
APLICAÇÃO DA LEI
NO CAMPO

DELEGACIA

Wi-Fi 3G, 4G

Introdução
Os agentes de segurança não tem tempo a perder para chegar ao lugar certo na hora certa. Mas as situações podem sair do 

controle rapidamente. Às vezes, eles não podem pedir reforços quando são extremamente necessários ou não há evidências 

convincentes em caso de disputa. 

Os agentes de segurança precisam de equipamentos projetados para sua proteção, facilitar o gerenciamento de evidências 

e ajudar a assumir o controle em uma emergência. Quando os policiais precisam de equipamentos de áudio e vídeo para ir 

aonde vão e permanecer conectados para operações bem informadas, eles precisam da solução de aplicação móvel da 

Hikvision.



Produtos

DS-MCW405 DS-MCW407
• 1080p @ 25 fps 

• Codec H.264, H.265 

• Bateria de 2800 mAh para 
12 horas de gravação 

• GPS integrado, módulos Wi-Fi 

• Luzes IR comutáveis 

• Proteção de ingresso IP67 

• 75 × 55 × 24 mm, 108 g

• 1080p @ 25 fps 

• Codec H.264, H.265 

• Tela LCD de 2 polegadas 

• Bateria de 3220 mAh para 12 horas de 
gravação 

• Módulos GPS, 3G/4G, Wi-Fi integrados 

• Luzes IR comutáveis 

• Proteção de ingresso IP67 

• 82,6 × 58 × 29 mm, 159,5 g

DS-MH2311(C)

DS-MDS003

• 1080p @ 30 fps 

• Codec H.264, H.265 

• Tela LCD de 2,4 polegadas 

• Bateria substituível de 3300 mAh para 12 horas de gravação 

• Módulos GPS, 3G/4G, Wi-Fi integrados 

• Luzes IR comutáveis 

• Proteção de ingresso IP67 

• 95 × 60 × 29 mm, 190 g

• Design de sistema duplo Android e Linux 

• Suporta montagem em parede, montagem em suporte móvel 
e montagem em mesa 

• Tela sensível ao toque de 13,3 polegadas com resolução de 
1920 × 1080 

• 8 portas de câmera usadas no corpo por padrão; expansível 
até 32 portas 

• Suporta 6 discos rígidos (até 8 TB cada) com RAID0, RAID1 e 
RAID5 personalizáveis 

• Desbloqueie câmeras usadas no corpo usando 
reconhecimento facial ou verificação de senha
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WATER-PROOF

DROP-PROOF 

ANTI-SNOWDUST-PROOF

RAIN-PROOF

Desempenho confiável 
em movimento

Testadas e comprovadas inúmeras vezes em campo, as câmeras de uso corporal da Hikvision são adaptadas para os rigores do 

trabalho. Eles são compactos e fáceis de usar, resistentes à poeira, chuva e neve com exteriores à prova de água e à prova de 

queda. O design robusto garante gravação de vídeo estável mesmo quando os usuários estão em ambientes adversos ou no 

meio da ação.

As câmeras corporais da Hikvision apresentam um grande 

botão de gravação na frente e, na lateral, botões para 

alternar para o modo mudo, gravar clipes de áudio, enviar 

sinais de alarme e ativar outras funções úteis. Todos 

contribuem para uma operação mais fácil com uma mão em 

movimento – mesmo com luvas.

O botão “push to talk” nas câmeras Body Worn da Hikvision (em 

modelos selecionados) permite áudio bidirecional, configurando 

o dispositivo como um microfone e alto-falante. Dessa forma, os 

usuários podem se comunicar com a central para pedir reforços e 

muito mais, a qualquer momento.

Design compacto e robusto

Operação fácil e intuitiva

Chamada de Emergência 

Luz infravermelha

Gravação

Luz infravermelha
Luz LED

Fita

Capturar

ON/OFF

Pressione para falar



As câmeras corporais da Hikvision vêm com uma variedade de acessórios de plástico e metal para montagem no peito e no 

ombro, prendendo perfeitamente a câmera a um uniforme.

O aplicativo suporta categorização, visualização ao vivo e 

reprodução de imagens de vídeo em um telefone celular.

As câmeras usadas no corpo da Hikvision gravam vídeo de alta 

definição por até 12 horas com uma única carga. A gravação 

com turnos prolongados significa maior tempo de conexão e 

melhor proteção. Além disso, a bateria recarregável (em modelos 

selecionados) pode ser removida e trocada em movimento, para que 

os usuários não fiquem sem energia mesmo em turnos prolongados.

Acessórios de fixação flexíveis 

Aplicativo Móvel de 
Assistência

Tempo de gravação extra-longo

Clipe de Plástico Clipe de metal Clique rápido Clipe magnético Arnês de peito



 

Informação em tempo real no 
centro de monitoramento

A equipe do centro de comando pode obter instantaneamente um fluxo de vídeo dos agentes de segurança em campo.

O módulo GPS nas Câmeras corporais da Hikvision envia os dados de localização de cada usuário para o centro de comando em 

tempo real, para que o pessoal de comando possa determinar sua localização e rota de patrulha.

Visualização em tempo real

Visualização da localização em tempo real dos agentes



 

Gerenciamento seguro e 
eficiente dos dados

A proteção de dados é uma das maiores prioridades da Hikvision, desde a gravação de vídeo na câmera 

corporal até o gerenciamento de arquivos na dock station. A Hikvision toma, por exemplo, as seguintes medidas 

de proteção de dados: 

 

1. Os dados são criptografados seguindo o padrão AES-256 durante todo o processo. 

2. As imagens de vídeo marcadas são bloqueadas e não podem ser substituídas. 

3. Somente pessoal autorizado pode fazer download de imagens.

As Dock Stations Hikvision fornecem dois métodos de autenticação 

para vários usuários. 

 

1. Autenticação usando usuário e senha 

2. Autenticação por reconhecimento facial

Gerenciamento de dados e arquivos

Autenticação de usuário

A dock station só pode ser 
desbloqueada por um rosto 
ou credencial autorizado.

Portas escaláveis 
(8, 16, 24 ou 32 
câmeras)

Exibição dinâmica do 
progresso de carregamento 
e transmissão

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bem-Vindo Bem-Vindo

Faça login para continuar

Permanecer conectado Esqueceu o ID de usuário ou a senha?

Ainda não está registrado? Crie sua conta

Grande tela de toque


