
Garanta seu sucesso 
com Soluções de Ponta a Ponta

SEGURANÇA 
POR VÍDEO

SISTEMA DE
ALARME

GERENCIADOR
DE ACESSO

VÍDEO
PORTEIRO

CONTROLE 
POR APP

Levando sua segurança para o próximo nível em todos os cantos

Integrando diferentes dispositivos para adicionar uma eficiência extra e precisa

Mantendo tudo ao alcance com controles inteligentes

ACESSE O
QR CODE E
SAIBA MAIS



PRODUTOS

DS-2CD1027G0-L
• Resolução de 2 MP
• Lente fixa de 2.8 mm
• F1.0

DS-2CD1347G0-L
• Resolução de 4 MP
• Lente fixa de 2.8 mm
• 120 dB WDR

Segurança de Vídeo

DS-2CD2346G2-ISU/SL
• Resolução de 4 MP
• Lente fixa de 2.8 mm
• 120 dB WDR

DS-2CD2047G2-LU/SL
• Resolução de 4 MP
• Lente fixa de 2.8 mm
• 130 dB WDR

DS-2CD2T87G2P-LSU/SL
• Resolução de 4K
• 180° Visualização panorâmica
• 130 dB WDR

DS-2DE2A204IW-DE3
• Resolução de 2 MP
• Lente fixa de 2.8 ~ 12 mm
•  PTZ

DS-2CD3756G2T-IZS
• Resolução 5 MP
• Lente fixa de 2.7 ~ 13.5 mm
• 120 dB WDR

DS-2CD3056G2-IS
• Resolução de 5 MP
• Lente fixa de 2.8 mm
• 120 dB WDR

7616NXI-K1

• 16 canais
• Reconhecimento facial
• 12M

7732NXI-K4/16P
• 32 canais
• Reconhecimento facial
• 16 PoE

DS-2CD2047G2-LU
• Resolução de 4 MP
• Lente fixa de 2.8 mm
• 130 dB WDR

DS-2CD2347G2-LU
• Resolução de 4 MP
• Lente fixa de 2.8 mm
• 130 dB WDR

iDS-7216HQHI-M1/S

• 16 canais
• 4 canais para perímetro
• 4M Lite

iDS-7232HQHI-M2/S
• 32 canais
• 4 canais para perímetro
• 4M Lite



DS-KH6320-WTE1 
Uni. Interna IP (TELA) 2° Geração WiFi        
• Monitor LCD 7 “ Resolução de 1024x 600                                                                                      

• Captura Automática do visitante ao efetuar 
chamada

• Permite visualizar até 16 câmeras

DS-KV8113-WME1(B)
Estação de Porta
• Câmera grande angular HD de 2 MP

• Wi-Fi, PoE, IP65

• Configurável pela Web

DS-K1T341AMF
Terminal de Reconhecimento Facial

• Tela sensível ao toque de 4,3 polegadas

• Velocidade de reconhecimento inferior a 0,2 s

• Anti-spoofing para garantir a segurança de acesso

• Suporta 3.000 imagens faciais e 3.000 cartões

DS-K1T342MFWX
Terminal de Reconhecimento Facial

• Tela sensível ao toque de 4,3 polegadas

• Suporta 1.500 faces, 3.000 impressões digitais e 
3.000 cartões

• Reconhecimento facial de aprendizado profundo

DS-K1T671MF-L
Terminal de Reconhecimento Facial

• 10.000 faces, 10.000 cartões RFID, 5.000 biometrias                                                                                                                           

• Tela LCD sensível ao toque de 7 polegadas                                         

• Lente de angulo amplo angular de 300.000 pixels     

• Distância reconhecimento facial: 0.3m a 3m

DS-K1T343MWX
Terminal de Reconhecimento Facial

• 1,500 faces, 3000 cartão                                         

• Tela LCD sensível ao toque de 4.3 polegadas                                                           

• Lente de angulo amplo angular de 2MP     

• Detecção 3D para prevenir fraude facial (contra 
foto e entre os outros) 

• Suporta TCP / IP, DC 12V / 2A.       

Controle de Acesso & Vídeo Porteiro

DS-PDPC12P-EG2-WE
Detector de Câmera PIR

• Alcance de comunicação RF ultra longo  (até 800 m 
em áreas abertas)

• Alcance de detecção de 12 m / 85,9° com até 30 kg 
de imunidade a animais de estimação

• Capturando até 20 fotos para verificação visual em 
formato de vídeo

DS-PKF1-WE
Controle Remoto
• Até 900 m de distância de transmissão

• Personalização de combinação de teclas

DS-PS1-I-WE
Sirene Interna
• Até 1.600 m de distância de transmissão

• Saída de som de até 110 dB

DS-PDP15P-EG2-WE
Detector PIR

• Tecnologia IFT 

• Compensação de temperatura digital 

• Tecnologia sem fio Tri-X

• Até 1.600 m de distância de transmissão

• 15 m, faixa de detecção de 85,9°

• Até 30 kg de imunidade a animais de estimação

DS-PK1-E-WE
Teclado LED

• Distância de transmissão de até 1.200 m

• Chamada de ajuda com um toque

• Full touch

DS-PDMCS-EG2-WE
Detector Magnético Fino
• Tecnologia sem fio Tri-X

• Distância de transmissão de até 1.200 m

• Design moderno e slim

DS-PWA64-L-WE
Central de Alarme (64 zonas e 16 partições)
• Longa distância de transmissão sem fio

• Verificação de alarme com vídeos ou imagens

• Comunicações de dados via Wi-Fi, LAN e GPRS

• Tecnologia sem fio Tri-X e CAM-X

DS-PR1-WE
Repetidor sem Fio
• Tecnologia sem fio Tri-X e CAM-X

• Até 1.600 m de distância de transmissão

• Emparelhamento automático com detectores e 
periféricos

• Longo tempo de backup da bateria

• Compatível com PIRCAM

Linha de Alarmes Sem Fio



CHECK-IN 
NO SEU NEGÓCIO 

A QUALQUER MOMENTO, 
DE QUALQUER LUGAR

Basta instalar o aplicativo Hik-Connect em seu 

smartphone para ter acesso total a:

Gerencie seus dispositivos Hikvision na 

estação de tela sensível ao toque interno 

com o aplicativo Hik-Connect instalado. 

Você pode verificar o status do dispositivo, 

rede e bateria, temperaturas ambientais 

e outros dados importantes em uma única 

tela.

• Feeds de vídeo em tempo real

• Notificações instantâneas dos eventos

• Acesso ao vídeo gravado 24h por dia, 7 dias por semana

• Controle remoto e comunicação

Mantenha-se informado em qualquer lugar

Gerenciamento tudo em um

Um aplicativo inteligente e prático é seu assistente 

pessoal, mantendo você informado sobre o que 

está acontecendo em suas instalações para que 

você aproveite ao máximo sua implantação de 

segurança, onde quer que esteja.

Centro de Gerenciamento de 
Segurança Residencial



   

Todo proprietário de empresa é multitarefa - satisfação do cliente, gerenciamento de equipe, orçamento... 

E, acima de tudo, você deve manter tudo e todos em seu local seguros e protegidos. 

Na Hikvision, entendemos seus desafios diários e sabemos como ajudá-lo a proteger seus ativos todos os 

dias, especialmente quando você precisa se concentrar em tarefas mais exigentes e produtivas.

Por isso, adaptamos soluções prontas para o futuro para ajudá-lo onde é mais necessário. Leia mais.

INOVAÇÕES PARA 
AJUDAR VOCÊ A 
CUIDAR MELHOR DO
SEU NEGÓCIO



As câmeras e gravadores de vídeo habilitados para AcuSense da Hikvision trazem análises 

de vídeo automatizadas para todos, acionando alarmes de violação precisos com taxas de 

alarmes falsos minimizadas.

As câmeras habilitadas para ColorVu reproduzem cores e detalhes vívidos com 

pouca luz, até 0,0005 lux – o equivalente à luz das estrelas em uma noite sem lua. 

Essa incrível capacidade de intensificar a luz ambiente mínima e facilitar o cuidado 

e a proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana, é alcançada por meio de dois 

recursos avançados:

As câmeras habilitadas para Live Guard da Hikvision afastam automaticamente 

os invasores com luz e som antes mesmo de entrarem em seu prédio. Você 

também pode personalizar as mensagens de áudio a serem transmitidas por 

suas câmeras de segurança.

• Detecção de objetos classificados – Detectando pessoas, veículos ou ambos com algoritmos de aprendizado profundo

• Análise de autoaprendizagem* – Otimizando a precisão da detecção aprendendo e adaptando-se a qualquer cena

Pesquisas de vídeo fáceis – Reproduzindo imagens de vídeo classificadas em “Arquivos de pessoa” e “Arquivos de veículo”

*Um recurso futuro com NVRs K-Series com AcuSense

• F1.0 Super Aperture – Capturando o máximo de luz 

possível para o sensor

• Sensor grande de 1/1,2” - Maximizando o uso da luz 

disponível

Os sistemas de segurança de vídeo com inteligência 

artificial fazem mais do que apenas mantê-lo alerta 

à atividade na câmera. Eles também agem de forma 

automática e proativa para resistir aos riscos de 

segurança – a qualquer hora e sob qualquer luz.

Receba alarmes de transgressão 
precisos com IA

Veja em cores, mesmo na escuridão

Avisar ou Informar com Luz e Som

OBTENHA UM 
LINHA ATIVA 
DE DEFESA



O terminal de reconhecimento facial MinMoe da Hikvision concede 

acesso a pessoas por meio de autenticações eficientes e sem toque. 

Você também pode usar um terminal MinMoe como uma solução de 

atendimento pontual eficiente e sem contato.

Os intercomunicadores de vídeo da Hikvision estendem 

seus olhos e ouvidos para facilitar a comunicação com 

os visitantes o tempo todo. Você pode falar e destravar 

portas remotamente com o aplicativo Hik-Connect.

• Tempo de reconhecimento curto em 0,2 segundos

• Alta precisão de reconhecimento acima de 99%

• Estação de porta – 2 MP, câmera Fisheye de 180° 

com WDR, módulo de tela sensível ao toque, design 

resistente a vandalismo

• Estação interna – tela sensível ao toque de 10 

polegadas com sistema Android 10

Acesso e Presença Sem Toque

Comunicação sem esforço com os 
visitantes

GERENCIAR ACESSO 
COM MENOS 
ESFORÇO
Gerenciar o acesso a áreas sensíveis em sua empresa não é tarefa fácil, e a maioria das pessoas percorreu 

um longo caminho desde o uso de chaves, senhas e impressões digitais. Mas à medida que a tecnologia 

avança, melhores soluções se tornam disponíveis.



Escolha entre uma variedade de detectores internos e 

externos integrados e altamente confiáveis para intrusões, 

incêndio e vazamentos de água e gás, com a capacidade 

de se conectar a outros dispositivos Hikvision.

Quando um alarme é acionado por um detector, você também 

recebe um videoclipe de 7 segundos da cena por e-mail ou 

aplicativo móvel, para que possa sempre verificar e entender melhor 

o que está acontecendo.

• Opções abundantes para detectores com e sem fio

• Um único toque para armar ou desarmar todo o 

sistema

Suas instalações merecem proteção total, abrangendo tudo o que é vulnerável a invasão, vandalismo, roubo ou 

quaisquer outros incidentes inesperados. É por isso que você precisa de sistemas de segurança especialmente 

projetados e instalados profissionalmente, como os sistemas de alarme AX PRO e AX Hybrid PRO da Hikvision, que 

funcionam de forma intuitiva e proativa para proteção completa 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Instale-o, configure-o e fique tranquilo.

Vários detectores para implantação 
flexível

Verificar alarmes com evidência visual

TENHA CERTEZA 
COM DETECTORES CONFIÁVEIS 
& ALARMES


