
MAIS INTELIGENTE
MAIS SEGURO 
PARA O PORTO 

• Seguro
• Confiável
• Inteligente

Mais detalhes
• Visão panorâmica
• Visão térmica
• 4K 

Melhor confiabilidade 
• Anticorrosão
• Proteção contra explosão
• À prova de poeira

Análise de vídeo
• Nº de Contêiner. 

Reconhecimento
• Reconhecimento de placa 

de veículos
• Reconhecimento facial

www.dahuasecurity.com

#credibilidade
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AMEAÇAS E REQUISITOS DO PORTO MARÍTIMO

Condições  
operacionais ruins
A proximidade da água  
do mar pode fazer com  
que os dispositivos fiquem

empoeirados e
enferrujam 
facilmente.

Operações 24/7
Os sistemas precisam 
estar operacionais 
o dia todo, todos os 
dias.

Desafios

Gestão de contêineres

Gerenciamento  
de veículo

Gerenciamento  
de pessoal

Prevenção de 
invasão
É essencial que 
pessoas não 
autorizadas não 
entrem em áreas 
portuárias.

Tempo difícil
Condições de mau tempo 

podem causar grandes danos 
a dispositivos e sistemas 

portuários.

Bens perigosos
Proteja materiais 
radioativos, 
químicos, 
biológicos e 
explosivos 
armazenados  
no pátio.

Desafios ambientais da vigilância portuária

Requisitos comuns de gestão da vigilância portuária

Nº de Contêiner. Reconhecimento
 • A tecnologia OCR reconhece os números dos contêineres, evitando erros e 

interferências humanas
 • Facilita e aprimora a eficiência do gerenciamento do porto no portão, pátio, 

cais, bem como as operações do guindaste e do espalhador nas zonas de carga e 
descarga

Reconhecimento de placa de veículos
 • A câmera multiuso captura e reconhece a placa de veículos que acessam o porto 

(específico do país)
 • Os motoristas podem se comunicar com o centro de comando através de vídeo 

porteiro em emergências ou para verificar a identidade

Reconhecimento facial e controle de acesso
 • Reconhecimento facial no portão registra as características faciais, o horário de 

entrada e o local de entrada do sujeito
 • O sistema gerará um alarme se a face reconhecida estiver na lista negra
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LAYOUT DO PORTO MARÍTIMO

Perímetro
 • Monitore o perímetro do porto
 • Detecção térmica:

Atracar
 • Monitorar as operações de berço
 • Anticorrosão
 • Nº do contêiner. Reconhecimento

Pista de envio
 • Monitore navios em rotas de 

navegação
 • Detecção térmica, zoom de longo 

alcance, modo panorâmico
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Jardim
 • Monitore as operações do pátio em detalhes com 

4K HD
 • Design à prova de explosão
 • Design anti-corrosão

Depósitos
 • Monitore a carga do armazém e as operações no armazém
 • Tecnologia de iluminação estelar e baixa
 • Análise inteligente do estoque e movimento do depósito

Portão
 • Monitore veículos e pessoal no portão
 • Reconhecimento de placa de veículos
 • Nº de Contêiner. Reconhecimento
 • Reconhecimento facial
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Unidade de Negócio

Portão

 • Usa algoritmos de reconhecimento de imagem para reconhecer automaticamente o número da placa
 • Capturar e reconhecer números de contêiner
 • Inspeção de danos do contêiner

Reconhecimento facial
 • Reconhece características faciais distintas com 

algoritmos inteligentes
 • Defina entradas e alarmes na lista negra para 

determinadas características faciais e informações 
(como nome, sexo, data de nascimento, número de 
identificação, etc.)

 • Acompanhe quando e onde um suspeito apareceu 
em uma cena de crime

 • Gere um alarme quando um rosto na lista negra é 
reconhecido e ajude a polícia a capturar criminosos

 • Câmera multi-lente com vídeo panorâmico de 180 graus exibe vídeos em grande angular em tempo real
 • A faixa de embarque marítimo pode ser vista com mais clareza
 • Melhore efetivamente o desempenho do comando de emergência
 • Câmera térmica pode trabalhar por 24h sem parar e em todas as condições meteorológicas

Pista de Envio
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 • PTZ com invólucro resistente à corrosão monitora com segurança o manuseio de carga
 • O reconhecimento de nº de contêiner rastreia contêineres em cada ponto durante o carregamento / descarregamento

 • A câmera PTZ com tecnologia à prova de explosão monitora o pátio em tempo real
 • Registrar a operação do contêiner e fornecer imagens e vídeos como evidência

Atracar

Jardim

Perímetro

 • Configure o sistema inteligente de análise de intrusão para detectar 
automaticamente invasores e objetos estranhos

 • Alarme está ligado à vigilância por vídeo e aparece no cliente VMS
 • Sistema exibe objeto intrusivo e trajetória na imagem de vídeo
 • Câmera térmica pode trabalhar por 24h sem parar e em todas as 

condições meteorológicas
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Depósitos

 • Configurar câmeras para monitorar as operações do depósito 24 
horas por dia, 7 dias por semana

 • Câmeras equipadas com Starlight podem gravar imagens coloridas 
em ambientes escuros com brilho tão baixo quanto 0,006 Lux

 • Câmera térmica pode detectar fontes de calor anormais para 
evitar incêndio

Central de controle

 • Exibir mapa com imagens de nuvem de satélite, hidrologia e meteorologia, tempo, onda, marés e outras informações de imagem e 
informações de operação da porta

 • Gerenciar todos os dispositivos, incluindo visualização de feed de vídeo em tempo real e reprodução
 • O sistema inteligente de operação e gerenciamento permite o gerenciamento centralizado de sistemas de vigilância por vídeo, 

armazenamento, exibição e alarme
 • Sinopse de vídeo exibe resumo de informações úteis para registros classificados por assunto e tempo
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ESTRUTURA DO SISTEMA E VISÃO GERAL

Visão geral do sistema

Destaques:
 • Gerenciamento unificado Gerenciamento centralizado de veículos, contêineres e pessoal
 • Alta definição: 4K
 • Câmera adaptativa: Anti-corrosão, à prova de explosão, panorama, câmera térmica
 • Alta integração: Multifuncional, série M para exibição
 • Funções inteligentes Reconhecimento de matrículas, reconhecimento facial, reconhecimento de número de recipiente,  

alarme de intrusão de perímetro, análise de comportamento inteligente, etc.
 • Fácil de atualizar: A tecnologia HDCVI é econômica e fácil de instalar
 • Alta confiabilidade de armazenamento: Armazenamento em cartão SD local, tecnologia RAID, solução N + M e hot spare
 • Alta eficiência do sistema: E-map, autodiagnostico

Centro de comando submarino Centro de comando

Atracar Pista de Envio

Jardim Depósitos Perímetro Portão

Câmeras à prova 
de explosão

Câmera 4K PTZ Câmera Starlight Câmera Starlight PTZ térmico PTZ a laser

Câmera  
anti-corrosão

Câmera de 
reconhecimento 

de contêiner

Câmera 
panorâmica

Câmera térmica 

Armazena-
mento Armazenamento

DSS

DSS

Matriz

Matriz Servidor IVS Servidor de operação 
e manutenção

Teclado

Teclado

Cliente

Cliente

Tela

Tela

Câmera de 
reconhecimento facial

Câmera LPR

Cancela
Câmera de reconhecimento 

por nº de contêiner
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Tecnologia de destaque

 • Resolução de 4K Fornece 4 vezes os detalhes de 1080p no mesmo cenário

Resolução 4K Ultra HD (3840x2160P) Resolução HD (1920xl080P)

 • Modo panorâmico Uma câmera com um campo de visão de 180 graus cobre perfeitamente rotas de navegação 
como nunca antes

 • Antineblina óptico Antineblina óptico avançado com filtro IR pode remover 98% da neblina, permitindo que você veja 
claramente

Desvio óptico DESLIGADO Desvio óptico LIGADO

 • Detecção térmica Melhor efeito noturno e efeito de contraste para a área de carga da linha de embarque e perímetro
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 • Reconhecimento da placa de veículos Reconhecer e registrar matrículas e ações não autorizadas.  
O alarme da lista negra notifica o centro de comando se a placa na lista negra for detectada

 • Reconhecimento facial: Gravação de rosto, alarme de lista negra e buscas faciais facilitam o controle do pessoal

 • E-Map Display: Ferramentas inteligentes proporcionam uma experiência visual intuitiva e fácil de usar

 • Reconhecimento de contêineres: Reconhecer e registrar números de contêineres de forma automática e fácil gerenciar os 
dados do contêiner

A cancela está aberta
Câmera A Câmera A

Câmera B Câmera B

Câmera D

Câmera D

Câmera C

Câmera C

Barreira está 
fechada
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 • HDCVI: Imagem de alta definição, baixa latência emparelhada com alta escalabilidade apresenta sistema econômico

Analógica

Upgrade fácil para o sistema analógico existente
D1 Máximo

Câmera analógica

Cabo coaxial

Câmera HDCVI

Câmera HDCVI

Até 4K

Baixa latência para vigilância

Sistema IP

Pelo menos 200ms Transmissão longa e sem latência
Rede 

 • Operação e manutenção inteligentes Encontre dispositivos com defeito instantaneamente

Diagnóstico de qualidade de vídeo Diagnóstico de informações 
do dispositivo

Diagnóstico do status de armazenamento 
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DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO

 • CMOS Starvis™ de 1/2,8" e 2 MP
 • Integrado com o algoritmo LPR dentro da câmera.
 • Embutido com banco de dados de whitelist e controle de barreira
 • Poderosa lente manual de 5-50 mm e luz infravermelha
 • WDR, IP66

 • 1/3 ”1.3 Mp CMOS, lente de 2.8 mm
 • Compactação de áudio G.711, Entrada de Áudio: microfone 

omnidirecional
 • Saída de áudio: alto-falante integrado, teclado: botão 

mecânico único
 • Ethernet: 10 M / 100 Mbps auto adaptável
 • Proteção de ingresso: IP54, IK07

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

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

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

para ambientes agressivos

 • 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

 • Três CMOS STARVIS ™ CMOS de 1 / 2,8 ”2Mp
 • H.265 / H.264 fluxos triplos suportados
 • Máx 25/30fps@4096x832
 • Suporta vista panorâmica de 180 graus
 • IP67, IK10, PoE

 • Tecnologia de sensor térmico não refrigerado VOx 640x512
 • Lente Atermalizada (térmica), autofoco
 • CMOS Sony™ de varredura progressiva de 1/1,9” e 2 MP
 • Lente de zoom óptico potente (térmica e visível)
 • Laser range finder ou laser illuminator opcional
 • Compatível com detecção e alarme de incêndio
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DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO

 • CMOS Starvis™ de 1/2,8" e 2 MP
 • Avançado zoom óptico de 30 x
 • Codificação H.265
 • Máx. 50/60fps em 1080P
 • Hi-PoE, IP67, IK10

 • CMOS Sony™ de varredura progressiva de 1/1,9” e 2 MP
 • Tecnologia de sensor térmico não refrigerado VOx 336x256
 • Avançado zoom óptico de 30 x
 • Compatível com detecção e alarme de incêndio
 • Compatibilidade com medição de temperatura
 • Cartão de memória micro SD, IP66

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

 • CMOS Starvis™ de 1/2,8" e 2 MP
 • Zoom óptico de 30x mais poderoso, Starlight
 • Máx. 50 / 60fps @ 1080P, H.265
 • PoE+, IP68, IK10, NEMA 4X registro
 • Material: Aço inoxidável 316L
 • Anticorrosão

 • Tecnologia de sensor térmico vox uncooled de 640 x 512
 • Lente não térmica (térmica), sem foco
 • Suporta detecção de incêndio e alarme
 • Várias lentes opcionais (9/13/19/25/35 mm)
 • Memória Micro SD, IP67, POE

 • CMOS Starvis™ de 1/2,8" e 2 MP
 • Avançado zoom óptico de 30 x
 • Invólucro de aço inoxidável de 316 L
 • Codificação de fluxo triplo H.265/H.264
 • Máx. 50/60fps em 1080P
 • Proteção contra explosão
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DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO

 • CMOS STARVIS™ de varredura progressiva de 1/2,8” e 3 
MP

 • 50/60 fps em 1080(1920×1080)
 • WDR(120dB), Dia/Noite (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
 • Distância máx. de LEDs IR de 50m
 • Cartão de memória Micro SD, IP67, PoE

 • 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
 • Suporta no máximo 60 telas de emenda
 • 6 portas de rede gigabit RJ-45 para controle matricial, pré-

visualização e armazenamento central on-line

 • 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

 • Combina detecção de face, comparação de imagens faciais 
e pesquisa de imagens de rosto com funções de banco de 
dados

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

 • Até 4 canais de detecção e comparação simultâneas
 • Pesquise banco de dados de imagens por hora e local
 • Detecte rostos em regiões designadas e ative o rastreamento

 • 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
 • Suporta no máximo 2000 canais
 • Suporta gerenciamento de 200 contas e recursos de 

transferência de 700 Mbs
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DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Produto Portão
Linha de 

transporte
DepósitosAtracar PerímetroJardim

Centro de 
controle

Descrição

Câmera ANPR de acesso de 
WDR em Full HD de 2 MP

Tráfego Imagem de captura 
da câmera 3M

Câmera IR de Rede 
Panorâmica Multi-Lente

Câmera de rede PTZ  
anti-corrosão 2MP 30x

Vídeo de emergência 
intercomunicador

Câmera box de rede WDR de 2 MP

Câmera de rede PTZ IR com 
zoom de 30x e 4 MP

Rede térmica tribrid PTZ

Câmara de rede PTZ 4K de 30x IR
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DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Produto Portão
Linha de 

transporte
DepósitosAtracar PerímetroJardim

Centro de 
controle

Descrição

Câmera de rede PTZ IR de 2MP 
30x à prova de explosão

Câmera Bullet térmica de rede

Centro Geral de Gerenciamento 
de Vigilância

Plataforma de gerenciamento 
de vídeo multi serviço

Câmera Dome Híbrida 
de Rede Térmica

Câmera bullet de rede 
IR WDR de 2 MP

Unidade de display para Video 
Wall Full HD de 55” (borda 

ultra fina de 3,5 mm)

Armazenamento de Vídeo 
Empresarial 24-HDD

Servidor de reconhecimento facial
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CASOS DE SUCESSO

Porto de Pescara, na Itália
A Dahua Technology e sua solução megapixel garantiram com sucesso o Porto de Pescara. 
As soluções Dahua superaram condições climáticas desagradáveis que ameaçaram corroer 
dispositivos, encurtar sua vida útil e afetar as transmissões de rede.

 • As câmeras Dahua forneceram uma solução abrangente para todos os tipos de cenários 
de vigilância, incluindo excelente vigilância noturna.

 • Os dispositivos Dahua NVR atendem aos requisitos de armazenamento e sua 
funcionalidade RAID aumenta a confiabilidade e a estabilidade do sistema.

 • O sistema adota uma estrutura de rede em anel com fibra óptica e garante uma largura 
de banda adequada a 108 Mbps. O sistema de transmissão de rádio foi configurado em 
um ponto de acesso de banda dupla 2.4 / 5.8GHz.

Manila North Harbour nas Filipinas
A Dahua forneceu uma solução de vigilância por vídeo para Manila North Harbour (PHMNN). 
A Dahua instalou dezenas de câmeras PTZ para garantir a segurança das operações diárias.

Porto de Suva em Fiji
Dahua completou a vigilância por vídeo para o porto de Suva, em Fiji, para garantir a 
segurança do trabalho diário de operação.

 • Vários tipos de câmeras IP atendem aos diversos requisitos de diferentes cenas, 
incluindo a área de trabalho externa, a sala de escritório, etc.

 • 5.8G transmissão sem fio superou a necessidade de fiação e assegurou velocidades de 
transmissão confiáveis.

Porto de Hainan Yangpu na China
A Dahua Technology e sua solução de megapixels garantiram com sucesso o Hainan Yangpu 
Harbour por meio de uma solução de vigilância HD, incluindo câmeras HD IP, codificadores, 
armazenamento IP e plataforma VMS.

 • Centenas de câmeras de rede e domos de velocidade
 • NVR eco-savvy back end e super NVR no centro de monitoramento para backup de 

armazenamento.
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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 

QUALIDADE POR DESIGN

* Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. Mais Inteligente Mais Seguro para o Seaport - 01, Ago 2017


