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Önceki Çözüm

Başlatıcı Elektrikli çit Geleneksel Kamera

 Yağmur, sis, kar gibi hava
koşullarından kaynaklanan yüksek
yanlış alarmlar.

 Geleneksel IVS algoritması ile
yüksek yanlış alarmlar

 Karmaşık kurulum ve hata 
ayıklama

 Elektrik çarpması tehlikesi gibi
güvenlik riski, yanıcı gaz ortamı için
uygun değildir

 Karmaşık kurulum ve yüksek
maliyetler

 Düşük performans
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Çevre Koruması nedir

Dahua Çevre Koruması, yapay zeka algoritmasına dayanır ve insan ve araca odaklanarak oldukça
verimli, güvenilir ve uygun maliyetli bir görselleştirme çözümü sunar.
AI ile güçlendirilmiş, doğru ve öngörülebilir hırsız alarmları sağlayabilen yüksek tanımlı yetenek
sunar. Aynı zamanda görsel ve detaylı bilgileri zamanında kaydedebilir. Alarm olayları, anlık bildirim
yoluyla mobil uygulamaya gerçek zamanlı olarak gönderilebilir ve ışıklar ve siren, gerçek zamanlı
caydırıcı uyarı sağlamak için bağlanabilir.

Alarm 
filtrelendi



Çözüm Avantajı

Hedef Sınıflandırma Hızlı Hedef AramaDoğru Tespit Uzaktan İzleme Aktif Caydırıcılık

Çevre Koruması size ne sağlayabilir?

Yanlış alarm 
oranı <% 1

İnsan ve araca
odaklanın

Hedef arama
verimliliği

↑% 98

Alarm 
push 

bildirimi
gönderme
süresi＜

1s

Siren ve ışık 
bağlantısı gerçek
zamanlı uyarı

 Data based on the test environment.



Doğru Tespit

Hayvanlar

Yaprakların hareketi

Yanıp sönen
ışıklar

Geleneksel IVS Çevre Koruması

Dahua Çevre Koruması, esas olarak insan ve araç
hedeflerine odaklanan gelişmiş AI algoritmasına
dayalı olarak, hayvanların, yaprakların hareketinin, 
gölgelerin ve yanıp sönen ışıkların neden olduğu
yanlış alarmları etkili bir şekilde filtreleyebilir, 
böylece yanlış alarm oranını% 1'in altına düşürür ve 
doğruluğu büyük ölçüde artırır. .

Yanlış alarm oranı <% 1



Hedef Sınıflandırma

İnsan tuzak teli: yalnızca insanlar tarafından
tetiklenir

Araç tuzak teli: yalnızca araçlar tarafından
tetiklenir

Kullanıcılar, sahne gereksinimlerine göre alarm için insan veya araç seçebilirler. Her 
kural satırı, insan ve araç sınıflandırmalarını destekler ve görsel alarm efekti sağlar.

İnsan ve araç sınıflandırmaları



Hızlı Hedef Arama

Yapılandırma

İnsan tarafından tetiklendi Araç tarafından tetiklendi

Hızlı arama için insan ve araç seçenekleri

 NVR / XVR, eski IPC / PTZ cihaz
programıyla uyumluluk için
Motorsuz Araç arama seçeneğini
korur.



Uzaktan İzleme

Ağ

Gerçek zamanlı alarmlar push bildirimleri

Çevre koruması aracılığıyla tetiklenen alarmlar, mobil uygulamaya push bildirimleri olarak gönderilebilir ve 

böylece kullanıcıların izlenen sahnede ne olduğunu bilmesini kolaylaştırır.

Tek tıkla çözme, Hızlı ve kullanışlı:

DMSS uygulaması aracılığıyla devre dışı bırakıldığında, seçilen cihaz (IPC, NVR kanalı gibi) bağlantı eylemi

gerçekleştirmeyecek, ancak alarm kayıtları yine de oluşturulacaktır.

Döneme göre devre dışı bırakmayı destekler

1

2



Uzaktan İzleme

Ağ

Çevre koruması aracılığıyla tetiklenen alarmlar, mobil uygulamaya push bildirimleri
olarak gönderilebilir ve böylece kullanıcıların izlenen sahnede ne olduğunu bilmesini
kolaylaştırır.

Gerçek zamanlı alarmlar push bildirimleri



Aktif Caydırıcılık

Uzaktan Alarm

Ağ

Yerleşik spot ışığı ve güvenlik sireni ile Active Deterrence IP kamera iki yönlü

konuşmayı destekler ve davetsiz misafirleri mülkünüzden aktif olarak uzak

tutabilir.

Hassas Alarm
AI teknolojisi, yanlış alarm filtresi ve 
hedef sınıflandırmasına dayanır.

Davetsiz misafirleri etkili bir şekilde
uzaklaştırır ve net kanıtlar ve 
ayrıntılar sağlar.

Aktif Caydırıcılık

ÖzelleştirilmişSes

Sistem şeması, farklı senaryolarda
gerçek ihtiyaçlara göre değişiklik
gösterebilir.
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Çevre Koruması - Tipik Senaryo

Fabrika

Park Alanı

Villa

Sanayi Bölgesi



Tipik Senaryo - Fabrika

Çit

Yasak bölge

Depo Araç alanı

Bir fabrikada çevre korumasına ihtiyaç duyan birçok
yer vardır. Fabrika çevresi, kısıtlı alanlar, araç alanları
vb. Alanlarda insan ve araç ayırt edilmelidir. Fabrika
yöneticilerinin acilen verimli bir çözüme ihtiyaçları
vardır.

 Korunması gereken çok sayıda alan

 Büyük insan gücü israfı

 Yüksek istihdam maliyetleri

 İnsan ve araçlara odaklanır. Yanlış alarm filtreleri sunarak, 
yalnızca geçerli alarm bilgilerinin sağlanmasını sağlar.

 Fabrika yöneticilerine görsel koruma çözümü sunarak, 
kullanıcıların verimli bir şekilde yönetmesini kolaylaştırır.

 Güvenlik için işçilik maliyetlerinden tasarruf etmeye yardımcı olur.

 Geleneksel çözümde yüksek yanlış alarm oranı

 Fabrika müdürünün her alanı gün boyu korumasına yardımcı
olur.

 Senaryo Açıklaması

 Önemli Noktalar  SMB 

Avantajları



Tipik Senaryo - Villa

Çit GarajKapalı
 Senaryo Açıklaması Bahçe

Yaşam standartlarının iyileştirilmesiyle birlikte konut sakinleri
mülklerinin güvenliğine çok daha fazla önem veriyor. Garaj
cephesi, mülk çevresi, bahçe vb. Alanlar her zaman iyi
korunmalıdır. Mülk sahipleri de zamanında erken uyarı
bildirimi almak ve izinsiz giriş kanıtlarını net bir şekilde
kaydetmek istiyor.

 Kullanıcılara uygun maliyetli bir görsel koruma çözümü sağlar
ve bir saldırı olayının ayrıntılı kanıtlarının kaydedilmesine
yardımcı olur.

 Geleneksel çözümde hayvanların neden olduğu yüksek 
yanlış alarm oranı, sallanan yapraklar ve ışık 
değişiklikleri

 Elektronik çit, izinsiz giriş durumunda hemen görsel
alarm bilgisi veremez

 Sakinler evde değilken mülkün güvenlik durumu
kontrol edilemez.

 AI video gözetim çözümü ile kullanıcıların gereksiz alarmları
azaltmasına yardımcı olur.

 Kullanıcılara mobil uygulama üzerinden zamanında alarm 
push bildirimi gönderir.

 Kullanıcılar evde olmadıklarında bile durumu gerçek zamanlı olarak
görüntüleyebilir.

 Önemli Noktalar
 SMB 

Avantajları



Tipik Senaryo - Park Yeri

Network

 Senaryo Açıklaması

Hiçbir park alanı genellikle manuel yönetim gerektirmez, bu
da insan gücü israfıdır ve yüksek işçilik maliyetlerine neden
olur. Yöneticiler, yasadışı park etmeyi otomatik olarak tespit
edebilen ve sürücüleri uyarabilen bir çözüme ihtiyaç duyar.

 Önemli Noktalar

Aktif Caydırıcılık

 İnsan yönetimi ve işgücü maliyetleri

 Geleneksel kameralar, sürücüleri uyarmak için gerçek
zamanlı tanımayı ve gerçek zamanlı ışığı ve sireni
desteklemez

 Manüel insan yönetimine gerek yoktur, bu da 
yöneticilerin işgücü maliyetlerinden tasarruf etmesine
olanak tanır.

 Yasadışı park etmiş araçların yanıp sönen ışık ve acil anons
ile otomatik olarak tanımlanması.

 Gerekirse iki yönlü konuşma seçeneği ile birlikte mobil
uygulama aracılığıyla zamanında alarm push bildirimi
gönderir.

 Kullanıcılar tercihlerine göre sesli alarmları özelleştirebilir.

 SMB 

Avantajları



Tipik Senaryo - Endüstri Parkı

Endüstri parkında mülk koruması özellikle önemlidir. Aşırı
karanlık, sis, duman, şiddetli yağmur vb. Gibi aşırı hava
koşullarında bile tüm gün etkin bir şekilde izlenmesi gerekir. 
Termal kameralar bu ortam koşulları altında ideal koruma
görevi görebilir.

Termal

 Geleneksel kameralar, çok karanlık gece, yoğun sis vb. 
Gibi aşırı ortam koşullarında etkin bir şekilde izleme
yapamaz.

 Görünür kamera, renkleri görüntünün arka planıyla
eşleştiğinde hedefleri tanıyamayabilir.

 Kullanıcıların zifiri karanlıkta net görmesine yardımcı olur, 
ek ışık kaynağına gerek yoktur.

 Termal görüntü, çevre koruması ve erken uyarı sağlamaya
devam ederek kullanıcıların izinsiz girişi ve hırsızlık
olaylarını azaltmasına yardımcı olabilir.

 Ayrıca anormal yüksek sıcaklığa sahip yerleri tespit edebilir ve 
kullanıcılara olası güvenlik tehlikelerini hatırlatabilir.

 Senaryo Açıklaması

 Önemli Noktalar

 SMB 

Avantajları
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Önerilen Çözüm

Normal  NVR

DSS Express

DMSS

IP Çözüm WizSense IP Cameras + Normal NVR

WizSense IP cameras Active Deterrence cameras

Öne

Çıkanlar :

Ürün seçimi:
Cameras  WizSense IPC New 3 Series

Recorders  Normal NVR

APP  DMSS

Platform  DSS Express

 WizSense PTZ SD5/4 Series

 Geleneksel kameraların yerini alarak geleneksel video 

kanalından akıllı görsel sisteme kolay ve hızlı

yükseltme.

 IPC kameralar veya PTZ kameralar, Aktif Caydırıcı

kameralar gibi çeşitlendirilmiş WizSense kameraların

tümü SMD Plus'ı destekler.
 Aktif Caydırıcı kamera, davetsiz misafirleri uyarmak için

yerleşik mikrofon ve hoparlör ile siren ve ışık uyarısını

destekler.



Önerilen Çözüm

WizSense NVR

DSS Express

DMSS

Normal IP cameras

Ürün seçimi:

Cameras  Normal IP cameras

Recorders  NVR2000-I

 NVR4000-I

APP  DMSS

Platform

 WizSense NVR, yapay zeka araması aracılığıyla büyük

verilerden hedefleri hızlı bir şekilde bulabilir.

 Geleneksel IP çözümüne kıyasla yüksek maliyet-

performans değerine sahip akıllı çözüm.

 FR ve SMD Plus'ı aynı anda destekler.

IP Çözüm IP Cameras + WizSense NVR Önemli

Noktalar:

 DSS Express



Önerilen Çözüm

Thermal cameras  BF1241 series

Recorders

APP  DMSS

Platform

 DF1241 series

 NVR5000-4KS2

 Gündüz ve gece boyunca güvenilir algılama oranı

sağlar.

 Zorlu ortamlarda geniş uygulama sağlar.

 Aktif caydırıcılığı, spot ışıklı ve sirenli akıllı alarm 

bağlantısını destekler.

IP Çözüm Thermal Cameras + NVR

DSS Express

DMSS

Thermal cameras

NVR

Önemli

Noktalar:

Ürün Seçimi:

 DSS Express



Önerilen Çözüm

WizSense XVR

DSS Express

DMSS

Normal HDCVI cameras

Cameras  Normal HDCVI cameras

Recorders

 XVR5000-4KL-I2

APP  DMSS

Platform  DSS Express

 XVR7000-4K-I2

 XVR5000-I2

 Sadece XVR'yi değiştirerek AI işlevlerine ulaşmak için

HDCVI sistemine sorunsuz yükseltme.

 Işıklı ve siren bağlantılı aktif caydırıcı kamera dahil tüm

HDCVI kameralarla tam uyumludur.

 Gerçek zamanlı teknoloji, güvenli video aktarımı vb. Dahil

tüm HDCVI sistem özelliklerini sunar.

HDCVI Çözüm HDCVI Cameras + WizSense XVR Önemli

Noktalar:

Ürün Seçimi:



IVS Operation Video

Çevre Koruması - IPC

HXX3241
HXX3441
HXX3541
HXX3841

 Çevre Koruması (Tripwire, İzinsiz Giriş), SMD Plus
 Akıllı H.264 + / H.265 +, üçlü akış kodlama
 Starlight, Gerçek WDR, 3D DNR, HLC, BLC
 Maks. Alan sayısı 265G Micro SD kart
 IP67, IK10, Geniş voltaj



Çevre Koruması - Aktif Caydırıcılık

HFW3249T1-AS-PV
HFW3449T1-AS-PV
HFW3549T1-AS-PV

HDW3249H-AS-PV
HDW3449H-AS-PV
HDW3549H-AS-PV

IVS Operation Video
 Çevre Koruması (Tripwire, İzinsiz Giriş), SMD Plus
 Akıllı H.264 + / H.265 +, üçlü akış kodlama
 F1.0 geniş diyafram açıklığı, gece görüntü kalitesini

iyileştirir
 Daha güçlü caydırıcılık için Mavi ve Kırmızı ışıklar yanıp

söner
 Daha uzak mesafeden iletişim kurmak için artırılmış İki

Yönlü Konuşma yeteneği
 IP67, 



Çevre Koruması - PTZ

PTZ SD6CE Series
PTZ SD5  Series
PTZ SD49 Series
PTZ SD1A Series

 Çevre Koruması (Tripwire, İzinsiz Giriş), SMD Plus
 Yüz tanıma
 Güçlü optik zoom
 Akıllı H.264 + / H.265 +, üçlü akış kodlama
 Starlight, Gerçek WDR, 3D DNR, HLC, BLC
 Maks. Alan sayısı 256GB Micro SD kart

IVS Operation Video



Çevre Koruması - NVR

 Çevre Koruması (Tripwire, İzinsiz Giriş), SMD 
Plus

 Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264 
/ MJPEG

 1-8 PoE Bağlantı Noktaları, ePoE ve EoC'yi
destekler

IVS Operation Video

NVR2000-I series NVR4000-I series

IVS AI Search Operation Video



Çevre Koruması - XVR

XVR5000-I2 Series
XVR5000-4KL-I2 Series
XVR7000-4K-I2 Series

IVS İşlem Videosu ve IVS AI 
arama İşlem Videosu NVR cihazı
ile aynıdır.

 Tüm kanala kadar SMD Plus
 2 kanala kadar video akışı Çevre Koruması
 2 kanala kadar video akışı Yüz Tanıma
 Tüm kanala kadar AI Kodlama



Çevre Koruması - Termal

DH-TPC-DF1241
DH-TPC-BF1241
DH-TPC-BF1241-WIFI

 Çevre Koruması (Tripwire, İzinsiz Giriş), Yangın Algılama
ve Alarm

 Soğuk ve Sıcak Nokta İzleme, Sigara Algılama
 Giriş Koruması: IP67, Wi-Fi (isteğe bağlı)

IVS Operation Video



DAHA GÜVENLİ BİR TOPLUM VE DAHA AKILLI YAŞAM İÇİN


