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• Đảm bảo an ninh toàn diện cho khách hàng và nhân viên
• Tăng hiệu quả quản lý phương tiện ra vào và nâng cao trải nghiệm khách hàng
• Giảm thiểu tình trạng đột nhập trái phép
• Cung cấp đầy đủ dữ liệu, thông tin khi cần thiết 

Giải pháp HIKVISION dành cho khách sạn là giải pháp giám sát IP hoàn chỉnh, đảm bảo an ninh toàn diện và 
tăng cường. Giải pháp này đảm bảo an ninh 24/24 với công nghệ siêu nhạy sáng hàng đầu, kiểm soát phương 
tiện ra vào tự động thông qua module nhận dạng biển số xe tự động và cảnh báo sự kiện tự động với tính năng 
phát hiện thông minh của HIKVISION. Giải pháp thông minh dành cho khách sạn từ HIKVISION là một giải pháp 
tích hợp các sản phẩm IP, bao gồm camera IP, NVR và phần mềm quản lý hình ảnh, góp phần tạo ra một nền 
tảng an ninh linh hoạt và tin cậy.

GIẢI PHÁP THÔNG MINH
ĐẢM BẢO AN NINH KHÁCH SẠN



GIẢI PHÁP IP TỔNG THỂ
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Giám sát trên xe buýt

Kiểm soát lối vào

Trung tâm an ninh

Camera
nhận dạng biển số

Giám sát trên phương tiện 
Các sản phẩm giám sát di động tổng 
hợp giúp cải thiện an ninh cho hành 
khách trên phương tiện giao thông.

Giám sát lên xuống 
phương tiện 
Kiểm soát ra vào trên phương 
tiện tự động dựa trên module 
nhận dạng biển số tự động từ 
HIKVISION.

Giám sát khu vực bao quanh 
Giám sát hình ảnh độ phân giải cao 
24/7 với tính năng phát hiện đột 
nhập

Giám sát kín 
Camera nguỵ trang góp phần tạo ra sự thoải 
mái, dễ chịu cho khách hàng tại khu vực cần 
giám sát

Trung tâm điều khiển 
Nền tảng quản lý hình ảnh và NVR 
nhúng đảm bảo hình ảnh chân thực, 
báo động kích hoạt kịp thời.

Giải pháp giám sát tổng 
thể dành cho khách 
sạn từ HIKVISION

A Total IP System Dedicated to 
Guests Safety and Operation 

Efficiency



HOTEL

Trong môi trường ban đêm, bitrate của H.264+ 
có thể lên tới 50-60Kbps, gấp 10-20 lần so với 
chuẩn H.264, không chỉ tiết kiệm băng thông 
mà còn giảm yêu cầu về lưu trữ một cách hiệu 
quả.

-Thêm cải tiến về mã hoá
-Tăng hiệu quả truyền tín hiệu
-Tiết kiệm dung lượng lưu trữ

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT
    Mã hoá thông minh H.264+
Phương thức hiệu quả để lưu trữ dữ liệu hình ảnh độ phân giải cao

Mã hoá thông minh H.264+
Các mục tiêu di chuyển được trích xuất từ dữ 
liệu chung, sử dụng một chuẩn nén khác.

-Background-based predictive smart encoding
-Tăng cường giảm nhiễu
-Kiểm soát bitrate tối ưu về dài hạn 

H.264 {25fps} H.264+ {25fps}

    Module nhận dạng biển số thông minh (ANPR)
Thành phần không thể thiếu trong hệ thống kiểm soát ra vào

Phát hiện phương tiện
-Theo dấu GEO
-Tăng cường an ninh

Nhận dạng biển số xe
-Ghi lại thời gian phương tiện 
-Ghi lại thông tin biển số xe

Quản lý phương tiện
-So sánh tự động
-Lọc danh sách 
“đen” (blacklist)
-Kích hoạt cảnh báo

Tìm kiếm/Sao lưu dữ liệu
thông minh
-Tìm kiếm nhận dạng biển số
-Kiểm tra dữ liệu trong quá khứ

*Chức năng trích xuất có thể khác nhau 
tuỳ thuộc vào sản phẩm và chiến lược của 
mỗi thị trường.

Hệ thống ANPR HIKVISION
-So sánh biển số xe
-Lọc danh sách B/W
-Kích hoạt cảnh báo
-Yêu cầu kết quả
-Trích xuất kết quả
-Tự động khôi phục mạng (ANR)
-Cấu hình nhận dạng biển số tự 
động từ xa

Trích xuất hình ảnh

Mã hoá tối ưu

Hình ảnh

Phân tích thông minh Phân phối lại bitrate

→
→

→
Nhận dạng
phương tiện 

Nhận dạng
biển số xe 

Quản lý
phương tiện 

Camera thông minh

iVMS-5200
Professional

NVR

-Ghi lại thông 



Phát hiện phương tiện

Hệ thống ANPR từ HIKVISION
• Tự động so sánh biển số xe
• Lọc danh sách theo hai chiều
• Kích hoạt cảnh báo
• Truy vấn kết quả
• Trích xuất kết quả
• Tự động khôi phục mạng (ANR)
• Cấu hình tính năng ANPR từ xa 

Quản lý phương tiện

iVMS-5200
Professional

NVR

ANPR Camera

Nhận dạng biển số

Phương thức kiểm soát phương tiện tại lối vào 
hiệu quả, giúp xác định phương tiện của các vị 
khách đặc biệt.
Camera thân ống từ HIKVISION có khả năng chống chịu thời 
tiết và hoạt động hiệu quả trong điều kiện thiếu sáng với 
tính năng bù sáng ưu việt, tính năng nhận dạng biển số xe tự 
động, xác định màu sắc xe, chức năng báo động... Ngoài ra, 
hệ thống được kết nối với rào chắn (barrier), giúp dễ dàng 
kiểm soát lối vào của phương tiện.

Quản lý phương tiện tại lối vào 
Nhận dạng biển số tự động
Tích hợp với hàng rào
Lọc danh sách đen/danh sách VIP

Theo dấu phương tiện
Đầu ghi gắn trong phương tiện.
Camera di động độ phân giải 
HD phù hợp với nhiều loại 
phương tiện.

Giám sát bãi đỗ xe
Khả năng quan sát hiệu 
quả trong điều kiện thiếu 
sáng, đặc biệt vào ban đêm.

Quan sát sảnh
Quan sát rõ nét trong điều kiện ngược sáng.
Các khu vực rộng, đông người qua lại yêu cầu 
quan sát độ phân giải cao với hình ảnh mượt.

Trung tâm an ninh
Hệ thống đáng tin cậy.
An toàn dữ liệu.
Phản ứng nhanh khi có sự kiện xảy ra.

Giám sát hành lang 
Thiết kế kín đáo, thân thiện.

Bảo vệ khu vực bao quanh 
Độ phân giải cao.
Giám sát khoảng cách xa.

* Tính năng ANPR (nhận dạng biển số xe tự động) có khả năng đáp 
ứng một nhu cầu thiết kế chuyên biệt, tuỳ thuộc vào đường lối phát 
triển của từng thị trường địa phương.

HOTEL

 *Các chức năng chính xác có thể khác nhau tuỳ thuộc chính sách của từng thị trường khu vực

KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN TẠI LỐI VÀO 

* Tính nă
ứng một nhu cầu thiết kế chuyên biệt, tuỳ thuộc vào đường lối phát ứng một nhu cầu thiết kế chuyên biệt, tuỳ thuộc vào đường lối phát 
triển của từng thị trường địa phương.

HOT

ứng một nhu cầu thiết kế chuyên biệt, tuỳ thuộc vào đường lối phát 
triển của từng thị trường địa phương.
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Phát hiện đột nhập thông minh

Bảo vệ tổng quát cả khu vực, phòng tránh các sự 
kiện bất thường, rủi ro có thể xảy ra.
Giải pháp sử dụng các sản phẩm độ phân giải HD từ 
HIKVISION, cho giải pháp giám sát độ phân giải cao lên tới 
4K, tầm xa hồng ngoại lên tới 200m, khả năng chống chịu 
thời tiết và phá hoại cao. Bên cạnh đó, HIKVISION cũng cung 
cấp các giải pháp hình ảnh độ phân giải Full HD 1080P 
60fps cùng công nghệ phát hiện thông minh, bao gồm: thiết 
lập hàng rào ảo, phát hiện đột nhập, phát hiện ra/vào một 
khu vực nhất định... Nhờ đó, toàn bộ khu vực được đảm bảo 
an ninh tối đa.

BẢO VỆ KHU VỰC BAO QUANH

Quan sát bao quát mọi sự việc diễn ra bên trong 
cũng như bên ngoài toà nhà.
Camera ốp trần HIKVISION với thông số 140dB WDR, triple 
exposure technology, tầm xa hồng ngoại lên tới 30m cho 
hình ảnh sắc nét.

QUAN SÁT SẢNH



Giải pháp quan sát tổng thể khu vực diện tích 
rộng như bãi đỗ xe, tự động phát hiện xâm nhập.
Camera PTZ ngoài trời của HIKVISION có khả năng zoom 
quang 23X, kèm tính năng phát hiện thông minh, tầm xa 
hồng ngoại lên tới 200m, chưa kể công nghệ siêu nhạy sáng 
dẫn đầu ngành.

Cho hình ảnh sắc nét trong điều kiện ánh sáng 
rất yếu.
Camera dòng siêu nhạy sáng (DarkFighter) từ HIKVISION 
với năng lực hoạt động nổi trội, khả năng chống phá hoại, 
cho hình ảnh rõ nét, không nhiễu trong môi trường ánh 
sáng cực kỳ yếu.

Kích thước nhỏ gọn
Dễ dàng lắp đặt
Một camera có khả năng nhìn hai hướng

Giải pháp an ninh tinh tế, thân thiện, đảm bảo sự 
thoải mái của khách hàng trong không gian 
giám sát.
Camera đa ống kính Monovu từ HIKVISION với công tắc vân 
tay và khả năng đi âm trần, giúp tạo cảm giác thoải mái cho 
khách hàng trong khu vực giám sát. Ngoài ra, camera ốp 
trần góc nhìn rộng, kích thước nhỏ gọn có thể quan sát toàn 
bộ các khu vực diện tích rộng như cụm thang máy. Một hệ 
thống giám sát IP tổng thể có thể đảm bảo an ninh cho toàn 
bộ hệ thống xe buýt.

GIÁM SÁT BÃI ĐỖ XE

GIÁM SÁT SẢNH

Kích thước nhỏ gọnKích thước nhỏ gọn

*Tính năng hỗ trợ ANPR trên sản phẩm HIKVISION có thể khác nhau 
giữa các thị trường khu vực. Chế độ màn hình ngang Chế độ màn hình dọcgiữa các thị trường khu vực.
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Giải pháp giám sát trên phương tiện đang di 
chuyển.
Hệ thống giám sát IP độ phân giải HD đảm bảo an ninh 
cho cả người và phương tiện.

Bộ tính năng thông minh:
Phát hiện vật thể bỏ lại

Camera gắn trong
phương tiện

Đầu ghi hình di động Công nghệ chống rung hàng đầu.

Camera gắn bên ngoài
phương tiện

Cảnh báo ngay lập tức khi một cửa khẩn cấp 
bị khoá/chắn.
Camera IP với tính năng phát hiện thông minh, có khả 
năng tự động nhận ra vật thể lạ trong một vùng nhất 
định, sau đó kích hoạt cảnh báo.

GIÁM SÁT THANG MÁY 

1 2

43

5

Die-cast
aluminum

HDD Full Enclosed
Protection

Aviation
Connection

GIÁM SÁT LỐI KHẨN CẤP

GIẢI PHÁP GIÁM SÁT DI ĐỘNG



• NVR nhúng: HIKVISION sở hữu dòng NVR nhúng đa dạng vượt trội: từ 4 tới 256 kênh cho mỗi loại.
• Nền tảng quản lý hình ảnh: iVMS-5200Pro là thành phần trung tâm của hệ thống CCTV, hỗ trợ xem và quản lý hình ảnh, xem 
lại, điều khiển toàn bộ thiết bị của hệ thống...
• Máy chủ lưu trữ gắn mạng: Một dòng sản phẩm không thể thiếu đối với lưu trữ dữ liệu an ninh tổng thể.
• Hệ thống màn hình hiển thị: HIKVISION cung cấp đa dạng các thiết bị hiển thị, từ màn hình standalone tới TV wall.

Lưu trữ những thông tin quan trọng về hoạt động hàng ngày tại hiện trường (địa điểm cần quan sát) là mục đích 
chính của hệ thống CCTV. Hệ thống có yêu cầu tối cao về việc bảo vệ dữ liệu và vận hành hệ thống.

TRUNG TÂM AN NINH

Máy chủ lưu trữ 

Trung tâm điều khiển và 
nguồn điện dự phòng – 
đảm bảo an ninh dữ liệu

Thiết kế theo module, dễ 
dàng bảo dưỡng, bảo trì

Hỗ trợ chế độ CVR

LAN Bộ giải mã

Thiết bị điều khiển Video Wall

TV Wall

An toàn dữ liệu
Thiết kế server dự phòng
-Server chính và server dự phòng
-Chức năng “Heartbeat” tự động sao lưu thông tin của 
người dùng nếu một server bị gián đoạn
-Đảm bảo người dùng vẫn có khả năng xem trực tiếp và 
xem lại khi hệ thống gặp sự cố

Client 

Server chính Server dự phòng

Heartbeat

Sao lưu dữ liệu

Theo dấu 
Thời gian thực

Xem lại
lộ trình

Cảnh báo
vi phạm

Gửi tin nhắn
tức thời

Báo cáo
kèm phân tích
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Mất kết nối

Sao lưu tạm thời Upload hình ảnh An toàn dữ liệu
Khôi phục mạng tự động (ANR)
-Tự động sao lưu nếu có sự cố về mạng
-Dữ liệu chuyển từ thẻ nhớ đến thiết bị đầu cuối trong 
thời gian khôi phục mạng
-Khuyên dùng thẻ nhớ Micro SD của HIKVISION  

NVR
dự phòng

NVR 
chính

NVR
chính

RAID RAID RAID

An toàn dữ liệu
Lỗi RAID & N+1
- Sao lưu lưu trữ một điểm
Multi-RAID được hỗ trợ bởi NVR và máy chủ lưu trữ
- Sao lưu lưu trữ đa điểm
Khi bất kì một NVR nào gặp sự cố, NVR dự phòng sẽ 
đảm nhận ghi hình tự động ngay lập tức.

LAN

Quản lý cảnh báo
Thông báo tới nhiều người dùng cùng lúc
-Gửi thông báo cảnh báo trực tiếp tới từng control 
client của iVMS-5200P
-Mobile client cũng nhận được thông báo
-Cơ chế một người check nhiều điểm cho phép một 
người dùng kiểm soát từng sự kiện, những người còn 
lại dễ dàng nhận thông báo.

Quản lý dữ liệu lớn
Tìm kiếm thông minh
-Tương thích với toàn bộ camera IP từ HIKVISION
Tìm kiếm nhanh và dễ dàng theo sự kiện
-Xem lại hình ảnh ở tốc độ thông thường và tốc độ 
tua nhanh (lên tới 16 lần)
-Bỏ qua những hình ảnh không liên quan khi xem lại

Quản lý dữ liệu lớn
Sao lưu thông minh
- Hỗ trợ sao lưu hình ảnh của sự kiện
- Tiết kiệm tối đa dung lượng lưu trữ

Phát hiện xâm nhập

Phát hiện xâm nhập

18:20 20:30 12:00 23:30 16:10



CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Khách sạn Sofitel, Pháp

Khách sạn The Palm Atlantis, Dubai Sheraton Bangalore, Ấn Độ

Khách sạn Best Western Plus 
Sunset Plaza, Mỹ

Khách sạn Intercontinental 
Doha, Qatar

Camera gắn mạng từ HIKVISION được lắp đặt ở sảnh 
chính, lối thoát khẩn cấp và hành lang dẫn vào phòng 
nghỉ của khách sạn Sofitel. Hình ảnh độ phân giải cao 
trong những điều kiện ánh sáng bất lợi cùng thiết kế 
tinh tế, trang nhã cho không gian giám sát hoàn hảo, 
không gây cảm giác khó chịu cho khách hàng.

Toà nhà Grosvenor, Dubai
Camera WDR từ HIKVISION được sử dụng trong 
khách sạn, chủ yếu ở khu vực lối vào, giúp kiểm soát 
chính xác khách ra vào, ngay cả trong điều kiện ánh 
sáng không thuận lợi.

Streaming Media 
Server

Tối ưu truyền dẫn 
Streaming Media Server
-Streaming Media Server của HIKVISION cho phép 
nhiều người dùng cùng xem trực tiếp hoặc xem lại 
cùng một camera với băng thông của một kênh duy 
nhất.
-1 Streaming Media Server hỗ trợ luồng dữ liệu hình 
ảnh lên tới 200x2Mbps – 200 kênh.
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• Công nghệ ultra-low light (siêu nhạy sáng)
• Độ phân giải cao 1920x1080
• Hình ảnh Full HD 1080P, 60fps
• 120dB WDR
• Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8-12mm, tính năng tự động 
lấy nét thông minh (smart auto focus)
• Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
• Chuẩn bảo vệ IP67
• DC12V & PoE
• Hỗ trợ lưu trữ trong lên tới 128GB

DS-2CD4A24FW-IZ (4.7-94)
Camera ANPR

• Độ phân giải Full HD 1920x1080
• Tỉ lệ khung hình cao, lên tới 60fps
• 140dB WDR with Triple Exposure
• Ống kính tiêu cự thay đổi 2.8-12mm
• Tính năng tự động lấy nét thông minh
• Tầm xa hồng ngoại lên tới 30m
• Cổng ra/vào cảnh âm thanh/cảnh báo
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên tới 128GB
• Vỏ chống va đập & phá hoại
• Đầy đủ bộ tính năng thông minh

DS-2CD4685F-IZ (H)(S) 
Camera thân trụ có 
hồng ngoại ngoài trời
4K

DS-2CD4125FWD-IZ 
Camera trong nhà 
Super WDR

• Độ phân giải cao 4096x2160
• Zoom quang 36X
• Theo dấu tự động thông minh
• Phát hiện thông minh
• Chống sương mù
• Tầm xa hồng ngoại lên tới 200m
• Chuẩn bảo vệ IP66
• Chống phá hoại IK10
• AC24V & High PoE
• -W: with Wiper

• Độ phân giải cao 1920x1080
• Công nghệ ultra-low light (siêu nhạy sáng)
• 120dB WDR
• 4.5-162mm, zoom quang 36X
• Chuẩn nén H.264+
• Phát hiện thông minh
• Theo dấu thông minh
• Tầm xa hồng ngoại lên tới 200m
• Chuẩn bảo vệ IP66, chống phá hoại
• AC24V & High PoE

• Độ phân giải cao 4096x2160
• Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8-12mm
• Theo dấu tự động thông minh
• Chuẩn nén H.264+
• Phát hiện thông minh
• Tầm xa hồng ngoại lên tới 70m
• Chuẩn bảo vệ IP66, chống phá hoại
• AC24V & PoE
• Đủ bộ tính năng thông minh
• -H: tích hợp bộ sưởi trong
• -S: cổng ra/vào cảnh báo/âm thanh

DS-2DE8836I-AEL(W) 
Camera Smart PTZ 
ngoài trời
4K

DS-2DF8236-AEL 
Camera PTZ có hồng 
ngoại ngoài trời

• Công nghệ ultra-low light (siêu nhạy sáng)
• Độ phân giải cao 1920x1080
• Hình ảnh Full HD 1080P, 60fps
• 120dB WDR
• Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8-12mm, tính năng tự động lấy nét 
thông minh (smart auto focus)
• Tầm xa hồng ngoại lên đến 70m
• IP66, chống phá hoại
• AC24V & High PoE
• Hỗ trợ lưu trữ trong lên tới 128GB
• Tính năng phân tích nhận dạng biển số tự động, lọc danh sách 
hai chiều
• Tích hợp bộ sưởi thông minh
• Đầu ra/đầu vào âm thanh/cảnh báo
• Hỗ trợ kết nối với rào chắn (barrier) thông qua cáp RS485

DS-2C4626FWD-IZS(H) 
Camera ANPR (tự động 
nhận dạng biển số)nhận dạng biển số)

Quan sát sảnh Giám sát bãi đỗ xe

SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Super WDR

Bảo vệ hàng rào

Giám sát phương tiện ra vào



SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

• Độ phân giải cao 1920x1200
• Ống kính thay đổi tiêu cự 4.7-94mm 20X
• Hỗ trợ tự động lấy nét thông minh
• 120dB WDR
• Chuẩn nén H.264+
• Phát hiện thông minh
• Chuẩn bảo vệ IP67
• -H: bộ sưởi trong
• -S: cổng ra/vào cảnh báo/âm thanh

DS-2CD4A24FWD-IZ 
Camera thân ống có 
hồng ngoại thông minh

• Độ phân giải cao 1920x1080
• Hình ảnh Full HD 1080P
• Thiết kế âm trần dễ lắp đặt
• Ống kính cố định 4mm/2.8mm
• Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB
• Hỗ trợ chế độ xoay cho khu vực hành 
lang
• DC12V & PoE
• DWDR, 3D DNR
• Tuỳ chọn màu sắc (black/silver/golden)
•T ích hợp Wifi (-W)

• Độ phân giải 2MP Full HD 1080P
• 120dB WDR
• Ống kính cố định 2.8/4mm
• Khe cắm thẻ nhớ 64GB
• Tầm xa hồng ngoại lên tới 10m
• Chuẩn bảo vệ IP66, IK8
• Tuỳ chọn đầu ra/mic âm thanh (-S)
• Tích hợp Wifi (-W)
• Chuẩn nén thông minh H.264+
• DC12V & PoE

DS-2CD2E20F
Camera bán cầu âm trần

DS-2CD2522FWD-I
Bán cầu mini 2MP

• Độ phân giải 1920x1080
• Full HD1080P, lên tới 60fps
• Ultra Low-light
• 120dB WDR
• Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8-12mm
• IP66, chống phá hoại
• Tầm xa hồng ngoại lên tới 40m
• Đủ bộ tính năng thông minh
• Tự động lấy nét thông minh
• -H: Tuỳ chọn tích hợp quạt & sưởi

• Độ phân giải cao 1280x960 mỗi ống kính
• 120dB WDR mỗi ống kính – điều chỉnh ống kính độc lập
• Khe cắm thẻ nhớ 64GB
• Tích hợp MIC
• Hỗ trợ chế độ xoay cho khu vực hành lang
• Cổng vào/ra âm thanh
• DC12V
• Tuỳ chọn Wifi (-W)

DS-2CD4526FWD-IZ 
Camera bán cầu hồng 
ngoại thông minh 
ngoài trời

DS-2CD6812D
Camera đa ống kính Monovu

• Độ phân giải 1920x1080 Full HD
• Lên tới 60fps
• Ultra Low-light
• Ống kính tiêu cự thay đổi, tuỳ chọn 2.8-12mm, tự động lấy nét 
thông minh
• Tầm xa hồng ngoại lên tới 30m
• Cổng ra/vào âm thanh/cảnh báo
• Khe cắm thẻ nhớ lên tới 128GB
• Vỏ chống phá hoại
• Hỗ trợ phát hiện thông minh: vật thể bị lấy đi/bị để lại, phát hiện 
đột nhập, phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện vật thể ra/vào

DS-2CD4126FWD-IZ 
Camera bán cầu trong 
nhà thông minh

Quan sát hành lang

Quan sát thang máy Giám sát khu vực khẩn cấp



HOTEL

• Độ phân giải cao 1920x1080
• Module 3G (WCDMA) và 4G
• 8 cổng IP (1080P)
• Cổng ra hình ảnh 3 kênh CVBS, cổng ra âm thanh 2 kênh
• Cổng ra hình ảnh 1 kênh VGA, độ phân giải 1920x1080
• 2 khe cắm HDD/SSD 2.5 inch
• Hộp ổ cứng có khe cắm USB hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ và 
trích xuất dữ liệu thông minh
• Đầu vào nguồn điện đa dạng (+8VDC - +36VDC)
• Bảo vệ dữ liệu khi xảy ra sự cố về điện
• Cấu trúc alumi không quạt thích ứng tốt với điều kiện 
hoạt động
• Thiết kế chống rung

• Độ phân giải cao 1920x1080
• Module 3G (WDCMA) và GPS
• Đầu ra hình ảnh 2 kênh CVBS
• Đầu ra hình ảnh 1 kênh VGA ở độ phân giải 1920x1080
• Hai khe cắm HDD/SSD 2.5 inch
• Hộp ổ cứng có khe cắm USB hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ và trích 
xuất dữ liệu thông minh
• Đầu vào nguồn điện đa dạng (+8VDC - +36VDC)
• Bảo vệ dữ liệu khi xảy ra sự cố về điện
• Cấu trúc alumi không quạt thích ứng tốt với điều kiện hoạt động
• Thiết kế chống rung
• 4 cổng IP

DS-M7508HNI
NVR di động

DS-M5504HNI
NVR di động 4 kênh

• Độ phân giải cao 1280x960
• Hình ảnh HD720P
• Tầm xa hồng ngoại lên tới 30m
• Ống kính cố định 4/6mm
• DWDR, 3D DNR
• -I: giao diện kết nối M12
• -IO: giao diện kết nối RJ45
• Thiết kế chống rung tối ưu
• Sản phẩm đạt chứng chỉ EN50155 & EC50121
• Chuẩn bảo vệ IP68 & IK08

• Độ phân giải cao 1920x1080
• Hình ảnh Full HD 1080P
• Tầm xa hồng ngoại lên tới 30m
• Ống kính cố định 6mm
• DWDR, 3D DNR
• Thiết kế chống rung tối ưu
• Sản phẩm đạt chứng chỉ EN50155 & EC50121
• Chuẩn bảo vệ IP66 & IK08

• Độ phân giải cao 1920x1080
• Hình ảnh Full HD 1080P
• Tầm xa hồng ngoại lên tới 10m
• Tích hợp MIC
• DWDR, 3D DNR
• -I: giao diện kết nối M12
• -IO: giao diện kết nối RJ45
• Thiết kế chống rung tối ưu
• Sản phẩm đạt chứng chỉ EN50155 & EC50121
• Chuẩn bảo vệ IP66 & IK08

DS-2CD6520DT-I(O)
Camera gắn mạng gắn 
trong phương tiện 

DS-2CD6510-I(O) 
Camera gắn ngoài 
phương tiện

DS-2CD6520ET–IO 
Camera gắn ngoài 
phương tiện

SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

• Độ phân giải cao 1920x1080
• Hình ảnh Full HD 1080P
• Tầm xa hồng ngoại lên tới 30m
• Ống kính cố định 6mm
• DWDR, 3D DNR
• Thiết kế chống rung tối ưu
• Sản phẩm đạt chứng chỉ EN50155 & EC50121
• Chuẩn bảo vệ IP66 & IK08

DS-2CD6520D-I(O) 
Camera gắn ngoài 
phương tiện

• Độ phân giải cao 1280x960

NEW

NEW
Camera theo dấu phương tiện



• Nền tảng phần cứng ưu việt & dễ mở rộng 
• Thiết kế hai hệ thống điều khiển
• Tự động đảm nhận nhiệm vụ
• Disk detection repairing and RAID optimization
• Tiết kiệm điện năng tiêu thụ
• Kích thước 4U, hỗ trợ lên tới 24 HDD và thêm ổ cứng dự 
phòng

• Độ phân giải lên tới 12MP/4fps
• 1/4/6/8/9/16 division
• 1 cổng DVI, 1 cổng VGA (trừ DS-6401HDMI-T) 
• DS-6401 hỗ trợ cổng HDMI/VGA/BNC
• Hiển thị tín hiệu PC trên video wall
• Gộp và hiển thị màn hình
• Cross-window video roaming
• Hình ảnh mượt

DS-A82024D
Hệ thống lưu trữ mạng

DS-M5504HNI
NVR di động 4 kênh

• Bộ xử lý hình ảnh RISC 64 bit 
• 16 HDD, mỗi chiếc 4TB
• Ghi hình thời gian thực lên tới 180 kênh độ phân giải 4CIF
• Giao thức iSCSI/NFS/CFIS/FTP/HTTP/AFP
• Hỗ trợ thay thế HDD mà không cần tắt hệ thống
• Hai giao diện mạng Gibabit
• Thiết kế theo từng module, dễ bảo dưỡng bảo trì
• Thiết kế nguồn điện dự phòng, cho độ bền cao

• Băng thông đầu vào tối đa 400/640Mbps
• Hỗ trợ camera IP của các hãng khác
• Ghi hình ở độ phân giải lên tới 8MP
• Cổng ra HDMI và VGA (1920x1080P)
• Hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 10
• Hỗ trợ nguồn điện dự phòng
• F16: 16 cổng SATA; F24: 24 cổng SATA
• 1 cổng eSATA, 1 cổng mini SAS, 3 cổng USB 2.0
• /H: Hỗ trợ lên tới 12 cổng HDMI và màn hình cảm ứng LCD

DS-96128/256NI-F16/24 (/H) 
NVR nhúng siêu cấp

DS-A81016S
Hệ thống lưu trữ mạng

SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Thiết bị trung tâm

• Băng thông đầu vào tối đa 320Mbps
• Băng thông đầu vào 200Mbps 
• Hỗ trợ camera IP của các hãng khác
• Ghi hình ở độ phân giải lên tới 12MP
• Hỗ trợ chuẩn H.264/H.264+/H.265
• 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA
• Hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 10
• Hỗ trợ nguồn điện dự phòng
• 2 giao thức mạng kĩ thuật số
• Kích thước 2U

DS-9632/64NI-I8 
NVR nhúng 4K

• Quản lý thiết bị và user tập trung
• Tối đa kết nối 1024 thiết bị
• Maximum 16 control client
• Maximum 16 web client
• Maximum 24 mobile client
• Hỗ trợ thiết bị của hãng khác thông qua chuẩn ONVIF và SDK
• Các module bổ sung
LPR: Nhận dạng biển số xe
Giao dịch: Tích hợp POS và hệ thống giám sát
Quản lý doanh nghiệp: đếm người, bản đồ nhiệt, phân tích dữ 
liệu giao thông...
GIS: theo dấu phương tiện, hàng rào ảo GEO.

iVMS-5200 Professional 
Nền tảng quản lý hình ảnh



HOTEL

• Tối đa 184 kênh analog, hoặc 92 kênh TVI
• 92 cổng vào HDMI/DVI/VGA
• Tối đa 72 cổng ra HDMI/DVI/VGA
• Up to 72pcs screen joint
• Built-in Matrix
• Support joint, division and display
• Base map
• Cross-window video roaming
• Support hot plug
• Nguồn điện dự phòng

DS-C10S-11/22/41/E Bộ 
điều khiển TV Wall

DS-D5032FL 32 inch
DS-D5022FL 22 inch
Màn hình LCD

SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

• Màn hình kích thước 46” hoặc 55”
• -NL: Độ sáng 500cd/m2
• -NH: Độ sáng 800cd/m2
• Defog, low-light compensation
• Hình ảnh chân thực
• Chế độ chống nhiễu linh hoạt
• Cross color suppression
• Cổng vào HDMI, DVI, VGA, BNC, YpbPr
• Cổng ra DVI, VGA, BNC
• Điều khiển từ xa đối với hồng ngoại, địa chỉ ID
• Điều khiển qua dây RS232

DS-D2046NL/H – C
DS-D2055NL/H – B
LCD Bezel Ultra Slim

• Độ phân giải Full HD 1080P 8bit/10bit 2 kênh LVDS (1920x1080)
• Adopt 3D digital comb filter
• True color OSD and user-friendly operation menu
• Adopt mstar ACE-5 auto color and image enhancement angine, 
to improve image contrast, detail
• 1 channel HDMI 1.3 input interface support HDCP 1.2
• Hỗ trợ đầu vào hình ảnh
• Hỗ trợ cổng vào/ra âm thanh

DS-6102 HLI/GW  
Đầu ghi hình cầm tay

• Chuẩn nén hình ảnh H.264
• Màn hình cảm ứng IPS 3.5 inch
• Camera HD 5MP
• Ghi hình độ phân giải lên tới HD 1080P
• Lưu trữ thẻ nhớ Micro SD lên tới 32GB
• Tích hợp module 3G và GPS

DS-1100KI
Bàn phím gắn mạng

• Màn hình cảm ứng TFT 7 inch
• Xem trực tiếp và xem lại
• Thiết bị điều khiển video wall
• 4-axis joystick
• Macro command operation
• Điều khiển lên tới 255 camera analog thông qua RS-485
• Tương thích với camera IP, DVR/NVR, bộ giải mã của HIKVISION



 GIẢI PHÁP GIÁM SÁT THÔNG MINH
NGÀNH DỊCH VỤ DU LỊCH & KHÁCH SẠN

Công ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Phương Việt
113 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
www.phuongvietgroup.com
094.108.9999 | 043.715.3025
contact@phuongvietgroup.com




