
Siguranta si Securitate  
in  

Orasul Inteligent al sec XXI 

Dahua Technology,  
                      Make Your Life Safer 



DAHUA – Furnizor de tehnologie 

Dahua Technology, este unul dintre cel mai importanti producatori de echipamente de Securitate la nivel 

mondial.  

Cu aproximativ 11.000 de angajați din întreaga lume, soluțiile, produsele și serviciile Dahua sunt utilizate 

în peste 160 de țări și regiuni. Dahua are 35 de filiale globale care acoperă Asia, America, Europa, 

Orientul Mijlociu, Oceania, Africa etc. Cu ajutorul soluțiilor sale de supraveghere, Dahua oferă o calitate, 

fiabilitate și stabilitate de neegalat.  

 



SIEL INVEST, alaturi de KMW Systems este distribuitor oficial Dahua in 

Romania 

In cei peste 24 ani de experienta SIEL INVEST a devenit un partener de 

incredere pentru zeci de instalatori autorizati in implementarea sistemelor 

parte din gestiunea inteligenta a unui oras.  
 

Misiunea companiei este de a investi permanent în modernizarea 

tehnologiilor folosite, furnizarea de noi servicii şi îmbunătăţirea celor 

existente, oferind astfel clienţilor săi garanţia unor produse care să 

corespundă în totalitate celor mai exigente cerinţe şi aşteptări. 
 

SIEL INVEST-Distribuitor oficial Dahua  



SOLUTII SMART CITY DAHUA 

Împreună, soluția Dahua Smart City vă oferă avantaje fără precedent. 

 



Functionalitatile Solutiilor Smart City 

Scaderea criminalitatii Scaderea incidentelor  

in trafic 

Scurtarea timpului 

de raspuns 

Satisfactia cetatenilor Cresterea economica 

Soluțiile Dahua pot ajuta toate nivelurile orașelor să facă față provocărilor de siguranță!  

 



Componentele unui sistem smart city 



INFRASTRUCTURA – Comunicatii  

Medii comunicatie 

• Fibra optica 

• Wireless PtP 

• Wireless propriu  msesh 

• Retele private GSM, 3G/$G, WiMAX 



INFRASTRUCTURA – Datacenter 
  

Datacenter 

• Servere pentru procesare date 

• Stoarge central si arhivare 

• Software management  

• Software Video analytics  



INFRASTRUCTURA – Dispecerat 
  

Centru comanda si control 

• Videowall cu Harta , imagini live de la carmere si senzori  

• Operatori si statii de lucru pe specialitati 

• Linii comunicatie ierarhica interagentii 



INFRASTRUCTURA – Redundanta 
  

Centru comanda si control 

• Videowall cu Harta , imagini live de la carmere si senzori  

• Operatori si statii de lucru pe specialitati 

• Linii comunicatie ierarhica interagentii 

Datacenter 

• Servere pentru procesare date 

• Stoarge central si arhivare 

• Software management  

• Software Video analytics  

Medii comunicatie 

• Fibra optica 

• Wireless PtP 

• Wireless propriu  msesh 

• Retele private GSM, 3G/$G, WiMAX 



PUNCTE I/O – Camere video 
  



PUNCTE I/O – Call box  



PUNCTE I/O – Audio-video point 



PUNCTE I/O – Alternative video 



PUNCTE I/O – Alternative video 



Echipamentele nu trebuie sa fie doar investitia Dvs 
 



SISTEM SMART CITY 



DAHUA 



Va stam la dispozitie cu asistenta in  
conceperea si realizarea proiectelor Smart City  


