
Sterowanie:


- pan/tilt speed: płynna regulacja maksymalnej prędkości pracy pan/tilt (na wyświetlaczu parametr PT)

- zoom speed: płynna regulacja maksymalnej prędkości pracy zoom (na wyświetlaczu parametr Zoom)

- menu encoder: wciśnięcie pokrętła to sekwencyjna zmiana ustawianego parametru: 

a. ręczne ustawianie ostrości (Manual Focus) 
b. ręczne ustawianie balansu bieli (WB) 
c. ręczne ustawianie przysłony (Iris) 
d. ręczne ustawianie czułości (Gain) 

obrót w lewo zmniejszanie wartości, obrót w prawo zwiększanie wartości

- klawisz AF: 

krótkie naciśnięcie: przełączanie pomiędzy trybem automatycznego/ręcznego ustawiania ostrości 

długie naciśnięcie: zmiana trybu pracy dźwigni zoom w/t 
tryb Zoom Key -> Zoom: dźwignia zoom służy do zmiany ogniskowej obiektywu (zoom) 
tryb Zoom Key -> M.Focus: dźwignia zoom służy do ręcznego ustawiania ostrości (tylko w trybie MF)
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- klawisz AE:  
krótkie naciśnięcie: przełączanie pomiędzy trybem automatycznego/ręcznego ustawiania ekspozycji - w 
tym trybie możemy sterować przysłoną (iris) oraz czułością (gain)


- klawisz WB: krótkie naciśnięcie: przełączanie pomiędzy trybem automatycznego/ręcznego ustawiania 
balansu bieli - w tym trybie możemy ustawiać temperaturę balansu bieli (WB)


- klawisz BL: krótkie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie trybu Backlight (funkcja działa wyłącznie w 
trybie automatycznego ustawiania ekspozycji AE) 

długie naciśnięcie: wejście do menu ustawiania prędkości przywoływania pamięci pozycji - regulacji 
dokonujemy kręcąc enkoderem


- klawisze pamięci M1 - M4: długie naciśnięcie zapisuje pozycję kamery (pan/tilt/zoom/focus) w 
odpowiedniej komórce pamięci (M1-M4) potwierdzenie zapisu sygnalizowane jest zaświeceniem 
fioletowej diody na pasku „status led” 

krótkie naciśnięcie: przywołanie wcześniej zapisanej pozycji (M1-M4), w przypadku gdy komórka 



pamięci jest pusta na wyświetlaczu pojawi się komunikat „memory is empty” - potwierdzenie 
przywołania sygnalizowane jest zaświeceniem jasnoniebieskiej diody na pasku „status led”


- klawisze CAM1 - CAM4: krótkie naciśnięcie: wybór jednej z czterech obsługiwanych kamer, możemy 
wybrać wyłącznie kamery będące w trybie online co sygnalizuje świecenie czerwonej lub zielonej diody 
na pasku „status led” pod odpowiednim nr klawisza. Zmiana aktywnej kamery sygnalizowana jest 
najpierw mruganiem zielonej diody a później zaświeceniem diody czerwonej. 

długie naciśnięcie: uruchomienie procesu inicjalizacji (wyszukiwania dostępnych kamer), funkcja ta służy 
do wyszukania podłączonych i aktywnych kamer np. po pierwszym uruchomieniu kontrolera gdy 
kamery nie są jeszcze widoczne ale także po podłączeniu kolejnej kamery. Uruchomienie inicjalizacji 
sygnalizowane jest świeceniem niebieskich diod na pasku „status led” - po wykonaniu inicjalizacji 
aktywne kamery oznaczone są świeceniem czerwonej lub zielonej diody na pasku „status led”


Uruchomienie systemu:


WAŻNE!

w trakcie kalibracji drążek pan/tilt oraz dźwignia zoom w/t muszą pozostać w pozycji środkowej nie wolno 
ich dotykać do czasu zakończenia kalibracji.


Jeżeli po uruchomieniu zostanie wyświetlony komunikat „Camera is offline” należy sprawdzić czy kamery 
są podłączone i połączone z siecią a następnie wykonać inicjalizację poprzez długie wciśnięcie jednego z 
klawiszy CAM1-CAM4.


Kontroler jest domyślnie skonfigurowany do pracy w sieci WiFi jako odrębny „access point” tworzący sieć 
WiFi w paśmie 2.4GHz. Domyślna nazwa sieci: PTZ_AP, domyślne hasło: 12345678. Aby wejść na stronę 
konfiguracyjną modułu łączności WiFi należy połączyć się z powyższą siecią i otworzyć w przeglądarce 
internetowej adres: http://192.168.4.1 Otworzy się następujące okno, w którym możemy 



dokonać modyfikacji ustawień sieciowych. Jednak zwracamy uwagę aby zmian dokonywać z 
ostrożnością mając pewność co do prawidłowości wprowadzanych ustawień.


Okno ustawień sieciowych:

- SSID: nazwa sieci WiFi - domyślnie PTZ_AP gdy urządzenie jest w trybie Access Point

- Password: hasło sieci WiFi - domyślnie 12345678

- Host name: nazwa kontrolera widoczna w sieci (informacyjnie)

- Local IP(IPv4): adres IP kontrolera (domyślnie 192.168.4.1 gdy kontroler pracuje w trybie AP)

- Gateway (IPv4): brama sieciowa (domyślnie 192.168.4.1 gdy kontroler pracuje w trybie AP)

- Subnet Mask(IPv4): maska podsieci (domyślnie 255.255.255.0)

- Camera 1 IP(IPv4): adres IP kamery nr 1 (wg protokołu visca™  0x81) (domyślnie 192.168.4.5)

- Camera 2 IP(IPv4): adres IP kamery nr 2 (wg protokołu visca™  0x82) (domyślnie 192.168.4.6)

- Camera 3 IP(IPv4): adres IP kamery nr 3 (wg protokołu visca™  0x83) (domyślnie 192.168.4.7)

- Camera 4 IP(IPv4): adres IP kamery nr 4 (wg protokołu visca™  0x84) (domyślnie 192.168.4.8)

- Broadcast (IPv4): tzw. adres prozgłoszeniowy sieci (domyślnie 192.168.4.255)

- UDP Port In: wejściowy port UDP (dla protokołu visca™  domyślnie 52381)

- UDP Port Out: wyjściowy port UDP (dla protokołu visca™  domyślnie 52381)


Należy mieć na uwadze, że nr kamery oraz jej adres IP są ze sobą ściśle związane więc nie możemy na 
pozycji kamery nr 2 zapisać IP kamery nr 3 ponieważ kontroler nie uzyska prawidłowej odpowiedzi i 



potraktuje kamerę jako urządzenie w trybie offline. Aby kamera zadziałała prawidłowo musimy podać 
adres IP dokładnie tej kamery, która jest oznaczona odpowiednim numerem.

Należy także pamiętać, że kontroler pracujący w trybie AP musi zawsze być włączony jako pierwszy po to 
by kamery mogły połączyć się z jego siecią. W przypadku konwerterów WiFi/Serial naszej produkcji, które 
wykorzystujemy z kamerami nie posiadającymi łączności bezprzewodowej brak dostępnej sieci WiFi 
powoduje ich wejście w tryb softAP w celu dokonania konfiguracji - stąd konieczność włączania 
kontrolera jako pierwszego - później kamer. W przypadku pracy w istniejącej sieci kolejność włączania nie 
ma większego znaczenia.


Kontroler oraz konwertery WiFi/Serial zostały pozbawione możliwości pracy w trybie DHCP 
(automatycznego przypisywania adresu IP z routera) ze względu na charakterystyczny rodzaj połączenia, 
dzięki temu możemy w istniejących sieciach wykorzystać pulę adresową inną niż ta, którą przydziela 
router i odseparować kontroler i kamery od isniejącej sieci.


Parametry techniczne:

- Obsługa 4 kamer z szybkim wybieraniem

- 16 komórek pamięci pozycji (4 na każdą kamerę)

- protokół komunikacyjny visca™ 

- prędkość transmisji portu RS232 po stronie kamery - 9600 bps

- obsługiwane sieci WiFi 802.11/b/g/n 2.4GHz

- maksymalne napięcie zasilania DC 5V (wyższe napięcie spowoduje uszkodzenie kontrolera)

- waga: ok. 300g

- wymiary: 200x100x35mm

- temperatura pracy 5-45°C
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