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Giải pháp thông minh của Hikvision dành cho các khu công nghiệp là hệ thống IP hoàn chỉnh nhằm tăng năng 
suất lao động và bảo vệ an toàn khu vực đỗ xe. Giải pháp này đảm bảo an ninh liên tục ngày đêm với công nghệ 
siêu nhạy sáng hàng đầu trong ngành giám sát, kiểm soát vào ra tự động với modul ANPR, cảnh báo tự động 
với tính năng phát hiện sự kiện thông minh. Nhờ tích hợp các sản phẩm IP từ camera IP, NVR, phần mềm quản 
lý hình ảnh, giải pháp thông thông minh của Hikvision có thể xây dựng nền tảng giám sát đáng tin cậy, hoàn 
toàn tương thích và linh hoạt cho các khu công nghiệp.

Sơ đồ hệ thống - Khu công nghiệp

Màn hình HD            

NVR

iVMS-5200        

Camera IP
thông minh

Camera PTZ
thông minh           

Switch  Kiểm soát vào ra

Camera IP thông minh
với ANPR

Chuẩn nén cao cấp 
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Giám sát
kho hàng               

Bảo vệ
vòng ngoài             

Quản lý 
cổng vào Giám sát bãi đỗ xe

Bảo vệ
nhàmáy/
văn phòng

     Làm thế nào để bảo vệ vòng ngoài và đề phòng 
những sự kiện bất ngờ
Các sản phẩm Hikvision có độ phân giải lên đến 4K, tầm xa hồng ngoại 
đến 200m cùng công nghệ phát hiện sự kiện thông minh có thể bảo vệ 
vòng ngoài một cách tốt nhất.

    Làm thế nào để tăng tầm nhìn ban đêm, đảm bảo 
an toàn cho những hàng hóa giá trị
Camera hình chữ nhật trong nhà Hikvision với công nghệ siêu nhạy sáng 
DarkFighter và ống kính HD khẩu độ siêu lớn mang lại hình ảnh rõ ràng 
ngay cả trong môi trường ánh sáng yếu.

    Làm thế nào để có cả hình ảnh panoramic toàn 
cảnh và hình ảnh chi tiết độ nét cao
Hikvision kết hợp một camera mắt cá (fisheye) (cho hình ảnh toàn cảnh 
3600) với một camera PTZ độ phân giải 2MP (chụp hình chi tiết độ nét 
cao). Hai camera tương tác với nhau và hoạt động đồng thời qua thao tác 
nhấn-chuột-và-phóng-to, mang đến cho bạn cả hình ảnh toàn cảnh và 
hình ảnh chi tiết độ nét cao.

   Làm thế nào để gửi cảnh báo tự động khi một 
phương tiện đi vào khu vực cấm dừng đỗ
Camera bán cầu ngoài trời có hồng ngoại của Hikvision với tính năng siêu 
nhạy sáng và khả năng phát hiện xâm nhập có thể tự động gửi cảnh báo 
khi motọ phương tiện đi vào khu vực cấm.

 Làm thế nào để hình ảnh trong nhà cũng như bên 
ngoài đều rõ nét
Camera bán cầu có hồng ngoại của Hikvision với khả năng chống ngược 
sáng 140dB, công nghệ Triple Exposure, tầm xa hồng ngoại 30m có thể 
cho hình ảnh rõ nét mọi thứ cả trong nhà cũng như bên ngoài.

  Làm thế nào để xây dựng một nền tảng phần
mềm quản lý hệ thống an ninh linh hoạt, hoàn
toàn tương thích và độ tin cậy cao
Nền tảng iVMS-5200 Pro của Hikvision với các tính năng phong phú, độ 
tin cậy cao và dễ sử dụng, cho phép quản lý tập trung cả hệ thống báo 
động, hệ thống kiểm soát vào ra và phân tích hình ảnh thông minh.

    Làm thế nào để kiểm soát phương tiện ra vào hiệu 
quả nhất
Giải pháp thông minh của Hikvision cung cấp các camera hồng ngoại 
ngoài trời với tính năng siêu nhạy sáng, nhận dạng biển số (LPR), nhận 
dạng màu sắc phương tiện, cho phép kiểm soát phương tiện ra vào hiệu 
quả nhất.

 Làm thế nào để quan sát toàn cảnh bãi đỗ xe và tự 
động phát hiện kẻ đột nhập 
Camera PTZ có hồng ngoại ngoài trời của Hikvision có thể giải quyết vấn đề 
này với khả năng zoom 23x, theo dấu thông minh, công nghệ nhạy sáng và 
tầm xa hồng ngoại đến 200m.

 Làm thế nào chỉ sử dụng một camera có thể quan 
sát không có điểm mù
Hikvision có dòng camera mắt cá gắn mạng mini với nhiều tùy chọn độ 
phân giải (12MP, 6MP, 4MP, 3MP). Tất cả các camera này đều hỗ trợ làm 
phẳng hình ảnh bằng phần cứng hoặc phần mềm với đèn hồng ngoại 
quan sát ban đêm có thể bao phủ cả một khu vực mà không có bất kì 
điểm mù nào.
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SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT
DS-2DF5220S-DE4/W 
Camera PTZ trong nhà 2MP

DS-2CD2942F-IS 
Camera mắt cá mini 4MP

DS-2DF8223I-AEL 
Camera PTZ ngoài trời 
có hồng ngoại

DS-2DF8236I-AEL 
Camera PTZ ngoài trời có 
hồng ngoại

DS-2CD4A26FWD-IZ  
Camera ngoài trời có 
hồng ngoại

DS-2CD4125FWD-IZ 
Camera trong nhà có 
hồng ngoại

• Độ phân giải lên đến 2560x1440, 15fps
• Hình ảnh panoramic 1800
• Hỗ trợ làm phẳng hình ảnh trên phần mềm (iVMS5200P)
• Điều khiển ePTZ
• Thiết kế nhỏ gọn
• Tầm xa hồng ngoại lên đến 10m (-I)
• Cổng vào/ra âm thanh/cảnh báo (-S)
• Tích hợp Wi-Fi (-W) 

• Độ phân giải 1920x1080
• Hình ảnh full HD 1080p thời gian thực
• Zoom quang 20x
• Mã hóa thông minh với chuẩn nén cao cấp H.264+
• PHát hiện sự kiện thông minh: xâm nhập, vượt qua hàng rào, …
• Theo dõi thông minh (Smart Tracking)
• Ổn định hình ảnh điện tử

Tùy chọn sản phẩm: 
Tích hợp Wi-Fi (-W)

• Công nghệ siêu nhạy sáng Darkfighter
• Độ phân giải 1920x1080
• Lên tới 60fps ở độ phân giải full HD 1080p
• Chống ngược sáng 120dB WDR
• Ống kính tiêu cự thay đổi có động cơ 2.8-12mm lấy nét 

thông minh
• Mã hóa thông minh với chuẩn nén cao cấp H.264+
• Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
• Chuẩn bảo vệ IP67
• Nguồn 12VDC & PoE
• Hỗ trợ lưu trữ trên thẻ nhớ lên đến 128GB
• Hỗ trợ ANPR, lọc danh sách hai chiều 

Tùy chọn sản phẩm:
• Tích hợp bộ sưởi (-H)
• Cổng vào/ra cảnh báo/âm thanh (-S)

* Hỗ trợ ANPR cần quá trình tùy chỉnh, thuật toán 
nhận diện biển số LPR của Hikvision hỗ trợ nhiều 
khu vực. 

• Độ phân giải 1920x1080
• Công nghệ siêu nhạy sáng Darkfighter
• Chống ngược sáng 120dB WDR
• Zoom quang 32x với ống kính 4.5-162mm
• Mã hóa thông minh với chuẩn nén cao cấp H.264+
• PHát hiện sự kiện thông minh
• Theo dõi thông minh (Smart Tracking)
• Tầm xa hồng ngoại đến 200m
• Chuẩn bảo vệ IP66, chống va đập
• Nguồn 24VAC & High PoE

Tùy chọn sản phẩm: 
Cần gạt (-W)

• Độ phân giải 1920x1080
• Công nghệ siêu nhạy sáng Darkfighter
• Chống ngược sáng 120dB WDR
• Zoom quang 32x
• Mã hóa thông minh với chuẩn nén cao cấp H.264+
• PHát hiện sự kiện thông minh
• Theo dõi thông minh (Smart Tracking)
• Tầm xa hồng ngoại đến 200m
• Chuẩn bảo vệ IP66, chống va đập
• Nguồn 24VAC & High PoE

Tùy chọn sản phẩm: 
Cần gạt (-W)

• Công nghệ chống ngược sáng Lighfighter 140dB WDR
• Độ phân giải 1920x1080, lên tới 60fps
• Phát hiện xâm nhập thông minh
• Ống kính tiêu cự thay đổi có động cơ 2.8-12mm lấy nét 

thông minh
• Mã hóa thông minh với chuẩn nén cao cấp H.264+
• Tầm xa hồng ngoại lên đến 40m
• Chống va đập
• Nguồn 12VDC & PoE
• Hỗ trợ lưu trữ trên thẻ nhớ lên đến 128GB 



DS-2CD4526FWD-IZ 
Camera ngoài trời có 
hồng ngoại

DS-2CD4635FWD-IZHS  

3MP Outdoor IR Bullet Camera

DS-2CD63C2F-I 12MP 

Fisheye Network Camera
DS-2CD6362F-I 
6MP IR Fisheye Camera

DS-2CD4665F-IZ(S)(H) 
6MP Outdoor IR Bullet Camera

DS-2CD4626FWD-IZ  
Camera ngoài trời có hồng 
ngoại 2MP  

• Độ phân giải 2048x1536
• Lên tới 60fps ở độ phân giải full HD 1080p
• Chống ngược sáng 120dB WDR
• Ống kính tiêu cự thay đổi có động cơ 8-32mm lấy nét thông minh
• Mã hóa thông minh với chuẩn nén cao cấp H.264+
• PHát hiện sự kiện thông minh
• Tầm xa hồng ngoại lên đến 150m
• Chuẩn bảo vệ IP66, chống va đập
• Nguồn 24VAC & High PoE 

Tùy chọn sản phẩm:
• Tùy chọn ống kính 2.8-12mm hoặc 8-32mm
• Tích hợp bộ sưởi (-H)
• Cổng vào/ra âm thanh/cảnh báo (-S) 

• Công nghệ siêu nhạy sáng Darkfighter
• Độ phân giải 1920x1080
• Lên tới 60fps ở độ phân giải full HD 1080p
• Chống ngược sáng 120dB WDR
• Ống kính tiêu cự thay đổi có động cơ 

2.8-12mm lấy nét thông minh
• Mã hóa thông minh với chuẩn nén cao cấp 

H.264+
• Tầm xa hồng ngoại lên đến 70m
• Chuẩn bảo vệ IP66, chống va đập
• Nguồn 24VAC & High PoE
• Hỗ trợ lưu trữ trên thẻ nhớ lên đến 128GB
• Hỗ trợ ANPR, lọc danh sách hai chiều 

Tùy chọn sản phẩm:
• Tích hợp bộ sưởi (-H)
• Cổng vào/ra cảnh báo/âm thanh (-S)

* Hỗ trợ ANPR cần quá trình tùy chỉnh, thuật toán nhận diện 
biển số LPR của Hikvision hỗ trợ nhiều khu vực. 

• Công nghệ siêu nhạy sáng Darkfighter
• Độ phân giải 1920x1080, lên tới 60fps
• Chống ngược sáng 120dB WDR
• Ống kính tiêu cự thay đổi có động cơ 

2.8-12mm lấy nét thông minh
• Mã hóa thông minh với chuẩn nén cao cấp 

H.264+
• Tầm xa hồng ngoại lên đến 40m
• Chuẩn bảo vệ IP66
• Nguồn 12VDC & 24VAC & PoE
• Hỗ trợ lưu trữ trên thẻ nhớ lên đến 128GB 

Tùy chọn sản phẩm:
• Tích hợp bộ sưởi (-H)

• Hình ảnh panoramic 3600
• Độ phân giải lên đến 4000x3072, 20fps
• Điều khiển ePTZ độ phân giải 1600x1600
• Hỗ trợ phân tích bản đồ nhiệt
• Làm phẳng hình ảnh bằng phần cứng
• Hỗ trợ làm phẳng hình ảnh trên phần mềm (iVMS5200P)
• 6MP: DS-2CD6362F-I
• 3MP, WDR: DS-2CD6332FWD-I 

Tùy chọn sản phẩm:
• Phiên bản ngoài trời (-V)
• Cổng vào/ra âm thanh/cảnh báo (-S) 

• Độ phân giải 3072x2048
• Tốc độ khung hình lên đến 25fps
• Chống ngược sáng
• Ống kính tiêu cự thay đổi có động cơ 2.8-12mm
• Chuẩn bảo vệ IP66, chống va đập
• Tầm xa hồng ngoại lên đến 70m
• Đầy đủ bộ tính năng thông minh
• (-S) Tùy chọn cổng vào/ra cảnh báo/âm thanh
• (-H) Tùy chọn tích hợp bộ sưởi & quạt 

• Độ phân giải 3072x2048
• HÌnh ảnh panoramic 3600
• Nhiều chế độ hiển thị
• Điều khiển ePTZ
• Hồng ngoại tầm xa lên đến 15m
• Hỗ trợ ghi hình trên thẻ nhớ
• Tùy chọn phiên bản ngoài trời IP66 (-V) 
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• Màn hình LVDS HD độ phân giải 1920x1080
• Góc nhìn ngang lên tới 1700
• Bộ lọc kỹ thuật số 3D
• OSD màu sắc thực
• Hỗ trợ tỉ lệ 16:9 hoặc 4:3
• Tích hợp loa và bộ khuếch đại âm thanh
• Tích hợp cổng HDMI
• Giảm nhiễu 3D 

• Giao diện dễ sử dụng
• Tích hợp đồng thời hệ thống kiểm soát vào ra, 

POS, hệ thống quản lý tòa nhà, …
• DDNS miễn phí và dịch vụ tùy chỉnh
• Giải pháp cơ sở dữ liệu và lưu trữ đa điểm
• Mức giá hợp lý 

DS-2CD6026FHWD-A
Camera chữ nhật trong nhà 
2MP

DS-9632/64NI-ST(-RT) 
NVR

DS-D5021FC  
Màn hình HD 21-inch

iVMS-5200 Professional  
Nền tảng quản lý hình ảnh

DS-7716/32NI-ST(-SP)  
NVR

• Công nghệ siêu nhạy sáng Darkfighter
• Độ phân giải 1920x1080, lên đến 60fps
• Ống kính 7-33mm/F0.95 
• Tự động bù nét
• Chống ngược sáng 120dB WDR
• Mã hóa thông minh với chuẩn nén cao cấp H.264+
• Nguồn 12VDC & 24VAC & PoE
• Hỗ trợ ghi hình trên thẻ nhớ lên đến 128GB
• Phát hiện sự kiện thông minh 

• Đầu vào 32/64 kênh
• Băng thông đầu vào/đầu ra lên đến 

200/160Mbps (đầu ghi 32 kênh)
• Độ phân giải ghi hình lên đến 5Megapixel
• Cổng ra HDMI và VGA độ phân giải 

1920x1080
• Hỗ trợ 4 cổng SATA
• Quản lý hạn mức dung lượng ổ cứng
• 16 cổng PoE độc lập 100Mbps (-SP)
• Kích thước gắn tủ rack 19-inch 1.5U 

• Đầu vào 16/32 kênh
• Băng thông đầu vào/đầu ra lên đến 

200/160Mbps (đầu ghi 32 kênh)
• Độ phân giải ghi hình lên đến 5Megapixel
• Cổng ra HDMI và VGA độ phân giải 1920x1080
• Hỗ trợ 4 cổng SATA
• Quản lý hạn mức dung lượng ổ cứng
• 16 cổng PoE độc lập 100Mbps (-SP)
• Kích thước gắn tủ rack 19-inch 1.5U 
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MỘT HỆ THỐNG HOÀN CHỈNH
 NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG
VÀ ĐẢM BẢO ANH NINH KHU VỰC ĐỖ XE

GIẢI PHÁP THÔNG MINH
DÀNH CHO KHU CÔNG NGHIỆP 

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




