IMPORTANT SAFEGUARD

RISK OF ELECTRIC SHOCK
To reduce the risk of electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Only operate this
apparatus from the type of power source indicated on the label. The company shall not be liable for any
damages arising out ofany improper use, even if we have been advised of the possibility of such damages.

ABOUT THIS DOCUMENT
We reserve the right to revise or remove any content in this manual at any time. We do not warrant or assume any

legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of this manual. For the actual
display and operation, please refer to your camera in hand. The content of this manual is subject to change
without notice.

PRECAUTIONS


Avoid the long-term activation for “Auto Tracking”, “Auto Pan”, and “Sequence” as it might
accelerate the aging of the drive mechanism and optical lens. Three-month warranty applies only to
certain parts related tothese three functions. Do not shoot images that are extremely bright for a
long time (For example, light sources, the sun, etc.).



Don’t use or store the camera in the following conditions: (1) Extremely hot or cold places
(operating temperature-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122 °F). (2) Close to generators of powerful electromagnetic
radiation such as radio or TV transmitters. (3) Where it is subject to fluorescent light reflections. (4)

Where it is subject to unstable lighting (flickering, etc.) conditions. (5) Where it is subject to strong
vibration. (6) Where it is near water or in contact with water.



Installation should be made by qualified service personnel.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 CARACTERÍSTICAS:
Suporta tecnologia DCCS:
- Não necessita de conexão adicional RS485 para controle de câmera, pois o sinal de controle é
transferido pelo cabo coaxial diretamente do DVR, utilizando o DCCS.
Instalação da câmera altamente simplificada, economizando material e tempo na instalação.
Avançado controle de Auto Tracking:
- Acompanha o movimento do objeto por tempo determinado.
Rigid & High-Speed Pan / Tilt Mechanism with Two-Million Rotation Test Passed:
- Para maiorvidaútiloperacional.
Suporta Pelco-D e Pelco-P:
- Para compatibilidade com diversos equipamentos.
Ajuste de cor por parâmetros:
- Para adaptação a diversas condições de luminosidade.
Menu Gráfico:
- Fácil operação através do teclado de controle.
- Até 256 pontos de preset e 8 grupos preset e auto scan.
1.2 PACKAGE CONTENTS

◎IN THE CAMERA PACKAGE:
□ Speed Dome Camera

□ User Manual

◎IN THE BRACKET PACKAGE (OPTIONAL):
□ Wall mounting screws x4
□ Cap x1
□ M6 Nylok screws (short) x2
□ M4 screw x1
□ Mounting base screw x2
□ Spirit level x1
□ Hex screw nuts x3

□ Wall plugs x4
□ Bracket screw x1
□ M6 Nylok screws (long) x3
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2. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO
Para instalação e Conexão da câmera Speed Dome, chame um técnico qualificado ou instalador.
2.1 INSTALAÇÃO
- Antes de instalar, verifique os itens a seguir.
- Suporte e base de fixação. (Fornecido juntamente com a câmera em caixa separada).
- Pacote de acessórios fornecidos com a câmera.
(1) Parafusos de parede x4
(2) Buchas x4
(3) Cap x1
(4) Buchas x4
(5) Parafuso M6 Nylok (curto) x2

(6) Parafusos M6 Nylok (longo) x3
(7) Parafuso M4 x1
(8) Parafusos de suporte x2
(9) Nivel x1
(10) Parafusos Hex x3

- PowerDrill
PASSO 1: Coloque as portas sextavada nos buracos reservados na base da câmera como indicado abaixo.

PASSO 2: Passe os cabos pelo orifício da base da câmera, alinhe a base da câmera e utilize dois pequenos
parafusos M6 Nylok para fixar a base na câmera.

Passo 3: Conecte o suporte à parede, o suporte é composto de duas partes (parte superior e a parte
inferior). Remova a parte superior, soltando os parafusos sobre ela. Utilize quatro parafusos de
montagem e buchas para fixar a parte inferior na parede, como mostra na imagem abaixo. Use o nível
que é fornecido junto com a câmera para verificar se a superfície é horizontal ou não.
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Passo 4: Coloque os cabo através do furo do suporte e coloque a câmera no suporte com dois parafusos o
fixando na base e gire a câmera como indicado a baixo. A câmera será enganchada no suporte. Utilize o
nível para verificar se a superfície é horizontal ou não e ajuste o aperto dos parafusos M6 Nylok. Caso a
superfície esteja horizontal use o parafuso M4 para fixar a câmera no suporte.

Passo 5: Coloque os cabos através da abertura e conecta a câmera com o adaptador de alimentação
indicada (cabo de vídeo e cabo de rede). Utilize a fita isolante para cobrir os fios conectados e organizar
os cabos na posição corretamente.

Passo 6: Coloque a parte superior do suporte de volta e fixe com um parafuso como indicado abaixo. Em
seguida use a tampa fornecida com o pacote para cobrir o buraco do parafuso e concluir a instalação.

2.2 CONEXÃO
2.2.1 – Conectando em uma mesa controladora:
Um periférico opcional é a mesa de controle, que permite um controle mais preciso dos movimentos de
PAN / TILT / ZOOM para o Speed Dome através de um controle Joystick 3D e um teclado com design
funcional.
Note: É altamente recomendada a utilização de uma mesa de controle para uma
maior precisão de controle.
A ilustração de conexão a seguir é um exemplo. Para a ligação detalhada consulte o Guia de Operações
no manual do controlador de teclado.
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Painel traseiro do controlador de teclado:

CABO RJ11
RS485-A: Fio Vermelho
RS485-B: Fio Verde

RS485-A E 485-B DA CÂMERA SPEED DOME
RS485-A: Fio Marrom
RS485-B: Fio Laranja

Cabo RJ11 não fornecido com o Speed Dome

Passo 1: Obter um cabo com conector RJ11 do tamanho necessário para sua instalação:
- Diferentes fabricantes de cabos podem usar seqüências diferentes de cabos, caso o controle do Speed
Dome não esteja funcionando, inverta a ligação dos fios e verifique se o controle esta funcionando.
Passo 2: Remova o conector de uma das extremidades do cabo:
- Remova um dos conectores para que possa ter acesso aos fios. Localize os fios RS485-A e RS485-B e
desencape-os para realizar a junção dos fios com os do Speed Dome.
Passo 3: Conectando o cabo ao Speed Dome:
- Uma o fio RS485-A (red) do cabo com o fio RS485-A do Speed Dome, repita a operação com o fio RS485B (Green) do cabo com o RS485-B (Orange) do Speed Dome (veja as figuras acima). Lembre-se de isolar os
fios para a proteção do sistema.
Passo 4: Conecte o plug RJ11 na porta “PTZ” localizada no painel traseiro da mesa de controle.
Passo 5: Na mesa controladora, acesse o menu Configuração, insira as opções protocolo, taxa e ID de
acordo com as opções do Speed Dome.
ID
RATE
MODE

Configure o ID
Verifique e configure a taxa de bitrate
Selecione o protocolo que será utilizado para comunicação
8

Passo 6: Em seguida clique em ESC para retornar ao menu anterior, continue pressionando ESC até sair do
menu.
Passo 7: Conecte o cabo de vídeo da câmera ao DVR para sua gravação e monitoramento em seguida
ligue a câmera na alimentação.
2.2.2 Conectando ao Stand Alone
Pode-se conectar a câmera diretamente ao Stand Alone para controle do PAN / TITL / ZOOM.
DCCS DVR: Essa câmera suporta a comunicação DCCS, não sendo necessário que o usuário realize a
transmissão do controle RS485 através de outro par de cabos.
1. Conector de Saída de Video (Video OUT): Conecte a saída de vídeo da câmera com um cabo coaxial
de 75 Ω, em um Stand Alone que suporta a tecnologia DCCS.
Note: Para mais detalhes sobre suporte DCCS, verifique com seu instalador ou
revendedor.

2. DC 12V Terminal de entrada: Conecte o plug de alimentação na câmera com fonte DC 12V.
Note: Utilize somente fonte de alimentação de 12V. Há uma tolerância de 10%
para mais ou menos. Uma tensão acima de 12 volts pode danificar o equipamento.
3. DCCS Verificação de transmissão: Quando a câmera, o monitor e outros periféricos estiverem
conectados ao Stand Alone, inicie o Stand Alone e aguarde terminar o processo de inicialização. Em
seguida, clique com o botão direito na tela para exibir a tela de menu, clique na opção ADVANCE
CONFIG e em DCCS para identificação da comunicação com a câmera.

A) Selecione o numero do canal onde a câmera com comunicação DCCS esta conectada, verifique o
modelo exato do Stand Alone para identificar os canais que possuem a função DCCS.
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B) Clique em DIAGNOSTIC START para iniciar o processo de identificação da câmera.
C) Em “CONNECTION”, será exibido o resultado do teste de DCCS, entre a câmera e o Stand Alone. Com
as seguintes mensagens:

MENSAGEM
CHECKING
OK
FAIL

AÇÃO
Processo de identificação da câmera.
Comunicação realizada com sucesso e identifica o modelo da câmera.
Comunicação não realizada ou câmera / canal não possui comunicação DCCS.
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3. AUTO TRACKING
3.1 OVERVIEW
A câmera ira automaticamente acompanhar o movimento detectado na imagem de visualização
realizando movimento de PAN (max. 360°) e TILT (max. 90°):
1- Área de monitoramento pré-definida;
2- Tempo de tracking pré-definido.
Quando o limite de área pré definido for atingido ou o objeto para de se mover durante o tempo restante
pré definido, a câmera ira retornar ao ponto home. Também pré-definido.
3.2 CONFIGURAÇÃO
Vá até MODE -> TRACKING SETUP e configure a área de monitoramento LIMIT, o tempo de tracking TIME,
e o modo do tracking. Para mais informações verifique o item 7.4 TRACKING SETUP.
Na opção AUTO MODE, selecione TRACK. Para o botão auto ativar a função TRACKING.

3.3 ATIVAÇÃO
Com diversos modos de controle:
(1) Mesa de controle Alpha-Digi AVP101: Pressione TRACK na mesa de controle para iniciar a função auto
tracking e STOP para finalizar a função.
(2) Mesa de controle Alpha-Digi AVK505: Pressione 90+SHOT+ACT, para ativar a função tracking,
pressione novamente ou outra função para desativar.
(3) Nos Stand Alones: Pressione PLAY no painel do Stand Alone dentro da função PTZ para ativar o auto
tracking, pressione novamente para desativar a função.
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4. GUIA DE MENU RÁPIDO
4.1 MENU DE CONFIGURAÇÃO
A seguir encontra-se as configurações do Speed Dome para personalização de acordo com sua
necessidade.

4.2 GUIA RÁPIDO DE PROGRAMAÇÃO
Uma mesa de controlepode ser utilizada para controle da câmera Speed Dome.

12
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5. MENU PRINCIPAL - CÂMERA
Note: A descrição a seguir é baseada nos usuários utilizando a mesa AD101, como
controlador do Speed Dome. Para informação sobre como utilizar o Stand Alone ou
outro fabricante de mesa controladora, verifique o ANEXO 3 CÂMERA CONTROL
VIA OUR DVR ou o ANEXO CÂMERA CONTROL VIA OTHER KEYBOARD CONTROLLER.

Note: Pressione
No painel da mesa controladora para acessar o menu de
controle da câmera ou pressione o ícone no painel touch da mesa de controle,
como nas imagens a seguir.
Note: Verifique se o ID exibido no painel é o mesmo ID configurado em sua câmera
PTZ, ou será incapaz de controlar a Speed Dome.

No modo de controle de câmera, pressione
para acessar o menu interno da Speed Dome. Mova até
CAMERA....., será exibida na tela uma imagem como abaixo.

Note: Os valores configurados são exibidos na coluna da direita do menu.
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Mova até EXIT
e pressione para acessar o sub menu. Selecione SAVING para SALVAR e sair ou
WITHOUT SAVING para sair do menu sem SALVAR as configurações.
5.1WHITE BALANCE
A função White balance processa a imagem recuperando de acordo com a temperatura e a cor. Selecione
uma opção de acordo com a situação de instalação.

5.1.1 Auto
Ajusta automaticamente a cor dependendo da temperatura do ambiente.
5.1.2 Indoor 1 / Indoor 2 / Sun / Cloudy
Pode selecionar diferentes valores de temperatura provendo um melhor ajuste de imagem. Abaixo as
opções disponíveis para seleção.
MODE
Indoor 1
Indoor 2
Sun
Cloudy

COLOR TEMPERATURE
9000K
3000K
5500K
7000K

5.2 SHUTTER SPEED
Configure a velocidade do Shutter para o electronicshutter. Existem 8 opções pré-definidas.
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5.2.1 Shutter Speed Options
NTSC: 1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000.
PAL: 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000.
A câmera possui 8 velocidades disponíveis. Quanto mais alto a escala, maior será a velocidade de Shutter,
reduzindo assim a quantidade de luz que possa através das lentes.
Um valor baixo na escala como 1/60 segundos (NTSC) ou 1/50 segundos (PAL).
Um exemplo de valor alto é 1/10000 segundos.
Note:Quando utilizar uma câmera NTSC em um sistema PAL, configure a
velocidade de shuter com 1/100 para que a saída seja compatível ao padrão.
Note: Quando utilizar uma câmera PAL em um sistema NTSC, configure a
velocidade de shutter como 1/120 para que a saída seja compatível ao padrão.
5.3 GAIN (GAIN CONTROL)
A função Gaincontrol é utilizada para amplificar o sinal de entrada de acordo com diferentes níveis de
iluminação.

5.3.1 On (Low, Medium, High)
16

Quando a câmera esta em ambientes escuros, pode-se selecionar uma das opções: Low / Medium
(default) / High, para amplificar o sinal aumentando o brilho na imagem.

Note: Quanto maior a sensibilidade, maior será o ruído na imagem.
5.4 IRIS
Uma lente auto Iris funciona automaticamente abrindo e fechando a Iris de acordo com as condições de
iluminação.

5.4.1 Auto IRIS Level (50~250)
Auto nível de Iris é o valor numérico usado para manter o nível de brilho da câmera.
Use “+” para aumentar o valor e iluminar a cena.
Use “-“ para diminuir o nível e escurecer a cena.
5.5 BLC (BACKLIGHT COMPENSATION)
O BLC é uma função de ajuste de imagem para compensar áreas que sofrem com a ação de iluminação
excessiva. A imagem tenderá a ser corrigida reduzindo os efeitos de foco de luz.
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5.5.1 On / Off
O BLC pode ser configurado como ON ou OFF.
5.6 SHARPNESS
Auto nitidez aumenta a clareza da imagem, ajustando detalhes e a nitidez na borda das fotos.

5.6.1 Auto
A câmera mantém o modo normal de nitidez.
5.6.2 SharpnessLevel
A nitidez da imagem pode ser configurada como: Low / Medium / High de acordo com o desejado.
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6. MENU PRINCIPAL - FERRAMENTAS
Note: A descrição a seguir é baseada nos usuários utilizando a mesa AD101 como
controlador daSpeed Dome. Para informações sobre como utilizar o Stand Alone
ou outro fabricante de mesa controladora, verifique o ANEXO 3 CAMERA CONTROL
VIA OUR DVR ou o ANEXO CAMERA CONTROL VIA OTHER KEYBOARD CONTROLLER.
Pressioneno painel da mesa controladora para acessar o menu de controle da câmera ou pressione o
ícone no painel touch da mesa de controle, como as imagens a seguir.

No modo de controle da câmera, pressione
Mova até TTOOLS

para acessar o menu de controle do Speed Dome.

, e verpa uma tela similar a seguinte:

Note: Os valores padrão são exibidos na coluna da direita.
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SAIR e SALVAR as configurações / SAIR sem SALVAR as configurações:
Mova até EXIT
, e pressione para direita para acessar o sub menu. Selecione “SAVING” para SALVAR e
sair, ou “WITHOUT SAVING” para sair do menu sem SALVAR as configurações.
6.1 TitleName
O titulo é o nome de identificação para a câmera, sendo visualizado na imagem do monitor suporta até
10 caracteres de texto.

6.1.1 Modify / New
Mova até “Modify” ou “New” e pressione
. Para iniciar a edição do nome de titulo. Utilize acima e
abaixo para selecionar as letras caracteres ou números. Após configurado, pressione
para confirmar a
configuração.
6.2 TITLE POSITION
Permite selecionar a posição de onde o nome da câmera será exibido na imagem.
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6.2.1 Up / Down / Off
Selecione a posição desejada para o titulo (Up /Down ou Off).
6.3 PAN / TILT ANGLE
O valor numérico da posição de PAN / TILT pode ser exibido na imagem.

6.3.1 On / Off
Selecione ON se desejar exibir o ângulo de posição no monitor ou OFF se não.
6.4 PAN / TILT GRAPH
A posição de Pan e tilt podem também ser analisados através de gráficos.
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6.4.1 On / Off
Selecione ON para exibir o gráfico de posição ou OFF para não exibi-lo.

6.5 ZOOM RATIO
A taxa de zoom pode ser facilmente selecionada para exibição na imagem.
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6.5.1 On / Off
Selecione ON ou OFF paraexibição.
6.6 FOCUS WINDOW
A posição de FOCO pode ser exibida na tela.

6.6.1 On / Off
Selecione ON ou OFF paraexibição.
6.7 ID CODE NO
O código ID é sempre 1 para a ADIVS544

6.8 ID CODE DISPLAY
O numero de ID pode ser exibido na tela.
23

6.8.1 On / Off
Selecione ON ou OFF paraexibição.
6.9 TiltLimit
Essa função é usada para limitar o ângulo do movimento da câmera, prevenindo que o operador visualize
algo desnecessário e que esta ao alcance da câmera.

6.9.1 On / Off
Selecione “ON” para limitar o ângulo da câmera em 5°~90° para prevenir que a câmera visualize uma
imagem
desnecessária..
Selecione “OFF” para não limitar o ângulo da câmera deixando-a no padrão 0°~90°, a visualização da
imagem pode haver perde devido a posição da lente quando no ângulo entre 0°~4°..
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7. MENU PRINCIPAL - MODO
Note: A descrição a seguir é baseada nos usuários utilizando a mesa AD101 como
controlador do Speed Dome.
Para informações sobre como utilizar o Stand Alone ou outro fabricante de mesa
controladora, verifique o ANEXO 3 CAMERA CONTROL VIA OUR DVR ou o ANEXO
CAMERA CONTROL VIA OTHER KEYBORD CONTROLLER.

Pressione
no painel da mesa controladora para acessar o menu de controle da câmera ou pressione
o ícone no painel touch da mesa de controle, como nas imagens a seguir.

No modo de controle da câmera, pressione
Selecione MODE

para acessar o menu de controle do Speed Dome.

, e você vera a seguinte janela.

Note: Os valores padrão são exibidos na coluna da direita.
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SAIR e SALVAR as configurações / SAIR sem SALVAR as configurações:
Mova até EXIT
, e pressione para direita para acessar o submenu. Selecione SAVING” para SALVAR e
sair ou “WITHOUT SAVING” para sair do menu sem SALVAR as configurações.
7.1 RESET DE FÁBRICA
Para restaurar todas as câmeras com configuração de fabrica, mova para “SET” e pressione
, para
confirmar. Quando ver está mensagem “Inicial... OK” nos eu monitor, as configurações de todas as
câmeras voltaram para as configurações de fabrica. Para sair dessa janela de mensagem, pressione a tecla
para esquerda.

7.2 VELOCIDADE PAN/TILT
A velocidade de PAN / TILT pode ser definido como SLOW / FAST / SUPER (SUPER FAST).

26

77.3 CONFIGURAÇÃO DE PRESET
A configuração do ponto de preset é usado para especificar a posição da câmera (PAN e TILT) e a
configuração de zoom.
Você pode definir 256 pontos de preset (8grupo, com 32 presets em cada grupo).

7.3.1 SELECIONE O PONTO DE PRESET
Mova até “GROUP_1”, e pressione
, para entrar nas configurações. Você verá uma janela semelhante
com o ponto predefinido, como abaixo.
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7.3.2 PRESETS PREDEFINIDOS DE FABRICA
Para maior conveniência, existem dois grupos de presets predefinidos dentro de um grupo de presets. A
primeira posição é “PAN: 120°; TILT: 15°” e a segunda posição é “PAN: 240°; TILT: 15°”.
1° Ponto de preset de fábrica:

2° Ponto de preset de fábrica:

Note: Cada grupo de preset, precisa ter pelo menos dois presets definidos.
7.3.3 Adicionar novos pontos de preset
Passo1: Use esquerda/direita para mover até “N__1__2”, e use o cima/baixo para selecionar“N 1New2”,e
pressione

. Você verá uma janela semelhante a seguinte:
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Passo 2: Use o joystick para selecionar a posição especifica (PAN AND TILT) e as configurações de zoom.
Por exemplo, selecione o 3rd ponto de preset em “PAN:208.6°; TILT:15°; ZOOM:7X”. Após isso, pressione
para configuração de gravação, e você verá uma janela como a seguinte:

Note: Use o Joystick para controlar a velocidade do movimento da câmera cima /
baixo / esquerda / direita. Gire o Joystick para o sentido horário para aumentar o
zoom e gire ao contrario para diminuir o zoom.
7.3.4 Tempo de duração dos presets
Mova até “t_5_SEC”, e use as teclas cima/baixo para selecionar a duração. Por exemplo, selecionar a
duração para 7 segundos e você terá uma tela similar a tela abaixo.
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7.3.5 Deletando pontos de preset
Use as teclas esquerda/direita para “DEL-ONE”, e as teclas cima/baixo para selecionar “DEL-ONE“ ou
“DEL-ALL“. Então pressione

para confirmar.

7.3.6 Pre-visualização dos Pontos de Preset
Use as teclas esquerda/direita para ir para”PREVIEW“e pressione
para iniciar a pré-visualização de
pontos predefinidos. O tempo de intervalo entre cada ponto é um segundo para a sua verificação rápida.
Note: A seqüência de todos os pontos predefinidos ira seguir a ordem da rota.
7.3.7 Sair do menu de pontos de preset
Mova até “EXIT“, e pressione

para sair do menu de pontos de preset.

Note: Cada grupo de preset, precisa ter pelo menos dois presets definidos.

7.4 CONFIGURAÇÃO DE TRACKING
A câmera Speed Dome, move automaticamente para o maior objeto da visão, tornando a câmera PAN
(max. 360°) & TILT (max. 90°) dentro: (1) da câmera de vigilância predefinido área / (2) o tempo limite de
rastreamento.
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7.4.1 Definir uma área de vigilância pré-definida (=LIMIT=)
Quando o alvo encerra a área pré-definida, a câmera retorna ao ponto original após o tempo prédefinido.
Mova até ”=LIMIT=” e use a tecla direita ou -/+ no teclado para definir o ângulo de rastreamento (60° /
120°/ 180° / FULL/ MANUAL). O ângulo padrão do auto tracking é 60°.
Você pode escolher o ângulo da área de vigilância pré-definida entre 60°/ 120° 180° FUL (360°). Por
exemplo, quando seleciona o ângulo de 60°, a área de segurança será feita do centro do foco, indo 30°
para esquerda, e 30° para direita.
Você pode selecionar a área selecionando “MANUAL”. Mova até “MANUAL” e pressione
na pagina de configuração.

para entrar

1- Mova o primeiro ponto para onde ira iniciar a área de segurança e pressione
“LIMIT1”.

para selecionar

2- Mova até o outro ponto, onde irá encerrar a área de segurança e pressione
“LIMT2”.

para selecionar

3- Mova até “EXIT” e pressione

para sair da pagina de configuração.

7.4.2 Definir o tempo limite (=TIME=)
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Quando o objeto alvo para de se mover por um tempo maior que o tempo já definido, a câmera retorna
ao tempo inicial após o tempo pré-programado.
Mova até “=TIME=” e use a tecla da direita ou -/+ no teclado para definir o tempo em segundos (5s / 10s/
15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 35s/ 40s/ 45s/ 50s/ 55s/ 60s/ ∞s). A configuração de tempo padrão é de 5s.
7.4.3 Selectthe Auto TrackingMode (Mode)
Estão disponíveis duas opções: Normal e P Only.
(1) Quando selecionar “Normal”, o auto tracking estará ativado somente com PAN.
7.5 HOME POSITION
O modo auto armazena, series de repetições com PAN/TILT e ZOOM. No modo de configuração Home
POSITION, você irá ver uma mensagem de “HOME SET” no monitor da câmera Speed Dome. A posição
padrão é “PAN: 180°; TILT: 5°”.

7.5.1 Set the Home Position
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No modo de configuração de Home Position, use o Joystick para especificar a “Home Position” (PAN e
TILT) e ajuste de zoom. Após a configuração, pressione a tecla ENTER no controlador para sair do modo
de configuração. Então mova até

para sair (EXIT) do submenu de configuração.

7.6 AUTO FOCUS
Temos dois tipos de definição em Auto Focus. Você pode selecionar dependendo da sua necessidade.

7.6.1 Selectthe Auto Focus Mode
(1) Always: Quando selecionar o modo “Always”, a câmera sempre manterá o foto automático não
importa se a câmera esta em panorâmico ou vigilância, inclinado e zoom.
(2) PTZ: Quando selecionar o modo “PTZ”, a câmera ira focar automaticamente durante as operações de
panorâmico, tilting e zoom.
(3) Z Only: Quando selecionar o modo “Z Only”, a câmera ira ajustar o foco automaticamente somente
quando estiver em operação de zoom.
7.7 CALIBRATION
Está função é usada em caso de não estar satisfeito com o zoom atual e desejar ajustar o foto
novamente.
Note: Antes de usar esta função, você precisa utilizar o Maximo de zoom em um
objeto.
Mova até “START” e pressione “ENTER” para iniciar a calibração de foco, a partir do nível 1 até o Maximo
de zoom.
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7.7.1 SelecttheCalibratingResult
Quando a calibração acabar, você verá 3 opções:
(1) OK – Aceitar o resultado da calibração.
(2) NG – Rejeitar o resultado da calibração e calibrar novamente.
(3) EXIT – Sair do menu.
Mova até a opção desejada e pressione

para confirmar.

7.8 AUTO SCAN
Selecione para definir o limite angular do Pan.
Mova até “SET” e pressione
para entrar na configuração do ângulo. Então, mova cima/ baixo/
direita/ esquerda para selecionar o limite para direita e para esquerda.

7.8.1 Set the Pan Angel Limit
(1) LIMITE 1 – Defini o limite a direita e salve ou saia sem salvar.
(2) LIMITE 2 – Defina o limite a esquerda e salve ou saia sem salvar.
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7.9 AUTO MODE
Selecione para definir qual função ira ativar ao selecionar AUTO.

7.9.1 Set the Auto Mode
(3) TRACK – Ativa a função Auto-Tracking.
(4) PAN – Inicia o PAN na área que definiu em “AUTO SCAN”.
(5) SEQ – Inicia a função seqüencial.
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8. MENU PRINCIPAL - SAÍDA
Note: A descrição a seguir, pressupõe que os usuários estão usando a mesa
especifica para este modelo de câmera. Para mais detalhes de como controlar o
Speed Dome por um DVR, veja em “ANEXO 3 Controle da câmera pelo DVR” no
“ANEXO 4 Controle da câmera por outra mesa controladora”.

Pressione
na mesa controladora para entrar no modo de controle de câmera, ou use o lápis para
clicar no ícone painel touchscreen para entrar no modo de controle da câmera, será exibida a imagem
abaixo.

No modo de controle de câmera, pressione
Mova até EXIT “

na mesa controladora para acessar o menu da câmera.

”, e irá ter uma tela como a imagem abaixo:

8.1 EXIT & SAVE THE CHANGES
Movaaté “SAVING” e pressione
Pressione

. Você verá uma mensagem pop-up “Você tem certeza?” no monitor.

novamente para confirmar que está saindo do menu.

8.2 EXIT WITHOUT SAVING THE CHANGES
Movaaté “WITHOUT SAVING” e pressione
monitor. Pressione
feitas.

. Você verá uma mensagem pop-up “Você tem certeza?” no

novamente para confirmar e ira sair do menu sem salvar todas as alterações
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ANEXO 1 - ESPECIFICAÇÕES
MODELO 22X
GERAL
Sistema de vídeo
Lente
Numero de Pixels
Alta Resolução
Iluminação Mínima
Relação S/N
Saída de vídeo
BLC
Controle de Ganho
Contrates
Balanço de Branco

MODELO 35X

NTSC ou PAL
¼” Sony Color Super HAD CCD image sensor
768(H)* 494(V) <NTSC> / 752(H)* 582(V) <PAL>

Nome da câmera
Pontos de preset e
seqüências
Auto Tracking
Baud Rate

0.6 Lux / F1.6
Até 48dB (AGC off)
1.0 Vp-p. 75 Ω
Ligado / Desligado
Baixo/ Médio & Alto / Desligado
Auto / Baixo / Médio / Alto
Auto / Indoor 1 / Indoor 2 / Sun / Cloudy
*Indoor1 = 9000k / Indoor2 = 3000k / Sun = 5500k / Cloudy = 7000k
10 caracteresousimbolos
Total de 8 grupos, com 256 presets programáveis
A seqüencia sobre todos os presets seguirá a onder da rota panorâmica.
SIM
9600

Distancia de foco
F-number
Angulo
Shutter Automático
Auto Focus

F3.9 ~ 85.9mm
F1.6 (Wide) ~3.7 (Tele)
4° ~ 60°
1 / 60 (1/50) to1/100,000 sec.
Always / PTZ / Z Only / P Only

Extensão Pan
Velocidade Pan

360°
360° / 1 sec.
*A velocidade pode ser ajustada de acordo com os diferentes modos.
90°
0° ~ 90° abaixo de 1 seg.
22 X Zoom
35 X Zoom
Aprox. 7s (Tele ~ Wide)
Aprox. 10s (Tele ~ Wide)

LENTES
F3.43mm ~ F120mm
2.2° ~ 75.2°

MECANISMO

Extensão TILT
Velocidade TILT
Relação de Zoom
Velocidade de Zoom

OUTROS
Classificação IP
Temperatura Ambiente
para trabalho
Temperatura de
armazenamento
Alimentação (+/- 10%)
Consumo de corrente
Dimensão (mm)**
Peso (Kg)
Bracket Opcional
Dispositivos Opcionais

IP 66
-25° ~ 40°
0° ~ 70°
DC 12v
1.5ª (Max.)
145(Ø) x 154(H) (Bracket não incluso)
Aprox. 1.2Kg
Montado na parede
Teclado de controle

*As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
**Tolerância Dimensional: +/- 5 mm.
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ANEXO 2 – VALOR PADRÃO
ITENS
Balanço de branco
Velocidade do Shutter
Ganho
Nível IRIS
BLC
Contraste
Posição nome da câmera
Ângulo de PAN/TILT
Gráfico PAN/TILT
Relação Zoom
Janela de Foco
ID Código No.
Tela de Código ID
Limite TILT
Baud Rate
Velocidade PAN/TILT
Presets de Fábrica
Configuração Tracking
Posição HOME de fábrica
Modo Auto Focus

Auto Mode

DEFAULT VALUE
Auto
1/60
Médio
162
Desligado
Auto
CIMA
Ligado
Ligado
Ligado
Ligado
1
Ligado
Ligado
9600
Fast
O primeiro preset é “PAN: 120° / TILT: 15°”.
O Segundo preset é “PAN: 240° / TILT: 15°”.
O padrão pré-definido é de Segurança em 60°.
O padrão pré-definido é com 5 segundos.
A posição HOME padrão é “PAN: 180° / TLT: 5°”.
No modo Auto Focus padrão é “PTZ”.
*Quando o modo for alterado para “PTZ”, a câmera terá foco
automático durante o PAN, TILT e operações de Zoom.
TRACK
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ANEXO 3 – CONTROLE DA CÂMERA PELO DVR
Em vez de controlar através da mesa controladora, também é possível controlar via DVR.
- Do controle pelo mouse do DVR.
Note: Está função é ativada somente se seu DVR possui suporte a mouse.
Troque para o canal onde está conectado sua câmera PTZ e clique “
controle PTZ.
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” na barra de menu rápido do

- Painel Frontal do DVR

- Controle Remoto IR
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ANEXO 4 – CONTROLE DA CÂMERA POR OUTRA MESA
Quando for conectar está câmera em outra mesa controladora, você terá o controle através dos
protocolos Pelco-P e Pelco-D.
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ANEXO 5 – ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE
Note: 1) Antes de atualizar o firmware da câmera, veja o arquivo de atualização
com seu distribuidor.
2) A atualização deve ser implementada por um PC/Notebook.
PASSO 1: Conecte sua câmera PTZ na mesa controladora, certifique de que possui controle total a
câmera.
PASSO 2: Localize a porta LAN no painel traseiro (Como na imagem abaixo), e conecte a mesa ao PC ou
Laptop usando o conector RJ45.

PASSO 3: Altere o IP do seu PC ou Notebook para “192.168.1.xx”. “xx” pode ser entre 1 ~ 255, somente a
porta 90 não está liberada, pois a mesa controladora usa o IP 192.168.1.90.
PASSO 4: Descompacte os arquivos de atualização que adquiriu com seu fornecedor diretamente no seu
PC ou Notebook e execute o arquivo com o nome “update321_FB76.exe”. A atualização iniciará.
PASSO 5: Quando completar a atualização, a câmera irá reiniciar automaticamente exibindo sua nova
versão de firmware.
Note: Por favor, não desliguei a conexão entre a câmera e a mesa controladora, e
quando a conexão entre a mesa e o PC/Notebook estiver em andamento. Caso
contrario, a atualização será falha.
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