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Peste 100.000 proiecte implementate

Tipuri de proiecte

• Supraveghere video

• Videointerfonie

• Control acces

•    Supraveghere stradală

•    Monitorizarea traficului

•    Centre comerciale

•    Instituții financiare

• Soluții inteligente de analiza a traficului

• Camere de supraveghere cu tehnologia ANPR

• Camere de supraveghere cu funcții inteligente

• Sisteme integrate de control acces

• Soluție de dispecerat cu videowall

10 ani de Dahua în România

Soluții Smart Cities implementate în România

•    Instituții de învățământ

•    Benzinării

•    Fabrici de producție

•    Aeroporturi / porturi / gări



Proiecte de referință pentru România

Orhideea Gardens ING Bank Farmaciile Dona Punctele de vânzare Uniplay

Analiza trafic Craiova Supraveghere video Buzău Mega Mall La Grande Vie Casino

Podurile Dunărene Aeroporturile Bacău, Iași Iulius Mall Timișoara Penny Market



PROIECT

DE SUCCES

Summit-ul G20 Hangzhou



Zone critice

Major road to meeting area

B20 area

West lake scenic area 

G20 area

Airport



Arhitectura soluției G20

Cloud Server 

install DSS

Matrix M70-4U-EKeyboard 

NKB3000
LED Screen PHSA1.4-EH

Enforcement Camera

ITC235-TU1A

Intrări și Ieșiri

Recunoaștere facială

DH-IVS-F

Clădiri și Turnuri

PTZ, Camere termice

SD6AL240-HNI, PT8620A

Traffic Flow

ITC235-TU1A

Speed Detector

HWS800A-MT

Body Camera 

MPT300
Mobile Solution

For Bus

• Video Management Platform

• Video Wall – 75m²

• Keyboard de control

• Aeroport

• Stații de transport

• Sălile de conferințe

• Hoteluri 

• zonele din jurul 

sălilor de conferință

• traseul de la aeroport

la punctele de întâlnire



• Au fost amplasate 122 camere PTZ, cu

tehnologia Starlight și zoom optic 40x, pe cele

mai înalte puncte din zona Conferinței G20.

Sală de Conferință G20

Sală de Conferință B20
• S-au folosit mai mult de 100 de camere PTZ cu

zoom optic 30x, pentru supravegherea zonei

Conferinței B20.

Supravegherea video a zonelor de întâlnire

• Amplasarea camerelor pe clădiri și turnuri înalte 

reprezintă o modalitate eficientă de a proteja 

securitatea zonei largi.

• Dahua a folosit peste 20 de camere termice

pentru a detecta temperaturile anormale de pe

suprafața fluviului din apropierea zonei centrale

și posibile incendii în zonele urbane.



Verificarea identității cu funcția de recunoaștere facială

Se preia imaginea înregistrată 

în cartea de identitate

Se face o poză a persoanei 

care prezintă permisul

Se compară cele două 

imagini

• Folosirea cărții de identitate a unei alte

persoane este un truc pe care criminalii îl

folosesc de multe ori.

• Cu ajutorul verificării inteligente a cărții

de identitate și a funcției de recunoaștere

facială, se poate identifica orice intenție de a

folosi cartea de identitate a unei alte

persoane.

• Acest sistem a fost utilizat pe scară largă

de majoritatea hotelurilor unde au fost cazați

participanții Summit-ul G20.



Platformă Big Data

ITP

Analiza 

decorațiunilor

Brand/Modele/An de fabricație

Analiză 

facială

…

Analiză avansată a vehiculelor

Utilizarea datelor în analiza numerelor de înmatriculare

• O provocare majoră pentru orașul Hangzhou a fost

identificarea numerelor de înmatriculare false din 30

de milioane de mașini înregistrate.

• Analiză de mare precizie în funcție de modelele

vehiculelor, mai mult de 3000 de modele și în

funcție de marca acestora, peste 2000 de modele.

• Rezultatele sunt oferite în câteva secunde și se

bazează pe o analiză completă a numerelor de

înmatriculare, a modelelor, a mărcii mașinii, a

anului de fabricație, încât infomațiile să fie cât mai

exacte.

Capacitatea de a 

oferi feedback în 

câteva secunde



• Ambuteiajele în trafic sunt una dintre

problemele majore atunci când sunt organizate

întâlniri sau ceremonii de rang înalt.

• Dahua a ajutat autoritatea de transport din

Hangzhou să implementeze, timp de 3 zile, un

sistem de restricționare a accesului în

zonele critice, prin stabilirea vehiculelor care

au autorizație de rulare în zonele critice. Astfel,

s-a descongestionat traficul urban pe perioada

Summit-ului G20.

Fluidizarea traficului prin restricții inteligente



Se arată zonele 
aglomerate

Indice cheie al 
traficului

Date privind traficul în 
funcție de diferite repere

Date real-time 
privind evoluția 

traficului

Real-time

Tablou de bord al traficului urban

Sistem Inteligent de Monitorizare a Traficului

Index al traficului

Zone aglomerate

Index de congestie

Smooth

Average SpeedCongestion 

Percent

City

District

Commercial

Road

No Data

Smooth

Basic Smooth

Mid-congestion

Severe-congestion

Slight-congestion

Nivelul de aglomerare a traficului

Graficul de evoluție a

traficului urban

Predicție a evoluției 
traficului



• Dahua a pus la dispoziție 240

înregistratoare video mobile,

pentru cadrele de Poliție

desemnate să asigure siguranța

în zonă.

• Buton unic pentru înregistrare,

poze, semnal de alarmă, apel de

grup

• Suportă semnal wi-fi, bluetooth,

3G/4G (optional), identificarea

amprentelor și recunoașterea

numerelor de înmatriculare

Reacții mai rapide din partea Poliției

3G/4G

Centru de comandă și control
• Monitorizarea în timp real

• E-map

• Apel în grup

• Notificare de tip Push



Centre de comandă și control

• Pentru G20 au fost 6 centre principale de

comandă și control, plus alte două centre

regionale de control.

• Cele mai importante centre au fost centrul de

comandă de la Sala de Conferință G20, centrul

media G20 și centrul de comandă principal,

care a înglobat toate datele primite de la

celelalte centre.

• Toate Video Wall-urile și controllerele folosite în

centrele de comandă au fost furnizate de Dahua

Technology.



Thank you !

http://chn.docer.com/works?userid=25324357
http://chn.docer.com/works?userid=25324357

