
Solução de 
Segurança 
Integrada para 
Ônibus e Frotas

• Mais segurança
• Mais eficiência
• Mais lucratividade

Prevenção de crimes  
e acidentes

 • Sistema de alarme
 • Sistema de detecção de 

colisão

Eficiência no 
gerenciamento

 • Rastreamento de frota
 • Cerca virtual

Aprimoramento de lucro
 • Integração de impressoras 

tarifárias
 • Upload automático via 

Wi-Fi

www.dahuasecurity.com

#credibilidade
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DESAFIOS DO CLIENTE NO ÔNIBUS PÚBLICO

Desafios

Problemas de segurança

Crime e acidentes (vandalismo, batedores de carteira, incidentes de tráfego) 
Comportamento de condução irregular (condutor fadigado, excesso de velocidade, 
curva acentuada, aceleração rápida, marcha lenta)

Eficiência no gerenciamento

Rastreamento de frota
Agendamento de ônibus

Mais lucros

Medidas de controle de fraude tarifária
Reduzir o custo do tráfego de rede

SOLUÇÃO CORRESPONDENTE

Integração de impressoras tarifárias

Sistema de alarme e sistema  
de detecção de colisão

Rastreamento  
GPS preciso

Upload automático de Wi-Fi

Alerta de 
velocidade



2

 • Vigilância a bordo: IP/HDCVI/Câmera analógica e NVR/DVR móvel
 • Transmissão de dados Rede 3G/4G e Wi-Fi
 • Centro de controle VMS/Central Storage/TV wall

LAYOUT DE DISPOSITIVO DE ÔNIBUS PÚBLICO

Visão geral

Intercom Caixa à prova 
de fogo

UPS Botão de pânico e 
indicador LED

Monitoramento NVR E DVR móvel

Câmera

Câmera

Sensor de combustível

Câmera

TV wall Decodificador Cliente para PC Armazenamento IP VMS
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DETALHES DA SOLUÇÃO

Sistema de alarme e sistema de detecção de falhas

Vários detectores de alarme conectados ao DVR móvel ajudam a proteger os passageiros e o motorista contra o roubo de carteira, 
o vandalismo, assaltos e o acidente.

 • Relatório de alarme
O centro de controle pode ser notificado através da rede 3G ou 4G imediatamente após a ocorrência dos incidentes internos.

 • Sistema de detecção de batida

G-sensor integrado de 3 eixos

DVR móvel equipado com sensor G no interior é 
capaz de detectar colisão de veículo ou acidente 
e enviar um alarme para notificar o centro de 
controle.

Fraude tarifária

A integração de impressoras tarifárias e o relatório de estatísticas de valores de tarifas são feitos todos os dias automaticamente 
para evitar fraudes de tarifas.
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Rastreamento de frotas

 • Várias zonas, como zona de limite de velocidade, zona de condução, zona proibida, zona de partida e zona de chegada, 
podem ser definidas no mapa eletrônico do cliente para corrigir o percurso limite de condução.

 • Suporte: Mapa on-line do Google, mapa off-line do Google, mapa Raster.

Alerta de velocidade

Obtendo atualizações e alertas sobre a localização do ônibus, direção, velocidade, para que o centro de controle possa intervir junto 
ao motorista imediatamente com conversa de áudio uma vez que a situação anormal acontece.

Transferência via rede com custo-benefício

Upload automático de Wi-Fi
Quando os veículos chegam à estação terminal, o NVR móvel pode alternar da rede 3G ou 4G para a rede Wi-Fi e fazer o backup dos 
dados para o centro de controle, economizando o custo de tráfego da rede.

Central de controle

Estação terminal de 
ônibus

Rede
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TECNOLOGIA DIFERENCIAL

Antivibração

Quando o veículo está rodando na estrada, o choque e a vibração a bordo são as principais causas de danos no HDD e perda de imagens de vídeo.
Os dispositivos móveis Dahua estão em conformidade com as normas ISO 16750-3 e EN50155 para proteger o sistema contra surtos elétricos e 
vibrações.

Proteção contra desligamento

 • O supercondensador é aplicado para obter um desligamento suave em caso de queda repentina do sistema para evitar perda de dados e 
prolongar a vida útil do disco rígido.

 • Ele continua trabalhando por cerca de 5 segundos após o desligamento.
 • Os dispositivos da Dahua já foram certificados pela ISO7637-2.
 • Tensão de entrada ampla 6-36V.

Tabela 1: Sobretensão de alimentação (Un = 24V)

Nível de tensão 
min. Duração d máx. Duração D máx. Resistor de série 

(Tol. > 10%)

1.4 Un 0.1 s 1.0 s 1 Ω

Proteção de temperatura

Temperatura operacional -30° C (aquecedor opcional) ~ + 60° C para atender a condições extremas de trabalho dentro do veículo.

NÍVEL DE 
VOLTAGEM 

(p.u.)

Figura 1: Forma de onda de teste

HORA
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Resistente à água e poeira

A Dahua oferece câmeras com a resistência a água e poeira correspondentes a classificação IP6K9K.

Sensor G

G-sensor integrado dentro pode ajudar os usuários a detectar a movimentação brusca do veículo e colisão imediatamente.

Cena adaptativa inteligente

A exclusiva tecnologia de processamento de imagem Dahua torna a câmera adequada para diferentes condições de luz automaticamente.

WDR

 • A função WDR é extremamente útil em portas de veículos e espaços próximos a janelas para obter imagens suficientemente claras.
 • Até 120dB de faixa dinâmica ampla para capturar uma qualidade de imagem otimizada, mesmo em ambientes com alto contraste de 

luz do sol.
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* Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. Solução de segurança integrada para o ônibus público - 01, maio de 2017


