um desafio 
garantir a transmissão estável de dados e uma fonte 
de alimentação. 

 • Capturas de vídeo e de dados descentralizados 
podem ser transmitidas sem fio para a central de 
monitoramento por meio de um sistema de micro-
ondas de 5,8 G. Ele transmite dados em até 20 km. 

 • Os sistemas de energia eólica e solar podem 
efetivamente energizar os equipamentos de locais 
remotos. 

ÁREA DE APLICAÇÃO

Aviso Aviso

Campo petrolífero
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Visualização de inspeção da tubulação 

 • Devido às imensas extensões das tubulações de 
óleo e gás, o trabalho de inspeção é um grande 
desafio.

 • Terminais de emergência móveis e drones podem 
efetivamente melhorar a eficiência do trabalho de 
inspeção da tubulação.

Sistema de alarme de vazamento da tubulação

 • Faixa de detecção: < 50 km 
 • Exatidão de posicionamento: 2m 
 • Precisão de temperatura: 1 °C 
 • Detecção rápida de vazamento de óleo e gás, 

posicionamento e alarme em tempo real. 
 • Vinculação de áudio, vídeo e alarme para informar 

imediatamente a equipe de segurança da área. 

 • Segurança da tubulação de longa distância

Sistema remoto de videomonitoramento da tubulação 

Sistema de alarme de intrusão da tubulação 

 • As câmeras PTZ de longo alcance fornecem 
monitoramento em distâncias de até 1 km, permitindo 
a detecção de mineração ilegal, vandalismo e roubo. 
Os alarmes em tempo real podem ser configurados 
e acionados para garantir uma segurança adicional 
da tubulação. 

 • Distância de detecção: < 50 km 
 • Exatidão de posicionamento: < 50 m 
 • Identificação de intrusão inteligente, incluindo 

intrusão ilegal, roubo e vandalismo. 
 • Vinculação de áudio, vídeo e alarme, 

posicionamento e alarme em tempo real. 
 • Alarme de longo alcance e transmissão de alarme 

para avisar sobre pessoas suspeitas ou animais.

Tubulação + Posto
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Estações

 • Principais áreas e instalações 

Muitas substâncias inflamáveis e explosivas estão localizadas nas principais áreas e instalações da estação. As câmeras à prova de explosão 
diminuem o risco de explosões por meio do monitoramento da condição operacional da instalação, operações da equipe e veículos.

 • Imagens térmicas 

O sistema de imagem térmica proporciona a detecção de danos e superaquecimento da instalação. 

Monitoramento visual com câmeras à prova de explosão 
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Refinaria + Produto químico

Perímetro

Área interna do escritório

Entrada e saída

Principais áreas e instalações
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Aviso Aviso

 • Proteção contra intrusão do perímetro 
 • Vários sensores disponíveis: fibra de vibração, cerca elétrica por pulso, micro-ondas e disparo de infravermelho. 
 • Detecção imediata de intrusão ilegal de pessoas e veículos para garantir a segurança da área do perímetro. 
 • O link para videomonitoramento fornece o monitoramento visual e avisos de alarme remoto. 

 • Principais áreas e instalações 
 • As substâncias inflamáveis e explosivas estão localizadas nas principais áreas e instalações como refinaria, área do reservatório, 

dispositivo auxiliar, estação de bombeamento, estação de medição e armazém. 
 • As câmeras à prova de explosão obtêm um monitoramento visual eficaz sob quaisquer condições.

 • Controle de entrada e saída de veículos 
 • Sistema de reconhecimento de placas de veículos. 
 • Lista branca, lista negra e controle de barreira. 
 • A placa e as informações do veículo são registradas para 

facilitar a pesquisa e a análise de registros.

Monitoramento visual com câmeras à prova de explosão

Refinaria Área do reservatório Dispositivo auxiliar Armazém
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Sistema de videomonitoramento anticorrosão

 • Área interna do escritório 

 • Na entrada para a área do escritório, o conjunto de câmeras multilentes com uma exibição panorâmica de 180 graus pode 
captar detalhes de pessoas e de carros. 

 • As câmeras fisheye internas permitem uma vigilância de grande angular. O sistema de controle de acesso pode gerenciar o 
acesso e registrar os horários de entrada e saída dos funcionários. 

 • Um sistema de alarme de emergência pode ser configurado para alertar as pessoas sobre as emergências. 

 • Imagem térmica 

O sistema de imagem térmica proporciona a detecção de danos e superaquecimento da instalação.

Em uma refinaria, áreas numerosas como laboratórios, instalações de tratamento de esgoto e armazéns de produtos químicos contêm gases e 
produtos químicos altamente corrosivos. As câmeras anticorrosão garantem uma operação normal e duradoura do sistema de videomonitoramento, 
mantendo a refinaria segura. 

Área de laboratório Tratamento de esgoto Armazém
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Reservatório

Projeto em nível industrial

Aplicação inteligente avançada

 • Gravação e posicionamento em tempo real, incluindo a área de percurso do veículo, caminho percorrido, velocidade, aceleração, 
desaceleração e manobra. 

 • Os equipamentos de rádio e de áudio permitem o gerenciamento e a programação remotos. 
 • Compatível com Wi-Fi e redes móveis 3G/4G com alternância automática. 
 • Compatível com funções de ativação automática e offline. 

 • Apresenta funções de detecção inteligente como cruzamento de linha, intrusão, rastreamento automático, objetos perdidos ou 
abandonados e detecção facial. 

 • Pode complementar a insuficiência artificial, reduzir custos de trabalho e aumentar a eficiência de segurança por meio da análise 
de vídeo 24/7. 

As câmeras são projetadas de acordo com os padrões industriais 
com uma série de recursos como proteção contra explosão, 
anticorrosão, certificação NEMA 4X e IP68. Funcionando de forma 
eficaz em ambientes adversos. 

DESTAQUES DA SOLUÇÃO

Cruzamento de linha Intrusão Cerca eletrônica Objeto perdido/abandonado 
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Imagem térmica inteligente

Detecção de vazamento e danos da tubulação. 

Aplicativo de reservatório de Óleo e Gás, detecção de nível e de falha. 

 • Qualquer objeto com uma temperatura acima de zero absoluto (-273,15 °C) emite uma radiação infravermelha. A radiação 
infravermelha reside entre o espectro visível (0,4~0,75 μm) e o espectro de microonda (> 15 μm). 

 • Diferentes quantidades de radiação infravermelha são coletadas pelo sensor e formadas em uma imagem térmica. As imagens 
térmicas incluem informações de temperatura e algoritmos especiais que podem ser usados para calcular temperaturas exatas 
na imagem. 

Análise de dissipação de energia, detecção de superaquecimento. 
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Implantação multidimensional

Fonte de alimentação múltipla e transmissão de dados

Detecção de falha do sistema de energia, medição de temperatura. 

 • A fonte de alimentação e a transmissão de dados são frequentemente um desafio severo em 
algumas situações do setor de energia como, por exemplo, campos petrolíferos e tubulações. 

 • O uso de sistemas de alimentação eólica e solar e de sistemas de transmissão sem fio de microondas 
5,8 G resolve os problemas de dados e de energia ao mesmo tempo em que economiza os custos 
de construção e reduz as dificuldades de instalação. 

 • A inspeção eficiente de campos petrolíferos, tubulações e refinarias é um desafio significativo enfrentado pelo setor de energia. 
 • Dispositivos móveis como terminais portáteis e sistemas de drone suportam todos os climas, todas as dimensões e a aplicação 

tridimensional para inspecionar eficientemente os locais de equipamentos de energia. 
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Visualização em alta definição

Controle de autorização rigoroso

 • Todos os aspectos do sistema de vigilância, incluindo aquisição, transmissão, armazenamento, exibição e controle, são mostrados 
e registrados em alta definição. 

 • O monitoramento em alta definição garante a total cobertura de todo o processo de negócio de óleo e gás. 

 • Há várias áreas internas de escritório no ambiente de energia como estações de oleodutos, refinarias e reservatórios petrolíferos. 
 • O Sistema de Controle de Acesso da Dahua permite que diferentes membros de equipe recebam diferentes permissões, garantindo 

a segurança de áreas internas e fornecendo a funcionalidade de rastreamento de horários de entrada e saída de funcionários. 
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* Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. Energia inteligente, Segurança inteligente. Solução total para o setor de Óleo e Gás - 1 de junho de 2017 


