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I. Opis výkonnosti 
 

1. Stručný návod 
Riadiaca jednotka klávesnice môže ovládať vysokorýchlostné dome kamery, pomalú dome kameru, 
zoom kameru, dekodéry atď. Elektrická zásuvka medzi ovládacou klávesnicou a prijímacou svorkou je 
EIA / RS-485, ktorá umožňuje ovládanie klávesnice ako 128 kamierových kamier alebo iných 
terminálov s maximálnym rozsahom komunikácie 1,5 km. 

2. Technické údaje 
1. Prenosová rýchlosť: 1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200pbs, 38400pbs 
2. Protokol: Pelco-D, Pelco-P, SAMSUNG, AD, PANASONIC 
3. Komunikácia: RS-485 
4. Príkon: DC 12V / 500mA 
5. Komunikačná vzdialenosť: max. 1500m 
6. Dokáže ovládať maximálne 128 rýchlostí 
7. Funkcia nastavenia hesla 
8. Teplota okolia: 0 ℃ ~ 60 ℃ 
9. Relatívna vlhkosť: 90% relatívnej vlhkosti 
10. Rozmer: 205 mm * 168 mm * 48 mm  



 

II. Popis hlavných funkcií 
 
Medzi hlavné funkcie klávesnice patria: 

1. Klávesový výstup využíva fotoelektrický izolovaný ovládač 485, ktorý 
poskytuje silný prenos proti rušeniu a prenosu na dlhé vzdialenosti. 

2. Rozsah nastavenia dome kamery alebo dekodéra: 1 ~ 255. 
3. Funkcia s premenlivou rýchlosťou môže byť použitá na zabudovanú kopulu vysokorýchlostnej 

dome kamery. 
4. Prednastavené pozície sa dajú nastaviť a prezrieť vo vysokorýchlostnej dome kamere. 
5. Vo vysokorýchlostnej kopuli je možné nastaviť a prezrieť až štyri trasy turné 

kamera, pričom každá prehliadka má maximálne 16 predvolených pozícií, čas prestávky a 
rýchlosť pre každú nastavenú pozíciu. 

6. Vysokorýchlostná dome kamera môže byť ručne / automaticky ovládaná. 
7. Priblíženie objektívu, zaostrenie a clonu môžete manuálne ovládať. 
8. Môžete ovládať viac ako jednu svorku, ako sú kupolové kamery a dekodéry. 

 

III. Inštalácia a pripojenie 

 
 
Upozornenie: Pred inštaláciou a pripojením pozorne prečítajte príručku, pretože akékoľvek 
nesprávne pripojenie kábla môže spôsobiť trvalé poškodenie zariadení. Pred pripojením skontrolujte, 
či je napájanie vypnuté a či sú všetky komunikačné káble striedané krútenými pármi. Všetky 
komunikačné káble by sa mali vyhnúť vysokonapäťovým káblom alebo iným rušiacim zdrojom. 

 

 
 
 
 
 
 
 



IV. Popis panelu klávesnice 
 

1. Predný panel 

 
Na prednom paneli klávesnice sa nachádza ovládač s joystickom ovládacím prvkom s premenlivou 
rýchlosťou, tlačidlá a LED digitálny displej. Digitálny zobrazovač LED zobrazuje informácie o systéme a 
prevádzke. Riadiaci joystick riadi pohyb pohybovej veličiny kupoly a manuálne nastavenie polohy. 
 
 
 
 

2. Zadný panel 
 

 
 
 
Napájacia zásuvka: pripojenie externého napájania DC12V. 
Komunikačný výstup: Pripojenie výstupného výstupu RS-485 
 

 



V. Zobrazenie LCD displeja a kľúč 
 
1. Zobrazí sa ID kamery, protokol, stav prenosovej rýchlosti 
 

 
 
 

① CAM = 001       : adresa kamery 

② PROTOKOL       : PELCO-D: protokol je pelco D 

③ PRENOS: 2400 : prenosová rýchlosť je 2400bps 

④ VSTUP: 000      : vstupné číslo 
 
 
2,0 ~ 9 NUMBER 
Používa sa na nastavenie ID kamery, čísla predvoľby a nastavenie parametrov klávesnice. 
Keď je tlačidlo SHIFT účinné, bude svietiť. 2,4,6,8 možno tiež použiť na presun PT jednotky HORE (2), 
DOLE (8), DOĽAVA (4) a DOPRAVA (6). 
 
3.CAM 

Zadajte ID (0-255) číselným tlačidlom a potom stlačte tlačidlo CAM: NUMBER + CAM, číslo sa zobrazí 
po položke CAM na displeji LCD. 
zmeniť číslo DVR pri ovládacom stave DVR. 
 
4.CLEAR 
Stlačte tlačidlo CLEAR, vstupná oblasť čísla sa resetuje. 
 
5. CLOSE / OPEN 
V ručnom režime môžete ovládač IRIS ovládať stlačením tlačidiel ZATVORIŤ a OTVORIŤ. 
 
6. NEAR / FAR 
V ručnom režime môžete tlačidlom NEAR a FAR ovládať zaostrenie. 
 
7.TELE / WIDE 
Priblíženie objektívu pre priblížený záber alebo priblíženie objektívu pre panoramatický záber. 
 
8.JOYSTICK 
Pomocou 2D sa pohybuje Speed Dome alebo PTZ jednotka na smer posuvu alebo naklonenia. 
Rýchlosť pohybu sa zvyšuje posunon. 
 
9. MENU 

Stlačením tlačidla MENU sa otvorí priemer rýchlostnej dome kamery.  Rovnako Stlačte tlačidlo 95 + 

PRESET. Stlačte MENU, kontrolka LED bude svietiť a vstup do továrenských Speed Dome menu. 
 
10.TOUR 

Stlačením tlačidla TOUR sa myslí stlačte tlačidlo 76 + CALL, stlačte tlačidlo Tour, LED dióda bude 

svietiť a začne prechádzať do polohy s viacerými predvoľbami 
Toto stlačenie je funkciou EDIT pri ovládaní stavu DVR. 
 
11.SCAN (automatické skenovanie 360 °) 

Stlačením tlačidla TOUR sa myslí stlačte tlačidlo 99 + CALL, stlačte tlačidlo SCAN. LED sa zapne a 

začne sa automatické vyhľadávanie. 



Stlačte znovu tlačidlo SCAN. LED dióda sa vypne a automatické skenovanie sa zastaví. Posunutím 
joysticku zastavíte funkciu automatického skenovania. 
Toto stlačenie je funkcia automatického skenovania FAN pri ovládaní stavu DVR. 
 
12.PRESET 
Nastavte predvoľby: Posuňte ovládač a nastavte objektív tak, aby ste si vybrali pozíciu, ktorú 

potrebujete. Zadajte číslo vstupu a potom stlačte tlačidlo [PRESET] to znamená N + PRESET 

Zavolajte predvoľby: Zadajte číslo predvoľby a stlačte tlačidlo [CALL] to znamená N + CALL 

Vymažte predvoľby: Zadajte číslo predvoľby a stlačte tlačidlo [PRESET] na 2 sekundy to znamená N + 

podržte PRESET  cez 2 sekundy. 
Toto stlačenie je funkcia napájania pri ovládaní stavu DVR. 
 
13.CALL 
Táto funkcia slúži na vyhľadávanie prednastavenej polohy Speed dome alebo prijímača. Vložte číslo 

predvoľby do oblasti Čísla a stlačte tlačidlo CALL, aby ste ho zavolali. to znamená N + CALL 

Ak sa podarí, vstupná oblasť čísla sa automaticky vynuluje. 
 
14.SHIFT 
Stlačte kláves SHIFT, zapne sa a SHIFT je v platnosti. 
Stlačte znovu tlačidlo SHIFT, vypne sa a SHIFT sa vypne. 
 
15.PGM 
Ak hore uvedená akcia bude úspešná, automaticky sa obnoví vstupná oblasť čísla. 
 
16.SHIFT + MENU 
do nastavenia klávesnice 
 
17.AUX 
Funkcia AUX 1. Prehrávanie DVR alebo PAN pri kontrole stavu DVR. 
 
18. clear PRESET: 

Číslo + SHIFT + CLEAR 

 

 
VI. Nastavenie klávesnice 
 
1. Klávesnica môže nastaviť rôzne prenosové rýchlosti a protokoly pre každú kameru. Keď sa kamera 
/ dekodér prepína na klávesnici, bude zobrazovať zodpovedajúce kontrolné pokyny založené na 
nastavovacích protokoloch a prenosových rýchlostiach. 
 

Shift +  menu na klávesnici 
 

 
 

① CAM = 001 : adresa kamery 

② PELCO-D    : protokol je pelco D 

③ 2400           : prenosová rýchlosť je 2400bps 

④ 000             : číslo vstupu 

 
PROTOKOL: PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG, AD, PANASONIC možná zmena 
RÝCHLOSŤ PRENOSU: 1200,2400,4800,9600,19200,38400 možná zmena 



 
 
 
2. Nastavenie hesla 
 

 
 
POVOLENIE HESLA: NIE: heslo sa nepoužíva. 
POVOLENIE HESLA: ÁNO: zobrazenie hesla "OK" bolo použité 
HESLO: ****: Prvé heslo je 0000, užívateľ môže nastaviť nové heslo, heslo ma 4 čísla. Pre nastavenie 
neskôr stlačte [PGM] sa uloží a skončí 
 
3. Režim ovládania klávesnice 
 

 
 
MODE 2D: iba ovládacia klávesnica dome. 
MODE 2D-M: Klávesnica a ovládanie DVR paralelného pripojenia. 
 
4. Počiatočná klávesnica 
 

 
 
POČIATOČNÁ: NIE: počiatočná klávesnica je zatvorená. 
POČIATOČNÁ: ÁNO → OK: počiatočná klávesnica je otvorená . Počiatočné nastavenie klávesnice je 
adresa 1, rýchlosť prenosu 2400bps; protokol pelco D 
 

VII. Klávesová skratka 
 

 Zadajte 12 a potom stlačte tlačidlo PGM, aby ste zvolili rýchlosť prenosu na 1200bps 

 Zadajte 24 a potom stlačte tlačidlo PGM, aby ste zvolili rýchlosť prenosu na 2400bps 

 Zadajte 48 a potom stlačte tlačidlo PGM, aby ste zvolili prenosovú rýchlosť na 4800 bps 

 Zadajte 96 a potom stlačte tlačidlo PGM, aby ste zvolili rýchlosť prenosu na 9600bps 

 Zadajte 192 a potom stlačte tlačidlo PGM, aby ste zvolili rýchlosť prenosu na 19200bps 

 Zadajte 384 a potom stlačte tlačidlo PGM, aby ste zvolili rýchlosť prenosu na 38400bps 

 Zadajte 44 a potom stlačte tlačidlo PGM aby ste zvolili protokol Pelco -D 

 Zadajte 50 a potom stlačte tlačidlo PGM, aby ste zvolili protokol Pelco-P 


