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Dahua Mobilní Řešení 
Technologie Dahua dělá život bezpečnější. 
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Výzva technologiím 
Part 

01 



Nedostatečná  

bezpečnost 
Cestující a řidič se mohou setkat 

s trestnou činností, vandalismem, 

nebo jinou nečekanou událostí, 

kolizí s jiným vozidlem, správci 

potřebují stabilně systém 

evidování událostí. 



Dopravní obslužnost 
Správci mají nedostatek 

aktuálních zdrojů informací pro 

optimalizaci autobusových linek, 

zákazníci si pak nevyhnutelně 

stěžují na příliš dlouhé čekání, 

nebo že autobusy jdou ve 

skupinách dohromady. 



Komplexní přehled 

Správci potřebují komplexní 

systém s živým přístupem, v 

reálném čase získat okamžitý 

přehled o tom, co se děje ve 

vozovém parku. 



Záloha dat 
Je skutečně nepříjemné získávat 

videozáznam ručně, a vyžaduje to 

nemalé lidské pracovní prostředky. 

Pohodlný a automatický způsob 

zálohování a přístupu k videu je 

naléhavě zapotřebí. 
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Design řešení 
Part 

02 



Topologie systému 

Camera

Panic 
button

Monitor

Microphone

DSS

Decoder

PC Client Keyboard

VMS

IP Storage

TV Wall

GPS

WiFi

3G/4G

Switch

Loudspeaker



Pickpocket Fire Vandalism Driver 

Vrstva zařízení 

BUS 

Zadní dveře Přední dveře 

Kapsářství Požár Vandalismus Řidič 



Integrace pokročilého algoritmu v kamerách - můžeme 

získat množství cestujících v daném období dne. 

Poskytování intuitivních informací správcům autobusové 

společnosti. 
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Náš systém umožňuje vymáhat volný jízdní pruh pro 

autobusy - zachytí poznávací značku vozidla, které 

obsazuje veřejný autobusový jízdní pruh a hlásí událost 

do monitorovacího centra. 

Obsazenost pruhu MHD 



Mobilní DVR vybavené G-sensorem uvnitř jsou schopny 

detekovat nehodu a poslat alarm, který upozorní 

dohledové centrum 
Detekce autonehod 

G-Sensor Inside 



Various report such as device status , alarm report , bus 

route deliver intuitive information support to the bus 

administrators  
Překračování rychlosti 

Získávání dat a poplachů o poloze autobusu, směru, 

rychlosti, správce může díky přímému audio spojení že 

online komunikovat situaci přímo s řidičem.  



Various report such as device status , alarm report , bus 

route deliver intuitive information support to the bus 

administrators  
Virtuální bariéry 

Umíme v rámci e-map nastavit různé oblasti jako oblast s 

rychlostním limitem, vymezit zónu pohybu, zónu 

zakázaného vstupu, zónu zastávky - odjezd a příjezd, a 

další pro kontrolu a opravu dopravních tras. 



Inteligentní systém reportů ze zastávek na bázi GPS lze 

realizovat funkci automatické zpravodajské stanic tak, že 

integruje GPS modul a hlasové vysílání dohromady. 
Report zastávky autobusu 



Prostředí přenosu signálu na palubu vozidla je nestabilní 

a šířka pásma je nedostatečná: zero-channel kódování 

může snížit požadavky na šířku pásma a zobrazit 

všechny kanály jen v jedné obrazovce. 

Zero-Channel kódování 
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WiFi zálohování: Když autobusy přicházejí do autobusového nádraží, mobilní DVR přepne z 3G 
/ 4G na Wi-Fi, jak autobus detekuje signál staniční Wi-Fi. Pak server VMS automaticky zálohuje 
video data z mobilních DVR. 

Autobusové nádraží 

     Síť 

Monitorovací centrum 

VMS 

IPSAN 

Mobilní DVR přepne z mobilní do WiFi sítě jak detekuje 

WiFi signál autobusového nádraží, a začne nahrávat 

videozáznam na dispečink automaticky.  
Automatická WiFi záloha 



Různé reporty, jako jsou stavy zařízení, reporty poplachů, 

historie autobusové trasy dodávají intuitivní informační 

podporu pro správce systému. 
Rozšířené reporty  
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Vlastnosti řešení 
Part 

03 



Velmi vysoké 
rozlišení 

HDCVI 
Počítání pasažérů 

IVS 
Zálohování 

WiFi 
GPS trasování v 
reálném čase 

GPS 

Integrace GPS přístupu v reálném čase a vysoce kvalitního video 
monitorovacího systému nám umožňuje společně odradit pachatele 
trestné činnosti a poplachovou situaci okamžitě verifikovat, a tím 
zajistit pro řidiče a spolujezdce bezpečnost. 

Vysoce efektivní kódování zero-channel si poradí s automatickým WiFi 
zálohováním, a významně snižuje vysílací šířku pásma a tok dat. 

Vlastnosti řešení 



Mobile DVR 

Speciální anti-vibrační 
design držáku HDD a široký 
rozptyl vstupního napájení 

Řešení přizpůsobovaná zákazníkovi 



Perfektní kvalita obrazu 

Kov, IP67 
Pevný 

objektiv 

 

20m IR přísvit 

Fotočidlo 

Mikrofon 
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Případové studie 
Part 

04 



Dahua poskytuje autobusům v 

Moskvě téměř 8000 mobilních DVR 

pro zajištění bezpečnosti pasažérů a 

řidiče. 

8000+ 

Případové studie  

Russia  Mexico Thailand 

Více než 2000 Dahua mobile DVR 

bylo instalováno v Bangkokských 

turistických autobusech v Thajsku. 

2000+ 

Dahua dodala celé řešení pro 

autobusy do Guadalajara v Mexiku 

garantující veřejnou bezpečnost. 

5000+ 
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Řešení pro vlaky 

Vlaková souprava 

Záznam pasažérů a 
řidičova dopravního 
chování 

Řidič může vidět 
obraz z každé 
kamery. 

BS antény  

WAN 

Firewall  
Dohledové 

centrum 

Switch  

3G/4G 

Ve vagóně 
NVR 

NVR 

IP kamera IP kamera 

NVR 

IP kamera 

Switch 
Switch Switch 

… … … 

DSS-M 
Úložiště klient 

realizované 

naprojektované 



Dahua Technology  |  www.dahuasecurity.com 27 

Projektové fotografie 
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Řešení pro policejní vozy 

 

 

Handset pro volání 

ve skupině 

Mobilní 

klávesnice 

kontroluje PTZ 

kameru 

Poplachové tlačítko pro 

zachycení alarmu 

NVR0404MF-GCW 

Mobilní rekordér 

7 palcový displej  

Lokální přehrávání 
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Logistická řešení 

 

 

Kamera 

Senzor tlaku v nápravě 

Dveřní senzor 

Teplotní senzor 

Senzor stavu nádrže 


