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Phổ điện từ

Mọi đối tượng có nhiệt độ lớn hơn độ 0 tuyệt đối (-273.15 °C) đều phát ra bức xạ hồng ngoại. Bức xạ hồng
ngoại nằm giữa dải nhìn thấy (0.4~0.75µm) và dải vi sóng (>15µm). Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng
chúng ta vẫn tiếp xúc với nó hàng ngày. Mặt trời và lửa là các nguồn năng lượng hồng ngoại mà chúng ta có
thể cảm nhận thông qua nhiệt độ của nó.



Lợi thế

Khả năng phát hiện tuyệt vời Phát hiện từ khoảng cách xa Giám sát 24h/7ngày

Đo nhiệt độ Hệ thống video thông minh Cảnh báo cháy



Khả năng phát hiện tuyệt vời

Mưa
Sương mù
Hơi nước

Ảnh nhìn thấy Ảnh nhiệt



>10 km

Ảnh nhìn thấy Ảnh nhiệt

Phát hiện khoảng cách xa



Ban đêm

Ảnh nhiệtẢnh nhìn thấy

Giám sát 24/7



Thông 
minh

Tùy chỉnh phép đo Hiển thị nhiệt độ theo điểm

Đo nhiệt độ



Chính xác

Ảnh nhiệtẢnh nhìn thấy

Hệ thống video thông minh



Phát hiện cảnh báo cháy

Ngăn ngừa

Visible Image Thermal ImageẢnh nhiệtẢnh nhìn thấy



Chiến lược
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Chiến lược sản phẩm camera tầm nhiệt

Dòng BF5xxx AI
Phân biệt người 
& phương tiện 
giao thông

Công nghệ lõi 
nhiệt Dahua

Giải pháp giám 
sát biên giới
Giải pháp giám 
sát điện BF 2120 (-T)

● Sản phẩm tầm nhiệt thuộc về chiến 
lược phát triển kinh doanh mới, sản 
phẩm được chia ra 2 hướng chính: 1 là 
tự chủ công nghệ lõi, 2 là ứng dụng 
thương mại. Sản phẩm tập trung vào 
dòng bán chạy nhất của phân khúc cơ 
bản, tự chủ lõi công nghệ và cập nhật 
nền tảng phần cứng trí tuệ nhân tạo
● Giải pháp tích hợp sâu và phát triển 
các giải pháp sản phẩm chuyên nghiệp

Nền tảng phần cứng AI Công nghệ lõi tự chủ 

Chiến lược sản phẩm

Giải pháp tích hợp sâu Sản phẩm cơ bản, bán chạy



Sản phẩm đề xuất

PT8X20A Series 
PT8X20D Series 

Trung cấp 
Dòng Quan sát / Đo phổ 

Giám sát thành phố 
Dòng Đo nhiệt độ cao cấp

Giám sát biên giới 
Phát hiện cháy

Đa bối cảnh
Giám sát/cảnh báo đột 
nhập/cảnh báo nhiệt độ

Giám sát thành phố
Đo nhiệt độ trạm biến áp

Giám sát đường biên giới và 
bờ biển, ngăn ngừa cháy 
rừng

PT8X20C Series 
PT8X20B Series 

Dòng chống (môi 
trường) ăn mòn

Giám sát cảng/ bờ biển 
Có chứng chỉ chống ăn mòn

SD8X20 Series 
PT8X20M Series 

• Tập trung vào ngành công nghiệp, nâng cao đặc tính và chức năng của sản 
phẩm tầm nhiệt Dahua

• Tích hợp vào giải pháp và giúp nâng cao giải pháp
Hành động:



Chi tiết chiến lược sản phẩm tầm nhiệt

Dòng Lite

Dòng Pro 

Dòng Ultra

Sản phẩm chính: lõi CN nhiệt Dahua, tính năng AI

Sản phẩm công nghiệp: tập trung vào môi trường công nghiệp

>Tập trung vào môi trường công nghiệp, nâng cao đặc 
tính & chức năng sản phẩm tầm nhiệt Dahua

>Tích hợp vào giải pháp và giúp nâng cao giải pháp

>Nâng cao chất lượng và ứng dụng của sản 
phẩm tầm nhiệt

Sản phẩm thương mại: chiến lược bán hàng chạy nhất

>Tạo ra sản phẩm …(phổ biến), làm sản phẩm 
tầm nhiệt dễ dàng sử dụng hơn

>Ứng dụng lĩnh vực mới(cảnh báo cháy/đột 
nhập)



Core Technology Autonomy 

• Cuối năm 2018, tất cả sản phẩm sẽ được chuyển sang sử dụng hoàn toàn lõi công nghệ nhiệt mới của 
Dahua, nhằm nâng cao tính cạnh tranh

• Trong nửa đầu năm 2019, phải cập nhật hoàn toàn nền tảng phần cứng AI và tập trung vào các sản 
phẩm thông minh

Pro SeriesUltra Series 

Hành động:



Hiệu quả về chi phí

BF5400BF5300

Chất lượng 
hình ảnh

Tỉ lệ khung 
hình

Độ phân 
giải

Giá

BF5300 BF5400



Nhiều điểm ảnh hơn

Điểm ảnh hiệu dụng

Tăng 39.5%

BF5300 BF5400

400336

300
256

0 0



Góc nhìn lớn hơn

Góc nhìn

29.7⁰x22.3⁰  >  25⁰x19⁰(13mm)

BF5300 BF5400



Thời gian thực

Tỉ lệ khung hình

Giảm mờ ảnh

BF5300 BF5400



Chất lượng hình ảnh cao

Chất lượng hình ảnh

Độ tương phản tốt hơn

BF5300 BF5400



Chất lượng hình ảnh cao

Chất lượng hình ảnh

Chi tiết hơn

BF5300 BF5400



Chất lượng hình ảnh cao

Chất lượng hình ảnh

Chi tiết hơn

BF5300 BF5400



Giải pháp
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Giải pháp| Hệ thống quy mô lớn
Giữ an toàn cho khu vực lớn và phức tạp với giải pháp an ninh nâng cao và giám sát dựa 
vào camera tầm nhiệt

Thành phố

Biên giới

Cảng Sân bay

Rừng Đường bờ biển

Bảo vệ trong phạm vi
Ngăn ngừa hỏa hoạn



Star Product| PT8620C

62x
Zoom quang Độ phân giải

2Mp

5km
Khoảng cách 
phát hiện

Ống kính tầm nhiệt

150mm

1km
Khoảng cách chiếu

6kv
Chống sét

Điểm ảnh

640*512

100~300v
Điện áp đầu vào dải rộng

-40℃~+70℃ dải nhiệt độ 
vận hành

Vỏ kim loại

Bộ PT hiệu năng cao

Ống kính tầm nhiệt

Bộ phận laser

Ống kính



a=BM100: 100mm

a=B20100: 20~ 100mm

a=B30150: 30~ 150mm

y=P: PAL

y=N: NTSC

b=ZD110B: 6~ 180mm, 30x

b=ZD310A: 7.9~ 360mm, 40x

b=ZC510B: 21~ 500mm, 24x

b=ZC710B: 12.5~ 775mm, 62x

DH-TPC-PT8620Cy-abc

c=R: Laser Range Finder

c=L: Laser Illuminator

Đa dạng lựa chọn



Bức xạ hồng ngoại có thể quan sát được từ khoảng cách xa. Cameras với 1 ống kính 
100mm có khả năng phát hiện con người ở khoảng cách trên 3km

Phát hiện khoảng cách xa

Ảnh nhìn thấy Ảnh nhiệt



Đèn laser
Hình ảnh không bị mất chi tiết vào ban đêm, khoảng cách hiệu quả của đèn laser có thể lên đến 
1km

Bật Tắt



Ngăn ngừa cháy rừng

Phát hiện cháy

1

Phát hiện cháy từ xa

Định vị tín hiệu báo động ngay lập tức cho việc chữa cháy 
kịp thời

2 Phát hiện nguy hiểm tiềm ẩn từ các ngọn lửa 

Đặc tính:



Giải pháp| Hệ thống quy mô vừa
Phát hiện bất chấp vật cản và khoảng cách xa trong khu vực quy mô vừa

Thành phố

Biên giới

Trạm biến áp

Nhà máy năng lượng

Bảo vệ trong phạm vi
Đo nhiệt độ



Star Product| SD8620(-T)

30x
Phóng đại 
quang học

Độ phân giải

2Mp

-20°C ~+550°C

Nhiệt kế

Ống kính tầm nhiệt

50mm

150m
Khoảng cách hồng ngoại

6kv
Chống sét

Điểm ảnh

640*512

AC24V ±15%
Điện áp đầu vào dải rộng

-40℃~+70℃ Nhiệt độ 
hoạt động

Cần gạt nước

Ống kính tầm nhiệtỐng kính
Quang trở

Vỏ kim loại



30X phóng đại 

1500m

Xác nhận chi tiết ở khoảng cách xa



Công nghệ Starlight

Ảnh thường Starlight 

Kết hợp cảm biến tuyệt vời, ống kính và thuật toán cao cấp của Dahua, Starlight cameras là lựa chọn lí 
tưởng để sử dụng trong môi trường thiếu sáng, tạo ra hình ảnh màu rõ ràng vào ban đêm.



Cần gạt nước

Tắt Bật

 Cần gạt nước có 2 chế độ điều khiển (bằng tay/hẹn giờ).

 Kích hoạt để gạt nước mưa, giữ hình ảnh rõ nét. 



An ninh biên giới

Tuần tra thông minh

1

Hoạt động trong môi trường khắc nghiệt

Tỉ lệ phát hiện đáng tin cậy dù ngày hay đêm

2 Dải phổ đôi để xác nhận hình ảnh

Đặc tính:



Giải pháp| Hệ thống quy mô vừa và nhỏ

Khu công nghiệp

Đường phố

Bến tàu Bãi đỗ xe công cộng

Công viên Nhà máy điện

Bảo vệ trong phạm vi
Đo nhiệt độ



Star Product| BF5600(-T)

-20°C ~+550°C

Nhiệt kế

Ống kính nhiệt

35mm
Điểm ảnh

640*512

Điện áp đầu vào dải rộng

VOx uncooled 
cảm biến nhiệt

Athermalized
Ống kính, lấy nét 
tự do

-40 ℃ to +60 ℃
Nhiệt độ hoạt động

Vỏ kim loại

24VAC/12DC/PoEHỗ trợ IVS, phát 
hiện/báo cháy

DC/AC/PoE



Theo dõi thông minh

Camera
SD6xxxxU

Camera tầm nhiệt
TPC-BF5x00

Ít báo động giả hơn
Nhiều chi tiết của đối tượng hơn



Bảo vệ trong chu vi nhất định

Phạm vi bảo vệ

1

Bức tường bảo vệ vô hình

Độ chính xác cao của IVS

2 Giám sát 24/7 trong mọi điều kiện thời tiết 

Đặc tính:



Giải pháp| Hệ thống quy mô nhỏ

Kho hàng Đường phố

Căn hộ Nhà máy
Phạm vi bảo vệ
Giám sát trong nhà



Sơ cấp

• Dải phổ 2 kênh

• Hỗ trợ ROI,IVS,PIP

• Hỗ trợ phát hiện/báo cháy

• Hỗ trợ kết hợp ảnh

• Khoảng cách IR tối đa 35m

• Thẻ nhớ Micro SD, chống nước IP67

Thermal Mini Hybrid Bullet Camera

Mẫu đầu tiên toàn thế giới!



1/2.8’’ cảm biến
Cho ra hình ảnh video tuyệt vời

Star Product| BF2120

4mm
Ống kính Độ phân giải

2Mp

239mm

Ống kính nhiệt

1mm

35m
Khoảng cách IR

IP67
Chống nước

Điểm ảnh

160*120

PoE
Điện áp đầu vào

9.4in.(239mm)
kích thước 

nhỏ

Cảm biến Vox  uncooled FPA
kích thước nhỏ với hiệu năng tốt hơn 

Hình ảnh ban đêm chất lượng
với bộ hồng ngoại tích hợp lên 

đến 35mm

IP67
chống chịu tốt với môi trường 
nước, bụi, ô nhiễm

Kích thước



Kết hợp ảnh

Ảnh nhiệt

Kết hợp

Đường biên nhiệt

Ảnh

Chế độ dung hợp: kết hợp 2 video thành 1, cho ra ảnh với 
đường biên chi tiết hơn



Kết hợp ảnh

Ảnh nhiệt Ảnh thường



IVS

Đối tượng: Con người
Khu vực: Bãi đỗ xe ngầm
Kích thước: 1.8m*0.5m
Khoảng cách ánh sáng nhìn thấy: 30m
Khoảng cách nhiệt: 34m



Phát hiện cháy

Ảnh nhiệtẢnh thường

Đối tượng: Ngọn lửa cồn
Khu vực: Trong văn 
phòng
Kích thước: 15cm*20cm
Khoảng cách: 35m   

Đối tượng: Thuốc lá
Khu vực: Nhà kho
Kích thước: 1cm*1cm
Khoảng cách: 7-8m   



Giám sát trong nhà & Ngừa cháy

Ngừa cháy

1

Nhiệt độ tăng

Khói

Cháy

Camera tầm nhiệt

Cảm biến khói

Camera thường

Phòng cháy hơn chữa cháy

Độ nhạy cao

2 Giảm báo động giả

Đặc tính:

Video



Sản phẩm mới

Hơn cả “thấy” nhiệt độ

BF2120-T

• 2 kênh kết hợp
• Dải nhiệt kế -20°C ~+450°C
• Tùy chỉnh phép đo
• Phân tích thông minh với độ chính 

xác cao



Giải pháp| Hệ thống đo nhiệt độ

Trạm biến áp

Lò luyện kim

Nhà máy điện

Đo nhiệt độ hệ thống công 
nghiệp/điện Đường ống dầu



Star Product| PT8620A(-T)

30x
Phóng đại 
quang học Độ phân giải

2Mp

-20°C ~+550°C

Nhiệt kế

Ống kính 
tầm nhiệt

100mm

150m
Khoảng cách 
hồng ngoại

6kv
Chống sét

Điểm ảnh

640*512

AC24V ±15% 
Điện áp đầu vào dải rộng

-40℃~+70℃ Nhiệt độ 
hoạt động

Vỏ kim loại

P/T hiệu suất cao

Ống kính

Ống kính tầm nhiệt



Đo nhiệt độ nhà máy điện

Giám sát trạng thái công tắc và biến áp

1

Đo nhiệt độ trực tuyến từ xa

Phương pháp hiệu quả nhất cho thời gian thực

2 Chuyên nghiệp & dễ bảo trì

Đặc tính:



Giải pháp| Hệ thống giám sát (chống ăn mòn)

Giếng dầu Nhà máy hóa chất

Cảng Đường bờ biển
Giám sát Cảng/Bờ biển
(Yêu cầu báo cáo chống ăn 
mòn)



TPC-ACPT8620B/C
TPC-ACPT8420B/C

Sản phẩm đề xuất

TPC-ACPT8620A(-T)
TPC-ACPT8420A(-T)

TPC-ACSD8620(-T)
TPC-ACSD8420(-T)

TPC-ACBF5600(-T)
TPC-ACBF5400(-T)

Độ tin cậy cao với lớp phủ chống ăn mòn



Để đảm bảo thiết bị làm việc 

trong môi trường nhiệt độ cao-

thấp trong thời gian dài

Thiết bị chạy liên tục trong 

môi trường thay đổi nhiệt 

độ nhanh

Làm việc trong môi trường dễ bị 

ăn mòn

Kiểm tra nhiệt độ cao-thấp Kiểm tra HALT Kiểm tra chống nước

Vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt hơn

Độ tin cậy cao



Báo cáo về chống ăn mòn

NEMA 4X Report

Camera vượt qua bài kiểm 

tra tiêu chuẩn NEMA 4X….
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Ứng dụng thực tế
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Ứng dụng thành công
Thổ Nhĩ Kỳ - Giám sát biên giới

Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng camera tầm nhiệt Tri-brid PTZ để phát hiện khủng bố xâm nhập biên giới quốc gia.
Model: DH-TPC-PT8620C



Ứng dụng thành công
Nam Phi- Sân bay quốc tế OR Tambo

Nam Phi, camera PTZ tầm nhiệt giám sát sân bay quốc tế. Sử dụng camera tầm 
nhiệt để phát hiện con người hoặc phương tiện bất hợp pháp xâm nhập sân bay, 
đảm bảo hoạt động bình thường của sân bay.
Model: DH-TPC-PT8320B



Ứng dụng thành công
Ru-ma-ni – Sân bay quốc tế

Ở Ru-ma-ni, để đảm bảo an toàn sân ngày lẫn đêm và phát
hiện nguy cơ cháy, bộ phận bảo dưỡng sân bay quyết định cài
đặt camera tầm nhiệt có nhiều ống kính hỗ trợ nhiều chức năng
thông minh.
Model: DH-TPC-PT8620C



Ứng dụng thành công
Trung Quốc- Trạm điện

Ở Trung Quốc, trạm điện được cài đặt camera PTZ tầm nhiệt. Camera tầm nhiệt được dùng để đo nhiệt độ 
dây cáp và biến áp, nếu nhiệt độ vượt ngưỡng, camera sẽ kích hoạt báo động thông báo cho công nhân 
đến sửa lỗi.
Model: DH-TPC-PT8620A-T



Ứng dụng thành công
Trung Quốc – Trạm điện

Xưởng đóng tàu có nhiều thiết bị điện Biến áp – trái tim trạm biến áp

Đo nhiệt độ bằng camera tầm nhiệt là phương pháp hiệu quả nhất trong đo nhiệt thời 
gian thực, phát hiện từ xa của các thiết bị điện áp cao.



Ứng dụng thành công
Hungary – Giám sát biên giới

Ở Hungary, sử dụng camera tầm nhiệt speed dome để phát hiện nhập cư bất hợp pháp qua biên giới quốc 
gia vào các nước Châu Âu.
Model: DH-TPC-SD8320



Ứng dụng thành công
Tây Ban Nha – Nhà máy năng lượng mặt trời

Ở Tây Ban Nha, sử dụng bullet camera tầm nhiệt để để đánh giá các tấm năng lượng mặt trời, nếu phát 
hiện quá nhiệt, định vị tấm pin lỗi để sửa chữa



Ứng dụng thành công
Thổ Nhĩ Kỳ - Cứu hỏa

Ở Thổ Nhĩ kỳ, camera tầm nhiệt được cài đặt trong xe tăng cứu hỏa, giúp lính cứu hỏa phát hiện nạn 
nhân sau màn khói dày và đưa nạn nhân ra khỏi đám cháy.



Ứng dụng thành công
Hàn Quốc – Nhà tù

Ở Hàn Quốc, camera tầm nhiệt được sử dụng để giám sát nhà tù 24/24 bất kể điều kiện ánh sáng.
Model:DH-TPC-BF2120



Ứng dụng thành công
Thụy Điển - Nhà máy xăng

Ở Thụy Điển, camera tầm nhiệt được dùng để giám sát nhà máy xăng, phát hiện cháy, kích hoạt báo 
động để ngăn ngừa tổn thất.
Model:DH-TPC-BF2120



Sơ đồ kết hợp

NVR (6 Series)02
• Cài đặt & cảnh báo IVS

• Cài đặt & cảnh báo Smart 

Temperature

• Phát hiện & báo cháy

。。

DSS Pro (V7.01)04
• Cài đặt & cảnh báo IVS

• Hỗ trợ báo động nhiệt độ

• Phát hiện & báo cháy

SmartPSS (V1.12)03
• Hỗ trợ báo động nhiệt độ

• Phát hiện & báo cháy

TPC (Web)01
• Cài đặt & cảnh báo IVS

• Cài đặt & cảnh báo Smart 

Temperature

• Phát hiện & báo cháy



VMS Đối tác



Thank You!


