
Smart logistics oplossing
Nieuwe technologie in de moderne logistiek

Minder arbeid Hogere efficiëntie Hogere kwaliteit Meer veiligheid





Achtergrond van de industrie

Logis�ek is een bedrijfstak die al eeuwen bestaat, maar in het verleden zelden in het nieuws
kwam.

Met de snelle groei van de e-commerce-industrie, die Amazon, Alibaba, enzovoort omvat, is de
logis�eke markt veel groter geworden, waardoor sinds 2010 meer en meer belangrijke spelers
in deze industrie zijn aangetrokken.

In 2018 zijn de Top 50 logis�eke bedrijven in de wereld voornamelijk verdeeld in de regio Azië-
Pacific, Europa en Noord-Amerika. UPS, DHL en FedEx zijn de top 3 van interna�onale logis�eke
bedrijven, met gecombineerde inkomsten van meer dan 60 miljard Amerikaanse Dollar.
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•  Enorme hoeveelheid pakke�en, hoe te leveren
    met een hogere efficiën�e? 
   - De expreslogis�ek groeit snel in China, met een jaarlijks
     bezorgvolume van meer dan 50 miljard pakke�en in
     2018. Dat betekent dat er gemiddeld meer dan 130
     miljoen pakke�en per dag zijn vervoerd.
   - Hoe de pakke�en efficiënt te leveren aan de               
     eindgebruiker is een grote uitdaging voo logis�eke        
     bedrijven geworden.

481,000

425, 000

499,018 

• Niet alleen snelheid, klanten willen meer kwaliteit
  - E-commerce en de nieuwe detailhandel zijn belangrijke
    drijfveren voor de logis�ek, maar tegelijk eisen de
    klanten een logis�eke dienstverlening van hogere
    kwaliteit. Geen gebroken en ontbrekende pakke�en.
   - Zij verwachten logis�eke dienstverlening van hogere
    kwaliteit.

•  Brand- en diefstalbestendig, hoe voorkom je 
    verliezen?
   - Brandveilig en diefstalbestendig zijn de 2 belangrijkste
     veiligheidseisen voor opslagcentra. Elk jaar gebeuren er
     erns�ge brandongevallen en er wordt meer en meer
     aandacht besteed aan deze kwes�es.
   - Meer magazijnen zijn begonnen met het implementeren
     van FSR (Facility Security Requirements) in hun
     ontwerpen, wat de officiële TAPA standaard is voor
     beveiligde opslag en bewaring. 

Uitdagingen

Huidige uitdagingen

Opera�onele kosten (UPS)

Opera�onele kosten in 2018
Aantal medewerkers

Vergoedingen en uitkeringen
Aangekocht transport
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Verandering in pakketvolume van 2010-2018 (in 100 miljoen,%)

Jaar-op-jaar groei (%)Pakketvolume (100 miljoen stuks)

FedEx DHLUPS

57.34% 

20.80% 

5.32% 

2.69% 
13.89% 

Data is gebasseerd op het jaarverslag van 2018*
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•  Beperkte middelen en hogere kosten, 
    hoe daar mee om te gaan?
   - Logis�eke bedrijven werken al�jd met arbeidsintensieve
     werkscenario's. De figuur links toont het aantal
     werknemers in de Top 3 van interna�onale logis�eke
     bedrijven.
   - De arbeidskosten van UPS maken ongeveer 57% uit
     van hun totale bedrijfskosten.
   - Het is noodzakelijk hun arbeidskosten te verminderen.
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•  Enorme hoeveelheid pakke�en, hoe te leveren
    met een hogere efficiën�e? 
   - De expreslogis�ek groeit snel in China, met een jaarlijks
     bezorgvolume van meer dan 50 miljard pakke�en in
     2018. Dat betekent dat er gemiddeld meer dan 130
     miljoen pakke�en per dag zijn vervoerd.
   - Hoe de pakke�en efficiënt te leveren aan de               
     eindgebruiker is een grote uitdaging voo logis�eke        
     bedrijven geworden.

• Het is �jd om te innoveren en te upgraden  
   De toename van investeringen in de logis�eke sector leidt tot
   de adop�e van nieuwe technologie. Volgens professioneel
   onderzoek zullen goedkope sensoren, big data, cloudlogis�ek,
   IOT, robot en automa�sering, AI enz. De sleuteltechnologieën
   in deze industrie zijn voor de komende 5 jaar.

• Wat zijn de kern competen�es van Dahua?  
   Innova�e is een belangrijke drijvende kracht en de eerste
   kerncompeten�e van Dahua. Elk jaar investeren we
   ongeveer 10% van de omzet in R&D en innova�e.
   Kwaliteit is een fundament en de 2e kerncompeten�e van                  
   Dahua.
   We hebben een sterke produc�ecapaciteit en een     
   end-to-end kwaliteitsborgingssysteem om klanten van hoge      
   kwaliteit producten en oplossingen te bieden.
   Service is een reputa�e en de derde kerncompeten�e van    
   Dahua.
   We hebben toegewijd om samen te werken met onze    
   partners om professionele, snelle en end-to-end leverings- en
   servicemogelijkheden in de hele wereld op te ze�en.

Hoe de uitdagingen op te lossen? 

• Waarin kunnen wij van meerwaarde zijn?

Big data Cloud logis�ek

Robot /
automa�sering

Kunstma�ge
intelligen�e

IOT

1

2

3
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Hogere efficiën�e Hogere kwaliteit

Gevanceerde technologie 
Ins�tuut

Kunstma�ge intelligen�e en 
baanbrekend

 technologisch onderzoek

Big Data Ins�tuut
Cloud compu�ng, 

cloud opslag, 
big data technologisch onderzoek

IoT Technologie Video Cloud

Big Data

Applica�e
so�ware mogelijkheden

Kunstma�ge intelligen�e

Machine Vision

• Vervang handma�ge
   bediening door
   automa�seringssysteem
• Gebruik AI-technologie
   voor management

• Minimaliseer opera�onele
   stappen en op�maliseer
   het proces
• Verbeter de werksnelheid

• Visuele en AI technologie 
   helpen het proces-
   management verbeteren
• Gebruik big data voor
   analyse en verbetering

• Toegangscontrole voor 
    in- en uitgang
• Terreinbewaking
• Brand- en rookdetec�e
• 360° videobewaking
zonder blinde vlekken

Smart logistics solutions
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sensor
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  Warehouse/Magazijn:
 - Verleent opslagdiensten die kunnen worden
  geëxploiteerd door e-commerce of logis�eke  bedrijven.
- Pikt goederen volgens orderinforma�e, verpakt en
  sorteert ze naar diffedere koeriers.

  A�aal-/Leveringssta�on
- Franchise of rechtstreeks geëxploiteerd door logis�ek bedrijf.
- Voert basis sorteer- en verzamelwerkzaamheden uit.

  Distribu�ecentrum
- Gewoonlijk rechtstreeks geëxploiteerd door logis�ek bedrijf.
- Gelegen in belangrijke transportsteden.
- Pakke�en sorteren en naar verschillende bestemmingen    
  vervoeren.

Logis�ek werkstroom

Oplossingsomvang

Pakke�en a�alen Sorteren & transport

Leverings- en a�aalsta�on Distribu�ecentrum

Distribu�ecentrum

Warehouse/Magazijn 

Pakke�en leveren

De klant Leverings- en a�aalsta�on

Overzicht oplossing

Pakket
management

Personeel
management

Gebouw 
management

Voertuig
management

4 onderdelen

3 Scenarios

Smart logistics oplossing
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Meerwaarde voor de gebruiker

•  Ondersteunt automa�sche nummerplaatherkenning
    voor efficiënt voertuigbeheer bij de in- en uitgang.
•  De scanmodule van het Under Vehicle Surveillance
    System (UVSS) is uitgerust met een lijnscancamera die
    een volledig beeld met hoge resolu�e van het chassis
    van het voertuig vastlegt, wat beantwoordt aan de hoge
    veiligheidseisen van de klant.
•  Het systeem registreert het beeld van het chassis en het
    kenteken van het voertuig, dat kan worden opgezocht in
    lokale opslag of op een centraal pla�orm.

Details oplossing

In- en uitgang

Aanbevolen producten

UVSS Scanning Module ANPR Camera

Ingang personeel 3

2Omheining

5 Voorraad gebied

4 Inkomende goederen

6 Inpak gebied

7

9 Management center

8 Docks

1 In- en uitgang

Warehouse/Magazijn

Smart Express Logistics Solution
Enabling New Technology in Modern Logistics

Uitgaande goederen
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Meerwaarde voor gebruikers

• Voorkomt dat onbevoegd personeel het magazijn betreedt.
• AI-camera biedt nauwkeurige alarmen, met een lager percentage  
   van <2% in valse alarmen veroorzaakt door kleine dieren, 
   boombeweging, schaduwen en felle lichten.
• Starlight nachtzicht verbetert de nauwkeurigheid 's nachts.
• Ondersteunt slim zoeken naar alarmen in het centrale pla�orm.

Omheining

Ingang personeel

Aanbevolen producten

Meerwaarde voor gebruikers

• Maakt toegangscontrole handiger, nauwkeuriger en efficiënter.
• Ondersteunt integra�e met aanwezigheidsmanagementsysteem.
• Zwarte lijst alarm om de veiligheid van bedrijfsinforma�e en
   eigendommen te waarborgen.
• Face search of tracking is beschikbaar indien nodig.

Aanbevolen producten

AI Perimeter Camera

Gezichtsherkenning , toegangscontrole
en �jdsregistra�e terminal

GezichtsherkenningPincodePas

Toegangs-
controle

Blacklist 
Alarm

Aanwezigheids-
beheer

Face 
Search

Smart logistics oplossing
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Meerwaarde voor gebruikers

• Sta�c DWS integreert barcodescanning, wegen en op�onele
   dimensionering, waarmee de gegevens op een bepaald
   moment naar de klanten kunnen worden gestuurd.
• Upgrade handma�ge bediening naar automa�sche bediening
   om de efficiën�e te verbeteren.

Inbound gebied

Aanbevolen producten

Sta�c DWS System 

Meerwaarde voor gebruikers

• 360°panoramisch overzicht zonder blind spots die ideaal is voor
   grote open ruimtes
• Gemakkelijk inzetbaar omdat hij 8 conven�onele camera's
   kan vervangen.
• Met IR-verlich�ng kunnen gedetailleerde beelden worden
   vastgelegd bij weinig licht of zelfs in totale duisternis.

Aanbevolen producten

Fisheye Camera

360° overzicht over het inbound gebied

1 fisheye camera = 8 conven�onele camera’s

360°

Smart logistics oplossing
Nieuwe technologie in de moderne logistiek
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Voorraad gebied/ Stellingen

Meerwaarde voor gebruikers

• Integreert thermische en zichtbaar-licht technologie in één
   camera die voldoet aan de mul�-eisen met één apparaat.
• Deep-learning Intelligent algoritme ondersteunt brand- en
   rookdetec�e, wat veiligheidsongevallen kan helpen
   voorkomen.
• Detec�e van het hoogste en laagste temperatuurpunt voor
   het hele FOV-bereik.
• Slimme alarmkoppeling, met wit licht en luidspreker. 

Aanbevolen producten

Meerwaarde voor gebruikers

• Het toegangscontrolesysteem registreert elke toegang in het gebied.
• Het openen van deuren wordt op video geregistreerd.

Aanbevolen producten

Thermal Dome Camera

RFID Reader 

IP Camera

Exit Bu�on

Deur

Thermal Bullet Camera 

Voorraad gebied/ Hoogwaardige producten

Access 
Controller

Smart logistics oplossing
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Inpakgebied

Meerwaarde voor gebruikers

• Vervangt het handma�g scannen van codes door een automa�sch barcode leessysteem met >99% herkenningspercentage.
• Combineert het barcode leessysteem met IP camera die de pakket tracking oplossing kan vervullen.

Aanbevolen producten

Area Camera IP Camera

IP Camera

Controller Licht

Licht

Lens

Outbound gebied

Aanbevolen producten

Area Camera 3D CameraLens

Meerwaarde voor gebruikers

• Dynamic Dynamic Top DWS ondersteunt de integra�e van barcode, afme�ngen en gewicht (op�oneel), waardoor het
   werksta�on tot een minimum kan worden beperkt.
• Ondersteunt opera�ewerkzaamheden met max. 2m / s transportband
• Top DWS-systeem integreert intelligen�e-algoritme dat een herkenningspercentage van> 99% en een nauwkeurigheid van      
   +/-10 mm kan bereiken.
• Combineert het systeem voor het lezen van barcodes met een IP-camera die zou kunnen voldoen aan de oplossing voor het    
   volgen van pakke�en.

Smart logistics oplossing
Nieuwe technologie in de moderne logistiek
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ANPR Camera 

Docks

Meerwaarde voor gebruikers

• Gebruik ANPR voor voertuigbeheer en bewaking van de
   dockstatus.
• Kan worden gecombineerd met het voertuigplanningssysteem    
   van de klant voor een efficiëntere taakplanning.

Aanbevolen producten

Display Control Keyboard DSS Server NVR 5X-4KS2

Management Center

Voordelen voor gebruikers

• DSS pro-pla�orm helpt klanten hun centrale beheer te verbeteren.
• Alle hardware kan op één internet worden aangesloten.
• Touch Keyboard ondersteunt 4 HDMI-uitgangen en beide ondersteunen 1/4/9/16 gesplitste weergave.

Aanbevolen producten

Smart logistics oplossing
Nieuwe technologie in de moderne logistiek
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Pick up/Deliver Sta�on

Meerwaarde voor gebruikers

• Sta�sch DWS integreert barcodescanning, wegen en   
   op�onele dimensionering, waarmee de gegevens op een   
   bepaald moment naar klanten kunnen worden verzonden.
• Verhoogt de werkingsefficiën�e die een dubbele snelheid  
   kan bereiken dan op de tradi�onele manier.
• Lost arbeidsproblemen op, vooral �jdens sommige drukke  
   vakan�es.
• Combineert het systeem voor het lezen van barcodes met   
   een IP-camera die zou kunnen voldoen aan de oplossing voor 
   het volgen van pakke�en.

Meerwaarde voor gebruikers

• Producten kunnen worden geselecteerd op basis van de eisen van de klant.
• Een sta�on kan een kosteneffec�eve oplossing met basisbewaking door 
   NVR + IPC-camera, en kan ook verbinding maken met de hele logis�ek  
   centraal beheer.
• Combineert barcode leessysteem met IP camera's bij a�aalbalies, zorgt 
   voor een pakket tracking oplossing.

Sorteringsgebied

Pick Up Counter

Leveringsopslag

Ingang

Pick-up gebied

Smart logistics oplossing
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Distribu�ecentrum

In- en uitgang/ Voertuigen

Aanbevolen producten

AI Access ANPR Kit

VTO ANPR Camera 

1In- en uitgang

2Losgebied 

4 Laadgebied

6  Centraal Management

5 Docks

3Sorteergebied

Meerwaarde voor gebruikers

• Ondersteunt automa�sche kentekenherkenning bij het beheren van voertuigen.
• ANPR ondersteunt wi�e lijsten en zwarte lijsten, die op slagbomen kunnen worden
   toegepast zonder dat er een operator ter plaatse is om de arbeidskosten te verlagen.
• VTO ondersteunt de communica�e met het centrale beheerpla�orm in geval van nood.

Smart logistics oplossing
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In- en uitgang/ Personeel

Meerwaarde voor gebruikers

• Een distribu�ecentrum hee� doorgaans veel personeel, waarvan
   sommige �jdelijk zijn of vaak worden gewijzigd. Het gebruik van
   AI-camera kan helpen bij het personeelsmanagement in het centrum.
• Gezichtsherkenning kan worden gebruikt om de route van mensen
   te volgen, aangezien de gezichtsdetec�ecamera's op verschillende
   belangrijke gebieden in het centrum worden ingezet.
• AI-camera kan ook een telfunc�e voor mensen bieden, waardoor
   het managemen�eam meer gegevens krijgt.

Aanbevolen producten

Gezichtsherkenning camera
Gezichtsherkenning Gezichtstracking People Coun�ng

Losgebied

Meerwaarde voor gebruikers

• Versterkt het 5-zij dynamische DWS-systeem snellere
   snelheid en lager foutenpercentage dan menselijke
   verrich�ng. Wanneer de bandsnelheid 1.5m/s is, kan het
   3000pcs/h (700mm-pakket) normaal verwerken.
• Combineert het systeem van het streepjescodelezen met IP
   camera die de pakket het volgen oplossing kon vervullen.

Tradi�onele opera�e 

• 2 operators lossen de pakke�en uit de truck.
• 2 operators plaatsen de pakke�en in de jusite posi�e
   met de barcode op de bovenzijde.
• 2 operators scannen de barcode met een barcode
   handscanner en wegen het pakket.
• Geen apparatuur om afme�ng pakket te bepalen.

Smart logistics oplossing
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Aanbevolen producten

Tradi�onele opera�e

• 2 operators in elke laadhaven om het pakket te
   scannen en ervoor te zorgen dat de pakke�en aan de
   juiste laadpoort worden toegewezen.

Sorteergebied

Meerwaarde voor gebruikers

• Videobewaking bestrijkt het hele gebied voor visueel beheer
• Kosteneffec�eve en flexibele producten kunnen worden    
   geselecteerd, zoals krach�ge op�sche zoom PTZ-camera, 360  
  graden panoramische camera met 4 lenzen.
• AI-camera maakt gebruik van de tripwire-inbraakfunc�e om
   mensen te detecteren die de lopende band oversteken om
   ongelukken te voorkomen.
• Rijke 2MP-8MP 2 seriële en 3 seriële camera's kunnen worden
   geselecteerd om elke kruising van pakke�en op de band te
   volgen en vervolgens het barcodesysteem te combineren om
   de pakketvolgoplossing te vervullen.

360degree Panoramic CameraPTZ Camera

Laadgebied

Meerwaarde voor gebruikers

• Met een barcodescansysteem aan de bovenkant kan
   het onbemand werken.
• Combineert het systeem voor het lezen van
   streepjescodes met een IP-camera die zou kunnen
   voldoen aan de oplossing voor het volgen van pakke�en.

Smart logistics oplossing
Nieuwe technologie in de moderne logistiek
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ANPR Camera 

Aanbevolen prodcuten

Video Wall  Matrix NVR 5X-4KS2 NVR5X-I DSS Server 

Aanbevolen producten

Docks

Centraal Management 

Meerwaarde voor gebruikers

• Gebruik ANPR voor voertuigbeheer en bewaking van de dockstatus.
• Kan worden gecombineerd met het voertuigplanningssysteem van   
   de klant om de taakplanning uit te voeren om de efficiën�e te
   verbeteren.

Meerwaarde voor gebruikers

• Videomuur en Matrix tonen tegelijker�jd meerdere toepassingen, wat duidelijk en actueel is.
• Alle gegevens worden opgeslagen op het pla�orm dat kan worden gebruikt als 2e analyse om de opera�e te begeleiden.
• Elk pakket, personeel of voertuig kan via het pla�orm worden gevolgd.
• Ondersteunt gedistribueerde hardware-uitbreiding als verbinding met meer kanalen nodig is.

   

Smart logistics oplossing
Nieuwe technologie in de moderne logistiek
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Belangrijkste kenmerken van de oplossing

Oplossing voor het traceren van pakke�en/ één streepjescode, meerdere video's

Visuele en AI-technologie maken voorwerpen zichtbaar en traceerbaar

• “Één barcode, Mul� video” combineer de barcodes met de bewakingsvideo om logis�eke bedrijven te
   helpen de status van pakke�en te volgen, snel de oorzaak van het probleem te vinden en de klanten een  
   betere dienstverlening te bieden.

• Barcode • Nummerplaat • Gezicht personeel

Video Data

Inpakken

 Picken

Laden/lossen

Sorteren

Uploaden

Levering

Scanning Data Synchronisa�e Analyse Resultaten

Pakke�racering Voertuigtracering Personeel

Smart logistics oplossing
Nieuwe technologie in de moderne logistiek
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Volledige integra�e en openheid voor samenwerking

• Intelligente algorithmes
• Betrouwbare camera-producten voor de logis�ek
• Flexibel aan te passen

Logis�ek DWS Verminder Arbeid en Verbeter Opera�onele Efficiën�e

• Dahua DSS ondersteunt de integra�e van alle producten,
   waardoor centraal beheer mogelijk wordt.
• Open voor integra�e met ERP, CRM,
   voertuigbeheersysteem enz. van de klant.
• Gebaseerd op open architectuur en ondersteunt
   SDK-integra�e.

• Klanten pla�orm   
Klanten ERP, CRM,

voertuig management
systeem

• DSS Pro   
Dahua’s centrale

management
pla�orm

• Pla�orm 
  van derden 

Ondersteunt SDK integra�e

DWS

Sta�c DWS System

6MP/10MP camera
Electronische weegschaal
Sta�c 3D camera

Sta�c Barcode Scanning System

20MP camera
16mm lens
Zeer heldere LED 

Dynamic Mul�-barcodes Scanning System

5MP/6MP/10MP camera
20mm lens
Helder strobscoop licht

5-sides Dynamic DS system

5MP/12MP/20MP camera
12mm/20mm/25mm/35mm lens
Helder strobscoop licht
Dynamische 3D camera

Dynamic Top DS System

5MP/12MP/20MP camera
12mm/20mm/25mm/35mm lens
Helder strobscoop licht
Dynamische 3D camera

Barcode scannen Pakket wegen Pakket meten

( Dimensioning 
Weighing Scanning)

Smart logistics oplossing
Nieuwe technologie in de moderne logistiek
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MV-VDB5020CE-00

• 2K line scan camera
• 180° FOV
• 480W dynamische LED matrix
• WDR, Dag/Nacht(ICR), 3DNR,BLC, HLC
• Ondersteunt max 40Km/h voertuigsnelheid
• H.265& H.264 dual-stream encoding
• Roestvrij staal ondersteunt tot 50T lading
• Temperatuur:- 35C°~ 70C°; IP68
• AC 100-240V Power

• 7 inch LCD, touchscreen, resolu�e 1024 (H) × 600 (V).
• Ondersteunt human face images, password and 2D code
• Ondersteunt 10,000 face data, 30,000 passwords, 30,000 2D codes
• Ondersteunt liveness detec�on.
• Gezichtsherkennings afstand is 0.5 m–2 m, human height
   range is 1.1 m–2.4 m.

ASI7223Y-A

Producten

ASI7214Y/-D

• 7 inch LCD, touchscreen, resolu�e 1024 (H) × 600 (V).
• Human face images, cards, and passwords kunnen worden
   opgenomen voor gezichtsherkenning bij standalone toegang.
• Ondersteunt 5,000 Face, 5,000 Fingerprint， 30,000 IC/ID card
• Ondersteunt liveness detec�on.
• Gezichtsherkenning distance is 0.3 m–2 m , human height range is 1.1

ITC215-PW4I-IRLZF27135
ITC215-PW4I-LZF27135

• Progressieve scan CMOS
• WDR, Day/Night(ICR), 3DNR,BLC, HLC
• H.265& H.264 dual-stream encoding
• IR of White ligh�ng for 12m
• Gemotoriseerde lens, 2.7-13.5mm, cover 3-8 meters for LPR.
• Deep Learning: Ondersteunt voertuigherkkening en
   voertuigdatastructurering (11 maten and 11 kleuren in day�me).

• 1/1.7” 12Mp scan STARVIS™ CMOS
• H.265/H.264 triple-stream encoding
• Max 25fps@12M(4000x3000)
• Mul�ple dewarping Mode
• Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
• Smart detec�e
• Intelligente Func�es
• Max> IR LEDs lengte 10m
• Micro SD memory, IP67, IK10, PoE

IPC-EBW81242 IPC-EW5531

• 1/2.7” 5Mp scan STARVIS™ CMOS
• H.265/H.264 triple-stream encoding
• Max 25fps@5M(2592×1944)
• Mul�ple dewarped Mode
• Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
• Smart detec�e
• Intelligente Func�es
• Max. IR LEDs lengte 10m
• Micro SD memory, PoE 

Smart logistics oplossing
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TPC-SD2221

• 256x192 VOx uncooled thermische sensor technologie
• 1/2.8” 2Megapixel progressieve scan CMOS
• Supports ROI, mo�on detec�on, color pale�es
• Smart alarm linkage met white light & loudspeaker
• Ondersteunt branddetec�e en alarm
• Up to 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 pa�ern
• Built-in 2/1 alarm in/out
• Micro SD memory, IP66, PoE

• Ondersteunt RS485, Wiegand34 protocol(Wiegand 26 op�onal)
• 13.56MHz(Mifare)
• 125KHz(EM-ID)
• Rood en Blauw LEDs
• Watch dog func�e zorgt ervoor dat apparaat niet stopt
• Waterdicht(Outdoor gebruik)
• Surface/Flush mounted installa�e

ASR1201D 
ASR1201D-D

Producten

ASC1202B-D

• Ondersteunt 100,000 valid cards & 150,000 records
• Ondersteunt passen, password, fingerprint en combina�e
• TCP/IP interface to PC
• Wiegand or RS-485 interface naar readers(2 door)
• Door �me out alarm, intrusion alarm, duress alarm en
tamper alarm
• Surface mounted installa�e

TPC-BF222

• 256x192 VOx uncooled thermische sensor technologie
• Athermalized Lens (thermisch), Focus-free ·
• 1/2.8” 2Megapixel progressieve scan CMOS
• Supports ROI, mo�on detec�on, color pale�es
• Smart alarm linkage met white light & loudspeaker
• Ondersteunt branddetec�e en alarm
• Built-in 2/2 alarm in/out · Micro SD memory, IP67, PoE/ePoE

• Professioneel circuit design, no mechanisch falen
• Gebruikt vuurbestending materiaal, gemakkelijke installa�e
• Normale open/dicht func�es, flexibele toepassingen
• 500000 x vermoeidheidstest en duurzaamheid
• Toegangscontrole project aangewezen accessoire producten

ASF900 SD49412T-HN

• 1/3” 4Megapixel CMOS
• Powerful 12x op�sche zoom
• Max. 25/30fps@4M/3M
• IVS (Ondersteunt Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face
Detec�on)
• Supports PoE+
• IR afstand tot 100m
• IP66
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IPMECS-2201C-(IR)

• Geïntegreerd capture camera, display screen, audio prompt
   en audio intercom
• Ingebouwde 2MP deep learning camera aanpasbaar aan
   meer scenes
• Embedded met LPR algoritme in de camera
• Voertuig datastructuring: LPR, voertuigmaat- en kleurdetec�e

• 1/1.8” 8Mp CMOS
• H.265 & H.264 dual-stream encoding
• 25/30fps@8MP(3840×2160)
• Micro SD card slot, tot 128GB
• Max IR LEDs Lengte 60m
• IP67, IK10(op�onal), PoE

IPC-HFW2831T

Producten

IPC-HDBW2231R

• 1/2.8” 2Mp scan STARVIS™ CMOS
• H.265&H.264 triple-stream encoding
• 25/30fps@1080P(1920×1080)
• WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
• Mul�ple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
• Max. IR LEDs Lengte 100m
• Micro SD memory,IP67,IK10,PoE+

VTO2000

• HD CMOS camera
• Roestvrijstaal paneel, IP54,IK07
• Night vision &Voice indica�e
• Video & Audio berichten

• 1/2.8” 2Mp scan STARVIS™ CMOS
• H.265&H.264 triple-stream encoding
• 25/30fps@1080P(1920×1080)
• Max. IR LEDs Lengte 100m
• Micro SD memory,IP67,IK10,PoE+

IPC-HDBW3241E IPC-HFW2531T

• 1/2.7” 5Mp CMOS
• H.265 & H.264 dual-stream encoding
• 15fps@5M(2592×1944)&25/30fps@3M(2304×1296)
• Micro SD card slot, up to 128GB
• Max IR LEDs Lengte 60m
• IP67, PoE+
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IPC-PDB4830

• Four 1/2.8” 2Mp scan STARVISTM CMOS
• H.265&H.264 dual-stream encoding
• 25fps@2M(1920×1080)
• Micro SD memory, IP67, IK10, PoE

IPC-HFW5241E
IPC-HFW5442E

Producten

IPC-HDBW5241E
IPC-HDBW5442E

• 1/2.8” 2Mp scan STARVIS™ CMOS (5241)
• 1/1.8” 4Mp scan CMOS(5442)
• H.265&H.264 triple-stream encoding
• 25/30fps@1080P(1920×1080) (5241)
• 25/30fps@2688×1520(5442)
• Micro SD memory, IP67

IPC-PDBW5831

• Four 1/2.8” 2Mp scan STARVISTM CMOS
• H.265&H.264 dual-stream encoding
• 25/30fps@2M(1920×1080)
• Max. IR LEDs Lengte 30m
• Micro SD memory, IP67, IK10, PoE+

• Movidius Myraid 2 VPU
• 5MP/10MP resolu�e
• 1Gbps Ethernet interface , max 100m transmissie
• So�ware trigger/Hardware trigger/Free run mode
• Embedded algoritme: code-reading ondersteunt 1D: CODE128,
   EAN8, EAN13, CODE39, CODE93, CODEBAR, ITF25 2D:DM, QR,
   VERICODE

MV-S5501MG001E
MV-S5A20MG000E
MV-S5B00MG000E

MV-A3A20MG8E
MV-A3B00MG000E
MV-A5501MG20E

• 5MP/12MP/2MP resolu�on
• 1Gbps Ethernet interface , max 100m transmissie
• 128MB on-board frame buffer
• Ondersteunt mul�ple image data formats
• Voldoet aan CE, FCC, UL en RoHS cer�ficaten
• So�ware trigger/Hardware trigger/Free run mode
• Compa�ble met GigE Vision V2.0 protocol en GenICam standaard

• 1/2.8” 2Mp scan STARVIS™ CMOS (5241)
• 1/1.8” 4Mp scan CMOS (5442)
• H.265&H.264 triple-stream encoding
• 25/30fps@1080P(1920×1080) (5241)
• 25/30fps@2688×1520 (5442)
• Micro SD memory, IP67

Smart logistics oplossing
Nieuwe technologie in de moderne logistiek

22



SL2400B-A/S-B-E
SL6500B-A/S-B-E

• Ondersteunt gemakkelijke installa�e voor area scan camera en smart
   camera
• Ondersteunt constant light mode en synchronized strobe mode
   met camera frame rate
• Ondersteunt remote aanpassen van brightness door
   infrared remote control
• Stabiel func�oneren bij hoge temperatuur, veel beweging en in
   stoffige omgeving

• Hoge snelheid van output capability van 3D afme�ngen in mm-level
• Flexibele configureerbare werkafstand en gezichtsveld
• Geïntegreerd met 3D-kalibra�etoepassing
• In staat om 5mm x 5mm x 5mm high-accuracy meten
• Ondersteunt point cloud en volume measurement
• Meetbaar object range 1000mm x 1000mm x 2000mm (B x H x L)

MV-D5201MG100E

Producten

MV-V5102A000E

• Krach�ge intel processor met Win10 x64 OS
• 4G memory en 128G SSD internal opslag
• Ondersteunt control code reading cameras
• 6x1000Mbps, RJ45
• USB2.0x2, USB3.0x2
• HDMI en VGA output
• Impact design voor gemakkelijke installa�e

MV-SL2460R-A1E
MV-SL2460R-A2E
MV-SL24A0R-A1E

• Integreerd area camera,lens en licht samen
• 5MP/12MP/2MP resolu�e
• 512MB RAM & 512MB NAND
• 24 CREE LED, 3000Lux
• Voldoet aan CE, FCC, RoHS cer�ficaten
• So�ware trigger/hardware trigger/free run mode
• Ethernet industrial interface, max 100m transmissie

• Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
• Max 320Mbps inkomende bandbreedte
• Tot 12MP resolu�e voor voorbeeldweergave en afspelen
• 2HDMI/2VGA simultaneous video output

NVR5X-4KS2E NVR5X-I

• 32/64 channel IP video access
• Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
• Tot 16 channel perimeter protec�e
• Tot 4 channel video stream gezichtsherkenning
• Tot 24 face pictures /sec processing
• Tot 20 gezichtsdatabases met 100,000 gezichtsa�eeldingen in totaal
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M70-4U-E

• 19” standard 4U ATCA industry box
• Gemakkelijk configura�e met pluggable card module design
• Ondersteunt max 60 screens splicing
• Ondersteunt analog/digital video signals input met matrix output
• Ondersteunt SD/HD video signal matrix switch met output
• Ondersteunt non-compressed digital signal encoding output
• 6 RJ-45 gigabit network ports voor matrix control, preview
and online centrale opslag

• Industrial level PVA LCD paneel, geschikt voor uitgebreide 24/7 con�nue werkend
• Ultra-narrow 1.7mm bezel-to bezel design (1.15mm bezel op linker- en bovenkant    
   0.55mm bezel op de rechter- en de onderkant)
• Ondersteunt HDMI, DVI, VGA, BNC, RS232, USB, Audio
• Professioneel thermisch ontwerp om de levensduur van apparatuur te verlengen

DHL550UDM/460UDM

Producten

NKB5000-F

• RS232, RS485 & network connec�ons(Wi-Fi)
• Ondersteunt 4K decoding live view
• Ondersteunt 4CH HDMI output
• Ondersteunt Video-Wall display controle
• Ondersteunt bidirec�onal talk
• Preset posi�e, auto scan, auto pan, auto route & patroon controle
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Succesverhalen 

Yunda Express
Yunda werd opgericht in 1999, met meer dan 20.000 sta�ons en meer dan 50 distribu�ecentra geves�gd in China. Sinds
2014 hee� het zijn markt overzee ontwikkeld.

2000 + DWS-systemen werden opgesteld, de meeste van 
hen zijn sta�sche DWS en code leessysteem die helpen 
efficiën�e te verbeteren en arbeid te verminderen.

Inzet van 50.000 camera's in expresfilialen,
distribu�ecentra en opera�ecentra. Dahua bouwde een
na�onaal online videobewakingspla�orm voor het
hoofdkantoor van Yunda.

Best Express werd opgericht in 2007, hee� meer dan 30.000 sta�ons en meer dan 200 distribu�ecentra in China. Het begon
met de ontwikkeling van zijn overzeese markt en bouwde verschillende opera�onele centra in Zuidoost-Azië.

Deppon, opgericht in 1996, hee� meer dan 10.000 gestandaardiseerde sta�ons en een totale oppervlakte van meer dan 1,1 
miljoen vierkante meter transfercentra in heel China. Ze hebben interna�onale transportroutes geopend naar Korea, Japan, 
Thailand, Singapore, Maleisië en Vietnam enz. 

Best Express

Deppon

50,000+ 
Beveiligingscamera’s

2000+ 
Dahua DWS systemen

Met AI-technologie, zoals voertuig- en personeelsherkenning, 
is Yunda's management verfijnder geworden.

AI helpt het 
management te

verbeteren

Dahua DWS verving menselijke verrich�ng om arbeidskosten 
beduidend te drukken. In elk losgebied kunnen 6~7 
personen worden teruggebracht tot 1~ 2 personen. Tijdens 
het dubbele elf fes�val van 2018, daalde de arbeidsbehoe�e 
van 110.000 tot 30.000, wat ongeveer 70% arbeidskosten 
bespaarde.  

Best Express hee� vanaf 2018 meer dan 600 DWS ingezet, 
de meeste zijn 5-side DWS, meer en meer distribu�ecentra 
zullen hun infrastructuur updaten.

600+ 
Beveiligingscamera’s

110,000→30,000 

Het lossen gebied is het knelpunt van efficiency, DWS-sys-
teem verstrekt snellere snelheid en lager foutenpercentage 
dan menselijke verrich�ng. Wanneer de bandsnelheid 
1.5m/s bereikt, kan het 3000pcs/h normaal verwerken, wat 
dubbel is dan tradi�onele verrich�ng.

1500→3000
Pcs/h 

Meer dan 2000 camera's werden gecombineerd met een 
code-leesmachine op de sleutelcontrolepost om ervoor te 
zorgen dat de status van de pakke�en opnieuw wordt 
gecodeerd.  

Deppon hee� meer dan 20.000 camera's geïnstalleerd in 
hun distribu�e- en a�aal- en leveringscentra. Alle video's 
kunnen worden beheerd in het managementcentrum en 
door de lokale klant. 

20,000+  
Beveiligingscamera’s

2,000+ 
Camera’sgecombineerd
met het lezen van codes

Met tradi�onele CCTV is het moeilijk om te beves�gen 
waar en wanneer het pakket beschadigd of vermist was, 
met de Dahua video tracking oplossing kan de oorzaak van 
het probleem snel worden bepaald. 

uren→min
Traceertijd
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DAHUA TECHNOLOGY
NL O�ce: Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer, The Netherlands
BE O�ce: Generaal de Wittelaan 9CC Bus 10, 2800, Belgium
Tel: +31 (0)85 071 57 00
Email: sales.benelux@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/nl

 Ver. 2, Sep. 2019*

ENABLING A SAFER SOCIETY 
AND SMARTER LIVING

Dahua USA
Tel: +1 (949) 679-7777
Email: sales.usa@dahuatech.com
            support.usa@dahuatech.com

Dahua Mexico
Tel: +52 55 67231936
Email: sales.mx@dahuatech.com
            support.mx@dahuatech.com

Dahua Colombia
Tel: +571 7446110
Email: sales.co@dahuatech.com
            support.co@dahuatech.com

Dahua Brazil
Tel: +55 11 32511871
Vendas: comercial.br@dahuatech.com
Suporte Técnico: suporte.br@dahuatech.com

Dahua Perú 
Tel: +511 500-8555
Email: sales.pe@dahuatech.com
            support.pe@dahuatech.com

Dahua Chile
Tel: +56 232705421
Email: sales.cl@dahuatech.com
            support.chile@dahuatech.com

Email: project.ar@dahuatech.com

Dahua Panama
Email: sales.pa@dahuatech.com
Support: support.pa@dahuatech.com

Dahua Thailand
Tel: +66 2541 5188
Email: info.th@dahuatech.com
            hr.th@dahuatech.com

Dahua Singapore
Tel: +65 65380952
Email: sales.sg@dahuatech.com

Dahua Turkey
Email: sales.tr@dahuatech.com
            support.tr@dahuatech.com 

Dahua Malaysia 
Tel: +60376620731
Email: sales.my@dahuatech.com

Dahua Indonesia
Email: sales.id@dahuatech.com
            support.id@dahuatech.com

Dahua S.Korea
Tel: +82 7081618889
Email: sales.kr@dahuatech.com 
            support.kr@dahuatech.com

Dahua India
Tel: +91 1244569100
Email: sales.india@dahuatech.com 

Dahua Russia
Tel: 8 (499) 682-60-00
Email: info@dahuatech.com

Dahua Kazakhstan
Tel: +7 727 3110838
Email: sales.kz@dahuatech.com

Dahua VISION LLC
Tel:+998 (78) 1488666
E-mail:dh_uzbekistan@dahuatech.com

Dahua UK
Tel: +44(0)1628 613 500
Email: sales.uk@dahuatech.com

Dahua the Netherlands 
Tel: +31 (0) 79 799 96 96
Email: sales.benelux@dahuatech.com

Dahua Iberia
Tel: +34 917649862
Email: sales.iberia@dahuatech.com

Dahua Italy
Tel: +39 362182681
Email: sales.italy@dahuatech.com

Dahua Germany
Tel: +49 211 20544121
Email: sales.de@dahuatech.com

Dahua France
+33 1 48 53 70 53
Email: sales.france@dahuatech.com

Dahua CEE & Nordic
Tel: +48 223957400
Email: dh.cen@dahuatech.com

Dahua Poland
Tel: +48 223957400
Email: biuro.pl@dahuatech.com

Dahua SRB
+38 1 (11) 4429999
Email: dh.srb@dahuatech.com

Dahua Denmark
Email: Nordic.ne@dahuatech.com

Dahua Hungary
Tel: +36 17899852
Email: sales.hu@dahuatech.com

Dahua Bulgaria
Tel: +35929950013
Email: support.bg@dahuatech.com

Dahua SRL

Dahua Czech
Tel: +420 225 986 001
Email: admin.cz@dahuatech.com

Dahua S. Africa
Email: sales.za@dahuatech.com

Dahua Australia
Tel: +61 299285200
Email: sales.oc@dahuatech.com 

Dahua Middle East
Tel: +971 48815300
Email: sales.me@dahuatech.com
            info.me@dahuatech.com


