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Localizar veículo
Sem estatísticas
Difícil de encontrar

Entradas e Saídas
Controlo manual
Parar para verificação
Baixa eficiência

Batidas de veículos
Sem vigilância
Sem provas
Sem responsabilização

Parqueamento
Sem detecção
Sem orientação

Desafios

Como responder a esses desafios

Desafios e soluções de gestão de parqueamento

DAHUA SOLUÇÃO INTELIGENTE DE PARQUEAMENTO
Alta eficiência e fácil utilização e gestão

Como melhorar a eficiência de entrada?
• Substituir o controlo de entrada manual por ANPR.
• Controlo automático aumenta a eficiência.

Como facilitar o estacionamento?
• Detecte o espaço disponível automaticamente.
• Exiba o número de lugares de estacionamento

disponíveis em cada área nas ecrãs.
• Indicação dos lugares de estacionamento disponíveis.

Como ajudar os condutores a localizar o carro?
• ANPR fornece dados das matrículas dos veículos.
• Exiba a localização do carro no quiosque de localização.

Como guardar provas em caso de acidente?

• Fornecer videovigilância abrangente no estacionamento.
• Registos de estacionamento , incluindo dados, imagem e

vídeo.

Lugares  NÍVEL 1    
disponíveis  NÍVEL 2
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Visão geral da solução
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Gestão do parqueamento

Localizador de veículo

Entradas e Saídas

Guias para estacionamento

020A DISPONIBILIDADE
054 B
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Alta eficiência e fácil utilização e gestão
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• Saiba tudo de forma fácil
O número de lugares de estacionamento disponíveis é contabilizado pelo software e
apresentado no ecrã exterior. Possibilidade de exibir em várias áreas. Antes de
entrar, os condutores podem ver claramente o número de lugares disponíveis por
meio de um ecrã LED. O ecrã mostra informações relevantes para os condutores
quando eles entram ou saem do estacionamento.

Detalhes de aplicação
Entradas e Saídas

• Sem �cket e sem paragem
O acesso dos veículos é controlado pela câmara da ANPR, dispensando a necessidade
de multas de estacionamento. Melhora o fluxo de tráfego sem atrasos.
• Câmara ANPR
- Captura e reconhece a matrícula do veículo;
- Suporta detecção de vídeo/loop;
- Permite ligação inteligente que pode abrir/fechar a barreira;
- Incorpora o algoritmo LPR;
- Suporta controlo da barreira mesmo quando o software de gestão está offline;
- Taxa de reconhecimento de matrículas de veículos ≥ 95% (dependendo do país e com base
em determinados termos).

• Há sempre uma forma de entrar e sair
Possibilidade de ligar para o centro de controlo via VTO quando ocorrer um
incidente ou quando chegar um visitante.

• Configurações flexíveis para autorização de acesso
Permite a configuração de "Bloqueados" ou "Permitidos" através de um modelo
flexível com número de matrícula, etc.

DAHUA SOLUÇÃO INTELIGENTE DE PARQUEAMENTO
Alta eficiência e fácil utilização e gestão
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Parqueamento

• Indicação do espaço de estacionamento
O ecrã LED interno mostra o número de vagas de 
estacionamento disponíveis na direção designada, o que 
pode ajudar a orientar o condutor a encontrar uma vaga de 
estacionamento. A luz de estacionamento integrada à 
câmara de localização serve como orientação visual e indica 
o estado atual da vaga de estacionamento.

020A DISPONÍVEL
054 B

Implantação fácil e custos reduzidos

Power via Ethernet  (PvE):
Somente o primeiro dispositivo precisa de ser ligado com cabo e o cabo de alimentação, e os outros dispositivos 
conectados podem ser alimentados por cabo Ethernet.

• Até 6 câmaras de orientação de lente dupla ou 10 câmaras de orientação de lente única podem ser 
ligadas em cadeia.

• Reduz a implantação e o custo do cabo UTP (83%).
• Reduz a quantidade de interruptores.
• Reduz o número de cabos de alimentação necessários.
• Reduz o custo da passagem de cabos (63%).

Ligação em cascata

OCUPADO

DESATIVO

VIP

DISPONÍVEL

RESERVADO

• Não há espaço para ser escondido
A câmara de indicação de estacionamento 
pode identificar automaticamente o estado 
atual da vaga de estacionamento e fornecer 
informações da matrícula do carro ao centro 
de controlo. Também fornece transmissão de 
vídeo real para o centro de controlo para 
recolha de evidências. Além disso, a luz 
indicadora de sete cores embutida indica os 
diferentes estados dos lugares vagos de 
estacionamento.

Ex. Parqueamento c/ 45 Câmaras

Alimentação
DC 24V

Alimentação
DC 24V

Alimentação
DC 24V Alimentação

DC 53V

Alimentação
DC 53V

Alimentação
DC 53V

Ex. Parqueamento c/ 45 Câmaras

Ligação tradicional Ligação inovadora

DAHUA SOLUÇÃO INTELIGENTE DE PARQUEAMENTO
Alta eficiência e fácil utilização e gestão
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Detecção flexível de lugares de estacionamento
• Diferentes soluções podem ser aplicadas em vários cenários de estacionamento.
• A câmara de orientação de 2MP pode detectar duas lugares de estacionamento. A câmara de orientação de 

3MP pode detectar três lugares de estacionamento.
• A câmara de orientação de lente dupla de 3MP pode detectar seis lugares de estacionamento que podem 

ajudar a baixar custos (<25%).

2Mega 2Mega

3MP

Cabo

Cabo

2MP

3MP Lente dupla

Estacionamento interior em paralelo

A câmara de orientação de estacionamento de 3MP pode ser 
usada para detectar lugares de estacionamento em paralelo 
(conforme mostrado na figura abaixo), se necessário.

Parqueamento Interior

Estacionamento interior

Com dois eixos ajustáveis, a câmara de orientação 
de estacionamento de 3MP suporta a detecção de 
lugares de estacionamento em ângulo até 4 lugares.

DAHUA SOLUÇÃO INTELIGENTE DE PARQUEAMENTO
Alta eficiência e fácil utilização e gestão
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Localização do Veículo

Detecção de estacionamento no exterior

A detecção de estacionamento no exterior na câmara 
pode cobrir um enorme estacionamento, 
reconhecendo lugares de estacionamento disponíveis/
ocupadas (20-100 vagas por câmara, dependendo da 
instalação, altura e cobertura).

Gestão do parqueamento

Acidentes em estacionamentos são problemáticos para os gerentes de 
estacionamentos, por a falta de provas suficientes. Pré-visualização e gravação de 
vídeo de alta definição podem ser fornecidas por câmaras de acesso e câmaras de 
detecção de espaço. Os gerentes de estacionamento podem ajudar os clientes a 
encontrar provas de vídeo relacionadas em caso de acidente, o que pode ajudar 
significativamente na investigação e acelerar o encerramento do caso.

• Plataforma fácil de usar
Especialmente concebido para a gestão 
de parques de estacionamento. Interface 
visual e funcionamento com base em mapas.
• Vigilância abrangente
Acidente de carro e propriedade no estacionamento 
causam muitos problemas nos parques. Pré-visualização 
e gravação de vídeo de alta definição podem ser fornecidas por 
câmaras de acesso e câmeras de detecção de espaço. 
Os gerentes de estacionamento podem ajudar os clientes a 
encontrar evidências de vídeo relacionadas em caso de acidente ou 
disputa, o que pode ajudar significativamente na investigação e 
acelerar o encerramento do caso.

DAHUA SOLUÇÃO INTELIGENTE DE PARQUEAMENTO
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• Intercomunicação
Possibilidade de responder ao visitante ou chamada de emergência através do VTO.

• Gestão remota
Permite modificação remota das informações do veículo e controlo remoto da barreira.

• Pesquisa inteligente
Permite pesquisar vídeos e imagens por data, nome e número da matrícula.

• Registos de estacionamento
Registro de dados de estacionamento e histórico de entrada/saída, incluindo foto do veículo, placa, número da 
vaga, informação do tempo e etc.

Reserved
Parking

Only

P
Serviços
VIP

Serviços de reserva e estacionamento VIP
• Reserva de serviços: possibilita reserva para clientes ou 

convidados importantes.
• Serviços de estacionamento VIP: Indica lugares de 

estacionamento reservados e fornece cores indicadoras 
especiais para vagas de estacionamento VIP.

• Aviso de estacionamento proibido: Se um lugar de 
estacionamento reservado ou VIP for ocupado 
ilegalmente, o administrador será imediatamente 
alertado.

DAHUA SOLUÇÃO INTELIGENTE DE PARQUEAMENTO
Alta eficiência e fácil utilização e gestão
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Estrutura e tipologia da solução

Pontos-chave:

• Ajuda a encontrar lugar de estacionamento disponível.
• Localiza o veículo e permite pagar e sair convenientemente.

ANPR e funcionamento de vídeo/loop
• Oferece solução de estacionamento mais econômica.
• Taxa de reconhecimento: ≥ 95% (dependendo do país e com base em determinados termos)

Vigilância abrangente
• Fornece vídeo-vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana, com câmara de acesso e câmera de parking.
• Permite pesquisar gravações de vídeo e imagens por data, hora e número da matrícula do carro

Gestão 
• Suporta gestão de rede centralizado de várias áreas de estacionamento e estacionamentos.

Sistema aberto
• Sistema aberto com múltiplas interfaces para fácil integração com sistemas de terceiros.

Saída

VTO

VTO

Câmara ANPR 

Barreira
com Radar

Barreira
com Radar

Core Switch

Switch

Switch

Switch

Switch

Entrada

Câmara de parking 
Exterior

Indicador de lugares exterior

Câmara de parking Dual

Estacionamento Exterior

KIT ANPR

EVS

Plataforma de Gestão de parqueamento

Cliente

Ecrã LED Indicador Interior

Câmara de parking     

Estacionamento Interior

Cabo Ethernet
Cabo de Fibra

I/O

Centro de Controlo

DAHUA SOLUÇÃO INTELIGENTE DE PARQUEAMENTO
Alta eficiência e fácil utilização e gestão
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Tecnologia chave

Entrada e saída convenientes com câmara incorporada ANPR

• ANPR eficiente que pode concluir o reconhecimento da 
matrícula em menos de 1 segundo.

• Não necessita de servidor para ANPR , reduzindo os 
custos totais do servidor.

• Mais estável e não será afetado mesmo se a rede estiver 
offline.

Custo / Benefício da detecção de lugares de estacionamento
• Câmara ANPR eficiente possibilita câmara pontual multifuncional.
• Cobertura multi-espaço de até 3 espaços por lente e 6 espaços por 

câmara.
• ANPR fornece informações para localizar veículos rapidamente.

Plataforma de gestão profissional

Soluções ANPR flexíveis

Especialmente concebido para a gestão de parques de estacionamento

• Interface visual fácil de usar baseada em mapa.
• Funções profissionais como reservas e estacionamento VIP.
• Dados de estacionamento gerir a análise de estacionamento.
• Melhora a eficiência da gestão e reduz os custos de mão de obra.

Algoritmo de detecção de formato de veículo de alta precisão
• Equipado com o mais recente algoritmo de detecção de 

forma de veículo.
• Detecção com base na forma do veículo e se a matrícula 

está visível (não coberta por neve, lama, etc.).
• Os resultados do estados de estacionamento são menos 

afetados por objetos/alvos irrelevantes.
• Taxa de detecção de veículos superior a 99%.

ANPR
B.HXXX12

Algoritmo potente

DAHUA SOLUÇÃO INTELIGENTE DE PARQUEAMENTO
Alta eficiência e fácil utilização e gestão
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Portfólio de produtos de estacionamento

Câmara de Parking (Entrada e saída) 3-6m
• Algoritmo LPR incorporado
• Alcance de captura de 3 a 6 m, detecção de largura de faixa de 3 a 4 m
• Taxa de captura de veículos ≥99%, taxa de reconhecimento ≥95%
• IP67, DC12V/AC24V/PoE+
• 2MP (1920*1080), 1/2,8'' CMOS, 0,002 Lux
• Lente varifocal motorizada 3,2-10,5 mm
• 1 porta de cartão TF integrada suporta até 128 GB

Câmara de Parking (Entrada e saída) 8-30m
• Algoritmo LPR incorporado
• Alcance de captura de 8 a 30 m, detecção de largura de faixa de 6 a 7 m
• Taxa de captura de veículos ≥99%, taxa de reconhecimento ≥95%
• IP67, DC12V/AC24V/PoE+
• 2MP (1920*1080), 1/1,8'' CMOS, 0,002 Lux
• Lente varifocal motorizada 10-50mm
• 1 porta de cartão TF integrada suporta até 64 GB

KIT Câmara Parking (Entrada e saída) 3-6m
• Suporta exibição de 4 linhas com 8 letras
• Algoritmo LPR incorporado
• Alcance de captura 3-6m, largura da faixa de det. 3-4m
• Taxa de captura de veículos ≥99%, taxa de reconhecimento ≥95%
• IP67 (Câmara) IP54 (Ecrã), AC 110-230V
• 2MP (1920*1080), 1/2,8'' CMOS, 0,002 Lux
• Lente varifocal motorizada 3,2-10,5 mm
• 1 porta de cartão TF integrada suporta até 128 GB

Intercomunicador Exterior
•  Comunicação voz e vídeo
•  IK07, IP65
•  2MP fisheye câmara com 160° de ângulo

Barreiras
• Tempo de abrir/fechar de até 0,9s
• Comprimento do braço 1,5-6m (reto e dobrável)
• IP55

Ecrã LED Exterior
•  Suporta 1-6 andares
•  Ecrã P10 bicolor
•  IP54

DAHUA SOLUÇÃO INTELIGENTE DE PARQUEAMENTO
Alta eficiência e fácil utilização e gestão
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Portfólio de produtos de estacionamento

Central de armazenamento - Enterprise
• Largura de banda Max 640Mbps 
• Suporta 16 HDDs (each up to 10TB), Hot-Swap
• Suporta RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD, Hot spare
• Design modular e sem cabos

Sistema de gestão de parking
• Cliente Web e cliente PC
• Permite gerir todas as vagas de estacionamento internas e externas 

através de um mapa;
• Relatório completos 
• Módulo complementar: algoritmo ANPR 

Câmara de orientação parking
• Detecção em tempo real de 3 lugares de estacionamento
• 7 cores indicadoras 
• Design interativo com indicador de ponto externo
• Até 10 câmaras em rede e em cadeia para alimentação e transmissão
• 2MP, Lente 2,8/3,6 mm
• Algoritmo LPR incorporado
• DC 12-48V

Câmara dual de orientação parking
• Detecção em tempo real de 6 lugares de estacionamento
• 7 cores indicadoras 
• Design interativo com indicador de ponto externo
• Até 6 câmaras em rede e em cadeia para alimentação e transmissão
• 2MP, Lente 2,8/3,6 mm
• Algoritmo LPR incorporado
• DC 12-48V

Ecrã LED de orientação interior
• Uma/duas/três direções internas, cada c/ um número de 3 dígitos
• Visor bicolor vermelho/verde
• Duas portas RS485 e uma porta Ethernet de 100 Mbps
• Suporta integração do SDK com plataforma de terceiros

Localizador de veículos

• Ecrã tátil 16:9 de 21,5"
• Suporta pesquisa de localização de veículos através  

do número da matrícula
• Mostra o melhor caminho no mapa

reddot award 2018
winner 
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Casos de sucesso
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Projeto de estacionamento subterrâneo de apartamento residencial, Sérvia
A solução Dahua Smart Parking fornece aos residentes deste complexo de apartamentos uma 
experiência conveniente de entrada e saída ao utilizar a tecnologia ANPR e também permite a 
localização rápida de lugares de estacionamento disponíveis para os visitantes. A solução inclui 
mais de 100 câmaras de detecção de estacionamento e 4 câmaras de acesso, permitindo uma 
gestão eficaz do estacionamento e vídeo-vigilância CCTV na área. 

Projeto de estacionamento no Aeroporto, Dinamarca
A solução Dahua Smart Parking reduz o tempo de procura por lugares de estacionamento 
disponíveis e fornece aos responsáveis uma visão geral clara das 1.217 vagas de lugares na 
garagem. O software de estacionamento é fácil de usar da Dahua Technology, PMS PRO, 
permite que a gestão da garagem controle a ocupação, avalie acidentes, pesquise dados e 
exporte relatórios. Ao mesmo tempo, a integração de ANPR e análise de vídeo torna mais fácil 
para os condutores encontrar lugares de estacionamento disponíveis e localizar os veículos no 
estacionamento.

Projeto de estacionamento num centro comercial, República Checa
Um dos shoppings mais prósperos de Praga, o centro comercial tem um total de 2.240 lugares 
de estacionamento. Equipado com com 925 câmaras de detecção de lugares, 5 quiosques 
localizadores, 20 ecrãs de orientação, etc., que melhoram muito a experiência de 
estacionamento dos condutores e ajudam o shopping a atrair mais clientes.

A solução Dahua Smart Parking combina organicamente sistemas de estacionamento na estrada, sistemas de garagem, 
sistemas de orientação de classificação de estacionamento urbano, plataformas de estacionamento urbano, sistemas de 
apps móveis e outros subsistemas para fornecer serviços de estacionamento convenientes para proprietários de carros, 
sistemas avançados de gestão de estacionamento para empresas e mecanismo de gestão de estacionamento científico de 
longo prazo para o governo.

Valor da solução

Destaques

Otimiza a experiência: Economiza 70% na procura por uma vaga de estacionamento, proporcionando comodidade aos condutores.

Aumenta o benefício: reduz o custo de mão de obra em 80% e aumenta a eficiência de funcionamento em 80%

Melhora a Eficiência: Controla infrações de trânsito, alivia congestionamentos e promove a construção de cidades inteligentes.
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