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FULL COLOR

פינשטייןעומרי 
מנהל תמיכה

DAHUA ISRAEL

קומרובסקיאילן 
פיתוח עסקי  

רשתות הפצה  



מה נלמד היום
17:05התחלה ב

FULLCOLORטכנולוגיית •

Tool Boxהורדה של •

•DISC CALCULATOR

•Project Design Tool–תוכנה לאפיון פרויקט

בוחן•



2001-החברה נוסדה ב



צוות ישראלי

אילן 
פיתוח עסקי 

רשתות הפצה 

תום 
מנהל שיווק

עומרי
תמיכה טכנית

סלבה
תמיכה טכנית
בפרויקטים

מיכאל
תמיכה טכנית
בפרויקטים

עמיר
פיתוח עסקי

ניהול פרויקטים

ערן
פיתוח עסקי

ניהול פרויקטים

איזוריממשק מול צוות פיתוח וניהול 

Adrian Lambert Lucas Baron

פרויקטים/ פיתוח עסקי / שיווק 

אינטגרציה/ תמיכה טכנית 



DAHUAהטבות למתקיני תוכנית
DH Partner

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR13IDktnTmTCFKskoO_7CZF--hH1hV8KwYad89LO7Rsy_22i0pItC5fLgQ&v=a7Rx-WYM-6w&feature=youtu.be


תמיכה טכנית

073-266-0699 (09:00-17:00)

050-300-9905

050-888-0150

תמיכה אחרי פתיחת קריאה
מענה מהיר

על בסיס תורן פנוי(17:00-21:00) 073-266-0613

https://dahua.support/en/support/home

https://dahua.support/en/support/home


דאווהמול צוות קריאהפתיחת 
https://dahua.support/en/support/home

https://dahua.support/en/support/home


פתיחת קריאה

ניתן לשנות  

ממשק  

לעברית



רשתות הפצה



שתפו מהניסיון שלכם

פתיחת ציוד והסבר על  

הפעלה הראשונית

'עד ת' א-התקנה מ

טיפים והסברים מניסיון  

DAHUAהעבודה עם 

'נק3000
'נק2000

'נק1000



מושלם בחושךלניטור פתרון 

ופרטיםחדות  תמונה נקיה





חשוכותסמטאות  מגרשי חניה אזורי תעשיהפארקים 

ניטור ליליבעיית 



מכלל אירועים  50%כמעט 

בלילההתרחשו המדווחים 

על מעקב לילימיקוד 

IHS 2019: מקור

מגמת עולמית לתאורה נמוכה

Magazine Security: מקור

שיעור צמיחה שנתי מורכב 2018אחרי 

20.6%-בלמוצרי תאורה נמוכה גדל 

אחוזי אירועים המדווחים



24/7ניטור וידאו בחושך בצבע מלא 

.מציג תמונות צבעוניות ומצלם פרטים חיים בתנאי תאורה נמוכים

מגדיל באופן משמעותי את ההסתברות לזיהוי ואיסוף אירועים  

בהם מעורבים אנושים ורכבים באמצעות ניטור בהיר יותר( ראיות)

איכות וידאו מעולה בחושך

אור עזר חם וחכם כדי להבטיח את בהירות התמונה גם  מספק 

.בחושך מוחלט

.IRחרקים כמו מונע השתקפות גשם ואינו מושך 

יותר בלילהגבוה AIדיוק 

באינטגרציה עם מקליט להשגת חיפוש צבעים חכם ושיפור  תומך 

.יעילות האחזור

מסנן אזעקות שווא ומאפשר סיווג אנושי ורכב להתמקד רק ביעד  

.העניין

על מעקב לילימיקוד 



טכנולוגיה

עדשת צמצם גדולה

מכניסF1.0צמצם 

של אור2.5פי כמות 

F1.6-בהשוואה ל

תמונה מתקדםמעבד 

ISP 4.0
Dahuaשל 

מתקדם

40%( מזיק לעיניים)בוהק

מתחת לתקן של האיחוד  

האירופי

חיישן ביצועים גבוהים

יותר רגישות30%

פוטסנסטיבית



גדולהעדשת צמצם 

מצלמה בצבע מלא יכולה לאסוף כמות  , צמצם גדולהשימוש בעדשת 

גבוהה יותר של אור ולהציג תמונה יותר צבעונית וחיה יותר תחת  

.סביבות אור מוארות

עדשת צמצם גדולהקונבנציונאליתעדשה 



גדולהעדשת צמצם 

F1.6-בהשוואה לשל אור 2.5פי מכניס כמות  F1.0צמצם •
תמונה קלילה ובהירה יותר< --יותר אור •

צמצםכמות גבוהה יותר של אור F1.0צמצם סופר גדול F1.6

גדולהעדשת צמצם 



גדולהעדשת צמצם 



יכולות גילוי תמונה משופרות בתאורה חלשה



יכולות גילוי תמונה משופרות בתאורה חלשה

מזוהה לא מזוהה



יכולות גילוי תמונה משופרות בתאורה חלשה



IRזיהוי אירועים שלא ניתן לזהות בתאורת 



צילום לילה בצבע מלאטכנולוגיות 

.לסטנדרטים של האיחוד האירופימתחת 40%אור כחול

.פחות פגיעה בעיני האדם, זיהום אור נמוך יותר

צבע לבן

21000עוצמת קרינה 

W/(m2*SC)

אור לבן מזכוכית הרכב אור חם

6000עוצמת קרינה 

W/(m2*SC)



חיישן ביצועים גבוהים

היא מאמצת טכנולוגיית פיקסל עם תאורה אחורית . בעלת חיישן עם רגישות גבוהה יותר לאורFull colorמצלמה 

'4/3ואפילו ' 1.8/ 1-ו' 2.8/ 1בגודל מידות עם  ,HCG (High Conversion Gain)ותכונה משופרת של 

 HAC-HF3805Gלדגם

4/3’’ CMOS

STARVISTM Sensor Large-sized Sensor



טכנולוגיות צילום לילה בצבע מלא

DAHUA החיישנים המתקדמת בעולםעובדת עם ספקית.

.של החיישןפוטודיודותעל ידי הגדלת 30%עלייה בקיבולת רגישות 

דיודה-פוטו

חלק מחיישן 

פיקסלהמטריצה

30%-עליה ב
חיישן המטריצה

אזור שבו נוצרת 

התמונה

אזור סריקת תמונה פלט

מהמטריצה

אזור רגשות  

לאור גדול יותר



.פיתוח הנדסי המוביל בתחום

Dahua ISP 4.0
.מאוד את יחס אות לרעש ואת שחזור הצבעיםמשפר 

מתקדםתמונה מעבד 

הקודםISPמעבד  ISP 4.0



(LED Series)יתרונות 

24* 7ניטור צבעוני 

מספק פרטים צבעוניים

לזהות אנשים  

ואובייקטים במדויק

תנאי תאורה נמוכים

LED רב שימושי

כאור משלים למצלמה

רחוב בכמה  כמנורת 

פרברים להפחתת  

עלות הבנייה

בטוחים כל היום AIבעזרת 

בחושךזיהוי פנים 

הגנה היקפית  

Broadcast-quality Audio

מיקרופון מובנה  

על גבי כבל הקואקס  

ללא חיווט נוסף  

(HAC Models)

פחות צריכת חשמל

IPמצלמות קופסא 

צבע מלא צורכות עד  

פחות חשמל  50%

מצלמות  . IRמאשר 

25%עד IRכיפה 

.פחות



שימושים



רחוב צדי שקט  –תרחיש 

:בעיה
רחוב חשוך בלילה  

:אתגר
לא רואים בצורה ברורה אנשים או רכבים בלילה

(אורות, כלבים, עטלפים, ציפורים)הרבה אזעקות שווא 

:ערך
24/7צפייה ברורה וחדה 

משמש גם כפנס רחוב וחוסך עלויות

תחושת בטחון–אור חם 



גינה אחורית–תרחיש 

:בעיה
כאשר יש פריצה ואין אף אחד בבית

:אתגר
לא רואים בצורה ברורה במצלמות במיוחד 

בתווך רחוק ולא ניתן להוציא חומר טוב  

לחקירה בהמשך

:ערך
עם תאורה חמה  24/7צפייה ברורה וחדה 

והגנה על היקף הבית

ניתן להוציא מידע חשוב ובעל צבע 

לחקירה בהמשך



אזעקות מיותרות מסוננות גם בלילה
שינויי תאורה והפרעות שונות, מסנן עלים זזים

98%באותה הרמה כמו במשך היום עד AIדיוק 

+SMD-בצבע מלא וAIפונקציות 

חיפוש מהיר מאוד של אירוע ספציפי
רכב/אפשרות אדם

לחוסך זמן יקר בחיפוש אירועים

AIחיפוש 
"-I"י שימוש במערכת הקלטה "ניתן לקבל ע

צבע בגד אדם עליון  /רכב לא ממונע/רכב/כגון אדם
צבע לוחית רישוי/צבע רכב/ותחתון



דוגמאות לתמונה של מצלמות צבע מלא

Non-Starlight

Starlight

Full-color



DH HAC HDBW

DAHUA
מצלמה 

אנלוגית  
HDCVI

צינור HFW

ינשוף HDW

IRכיפה מוגנת עם  HDB

IRכיפה מוגנת עם  HDBW

IRכיפה עם  HDPW

Fisheye דג  עין HEB

1

בסיסי 1

מקצועי 2

הכי גבוהרמה 3

2

2M 2

3M 3

4M 4

5M 5

8M (4K) 8

3

1דור 1

2דור  2

3דור  3

4דור  4

5דור  5

T P - AS

Bullet/Eyeball (Plastic) TL

IR 40m Bullet (Metal Bracket) TH-I4

IR 80m Bullet (Metal Bracket) TH-I8

New ver of 5M RT -S2

S4 version -S4

Metal Bullet S

Metal Eyeball М

Metal Bracket Bullet TLM

PAL P

NTSC N

Manual vari-focal VF

Motorized vari-focal Z

With built-in heater H

With SDI output T

מיקרופון מובנה A

משני סוגים  חשמל 
(AC24V/DC12V) DP

Power over coax POC

White light LED

Dip switch DIP

Vandal proof VP

Temperature & 
Humidity TH

Wireless W

IR 60m IRE6

White Light L

Siren S

1

Standard 0

WDR 1

1/2’’ Sensor 2

4/3’’ Sensor 3

Starlight 4

Full Color 9

HDCVIאנלוגית מפת מצלמות 



DH IPC HDBW

DAHUA
מצלמת 

רשת

קופסאמצלמת HF

התקנה חיצוניתIRצינור  HFW

כיפה מפלסטיק HDP

IRכיפה מפלסטיק עם  HDPW

להתקנה פנימיתIRינשוף עם  HDW

Vandal-proof IR Dome (In 

door)
HDBW

1

בסיסי 1

מקצועי 2

הכי גבוהרמה 3

2

2M 2

3M 3

4M 4

5M 5

8M (4K) 8

3

1דור 1

2דור  2

3דור  3

4דור  4

5דור  5

T P - AS

Bullet/Eyeball (Plastic) TL

IR 40m Bullet (Metal Bracket) TH-I4

IR 80m Bullet (Metal Bracket) TH-I8

New ver of 5M RT -S2

S4 version -S4

Metal Bullet S

Metal Eyeball М

Metal Bracket Bullet TLM

PAL P

NTSC N

Manual vari-focal VF

Motorized vari-focal Z

With built-in heater H

With SDI output T

מיקרופון מובנה A

משני סוגים  חשמל 
(AC24V/DC12V) DP

Power over coax POC

White light LED

Dip switch DIP

Vandal proof VP

Temperature & 
Humidity TH

Wireless W

IR 60m IRE6

White Light L

Siren S

1

Standard 0

WDR 1

1/2’’ Sensor 2

4/3’’ Sensor 3

Starlight 4

Full Color 9

IPCמפת מצלמות רשת 

IPC-HDBW3441F-AS-M



HDCVI צבע מלא

Lite LED | F1.2

HAC-HFW1509TLM-A-LED

HAC-HFW1239TLM-A-LED

HAC-HDW1509T-A-LED

HAC-HDW1239T-A-LED

HAC-HFW2249T-I8-A-LED HAC-HFW2249E-A-LED HAC-HDW2249T-A-LED

Pro LED | F1.0

+(SMD-הגנה היקפית ו, זיהוי פנים)אנליטיקותלביצוע AI XVRמומלץ לשלם עם 



HAC-HFW1239TLM-A-LED

VS
DS-2CE12DFT-F

1/2.8" 2.16Megapixel Sony CMOS

25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P

40m LED, smart white light (auto adjusting to light 

intensity outside, to avoid overexposure) 

Full-color Starlight, 0.0005 Lux/F1.6

120dB WDR, 3DNR, 

CVI/TVI/AHD/CVBS output switchable

Metal & plastic housing 

DC12V, IP67

1080p@25/30fps

40m white light

Full time color, 0.0005 Lux/F1.0

130dB WDR, 3DNR, 

4 in 1, OSD Menu

Metal & plastic housing

DC12V, IP67

HDCVI פתרונות מתחרים בצבע מלא

רזולוציה גבוה 

מגה2-מ



IP Camera| Lite LED

IP Camera| Lite AI LED

IPC-HFW2239S-SA-LED-S2

IPC-HFW2439S-SA-LED-S2

IPC-HDW2239T-AS-LED-S2

IPC-HDW2439T-AS-LED-S2

IPC-HFW3249E-AS-LED

IPC-HFW3449E-AS-LED

IPC-HFW3549E-AS-LED

IPC-HDW3249TM-AS-LED

IPC-HDW3449TM-AS-LED

IPC-HDW3549TM-AS-LED

SMD+ & Perimeter Protection

IP בצבע מלא



IP Camera | Pro AI

IPC-HFW5442T-AS-LED

IPC-HFW5241T-AS-LED

IPC-HDW5442TM-AS-LED

IPC-HDW5241TM-AS-LED

גילוי , ספירת אנשים, הגנה היקפית

הצטברות אנשים  )מפת חום , פנים

(באזור מסוים

מקליט המומלץ

NVR4X-I

NVR5X-I

מכשיר הקלטה חזק 

.בקלותAIמשדרג את המערכת הפשוטה למערכת 

יכולת העברה חזקה ובחירת דגמים ענקית  , חסכוניות גבוהה

.אופציונלית מאפשרת את דרישת המעקב היומית

NVR4X-4KS2

NVR5X-4KS2

בצבע מלא עם מכשיר הקלטהIPמצלמות 



IPC-HDW5442TM-AS-LED

VS

DS-2CE12DFT-F

1/1.8” 4Megapixel progressive scan CMOS 

25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P

Max. LEDs Length 40 m 

140 dB WDR

0.002 Lux@F1.6 

2.8 mm fixed lens (3.6 mm, 6.0 mm optional)  

H.265 & H.264 triple-stream encoding 

Built-in MIC 

Micro SD memory, Up to 256G

IP67

1/1.8" Progressive Scan CMOS 

Max. 2688 × 1520 @30fps

2.8 mm/4 mm/6 mm fixed lens

White LEDs ,up to 30m

120dB WDR

0.0014 @ (F1.0, AGC ON)

H.265+, H.264+

Built-in mic 

Built-in micro SD slot, up to 128G

IP67

IP פתרונות מתחרים בצבע מלא



הדגמים שיופצו בארץ

MSRPרזולוציהמצלמות רשתבנדאט"מק

₪  מגהIPC-HFW5442TP-AS-LED4צינור.מצ99662-544-25 1,843 

₪  מגהIPC-HFW5241TP-AS-LED2צינור.מצ99662-524-95 1,220 

₪  מגהIPC-HFW3449EP-AS-LED4צינור.מצ99662-344-95 1,056 

₪     מגהIPC-HFW3249EP-AS-LED2צינור.מצ99662-324-95 847 

₪     מגהIPC-HFW2439SP-SA-LED4צינור.מצ99662-243-95 844 

₪     מגהIPC-HFW2239SP-SA-LED2צינור.מצ99662-223-95 594 

₪  מגהIPC-HDW5442TMP-AS-LED4כיפה.מצ99662-544-26 1,565 

₪  מגהIPC-HDW5241TMP-AS-LED2כיפה.מצ99662-524-18 1,041 

₪  מגהIPC-HDW3449TMP-AS-LED4כיפה.מצ99662-344-96 1,056 

₪     מגהIPC-HDW3249TMP-AS-LED2כיפה.מצ99662-324-96 847 

₪     מגהIPC-HDW2439TP-AS-LED4כיפה.מצ99662-243-96 844 

₪     מגהIPC-HDW2239TP-AS-LED2כיפה.מצ99662-223-96 594 

HDCVIMSRPמצלמות 

₪     מגהHAC-HFW2249EP-A-LED2צינור.מצ99662-224-95 632 

₪     מגהHAC-HFW1509TLM-A-LED5צינור.מצ99662-150-90 424 

₪     מגהHAC-HFW1239TLM-A-LED2צינור.מצ99662-123-90 373 

₪     מגהHAC-HDW1509TP-A-LED5כיפה.מצ99662-150-91 446 

₪     מגהHAC-HDW1239TP-A-LED2כיפה.מצ99662-123-92 397 


