
PH-10H
Kamera szybkoobrotowa

mini – speed – dome

INSTRUKCJA INSTALATORA

1



2

NIEBEZPIECZEŃSTWO !
Uważaj kiedy zobaczysz ten symbol, aby 
uniknąć zranienia lub śmierci. Symbol 
oznacza występowanie w urządzeniu 
elektrycznym niebezpiecznego napięcia, 
które może spowodować zagrożenia lub 
porażenie prądem elektrycznym.

UWAGA !
Symbol ten oznacza krytyczną informację, 
która pozwoli Ci uniknąć niebezpieczeństwa 
utraty danych lub zniszczenia urządzenia. Nie 
lekceważ ostrzeżenia.



Ważne informacje:

1. Przeczytaj instrukcję
Należy przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i  użytkowania przed jakimkolwiek użyciem 
produktu

2. Zachowaj instrukcję
Zatrzymaj w celu ewentualnej przyszłej potrzeby odniesienia się do zawartych informacji.

3. Akcesoria i urządzenia współpracujące
Nie używaj akcesoriów innych niż rekomendowane.

4. Instalacja
Nie  instaluj  ani  nie  umieszczaj  urządzenia  na  niepewnych,  niestabilnych  lub 
niewystarczająco  wytrzymałych  powierzchniach.  Źle  zamontowany  produkt  może  spaść 
powodując potencjalne  zagrożenie  dla  zdrowia.  Używaj  tylko  konstrukcji  montażowych, 
obejm i uchwytów polecanych przez producenta lub sprzedawanych razem z produktem.

5. Źródło zasilania
Upewnij się, że zasilanie ma parametry adekwatne do specyfikacji.

Ostrzeżenia:

1. Działanie urządzenia
- przed uruchomieniem upewnij  się,  że  podłączenie  zasilanie  i  połączenia  sygnałowe są 
wykonane prawidłowo
-  jeśli  zauważysz  błędne  działanie  lub  uszkodzenie  kamery,  bezzwłocznie  zaprzestań 
korzystania z kamery i skontaktuj się z serwisem

2. Obsługa
- nie rozkręcaj głównego modułu kamery
- unikaj uderzeń i silnych wibracji mogących uszkodzić kamerę
- podczas czyszczenia obudowy kopułkowej unikaj opiłków, grubego kurzy itp.

3. Instalacja i magazynowanie
- nie instaluj kamery w miejscach o temperaturze wykraczającej poza określony zakres
- unikaj zakurzonym i zawilgotniałych pomieszczeń
- nie instaluj w okolicach źródeł silnego promieniowania
- nie instaluj w miejscach narażonych na silne promieniowanie elektromagnetyczne
- nie instaluj w miejscach narażonych na silne wibracje
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Wstęp

Właściwości kamery

1. Specyfikacja techniczna
- sensor CCD 1/4”
- maksymalny zoom: optyczny 10x, cyfrowy 10x (max. 100x)
- dzień/noc
- opcje ustawień ostrości: Auto-focus, manualny, półautomatyczny

2. Funkcje obrotnicy (PTZ)
- maksymalna szybkość pionowa i pozioma (“panorama”) 360°/sekundę
- technika ruchu wektorowego wyznacza najszybszą ścieżkę, w rezultacie czego czas ruchu 
jest zminimalizowany
- dzięki opcji ultra-wolnego ruchu (0,05°/sekundę) można łatwo precyzyjnie skierować kamerę 
na zadany obiekt,  co więcej,  istnieje  opcja płynnej  zmiany ogniskowej  proporcjonalnie  do 
panoramy i ruchu w pionie

3. Presety, wzorce ruchu, ruch wahadłowy, grupy, strefa prywatności, itd.
-  maksymalnie  127  presetów  można  zaprogramować  i  każdy  może  mieć  indywidualnie 
określone parametry takie jak balans bieli, auto-ekspozycja itp.
-  maksymalnie  8 programów wahadłowych może być  zdefiniowane.  Kamera  w tym trybie 
porusza się z zadaną prędkością pomiędzy dwoma zdefiniowanymi punktami
- maksymalnie 4 wzory ruchu (trajektorie) mogą zostać nagrane podczas sterowania ręcznego 
(np. z klawiatury) i odtworzone
- maksymalnie  można ustawić 8 grup zadań z powtarzalnym cyklem presetów, programów 
wahadłowych i wzorów ruchu. Grupa może składać się maksymalnie z 20 zadań
-  maksymalnie  4  maski  prywatności  pozwalają  na  omijanie  obiektów  prywatnych  i 
niezakłócanie cudzej prywatności

4. Sterowanie PTZ
- przy sterowaniu z magistrali RS-485 maksymalnie 255 kamer może być obsłużonych
- w aktualnej wersji oprogramowania można korzystać z protokołów Pelco-D i Pelco-P

5. Menu ekranowe OSD
- OSD (On-Screen-Display) pozwala na zobaczenie statusu urządzenia i jego konfigurację 
- informacje takie jak identyfikator kamery czy kąty pionu i panoramy mogą być wyświetlane 
na bieżąco na ekranie

6. Presety predefiniowane (zarezerwowane do celów specjalnych)
-  dzięki  presetom  predefiniowanym  niektóre  opcje  kamery  mogą  zostać  wywołane 
bezpośrednio z pominięciem menu ekranowego OSD.
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Instalacja

Ustawienia przełączników DIP switch

Zanim  przystąpisz  do  instalacji  ustaw  przełączniki  DIP  switch  w  odpowiedniej  konfiguracji 
identyfikatora ID kamery oraz protokołu transmisji szeregowej.

Ustawienie identyfikatora ID kamery

Identyfikator służy do rozpoznania kamery w połączeniu szeregowym RS-485. Jeśli na magistrali 
RS-485 znajduje się wiele kamer, każda musi mieć inny identyfikator. Numer identyfikatora koduje 
się binarnie, gdzie kolejne przełączniki oznaczają kolejne bity:

Przykłady ustawienia identyfikatora obrazuje poniższa tabela:

Przełącznik 1 2 3 4 5 6 7 8
Wartość 1 2 4 8 16 32 64 128
np. ID=5 ZAŁ WYŁ ZAŁ WYŁ WYŁ WYŁ WYŁ WYŁ
np. ID=10 WYŁ ZAŁ WYŁ ZAŁ WYŁ WYŁ WYŁ WYŁ
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Przedział  wartości  identyfikator  to  1  do  255.  Nie  używaj  identyfikatora  ID=0. Fabrycznie 
domyślną wartością jest 1.

W celu sterowania konkretną kamerą  identyfikator  ustawiony na kamerze musi  odpowiadać ID 
ustawionemu na klawiaturze sterującej lub rejestratorze.

Ustawienie protokołu transmisyjnego

Protokół transmisyjny portu RS-485 ustawia się poprzez kombinację przełączników DIP.

Opcje protokołu opisuje poniższa tabela:

Stan przełącznika

P 1 P 2
Protokół

WYŁ WYŁ PELCO-D, 2400 bit/s 
ZAŁ WYŁ PELCO-D, 9600 bit/s 
WYŁ ZAŁ PELCO-P, 4800 bit/s 
ZAŁ ZAŁ PELCO-P, 9600 bit/s 

Protokół  ustawiony  na  kamerze  musi  odpowiadać  protokołowi  na  klawiaturze  sterującej  lub 
rejestratorze.  Jakiekolwiek  zmiany  ustawień  protokołu  zaczynają  obowiązywać  po  ponownym 
uruchomieniu kamery. Ustawieniem domyślnym jest “PELCO-D, 2400 bit/s “

Przełączniki z numerami 3 i 4 służą do prac serwisowych i nie powinny być zmieniane.
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Okablowanie

 
Podłączenie zasilania

Upewnij się, że zasilacz podaje odpowiednie zasilanie i ma wystarczającą wydajność prądową 
(DC 11V – 18V / 0,8A).

Podłączenie portu RS-485

W celu przesyłania danych telemetrycznych, podłącz odpowiednie urządzenie sterujące (kontroler, 
klawiatura,  rejestrator).  Aby  sterować  wiele  kamer  równocześnie,  linie  RS-485  muszą  być 
podłączone równolegle jak na rysunku poniżej:

Podłączenie sygnału kompozytowego video

Przy  pomocy  krótkiego  kabelka  dołączonego  do  zestawu  podłącz  do  kabla  koncentrycznego  z 
wtykiem BNC.
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Uruchamianie

Jeszcze raz sprawdź przed uruchomieniem:

– Identyfikator  ID  na  urządzeniu  sterującym  RS-485  musi  być  identyczny  z  ID  kamery.  ID 
kamery należy sprawdzić z położeń przełączników DIP switch

– Protokoły RS-485 muszą być zgodne
– Zmiana protokołu, z którym współpracuje kamera nastąpi po ponownym jej uruchomieniu
– Jako, że właściwości klawiatur (kontrolerów, rejestratorów...) RS-485 mogą się nieco różnić, 

skonfrontuj  podane  informacje  ze  specyfikacjami  klawiatury.  Niniejszy  opis  zakłada 
standardową klawiaturę zgodną z Pelco

Funkcje presetów i wzorów ruchu

– Sprawdź  jak  kontroler  RS-485  obsługuje  funkcje  presetów  i  wzorów  ruchu,  aby  w  pełni 
wykorzystać funkcje kamery

– Dla typowej klawiatury zgodnej z  Pelco można zaprogramować ustawienia jak poniżej:

<GO TO PRESET> wprowadź numer i wduś [PRESET] 
<SET PRESET> wprowadź numer i przytrzymaj [PRESET] na co najmniej 2 sekundy
<URUCHOM WZÓR> wprowadź numer i wduś [PATTERN]
<USTAW WZÓR> wprowadź numer i przytrzymaj [PATTERN] najmniej 2 sekundy

– Jeśli kontroler nie ma opcji wzorów ruchu, skorzystaj z funkcji predefiniowanych presetów

Włączenie menu ekranowego OSD

– Używając menu ekranowego można skonfigurować presety,  wzory ruchu, ruchy wahadłowe, 
grupy zadań i funkcje sensorów

– Wejście do menu ekranowego można wywołać poprzez <GO TO PRESET> [95]
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Predefiniowane presety

– Niektóre numery presetów mają zarezerwowane predefiniowane funkcje, wg tabeli poniżej:

Sekwencja Opis
<GO TO PRESET> [95] Wchodzi w menu ekranowe OSD
<GO TO PRESET> [131-134] Uruchamia wzór ruchu 1-4
<GO TO PRESET> [141-148] Uruchamia program ruchu wahadłowego 1-8
<GO TO PRESET> [151-158] Uruchamia grupę zadań 1-8
<GO TO PRESET> [170] Załącza opcję kompensacji światła tła BLC
<GO TO PRESET> [171] Wyłącza opcję kompensacji światła tła BLC
<GO TO PRESET> [174] Ustawia tryb ostrości na automatyczny AUTO-FOCUS
<GO TO PRESET> [175] Ustawia tryb ostrości na ręczny 
<GO TO PRESET> [176] Ustawia tryb ostrości na półautomatyczny 
<GO TO PRESET> [177] Ustawia tryb dzień/noc na automatyczny
<GO TO PRESET> [178] Ustawia tryb dzień/noc na noc
<GO TO PRESET> [179] Ustawia tryb dzień/noc na dzień
<GO TO PRESET> [190] Ustawia wyświetlanie menu ekranowego OSD w tryb AUTO
<GO TO PRESET> [191] Wyłącza wyświetlanie menu ekranowego OSD w tryb AUTO
<GO TO PRESET> [192] Załącza wyświetlanie menu ekranowego OSD w tryb AUTO
<GO TO PRESET> [193] Wyłącza wszystkie maski prywatności
<GO TO PRESET> [194] Załącza wszystkie maski prywatności

Presety

– Maksymalnie  127  pozycji  może  zostać  zapisane  jako  presety.  Presetom należy  przydzielić 
numer z zakresu 1-128 oprócz 95

– Właściwości  kamery  takie  jak  balans  bieli  czy  parametry  ekspozycji  mogą  być  ustawione 
niezależnie dla każdego presetu

– Aby usunąć preset należy skorzystać z menu ekranowego
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Ruchy wahadłowe

– Używając  funkcji  ruchu  wahadłowego  wymusza  się  na  kamerze  cykliczne  poruszanie  się 
pomiędzy  pozycjami  dwóch  presetów.  W  ruchu  wahadłowym  kamera  porusza  się  od 
pierwszego  presetu   zgodnie  z  ruchem wskazówek  zegara  w  kierunku  drugiego  presetu, 
następnie od drugiego przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pierwszego.

– W przypadku  wybrania  tego  samego  presetu  2 razy,  kamera  będzie  obracać  się  o  360° na 
zmianę zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

– Prędkość może być ustawiona w przedziale od 1°/sekundę do 180°/sekundę
– Aby ustawić lub usunąć ruch wahadłowy, należy wejść w menu ekranowe

Wzoru ruchu

– Funkcja  wzorów  ruchu  powoduje,  że  kamera  pamięta  trajektorię  ruchu.  Zwykle  jest  to 
zapamiętanie ruchu joysticka na klawiaturze sterującej.

– Możliwe są 4 wzory ruchu do zapamiętania, każdy może posiadać maksymalnie 1200 komend 
RS-485.

– Aby ustawić lub usunąć wzór ruchu, należy wejść w menu ekranowe.

Grupy zadań

– Funkcja grup zadań pozwala na zaprogramowanie sekwencji presetów, wzorów ruchu, i ruchów 
wahadłowych. Każda grupa może składać się z maksymalnie z 20 zadań. Dodatkowo można 
ustawić prędkość presetu i czas pomiędzy zadaniami oraz liczbę powtórzeń.

– Aby ustawić lub usunąć grupę zadań, należy wejść w menu ekranowe.
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Inne funkcje

– Funkcja  ponownego  załączenia  pozwala  na  dokończenie  ostatniej  operacji  niedokończonej 
przed wyłączeniem. Większość akcji takich jak presety,  wzory ruchu, ruchy wahadłowe czy 
grupy zadań mogą w ten sposób być  dokończone,  funkcja  nie  jest  dostępna dla  sterowania 
ręcznego.

– Funkcja “AUTO-FLIP” pozwala na automatyczne obracanie obrazu, gdy kamera przekracza 90° 
w płaszczyźnie pionowej tak, aby dalej móc śledzić dany obiekt. Obraz zostaje odwrócony i na 
ekranie  wyświetla  się  znak  [F].  Jeśli  funkcja  jest  wyłączona,  zares  ruchu   w  płaszczyźnie 
pionowej zostaje ograniczony do zakresu 0-95°.

– Funkcja postoju “PARKING ACTION” pozwala na ustawienie kamery w daną pozycję, jeśli 
przez pewien czas nie wykonywane są żadne zadania. Czas, po którym kamera wchodzi w tryb 
postoju można definiować w zakresie od 1 minuty do 4 godzin.

– Maksymalnie  4  strefy  prywatności  mogą  zostać  zdefiniowane  aby  unikać  pewnych  miejsc 
takich jak okna, sklepy czy prywatne posesje. Strefy prywatności określa się we współrzędnych 
sferycznych.

– Wybór  GLOBAL/LOCAL powoduje zapisanie  ustawień  automatycznej  ekspozycji  i  balansu 
bieli  albo  do  wszystkich  presetów (opcja  “Global”)  lub  indywidualnie  do  każdego  presetu 
(opcja “Local”).

– Opcja  półautomatycznej  regulacji  ostrości  “SEMI-AUTO-FOCUS” uaktywnia  automatyczną 
ostrość podczas sterowania ręcznego, natomiast wywołuje zapamiętane wartości ostrości przy 
wywołaniach presetów.
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Menu ekranowe OSD ekranu głównego
– Informacje o współrzędnych PTZ opisują kąt w poziomie i  pionie,  powiększenie  i kierunek 

geograficzny
– Identyfikator pokazuje aktualne ID kamery.
– Nazwa akcji pokazuje aktualnie wykonywaną akcję, możliwe do wyświetlenia są:

SET PRESET xxx Kiedy ustawiany jest dany preset nr xxx
PRESET xxx Kiedy kamera dotrze do pozycji zdefiniowanej jako preset nr xxx
PATTERN x Kiedy wzór ruchu nr x jest wykonywany
SWG x / PRESET xxx Kiedy ruch wahadłowy nr x jest włączony
UNDEFINED Kiedy została wywołana niezdefiniowana funkcja

– Opis presetu to zdefiniowany wcześniej krótki opis danego presetu.
– W polu odwrócenia obrazu wyświetlane jest [F] gdy obraz jest aktualnie odwócony.
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Menu ekranowe OSD

Ogólne zasady korzystania z menu z poziomu klawiatury

– Elementy menu w nawiasie < > posiadają podmenu.
– W  każdym  poziomie  drzewa  menu,  w  celu  wejścia  do  podmenu  należy  wcisnąć  przycisk 

przybliżenia ostrości (FOCUS NEAR).
– Aby wejść poziom wyżej w menu należy wdusić oddalenie ostrości (FOCUS FAR).
– Aby poruszać się po menu należy używać góra/dól/lewo/prawo ( UP/DOWN/LEFT/RIGHT).
– Aby zmienić wartość danego parametru, należy użyć góra/dół (UP/DOWN).
– Wduś  zbliżenie  ostrości  (FOCUS  NEAR)  aby  zachować  wartość,  lub  oddalenie  ostrości 

(FOCUS FAR) aby anulować edycję.

Menu główne

– <SYSTEM INFORMATION> wyświetla wiadomości o systemie i konfiguracji
– <DISPLAY SETUP> włącza i wyłącza menu ekranowe na ekranie głównym
– <DOME CAMERA SETUP> pozwala na konfigurację funkcji kamery
– <SYSTEM INITIALIZE> inicjuje system i ustawia wszystkie wartości na domyślne

Podmenu <DISPLAY SETUP>

To podmenu  pozwala  na  skonfigurowanie  elementów  wyświetlanych  głównego  ekranu.  Każdy 
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element  można  ustawić  na  włączony  (ON),  wyłączony  (OFF)  lub  na  wyświetlanie  tylko  w 
momencie, gdy jego wartość się zmieniła (AUTO).

CAMERA ID ON / OFF
PTZ INFORMATION ON / OFF / AUTO
ACTION TITLE ON / OFF / AUTO
PRESET LABEL ON / OFF / AUTO

Podmenu <SET NORTH DIRECTION>

To  podmenu  pozwala  na  ustalenie  kierunków  geograficznych.  Ustaw  kamerę  w  kierunku 
północnym i wduś przybliżenie (FOCUS NEAR), aby zapamiętać.  

Podmenu <PRIVACY ZONE>

Zaznacz obszar strefy prywatności
MASK NO [1 - 4]  - Ustaw numer strefy (maski) prywatności
DISPLAY [ON / OFF] – ustawienie czy ma być wyświetlana maska (ON) czy obraz (OFF)
CLEAR MASK [CANCEL / OK] – usuwa daną maskę
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Podmenu <EDIT MASK>

Nakieruj  kamerę  w  kierunku,  w  którym  masz  zamiar  ustawić  maskę  prywatności  a  następnie 
zaakceptuj (FOCUS NEAR). Zostanie wyświetlone menu rozmiaru maski.

Użyj regulacji lewo/prawo, aby zmienić szerokość maski.
Użyj regulacji góra/dół, aby zmienić wysokość maski.
Zaakceptuj zmiany (FOCUS NEAR)

Podmenu <DOME CAMERA SETUP> -> podmenu <CAMERA SETUP>
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FOCUS MODE ustala tryb ustawienia ostrości pomiędzy:

– AUTO- automatyczna ostrość.
– MANUAL - ręcznie regulowana ostrość.
– SEMIAUTO- tryb półautomatyczny z automatyczną regulacją ostrości przy sterowaniu ręcznym 

i ręcznie ustawioną ostrością dla presetów.

DIGITAL ZOOM załącza (ON) lub wyłącza (OFF) opcję zoomu cyfrowego. W opcji OFF zoom 
będzie dostępny tylko w zakresie powiększenia optycznego.
LINE LOCK załącza (ON) lub wyłącza (OFF) opcję synchronizacji sygnału video do częstotliwości 
napięcia zasilania AC. Przy zasilaniu DC opcja nieaktywna.

IMAGE FLIP – odwracanie obrazu, przydatne przy montażu kamery “ku górze”.

Podmenu <WHITE BALANCE SETUP>

WB  MODE  –  ustawia  tryb  balansu  bieli  pomiędzy  automatycznym  (AUTO)  i  ręcznym 
(MANUAL). W trybie ręcznym możliwe są do ustawienia:
RED ADJUST [10 – 60] – regulacja koloru czerwonego.
BLUE ADJUST [10 – 60] – regulacja koloru niebieskiego.

Podmenu <AUTO EXPOSURE SETUP>
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BACKLIGHT załącza (ON) lub wyłącza (OFF) kompensację światła tła .
DAY/NIGHT wybór trybu dzień/noc pomiędzy trybami:
– AUTO 1 – próg przełączania pomiędzy trybem dzień i trybem noc jest stały i ustalony.
– AUTO 2 – próg przełączania pomiędzy trybem dzień i trybem noc regulowany w przedziale od 

1 do 255.  Im większa  wartość zostanie  ustawiona,  tym przy mniejszym oświetleniu  będzie 
następowało  przełączenie  trybów.  Przy  wybraniu  AUTO  2  funkcję  AGC  należy  ustawić 
na HIGH.

BRIGHTNESS – regulacja jasności w przedziale od 0 do 100.
IRIS – regulacja trybu przysłony. Jeśli zostanie wybrane AUTO, przysłona będzie miała decydujący 
wpływ na regulację jasności obrazu. Jeśli zostanie wybrany tryb ręczny (MANUAL) w przedziale 
od 0 do 100, to regulacja przysłony będzie miała niewielki wpływ na jasność obrazu.
SHUTTER SPEED reguluje szybkość migawki. Jeśli przysłona jest w trybie AUTO a migawka w 
trybie ESC, to przesłona ma największy wpływ na regulację jasności. Jeśli migawka jest w trybie 
A.FLICKER to ustawia się  na czas  1/100s  dla  PAL i  1/120s dla  NTSC aby zapobiec miganiu 
obrazu. Istnieje także możliwość ręcznej (MANUAL) regulacji szybkości migawki.
AGC-automatyczna regulacja zbyt ciemnego obrazu, regulowana od wyłączenia (OFF) przez niski, 
średni i wysoki (odpowiednio LOW, MIDDLE, HIGH) poziom automatycznej regulacji.
SSNR – opcja polepszania zaszumionego obrazu [OFF/LOW/MIDDLE/HIGH].
SENS-UP – funkcja zwalniania prędkości migawki przy słabym oświetleniu.

Podmenu <MOTION SETUP>

Ustawienia opcji obrotnicy PTZ:

MOTION  LOCK  –  opcja  zablokowania  ustawień  zapamiętanych.  Jeśli  MOTION  LOCK  jest 
ustawiony na ON, to nie ma możliwości modyfikacji lub usunięcia presetów, wzorów ruchu ani 
ruchów wahadłowych, możliwe jest tylko ich wywołanie.
PWR UP ACTION – funkcja  ponownego załączenia opisana w “innych funkcjach”.
AUTO FLIP – opisane w “innych funkcjach”.
JOG MAX SPEED – ustawia maksymalną prędkość w sterowaniu ręcznym w przedziale od 1 do 
360°/sekundę. Wraz ze zbliżaniem zoom, prędkość ruchu maleje.
JOG DIRECTION – [INVERSE / NORMAL] możliwość odwrócenia  kierunku ruchu obrotnicy 
przy sterowaniu ręcznym.
FRZ IN PRESET – opcja zastygnięcia (freeze) w pozycji presetu. Jeśli funkcja jest aktywna (ON), 
to  przy  wywołaniu  presetu  wyświetlany  jest  obraz  dopiero  po  ustawieniu  w  daną  pozycję  z 
pominięciem wyświetlania obrazu podczas ruchu obrotnicy.
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Podmenu <PARKING ACTION SETUP>

Funkcja  postoju  pozwala  na  ustawienie  kamery  w  daną  pozycję,  jeśli  przez  pewien  czas  nie 
wykonywane są żadne zadania. Aby funkcja była aktywna należy ustawić PARK ENABLE na ON.
WAIT TIME definiuje czas, po którym nastąpi postój w przedziale od 1 min do 4 godz. Format 
czasu: gg:mm:ss
PARK ACTION określa wybór akcji postoju:
– HOME: pozycja wyjścioiwa
– PRESET
– PATTERN: wzór ruchu
– SWING: ruch wahadłowy
– GROUP: grupa zadań
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Podmenu <PRESET SETUP>

PRESET NUMBER określa numer presetu, jeśli pod danym numerem był już zdefiniowany preset, 
kamera ustawi się w określonej w nim pozycji.
CLR PRESET pozwala na usunięcie danego presetu.
CAM ADJUST [LOCAL / GLOBAL] zapamiętuje lokalnie lub globalnie ustawienia balansu bieli i 
ekspozycji.

Podmenu <EDIT SCENE>

Skieruj kamerę w żądaną pozycję i zaakceptuj poprzez FOCUS NEAR lub anuluj poprzez FOCUS 
FAR.

Podmenu <EDIT PRESET LABEL>
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Wprowadź opis presetu. Przy wywołaniu będzie on widoczny na ekranie. Używając przycisków 
dół/góra/lewo/prawo wybierz znaki zaakceptuj poprzez FOCUS NEAR

Po zakończeniu wpisywania opisu, najedź kursorem na OK i zaakceptuj poprzez FOCUS NEAR.

Podmenu  <SWING SETUP>

SWING NO wybiera numer ruchu wahadłowego do edycji.
1ST POS. oraz 2ND POS. oznaczają presety początkowy i  końcowy ruchu wahadłowego. Jeśli 
wybrany zostanie wcześniej niezdefiniowany preset, wyświetli się ostrzeżenie UNDEFINED.

SWING SPEED definiuje szybkość ruchu kamery w stopniach na sekundę.
CLEAR SWING powoduje usunięcie ruchu wahadłowego.
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Podmenu <PATTERN SETUP>

PATTERN NUMBER określa numer wzoru ruchu, jeśli pod danym numerem był już zdefiniowany 
preset, kamera ustawi się w określonej w nim pozycji
CLR PATTERN pozwala na usunięcie danego  wzoru ruchu

Podmenu <EDIT PATTERN>

Skieruj kamerę na pozycję startową dla wzoru ruch i zaakceptuj poprzez FOCUS NEAR

Używając ręcznego sterowania wyznacz trajektorię ruchu. Maksymalnie 1200 komend może być 
zapamiętanych, zajętość pamięci komend jest wyświetlana w pasku na górze ekranu. Akceptacja i 
zapamiętanie następuje poprzez FOCUS NEAR, aby anulować należy użyć FOCUS FAR.
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Podmenu <GROUP SETUP>

GROUP NUMBER określa numer grupy zadań.
CLEAR GROUP pozwala na usunięcie danej grupy zadań.
EDIT GROUP pozwala na edycję danej grupy.

Podmenu <EDIT GROUP>

Przy kursorze przy opcji NO ACTION zaakceptuj przy pomocy FOCUS NEAR

Możesz zaprogramować maks. 20 akcji, poruszaj się po liście używając góra/dół i akceptuj  przy 
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pomocy FOCUS NEAR

Ustaw żądaną akcję PRESET/PATTERN/SWING i ustaw międzyczas (DWELL)

Ustaw szybkość obrotu dl presetu lub liczbę powtórzeń dla wzoru lub ruchu wahadłowego (OPT)

Po zakończeniu ustawiania danej akcji zaakceptuj przy pomocy FOCUS NEAR

Po ustawieniu wszystkich akcji wybierz SAVE i zaakceptuj przy pomocy FOCUS NEAR.
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Menu <SYSTEM INITIALIZE>

Korzystając  z  tego  menu  można  usunąć  ustawienia  kamery,  wszystkie  bądź  dotyczące  tylko 
wybranego obszaru w menu użytkownika.
Po usunięciu danych, kamera ustawia się w domyślnej konfiguracji fabrycznej:
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Specyfikacja techniczna
System video PAL

Kamera

Przetwornik
Maksymalna rozdzielczość
Efektywna rozdzielczość

CCD ¼'' 
795x596
752x582

Rozdzielczość pozioma
Stosunek sygnał/szum

Zoom
Ogniskowa

Czułość
Opcje dzień/noc
Tryb ogniskowej

Szybkość migawki
Regulacja wzmocnienia

Balans bieli

500 linii TV (kolor), 570 linii B/W
50 dB bez automatycznej regulacji

optyczny 10x, cyfrowy 10x
3.8-38 mm dla F=1.8

0,7Lux kolor, 0,02Lux B/W
Auto/dzień/noc

Auto/ręczny/pół-auto
1/120000s do 128 x1/50s

Normalna/wysoka/wyłączona

Auto/ręczna-czerwień i niebieski
Kompensacja tła

Kompensacja migotania
Opcja redukcji szumu SSNR

Niska/średnia/wysoka/wyłączona
Do wyboru

Niska/średnia/wysoka/wyłączona

Obrotnica PTZ

Zakres Panorama 360°, pion 95° lub 180° z opcją 
Auto-Flip

Szybkość max. 360°/s
Presety 127

Wzory ruchu 4 po 1200 komend (ok. 5 minut ruchu)
Ruchy wahadłowe 8

Grupy zadań 8 po 20 zadań
Inne Automatyczne odwracanie, postój

Ogólne

Port komunikacyjny RS-485
Protokoły Pelco-D, Pelco-P

Strefy prywatności 4
Menu ekranowe OSD Menu ustawień, informacje

Zasilanie DC 12V, 0,8A
Wymiary Φ141x140 mm

Waga 1,2 kg
Temperatura pracy 0-40°C
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Wymiary (rysunek techniczny):
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