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A Dahua Technology termékeivel nemzetközi szinten tölt 
be vezető pozíciót a kamerás megfigyelés területén. Cé-
günknek volt a 2. legnagyobb piaci részesedése ebben 
az iparágban 2015-ben az IHS 2016-os jelentése szerint. 
2016-ban a 4. helyet foglaltuk el az a&s Security 50 rang-
során, ami a globális biztonságtechnikai ágazat szereplőit 
állítja sorrendbe az éves eszköz értékesítés alapján.

Dahua Technology is a leading product and solution pro-
vider in the global video surveillance industry. We had 
the 2nd highest market share of global video surveillance 
equipment market in 2015 according to IHS 2016 report. 
We were ranked 4th in 2016 by a&s Security 50, which 
ranks global security industry players according to total 
security equipment sales.
 We commit to provide the highest quality product with 
the latest technology to enable our customers to perform 
their business successfully. Our company invests about 
10% of annual sales revenue in R&D since 2010. We have  
more than 5,000 R&D engineers today. Our engineers 
work on cutting edge technologies in camera lens, image 
sensor, video encoding & transmission, embedded proces-
sor, graphic processing, video analytics, software reliability 
and network security technology. We partner with leaders 
in respective areas to make sure our customers enjoy the 
latest and the best technologies. Numerous Dahua prod-
ucts have been acknowledged and awarded by profession-
al associations and organizations in the security industry.
We have a broad range of products to meet customer 
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 Cégünk fő feladatának tekinti, hogy kiváló minőségű, 
csúcstechnológiás eszközöket biztosítson ügyfeleinek, 
hogy hosszú távon sikeresek lehessenek. 2010 óta éves 
árbevételünk 10%-át fordítjuk kutatás fejlesztésre. Jelen-
leg több mint 5000 K + F mérnökünk van, akik élvonalbeli 
technológiák kidolgozásán fáradoznak a kamera lencsék, 
képalkotók, videókódolás és adatátvitel, beágyazott pro-
cesszorok, grafikai programozás, videó analitika, szoftver 
reliabilitás és hálózati biztonság területén. Együttműködő 
partnereink kivétel nélkül piacvezető pozíciót töltenek 
be kategóriájukban  ügyfeleink színvonalas kiszolgálása 
érdekében. Számos Dahua termék nyerte már el az ága-
zatban működő szakmai szövetségek és szervezetek elis-
merését.
 Széles termékkörünkkel célunk a különböző biztonsági 
szintű vásárlói igények teljeskörű kiszolgálása. Lite, Pro és 
Ultra sorozatunkat a lakossági, kis és nagyvállalati, vala-
mint a szigorú biztonsági elvárásokat támasztó létesítmé-
nyek igényeinek megfelelően alakítottuk ki. A Dahua ter-
mékek formatervezése és minősége számos nemzetközi 
márka bizalmát vívta ki. Cégünk az OEM, ODM és különbö-
ző biztonságtechnikai cégek egyik piacvezető szolgáltatója.
 Kínán kívül jelenleg 22 helyi irodával rendelkezünk, így 
lokális szinten tudunk ügyfeleinknek műszaki támogatást, 
konzultációt és szervízszolgáltatást nyújtani.
 Termékkínálatunk részét képezik többek között a biz-
tonsági kamera rendszerek, az intelligens közlekedési és 
épületüzemeltetési rendszerek, Video Intercom, riasztó, 
Smart Lock.
 A Dahua termékeket már széles körben használják a 
kiskereskedelemben, iskolákban, szállodákban, bankok-
ban, kórházakban, irodaházakban, autópályákon, fizető 
kapuknál és a forgalomirányításban. Számos nagy volu-
menű projekt esetén alkalmazták a Dahua megoldásait, 
így többek között: Lulu bevásárlóközpont Ománban, luxus 
szálloda Olaszországban, perui LAN Airlines, APEC Kínában 
és Safe City Braziliában.
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needs for different security levels and project scale. Our 
product lines range from Lite to Pro to Ultra series, to 
serve the needs of residential/small commercial to enter-
prise to high security facility respectively. Dahua products’ 
design and manufacturing quality are trusted by many in-
ternational brands. We are one of the leading providers of 
OEM and ODM service to various security product compa-
nies in the world.
 Dahua has 22 local offices  outside China to  provide 
local technical support, solution consultation, warranty & 
post-sales support services.
 Our company’s products categories include Advanced 
Video Surveillance System, Intelligent Transportation Sys-
tem, Smart Building System, Access Control, Video Inter-
com, Alarm, Smart Lock etc.
 Dahua products have been widely used in retail, 
schools, hotels, banks, hospitals, office buildings, high-
ways, toll gates and city traffic management. Many large 
scale projects have been installed with Dahua’s solutions 
including: Lulu mall in Oman, Luxury hotel in Italy, Peruvi-
an LAN airline, APEC in China and Safe city in Brazil as well 
as many others.
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