
Câmera Speed Dome PTZ 1.0Mpixel

Manual do Usuário 
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1. Conexões

 Veri�que a ilustração abaixo para garantir a correta instalação da sua câmera.

2. Funções básicas

• Controle PTZ: Esta câmera pode ter suas direções horizontais e verticais, além de 
posições de lente, controladas através de um DVR ou mesa 
controladora;
• Preset: Suporta até 255 pré-posições (presets), cada um deles contém parâmetros de 
posição horizontal e vertical e zoom óptico.

• Scan: Movimentação contínua em 360°, vigilância por área, programação de rastreio 
(cruzeiro). Todas as opções e velocidades de funcionamento podem ser con�guradas através 
do menu da câmera;

• Display: OSD (On screen display) capaz de informar parâmetros da câmera, além da 
exibição do menu principal para con�guração do equipamento.

3. Funções especiais

• Saída de vídeo: Suporta alteração de tecnologia. Compatível com as tecnologias 
AHD, HDCVI, HDTVI, além da possibilidade de atuação nos padrões PAL e NTSC;
• Controle coaxial: Suporta função de controle coaxial. A movimentação e controle da 
câmera podem ser realizados utilizando a mesma conexão coaxial do sinal de vídeo, desde 
que o dispositivo de gravação seja compatível;

• RS485 autocon�gurável: Possui comunicação RS-845 com capacidade de identi�-
cação automática de protocolo (PELCO-D e PELCO-P) e taxa de 
transmissão (2400, 4800, 9600);

• Soft Address: Suporta customização do endereço de comando para 
comunicação RS485, diretamente no menu OSD da câmera;

• Rotação Horizontal/Verticial: Suporta diferentes con�gurações de
velocidade de rotação. Podendo variar de 240°/s a 40°/s para rotação horizontal e 180°/s a 
40°/s para o eixo vertical. Con�gure a velocidade da câmera que melhor se adequa ao 
ambiente a ser monitorado;
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• Park Act: É possível determinar qual será o comportamento automático da câmera 
após um certo tempo de inatividade. Dentre as opções disponíveis estão a ativação de um 
determinado preset, varredura 360°, varredura de área, cruzeiro.

4. Autoteste

 Ao ser ligada, a câmera realizará um rotina de autoteste, conforme descrito abaixo:

- Varredura horizontal: a câmera realizará um movimento de varredura, tanto no 
sentido horário quanto no anti-horário, para cobrir todo o eixo de rotação horizontal.

- Varredura vertical: a câmera realizará um movimento de varredura no eixo vertical, 
utilizando toda a extensão possível.

- Zoom óptico: a câmera irá testar a função de zoom.
Após a �nalização do autoteste, a seguinte imagem deverá aparecer no monitor:
 

Legenda:

PTOL: Protocolo de controle
COMM: Taxa de transmissão
ADDR: Endereço de controle

5. Operações

 5.1. Modos de operação

 A câmera pode ser operada de diversas maneiras, através de comandos enviados via 
protocolo de comunicação RS485, controle coaxial 
(seja ele físico ou através de um DVR) 
e também utilizando softwares de monitoramento, capazes de visualizar e controlar câmeras 
PTZ.

 5.2. Operações básicas

Para garantir que a câmera foi instalada de maneira correta e veri�car a comunicação com o 
equipamento, algumas operações básicas podem ser executadas.

Movimentação horizontal/vertical: Utilize os comandos CIMA/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA 
para movimentar a câmera em todas as direções disponíveis, para garantir um monitoramento 
dinâmico.

PTOL  PELCO D
COMM  AUTO
ADDR   1
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A velocidade de rotação durante operação manual é determinada pelo valor de�nido como 
step no DVR onde a PTZ estiver instalada. Quanto maior for este valor, mais rápida será a 
movimentação da câmera. A velocidade de rotação também é in�uenciada pelo valor de 
zoom aplicado no momento da manipulação. Quanto maior for o valor do zoom óptico 
aplicado, menor será a velocidade de rotação da câmera.

Zoom óptico: Utilize o teclado de controle para variar a aplicação de zoom óptico da câmera, 
e assim conseguir aproximar-se ou afastar-se de um ponto de referência.

Foco: Utilize o teclado de controle para ajustar o foco da imagem de acordo com sua 
preferência. O aumento do foco evidenciará os objetos localizados a uma maior distância da 
câmera.

Quando ativado, o foco automático fará o ajuste da função para garantir uma melhor 
visualização da imagem independente do zoom aplicado.

Preset: Os presets podem ser salvos ou ativados na câmera através dos controles de comando. 
A câmera suporta até 255 presets.

Ao salvar um preset, se bem sucedido, a seguinte mensagem será exibida (exceto 
preset de funções especiais):

Ao ativar um preset, se bem sucedido, a seguinte mensagem será exibida (exceto 
preset de funções especiais):

 

Para ativar o Preset #95 e acessar o menu principal da câmera, siga o procedimento 
abaixo:

- Utilizando um DVR, abre a interface de controle PTZ;
- Digite o valor 95 no campo preset e envie o comando.

PRESET IS SAVED   1

PRESET    1
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 5.3. Varredura

  5.3.1. Varredura horizontal 360°

 A câmera inicia a varredura horizontal 360° ao receber comandos do teclado de 
controle PTZ ou através da ativação do Preset #99. A velocidade de rotação pode ser con�gu-
rada através do menu principal da câmera.

  5.3.2. Varredura de área

 Através do controle de comandos, ao ativar o Preset #82, a câmera iniciará o processo 
de varredura por área, seguindo os limites de�nidos pelo usuário. Para de�nir os pontos 
limites à esquerda e à direita, siga o procedimento abaixo:
- Posicione a câmera na posição inicial (limite à esquerda) e salve o Preset #47;
- Posicione a câmera na posição �nal (limite à direita) e salve o Preset #48.

  5.3.3. Cruzeiro

 A câmera possui capacidade de movimentação rápida, automática, entre múltiplos 
pontos pré-de�nidos através da função cruzeiro. O intervalo de movimentação entre os 
pontos pode ser con�gurado através do menu da câmera.

Esta função é dividida em três grupos de movimentação, onde cada grupo pode conter um 
limite máximo de 10 pontos pré-de�nidos (posições).

- Cruzeiro #1: Preset #1 ao #10;
- Cruzeiro #2: Preset #11 ao #20;
- Cruzeiro #3: Preset #21 ao #30;

Utilize os comandos disponíveis no seu gravador para selecionar a função desejada.

  5.3.4. Padrão (Pattern)

 Através do controle PTZ disponível em modelos de DVR compatíveis, é possível 
determinar um padrão de movimentação para a câmera. Após habilitar a função, toda a 
movimentação realizada pelo usuário, através do controle direcional, será gravada até que o 
usuário selecione a opção para �nalizar a gravação. A câmera tem capacidade de gravar até 10 
movimentos para esta função.
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 5.4. Lista de presets especiais

 Con�ra abaixa a lista dos presets especiais disponíveis:

PRESET    FUNÇÃO

Ativar preset #95   Exibir menu principal da câmera (OSD)
Ativar preset #47   Determinar limite à esquerda para varredura (área)
Ativar preset #48   Determinar limite à direita para varredura (área)
Ativar preset #82   Ativar varredura por área
Ativar preset #83   Limpar todos os presets
Ativar preset #92   Restaurar con�gurações de fábrica
Ativar preset #99   Ativar varredura horizontal 360°
Ativar preset #100   Ativar IR manualmente
Ativar preset #101   Desativar IR manualmente
Ativar preset #102   Ativar controle automático do IR
Ativar preset #97 seguido do #117 Alterar câmera para tecnologia CVBS
Ativar preset #97 seguido do #118 Alterar vídeo para sistema NTSC
Ativar preset #97 seguido do #119 Alterar vídeo para sistema PAL

6. Menu principal

 Para ter acesso ao menu principal da câmera, utilize a função controle coaxial ou 
ative o Preset #95. A interface de con�guração será exibida no monitor conforme imagem 
abaixo:

MAIN MENU    MAIN MENU

&ADDR SOFT  1  RESET
PARK ACT             NONE  EXIT
PARK TIME  15
FARME SPEED  16
DWELL TIME  8
LED MODE  AUTO
LED ON   210
LED OFF   185
CAMERA
  

Método de operação do menu:

- Para operar o menu, utilize as teclas direcionais do teclado virtual. O símbolo “&” 
representa o cursor e aparecerá à esquerda da opção selecionada;
- Utilize as teclas direcionais direita e esquerda para alterar os valores correspondentes 
a opção relacionada;
- Utilize a tecla IRIS – para sair do menu ou voltar à página anterior. O menu será 
automaticamente desativado após 15 segundos de inatividade.
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 6.1. Funções

a) ADDRSOFT: Para controlar a câmera via linha de comando RS485 é necessário 
determinar qual endereço será utilizado para comunicação (utilize um dos valores disponíveis 
entre 1 e 255). Após fazer a alteração e sair do menu, a informação é salva automaticamente;
b) PARK ACT: Quando não houver nenhum comando sendo enviado para a câmera, 
após o tempo de espera (por padrão, 15 segundos) a câmera poderá executar funções 
pré-determinadas. Utilize os botões direcionais para con�gurar a opção desejada. Dentre as 
opções disponíveis estão: AUTO SCAN, AREA SCAN, Preset #1, Preset #8, CRUZEIRO #1 - #3 ou 
NENHUM;

c) PARK TIME: Tempo de espera para que a função PARK ACT seja ativada. O valor 
padrão é de 15 segundos, podendo ser alterado para até 80 segundos;

d) FRAME SPEED: Representa o valor correspondente a velocidade de movimentação da 
câmera durante execução de funções de varredura. Quanto menos o valor, mais lento será o 
movimento;

e) DWELL TIME: Represente o tempo que a câmera �cará em cada posição durante a 
execução da função cruzeiro. O valor padrão é de 8 segundos mas pode ser alterado para 
qualquer valor entre 5 e 60 segundos;

f ) LED MODE: Existem 4 (quatro) opções disponíveis para esta função:

- AUTO: Aciona os leds infravermelhos automaticamente, utilizando o sensor foto 
sensível instalado na parte frontal da câmera;
- ON: Aciona manualmente o led infravermelho, independente do sensor foto sensível;
- OFF: Desativa manualmente o led infravermelho, independente do sensor foto 
sensível;
- ALL ON: Aciona manualmente todos os leds infravermelho, independente do sensor 
foto sensível.

g) LED ON: Valor correspondente à medida do sensor foto sensível. Quanto atingido, 
ocasionará o acionamento dos leds infravermelhos. O valor padrão é 210 mas é possível 
con�gurar qualquer valor entre 50 e 250, tomando o cuidado de manter sempre uma 
diferença de 30 entre os valores de acionamento e desligamento dos leds para evitar danos ao 
equipamento;

h) LED OFF: Valor correspondente à medida do sensor foto sensível. Quanto atingido, 
ocasionará o desligamento dos leds infravermelhos;

i) CAMERA: Acessa o menu de con�gurações de imagem da câmera;

j) RESET: Restaura a câmera para os padrões de fábrica;

k) EXIT: Fecha o menu da câmera.
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7. Especi�cação Técnica 

Câmera:  
Tipo de Chassis:    Speed Dome 
Aplicação:    Uso Externo 
Sensor de imagem:    1/3" 
Resolução Horizontal:   AHD 1.0Mpixel 
Saída de vídeo:    BNC (1Vp-p, 75W) 
Pixel Efetivo:    1280 (H) x 720 (V) 
Obturador Eletrônico (automático):  1/10s a 1/30000s 
DSP:     Sim 
Iluminação mínima IR Desligado:  0.1Lux@F1.6 
Iluminação mínima IR Ligado:   0.01Lux@F1.6 
Smart IR:     Sim 
Distância:     80m 
BLC (compensação de luz de fundo)  Sim 
AGC (Controle Automático de Ganho):  Sim 
White Balance (AWB balanço de branco) : Sim 
Redução de ruído:    3D 
Relação sinal-ruído:    > 50dB 
Lente:  
Foco:     Automático/Manual 
Distância focal:    4.7mm a 94mm 
Zoom óptico:    20X 
Ângulo de abertura:   53.2° a 5.65° 
Distância mínima do objeto:   100mm ~ 1000mm 
Abertura:     F1.6 a F2.7 
PTZ:  
Alcance de rotação horizontal :  360° contínuo 
Alcance de rotação vertical:   0° ~ 90° (Auto-�ip) 
Velocidade variável horizontal:  0.01° ~40°/s 
Velocidade variável vertical:   0.01° ~ 40°/s 
Pré-posições - Presets:   255 
Controle PTZ:    Coaxial ou RS-485 
Protocolos:    RS-485,Pelco-P, Pelco-D 
Geral:  
Temperatura de operação:   -20°C a 60°C 
Umidade :    > 90% 
Grau de proteção:    IP66 
Dimensão:    290 x 250 x 200mm 
Peso:     3.05Kg 
Montagem:    Parede 
Alimentação:    12VDC 
Acompanha fonte de alimentação:  Sim 
Proteção Antissurto:   Protetor antissurto, pulsos repentinos   
     ordem de 4.000V
Consumo:    Mín .6W / Máx. 18W





SUPORTE TÉCNICO
(12) 3932-2501 / 3932-2502

suporte@greatek.com.br

Horário de Atendimento
Segunda a Quinta: 8h às 18h

Sexta: 8h às 17h


