
SOLUÇÕES 
PARA POSTOS 
DE GASOLINA
• Segura
• Inteligente
• Confiável

Detecção e alarme  
de incêndio 
• Medição de temperatura 
• Alarme acima do 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 
• Ligação de multissistemas

www.dahuasecurity.com

#credibilidade
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DESAFIOS DA INDÚSTRIA 

DESAFIOS DA 
INDÚSTRIA

Perigo 
Petróleo e gás são 

explosivos e inflamáveis, 
o que pode causar 

vítimas e danos.

Dificuldades  
de supervisão 

Numerosos postos 
de gasolina dispersos 

dificultam a supervisão 
remota do pessoal e a 
avaliação do serviço.

Disputas 
comerciais

Nenhuma evidência válida 
para resolver disputas 
de reabastecimento e 

compra.

Vandalismo 
e ataques 
terroristas

Potenciais ataques 
terroristas e vandalismo 

são perigosos e 
devastadores.

Sair sem pagar
Há sempre um risco de que 
os condutores saiam sem 
pagar, causando prejuízo. 

Mais informações
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SUPERANDO DESAFIOS 

Como reduzir a possibilidade de incêndio e detectar falhas no equipamento?
 • A geração de imagens térmicas fornece recursos de medição de temperatura, alertando o 

gerenciamento se uma área ficar muito quente.
 • A imagem térmica também pode detectar falhas no equipamento.

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

rastreamento automático detecta um comportamento suspeito.
 • Sistema LPR para controle e gerenciamento de veículos.
 • Sistema de controle de acesso com gerenciamento flexível e restrito.

Como detectar veículos na lista negra e obter períodos de pico para o posto de gasolina?
 • O sistema LPR detecta e reconhece placas de veículos, acionando um alarme se uma placa na lista negra 

for detectada.
 • Plataforma de gerenciamento integrado permite a exibição de estatísticas de tráfego e análise de pico.

Como ajudar os operadores a obter análises de negócios, melhorar a experiência de serviço e a 
rotatividade?

 • A contagem de pessoas monitora o fluxo de pedestres e gera relatórios estatísticos.
 • Mapas de calor detectam as áreas mais ativas.
 • Função de integração POS para verificar a quantidade de mercadorias e vendas.

Como receber informações de forma rápida e responder prontamente em caso de emergência?
 • Implantação de equipamentos móveis para obtenção de dados de áudio e vídeo em tempo real.
 • Plataforma integrada para a completa supervisão a fim de obter a integração de multissistemas.Q
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VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO

 • Área de estoque

 • Loja de conveniência

 • Área de caixa registradora

 • Área de saída
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  • Área de entrada

 • Área de descarga

 • Área de reabastecimento



5

ÁREA DE APLICAÇÃO
Área de entrada e saída

 • Sistema LPR para captura e reconhecimento automáticos de placas de veículos.
 • A função de lista negra aciona instantaneamente um alarme quando veículos ilegais são detectados.
 • A análise de informações de fluxo de tráfego consegue identificar períodos de pico, permitindo que a mão de obra e o transporte de 

combustível sejam efetivamente gerenciados.
 • Detecção instantânea de coleta petrolífera ilegal e atividade terrorista.

Área de reabastecimento

 • Detecção de objetos perigosos abandonados
 • A análise inteligente detecta objetos abandonados perigosos e mantém a área de reabastecimento segura.
 • O comportamento do cliente ao reabastecer é registrado e analisado em tempo real para detectar ações suspeitas.
 • As informações do alarme são instantaneamente enviadas para clientes móveis e centros de controle quando acionado.

 • Detecção térmica
 • O sistema de imagens térmicas mede a temperatura das instalações e aciona um alarme de emergência, se o perigo for detectado.
 • A imagem térmica detecta o superaquecimento, danos e vazamento dos equipamentos de reabastecimento.
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Área de descarga

A área de descarga é a área mais importante em um posto de gasolina. A videovigilância inteligente registra as operações de 
descarregamento, descarregando detalhes da porta, detalhes do veículo e fornece uma visão panorâmica da área de descarga em 
tempo real. Os sistemas de imagens térmicas detectam instantaneamente o superaquecimento do dispositivo, o vazamento de óleo e 
outras condições anormais.

 • Detecção de Intrusão ilegal
 • Detecção de objetos abandonados perigosos

 • Recursos de análise inteligente como cruzamento de linha e detecção de intrusão mantêm a área de descarga segura ao fornecer 
um aviso precoce de uma atividade ilegal.

 • A detecção de objetos abandonados indica objetos possivelmente perigosos antes de eles causarem danos.
 • As informações do alarme são instantaneamente enviadas para clientes móveis e centros de controle quando acionado.

 • Detecção térmica
 • O sistema de imagens térmicas mede a temperatura das instalações e aciona um alarme de emergência, se o perigo for 

detectado.
 • A geração de imagens térmicas detecta superaquecimento, vazamento de óleo e danos ao equipamento de descarga.

Área ao ar livre

 • Câmera panorâmica multi-lente
 • A câmera multi-lentes com visão panorâmica de 180 graus pode obter monitoramento em tempo real da área externa do posto 

de gasolina.
 • Os detalhes do rosto e dos veículos do cliente podem ser capturados de forma eficaz com a câmera de resolução 4K HD.
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Área comercial do posto

 • Entradas
A câmera WDR captura as informações faciais do cliente e várias características nas entradas.

Área de prateleira

 • Vigilância panorâmica olho de peixe
A câmera fisheye Ultra-Smart 4K fornece uma visão geral em 360 graus da área em alta definição.

 • Função de mapa de calor
Os recursos do mapa térmico localizam as áreas mais ativas e geram relatórios com base no tráfego de clientes.  
Isso proporciona informações valiosas para o controle do negócio e do posto de gasolina, permitindo que os operadores 
aumentem a satisfação do cliente e melhorem o serviço.
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Área de caixa registradora

 • Evidência de áudio e vídeo
 • Monitore a área de registro, incluindo as transações da equipe e o comportamento do cliente em tempo real.
 • A gravação de áudio sincronizada pode propiciar uma evidência válida para definir disputas judiciais.

 • Alarmes de emergência
 • O sistema de alarme de emergência inclui um botão de pânico e sirene, que acionam um alerta em situações de emergência.

 • Função de Integração POS
 • As informações de vídeo e do POS podem ser usadas como uma evidência em caso de disputa judicial relacionada a bens e valores.
 • As informações de vídeo e do POS podem ser usadas como uma evidência quando o gerente do posto de gasolina verifica o valor 

dos produtos e das vendas.

Reprodução de dados 
e de vídeo

Área de armazém
 • Monitoramento de pouca luz

Armazéns de postos de gasolina são frequentemente muito escuros. As câmeras IP Starlight funcionam perfeitamente em condições 
de pouca luz, protegendo os bens contra roubo.

IPC 
inteligente

Registro de eventos do POS

POS Coleta de dados
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Câmera IP Geral Câmera IP Starlight

ESTRUTURA DE SISTEMA

Pontos fortes

 • Controle estrito do veículo: O sistema LPR detecta veículos na lista negra e coleta informações de estatísticas de tráfego, 
identificando períodos de pico, permitindo que o transporte de mão de obra e de óleo seja efetivamente gerenciado.

 • Detecção térmica: A imagem térmica detecta o superaquecimento, danos e vazamento dos equipamentos de reabastecimento.
 • Função IVS: Análises inteligentes detectam objetos suspeitos e pessoal para manter a área segura.
 • Visualização panorâmica Câmeras multi-lentes e olho de peixe proporcionam uma visão panorâmica do posto de gasolina.
 • Análise e aprimoramento de negócios: As funcionalidades de contagem de pessoas, mapa de calor e integração de pontos de 

venda ajudam os gerentes de postos de gasolina a se envolverem na análise de negócios para melhorar efetivamente a experiência 
de serviço e a rotatividade.

Cliente de monitoramento

Cliente remoto Cliente móvel

Central de controle

Cliente 
para PC

Armazenamento 
centralizado

Controlador

TV wall

Plataforma de 
gerenciamento Teclado

Estação de gás 1

Sala de aparelhos

Botão de 
pânico

Tela Sirene

Área ao ar livre

IPC multi-
lentes
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Entrada e saída

Câmera para ANPR

Área de reabastecimento

IPC 
inteligente

Câmera térmica Câmera térmica

Área de descarga

Smart PTZ

Área comercial do posto

Olho de peixe IPC Inteligente Pegar
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DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO

 • CMOS de varredura progressiva de 1/2,8” e 2MP
 • Codificação de fluxo triplo H.265 e H.264
 • 50/60Fps em 1080P(1920×1080)
 • WDR(140dB), Dia/Noite (ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
 • Lente motorizada de 2,7 mm a 12mm
 • Distância máx. de LEDs IR de 50m
 • Memória micro SD, IP67, IK10, PoE+

 • 4 CMOS STARVIS™ de varredura progressiva de 1/2,8” e 2MP
 • Codificação de fluxo triplo H.265/H.264
 • Máximo de 25 fps a 4096 x 1800
 • Suporta visão panorâmica de 180 graus
 • Dia/noite (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
 • Detecção inteligente, função inteligente
 • Distância máx. de LEDs IR de 30m
 • Memória micro SD, IP67, IK10, PoE +

 • CMOS de varredura progressiva de 1/2,8” e 2 MP
 • Codificação de fluxo triplo H.265 e H.264
 • 50/60 fps em 1080(1920×1080)
 • Compatível com detecção inteligente
 • Lente motorizada de 2,7 mm a 12mm
 • Distância máx. de IR de 50 m
 • IP67, IK10, CC12V/CA24V/PoE

 • Algoritmo LPR embarcado.
 • Recorte da placa capturada da imagem, visualização instantânea e 

gravação do vídeo
 • Integrado com banco de dados da lista branca, controle de barreira
 • Lente manual poderosa de 5 à 50 mm e luz branca, ideal para 

ANPR de longa distância como 40 m
 • Temperatura funcional -30 °C~+60 °C, IP66
 • Tecnologia real de WDR 

 • Tecnologia Vox de sensor térmico não refrigerado de 640*512
 • Lente não térmica, sem foco
 • Compatível com medição de temperatura entre -40 °C ~+550 °C
 • Compatível com ROI, detecção de movimento, paletas de cores
 • Modo triplo para saída de vídeo: IP/HDCVI/Analógico
 • IP66, PoE, -40 °C~+60 °C

 • CMOS STARVIS™ de varredura progressiva de 1/1,8” e 6 MP
 • Codificação de fluxo triplo H.265/H.264
 • Máx 25/30fps em 6M (3072x2048)
 • Modo múltiplo de correção esférica:
 • Dia/noite (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
 • Funções inteligentes
 • Distância máx. de LEDs IR de 10m
 • Memória micro SD, IP67, IK10, PoE +
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DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO

 • Painel de LCD DID de nível industrial, adequado para funcionamento 
contínuo e extensivo de 24 horas por dia, 7 dias por semana

 • Tempo de resposta de 5 ms, sem fantasma de imagem
 • Alto-falante embutido
 • 31,5 ”, resolução 1920 × 1080
 • Brilho/luminância 300 cd/m2

 • Contraste 1200:1
 • VGA(D-Sub)×1 ,HDMI×2 ,áudio×1

 • Suporta entrada única de 300Mbps, encaminhamento de 
300Mbps e armazenamento de 100Mbs

 • Suporta um máximo de 500 câmeras ou 200 dispositivos para 
vídeo vigilância

 • Suporta até 50 dispositivos para câmera com LPR
 • Modo de stand-by em temperatura alta, redundância N+M
 • Arquitetura aberta, alta compatibilidade

 • CMOS de 1/1,9” e 2 MP
 • Avançado zoom óptico de 30 x
 • Tecnologia Starlight
 • Máx. 25/30fps em 1080P e 50/60fps em 720P
 • Automonitoramento e IVS
 • Compatível com Hi-PoE
 • Distância de IR de até 200m
 • IP67 e IK10

 • Processador Intel
 • Máx. 32 entradas de câmera IP
 • 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 

 • Arquitetura de controlador duplo
 • Máx. 768 entradas de câmera IP
 • Largura de banda máxima de entrada/gravação de 1536Mbps
 • 24 HDDs, SAS, Hot-Swap
 • Suporta RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, Hotspare
 • iSCSI e Mini SAS para espaço de armazenamento expandido
 • Suporte ao armazenamento padrão do protocolo iSCSI
 • Design modular e sem cabo

 • 3.5mm Ultra-narrow side LCD patchwork
 • Tempo de resposta de 5 ms, sem fantasma de imagem
 • Ângulo de visão de 178°/178° (horizontal/vertical)
 • 46 ”, resolução 1920 × 1080
 • Brilho/luminância 800 cd/m2

 • Contraste 4800:1
 • CVBS(BNC)×2, VGA(D-Sub)×1 , DVI-D×1 ,HDMI×1
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DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Produto
Ambientes 
externos

Entrada e 
saída

Área 
comercial 
do posto

Área de 
reabasteci-

mento

Sala de 
aparelhos

Área de 
descarga

Centro de 
controle

Descrição

2M Full HD WDR 
Acesso ANPR 

Câmera

Câmera Bullet 
térmica de rede

6M Full HD à prova 
de vandalismo 
câmera olho de 

peixe IR

Câmera bullet de 
rede IR panorâmica 

multissensor 4 x 
2 MP

Câmera Bullet 2 MP 
WDR IR

Dome 2MP WDR IR

Câmera de rede 
PTZ IR Starlight com 

zoom de 40x e de 
2MP

Microfone



13

DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Sirene para 
ambientes internos

31.5” monitor LCD

Teclado

Botão de pânico

32 canais ultra 4K 
H.265 NVR

24 HDs para 
armazenamento de 
vídeo empresarial

Plataforma de 
gerenciamento

Unidade de Display 
LCD de Brilho de 46” 

(3,5mm)

Produto
Ambientes 
externos

Entrada e 
saída

Área 
comercial 
do posto

Área de 
reabasteci-

mento

Sala de 
aparelhos

Área de 
descarga

Centro de 
controle

Descrição
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HISTÓRIAS DE SUCESSO

Posto de gasolina da China National Petroleum Corp. (CNPC) 

 • A PetroChina é um dos maiores produtores e vendedores de produtos petrolífero na 
China com um total de 20.714 postos de gasolina. Em 2015, as vendas de óleo refinado 
na China atingiram 116.25 milhões de toneladas, dos quais o volume de 80,54 milhões de 
toneladas contabilizou 69,3 %. 

 • Desde 2013, a Dahua implantou mais de 3.000 sistemas de videomonitoramento em 
postos de gasolina (câmera IP 2 MP +5 séries NVR+DSS) em toda a China. 

Posto de gasolina da Statoil ASA (Noruega) 

 • A Statoil ASA é uma das maiores empresas petrolíferas do mundo no Norte da Europa, 
localizada na Noruega, com mais de 25.000 funcionários. Como um dos maiores 
vendedores mundiais petrolíferos em termos de valor líquido e um grande fornecedor de 
gás natural para o continente, a Statoil opera 2.000 postos de gasolina em nove países.

 • A Dahua fornece uma ampla variedade de soluções de videomonitoramento, incluindo 
um conjunto completo de produtos HDCVI (câmera HCVR+HAC, 2 MP) para garantir a 
operação diária segura dos postos de gasolina.

Posto de gasolina da Sinopec Corp. 

 • O mercado de vendas de petróleo da Sinopec abrange toda a China, com 30.121 postos 
de gasolina. Em 2015, as vendas nacionais de óleo refinado da empresa atingiram 151 
milhões de toneladas, com um aumento de 7,6 %. 

 • Desde o início de 2014, a Dahua assumiu a construção de sistemas de videomonitoramento 
(câmera IP 2 MP +5 séries NVR+DSS) em muitas províncias, incluindo Jiangsu, Shanghai, 
Hunan, Hebei, Guangdong e Guizhou. O número total de postos de gasolina excede 
3.000. 

Posto de gasolina da Shell e BP na Irlanda 

 • Shell e BP são empresas multinacionais de óleo e gás com postos de gasolina localizados 
no Reino Unido.

 •  A Dahua recebeu a tarefa de atualizar os sistemas analógicos obsoletos em todos os 
postos de gasolina Shell e BP. E então forneceu segurança aos postos de gasolina com 
um sistema IP. Foi usado um total de mais de 1.600 câmeras (câmera IP, 3 MP) em 140 
unidades.



DAHUA TECHNOLOGY

w
w
w
.d
ah

ua
se
cu
rit
y.
co
m

PERMITINDO UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA  
E UMA VIDA MAIS INTELIGENTE

No.1199 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 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. Soluções Inteligentes de Segurança para Posto de Gasolina - 01, jan. 2018

Dahua México 
Tel: +52 5567231936 
Email: sales.mx@global.dahuatech.com 

Dahua Brasil 
Tel: +55 1132511871 
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 7273110838 

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 


