
SOLUÇÃO PARA 
RESTAURANTES

• Segura
• Conveniente
• Confortável
• Inteligente

Roubo / furto
 • Sistema de alarme

Vigilância remota
 • Câmera HD
 • Aplicativo automatizado

Ferramentas de 
gerenciamento

 • Frequência

Segurança do caixa
 • Integração de PdV  

(pontos de venda)
 • Registro de eventos do PdV

Crescimento do volume 
de negócios

 • Câmera inteligente
 • Contagem de pessoas

Segurança de alimentos
 • Cozinha semiaberta

www.dahuasecurity.com

#credibilidade
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AS DIFICULDADES DO PROPRIETÁRIO DO RESTAURANTE

Segurança do caixa

Vigilância  
Remota

Roubo / 
furto

Ferram. de gerenciamento

Segurança de 
Alimentos

Crescimento do 
volume de negócios

RESTAURANTE

Administrar um restaurante com segurança e eficiência não é tarefa fácil. Existem algumas dificuldades geralmente enfrentadas no mundo 
moderno.

Segurança do caixa: Furtos internos? O saldo de pagamentos está incorreto? Como lidar com a situação quando for identificada?
Roubo / furto: Quando ocorre um assalto, como proteger a segurança de clientes e funcionários e obter ajuda imediatamente?
Crescimento do volume de negócios: Como entender melhor os clientes e expandir a empresa?
Vigilância remota: Viagens de férias / negócios; como se informar sobre a situação do restaurante a qualquer momento e de qualquer lugar?
Segurança de alimentos: Como garantir a segurança alimentar em cada processo de produção?
Gerenciamento: Como gerenciar funcionários de maneira eficiente?
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O que podemos fornecer?

Aplicativo automatizado Vigilância de CFTV Integração de PdV 
(pontos de venda)

Alarme Frequência Análise 
automatizada

Cozinha 
semiaberta
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LAYOUT DO RESTAURANTE

Vigilância da área de refeições

Cozinha semiaberta

Sistema de alarme

Análise automatizada da entrada
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Vigilância externa

Frequência

Vigilância do caixa e registro dos PdV
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DETALHES DA SOLUÇÃO
Vigilância Remota

Seja em férias ou viagem de negócios, a situação real do restaurante pode ser monitorada remotamente por meio do aplicativo, a qualquer 
hora e em qualquer lugar.

Caixa

Área de refeições
Entradas

Em ambientes externos

Estacionamento

Cozinha

Segurança do caixa

Câmera no caixa

Câmera pinhole

PdV

Registro de eventos do POS

Coleta de 
dados

Reprodução

Câmera HD com registro do PdV, botão de 
emergência e câmera pinhole protegem a 
segurança da área do caixa.

Sistema de alarmes
Proteção completa para ativos do restaurante no momento do fechamento e notificação via aplicativo acionada para visualização remota 
quando ocorrer o alarme.

Nuvem

Push

ResidênciasRestaurante

Armar/Desarmar Alarme Monitoramento
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Ferramentas de gerenciamento

Equipamentos de atendimento profissional, gerenciamento efetivo do tempo de trabalho dos funcionários e horários de turnos.

TFT de 2,8”

Touch pad (dispositivo 
sensível ao toque)

Leitor de impressão 
digital

Leitor RFID

Placa SD

Modo de frequência normal

Entrar

Terminar Sessão

Relatório estatístico de frequência

Identificação Nome Departamento Horários de atraso Horários de 
saída antecipada

Horários de 
ausência Dias de trabalho Feriado Frequência Dias 

(Nor./Real) Pagamento real Obs.

Crescimento do volume de negócios

Contagem de pessoas, melhor entendimento do fluxo de tráfego do restaurante e melhor atendimento da operação do restaurante 
para o crescimento da empresa.

Número

Contagem de pessoas Data
Análise automatizada de entrada de pessoas

 • Ajude o proprietário a conhecer o principal grupo de clientes
 • Lance produtos específicos e personalizados em conformidade
 • Faça a sua empresa crescer
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Segurança de Alimentos

Segurança de alimentos
Exiba o processamento de alimentos da cozinha na área de refeições 
para garantir aos clientes segurança alimentar, com cozinha 
semiaberta para atrair mais clientes.

Permita que o cliente não só desfrute do processo de produção de alimentos 
mas também garanta a segurança alimentar em toda a fase de preparação e 
produção.

Câmera especial projetada de modo adequado para ambiente de cozinha

À prova de vapor

Impede fuligem e é fácil de limpar

Antineblina

2 megapixels

IP67
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ESTRUTURA DE SISTEMA
Destaques:
Fácil de instalar / vigilância remota / estável e confiável

Área de monitoramento do sistema

Videomonito-
ramento

Análise 
automatizada

Alarme

Integração de 
PdV (pontos 

de venda)

Frequência

Cozinha

Área de refeições

Residências

Caixa

Em ambientes externos

Entradas

Estrutura de sistema

Aplicativo

Coleta de 
dados

Painel de controle 
de alarme de 

vídeo

Sem fio

Caixa Cozinha Caixa Área de 
refeições

Área 
externa

Estacio-
namento

Entradas Frequência Botão de 
pânico

PIR Contato de 
porta

Sirene Controle 
remoto

Detector de 
fumaça
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PRINCIPAIS TECNOLOGIAS

Aplicações automatizadas

Esteja em casa, no trabalho ou em viagem, está sempre no controle 
da situação de segurança de seu restaurante com nosso aplicativo 
móvel gratuito (tanto para IOS como para Android).  
A qualquer momento e em qualquer lugar.

Integração de PdV (pontos de venda)

Integração de PdV no NVR, sobreposição de fatura de transação nítida com vigilância.

RJ45 a RJ45 OU

Airfly

Utiliza o protocolo Dahua Airfly e sensor sem fio na banda sub-g(<1GHz) 
com perfeita penetração em parede, baixo consumo de energia e baixa 
taxa de alarme falso, que se adapta à maioria das aplicações em ambientes 
complexos. O custo de fiação e manutenção pode ser bastante reduzido.

Análise automatizada Vinculação de vídeo

Câmera com função de contagem de 
pessoas incorporada para contabilizar 
o fluxo de tráfego e melhor assistência 
para operação do restaurante para 
crescer como empresa.

Quando um evento de alarme ocorrer com a função de 
vinculação de vídeo, enviará uma mensagem de vídeo para o 
smartphone e gravará o alarme no NVR.

PoE

A disponibilidade de PoE no NVR e na câmera IP reduz o custo de instalação e manutenção da fiação de energia.

Solução tradicional

VS

Solução PoE da 
Dahua
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DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO

 • CMOS STARVIS™ de varredura progressiva de 1/2,8” e 2MP
 • Codificação de fluxo triplo H.265 e H.264
 • 50/60Fps em 1080P(1920×1080)
 • Compatível com detecção inteligente
 • WDR(120dB), Dia/Noite (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
 • Monitoramento através da rede de diversas maneiras:  

Visualizador da web, CMS(DSS/PSS) e DMSS
 • Lentes fixas de 3,6 mm (6 mm opcional)
 • 1/1 entrada/saída de alarme, 1/1 entrada/saída de áudio
 • Distância máx. de LEDs IR de 50m
 • Memória Micro SD, IP67, PoE

 • CMOS STARVIS™ de varredura progressiva de 1/2,8” e 2MP
 • Codificação de fluxo triplo H.265 e H.264
 • 50/60Fps em 1080P(1920×1080)
 • Compatível com detecção inteligente
 • WDR(120dB), Dia/Noite (ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
 • Monitoramento através da rede de diversas maneiras: 

Visualizador da web, CMS(DSS/PSS) e DMSS
 • Lente fixa de 2,8 mm (3,6 mm, 6 mm opcional)
 • Microfone integrado
 • Distância máx. de LEDs IR de 50m
 • Cartão de memória Micro SD, IP67, PoE

 • CMOS STARVIS™ de varredura progressiva de 1/2,8” e 2MP
 • Codificação de fluxo triplo H.265 e H.264
 • 25/30 fps em 1080 P (1920 × 1080)
 • Dia / noite (eletrônico), 3 DNR, AWB, AGC, BLC
 • Detecção inteligente
 • Lente fixa de 2,8mm
 • Cartão de memória micro SD, PoE

 • 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
 • Monitoramento através da rede de diversas maneiras: 

Visualizador da web, CMS(DSS/PSS) e DMSS
 • Lente motorizada de 2,7 mm a 12mm
 • Distância máx. de LEDs IR de 50m
 •  Memória micro SD, IP67, IK10, PoE+

 • CMOS de varredura progressiva de 1/2,7” e 2MP
 • Codificação de fluxo triplo H.265 e H.264
 • 25/30 fps em 1080 P (1920 × 1080)
 • WDR, dia/noite (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
 • Monitoramento através da rede de diversas maneiras:  

Visualizador da web, CMS(DSS/PSS) e DMSS
 • Lentes fixas opcionais de 3,6 mm, 6 mm, 8 mm
 • Distância máx. de LEDs IR de 80m
 •  IP67, PoE

 • Decodificação de codecs H.265/H.264/MJPEG/MPEG4
 • Máximo de 320Mbps de entrada de largura de banda
 • Até 12 megapixels de resolução de visualização e reprodução
 • Saída de vídeo VGA/2HDMI simultânea
 • Posicionamento 3D inteligente com a câmera PTZ da Dahua



11

DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO

 • Sensor de porta / janela, distância do movimento 25-40 mm
 • Comunicação bidirecional
 • Até 700m de distância de transmissão  

(espaço aberto / sem interferência)
 • 3 anos de vida útil da bateria
 • Equipado com switch antiviolação
 • Parafusar ou colar para fixação
 • Plástico ABS

 • 2 zonas com fio
 • 32 zonas sem fio, até 700 m de distância de transmissão  

(espaço aberto / sem interferência)
 • 16 porta-chaves sem fio (controle remoto)
 • 4 sirenes sem fio
 • 4 canais @ 720 P IPC
 • 10 s de mensagem de voz
 • Wi-Fi (IEEE 802.11)
 • PSTN, GSM e TCP/IP
 • Leitor RFID (armar/desarmar)
 • Cartão Micro SD que grava em um loop

 • Compatibilidade com IP dinâmico (DHCP) e IP estático
 • Compatibilidade com gateway e servidor proxy, transferência de 

dados por meio da internet
 • Menu inglês da interface de configuração, modo de operação Rich; 

conheça a aplicação de diferentes segmentos
 • Compatibilidade com transmissão de dados bidirecional e 

transparente
 • Realize a função dessa porta para TCP / IP
 • Os usuários não precisam fazer alterações no sistema original
 • O interior integra ARP/IP/TCP/HTTP/ICMP/SOCK/ET/UPP etc. Protocolo

 • Local autônomo para gerenciamento de atendimento individual
 • Teclado touch e visor LCD
 • Compatibilidade para 10.000 usuários de cartão e 10.000 registros 

de desbloqueio e 30.000 registros de frequência
 • Compatível com cartão Mifare
 • Compatível com cartão, senha, impressão digital e combinação
 • Função watch dog para garantir que os dispositivos não travem

 • Ângulo/faixa de detecção de 12 m/90°
 • Imunidade para animais domésticos 18kg
 • Comunicação bidirecional
 • Faixa de transmissão de até 700m de espaço aberto
 • Switch integrado contra sabotagem
 • Montagem em parede, altura de instalação de 2,2 a 2,5 m
 • Dois níveis (sensibilidade)
 • 3 anos de vida útil da bateria
 • Plástico ABS

 • Comunicação bidirecional
 • Até 700m de distância de transmissão  

(espaço aberto / sem interferência)
 • A intensidade do som é de 85 dB (1 m)
 • 1,5 anos de vida útil da bateria
 • Equipado com switch antiviolação
 • Montagem em parede
 • Plástico ABS
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DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO

 • Ativação pelo botão grande
 • LED integrado para indicar a transmissão do sinal
 • Alça de pescoço ou fixação em parede (fita 3M)
 • Bateria de longa duração

 • Comunicação bidirecional com hub permite testes periódicos e 
personalização

 • Resposta efetiva a um amplo espectro de incêndios,  
incluindo incêndios lento e latente

 • A vida útil da bateria é de até 3 anos
 • 85 dB @ 3 metros
 • Alcance de detecção até 60 m3

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

 • Resolução física de 1920 × 1080
 • Processamento digital de alta fidelidade, vídeo claro e nítido
 • 5ms de tempo de resposta rápido, sem fantasma de imagem
 • Alto-falante embutido

 • Armar/permanecer  
armado/desarmar/SOS

 • Indicador de LED
 • Modos de modulação FSK, OOK
 • A banda de frequência é 434 MHz por padrão
 • Máxima potência de transmissão +10 dBm
 • Baixo consumo, atual no modo soneca < 10 nA
 • abaixo de +10dBm de alimentação de saída, a corrente TX é de 19,8 

mA (modo de transmissão FSK)
 • Modo baixo de alimentação de corrente superbaixa  

(corrente 30 NA desligada, corrente em espera de 50 nA)
 • Taxa de transmissão de dados: máx. 100Kbps
 • Detecção de tensão da bateria
 • Algoritmo de criptografia AES de 128 bits

 • Capacidade 600VA/360W
 • Tensão de entrada 81-145 VCA / 140-290 VCA
 • Faixa de frequência de 60/50 Hz (sensores automáticos)
 • Tensão de saída de 110/120 VCA ou 220/230/240 VCA
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SELEÇÃO DE PRODUTOS

Produto
Ambientes 
externos

Área de 
refeições

EntradasCaixa CozinhaDescrição

Câmera Dome de rede IR WDR de 2MP

Câmera bullet de rede IR WDR de 2 MP

0/100 M TCP/IP para 1 Porta RS-232 1 Porta 
RS-485/422 de servidor de dispositivo em 

série

Câmera de rede Eyeball IR de 2 MP

Câmara de rede bullet 2MP WDR LXIR

Gravador de vídeo em rede Lite de 16 canais 
1.5U 16PoE 4K e H.265

Câmera pinhole de rede disfarçada de 2 MP

Atendimento autônomo

Painel de controle de alarme de vídeo
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Contato sem fio de porta / janela

Detector de fumaça sem fio

UPS

PIR sem fio

Sirene sem fio

Botão de pânico sem fio

Controle remoto de quatro teclas

Monitor 32” Full-HD LCD

SELEÇÃO DE PRODUTOS

Produto
Ambientes 
externos

Área de 
refeições

EntradasCaixa CozinhaDescrição
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POSSIBILITANDO UMA SOCIEDADE MAIS 
SEGURA E UM AMBIENTE MAIS INTELIGENTE

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. Solução de segurança integrada para restaurante - 1 de janeiro de 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 


