
 

 

 

 

Pulpit sterujący kamerą obrotową 

 

Model 

VAHC-HSD-C100 
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 Instrukcja użytkownika   V1.0    
 
 

Ten pulpit kontroli systemu CCTV jest kompatybilny z 
szerokim zakresem produktów Telewizji Przemysłowej jak 
z cyfrowymi rejestratorami Video (DVR), kamerami oraz 
innymi urządzeniami posiadającymi wbudowany interfejs 
RS – 485. Maksymalna odległość między klawiaturą a 
sterowanym urządzeniem nie może przekraczać 1,2 km. 
Służy ona do zdalnego sterowania oraz konfiguracji 
systemu. Klawiatura sterująca jest urządzeniem, które 
zapewnia wygodę przy kontrolowaniu pracy systemu 
monitoringu. 

Joystick 3D  pozwala na sterowanie kamerami 
obrotowymi podłączonymi do rejestratora oraz ułatwia 
poruszanie się po menu  OSD 

Dodatkowo posiada wyświetlacz LCD  który zapewnia 
wygodę pracy i podgląd wykonywanych operacji. Możliwe 
jest również wywoływanie i zapisywanie presetów, 
sterowanie położeniem głowicy czy obsługa dodatkowych 
funkcji. 
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Uwagi 
Instrukcja dostarcza informacji o instalacji i sterowania za 
jego pomocą kamerami szybkoobrotowymi. Do pracy przy 
instalacji kamery obrotowej każdy instalator powinien 
posiadać poniższe minimalne kwalifikacje jak: 
• Podstawową wiedze z zakresu systemów i 
komponentów telewizji przemysłowej CCTV 
• Podstawową wiedze z zakresu okablowania 
elektrycznego i nisko-napięciowych podłączeń 
elektrycznych 
• Podstawową wiedze z zakresy podłączeń sieci 
internetowych i jej ustawień 
• Powinien w całości przeczytać tą instrukcje 
 
Zachowaj tą instrukcje z oryginalnym rachunkiem 
sprzedaży do przyszłego odniesienia i jeśli będzie to 
konieczne do serwisu gwarancyjnego. 
 

Prawa autorskie 
Podręcznik zastrzeżony prawami autorskimi. Zawartość 
tego przewodnika instalacji nie może być kopiowana, 
kserowana, tłumaczona, powielana lub przenoszona na 
jakiekolwiek urządzenie elektroniczna albo urządzenie 
skanujące w całości lub części bez pisemnej zgody 
dystrybutora. 
Informacje zawarte w tej instrukcji są aktualne w 
momencie wydana. Producent zastrzega sobie prawo do 
zmian i poprawy produktu. Wszelkie specyfikacje mogą 
ulec zmianie bez podania informacji o ich wprowadzeniu. 
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Po rozpakowaniu pudełka sprawdź czy nie brakuje 
podzespołów lub czy nie są one uszkodzone. Jeśli 
jakichkolwiek brakuje lub są uszkodzone NIE INSTALUJ I 
NIE URUCHAMIAJ URZADZENIA. Skontaktuj się z twoim 
pośrednikiem sprzedaży.  
 
 
 
 

  

 

Uwaga: Wszelkie zmiany w konstrukcji niniejszego 
urządzenia, które nie zostały zatwierdzone przez stronę 
odpowiedzialną za ich zgodność mogą unieważnić 
prawo do używania sprzętu. 
UWAGI: Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i 
uznane za zgodne z ograniczeniami dotyczącymi 
urządzeń cyfrowych Klasy A, zgodnie z częścią 15 
przepisów FCC. Takie ograniczenia mają w sposób 
uzasadniony chronić przed szkodliwą interferencją 
podczas eksploatacji urządzenia. Urządzenie 
wykorzystuje i może wysyłać energię fal radiowych. 
Jeżeli będzie zainstalowane lub eksploatowane 
niezgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia 
radiowe. Obsługa tego urządzenia może spowodować 
zakłócenia radiowe i w takim przypadku użytkownik 
będzie zmuszony samodzielnie usunąć takie 
zakłócenia. 
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Ten symbol informuje, że nie może być on wyrzucany 
do koszy na śmieci zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC. 
W zamian tego należy oddać go do punktu utylizacji 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowe 
złomowanie tego produktu zapewni, że nie będzie 
negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia 
ludzkiego w przeciwieństwie to tego, gdy zostanie on 
wyrzucony do koszy na śmieci. Odzyskanie surowców 
pomoże w ochronie środowiska naturalnego 
 
W celu bliższych informacji o recyklingu tego produktu 
skontaktuj się z biurem w twoim mieście lub z twoim 
serwisem d/s oczyszczania i utylizacji odpadów bądź 
gdzie kupiłeś ten produkt  

 

 

Uwzględnione i udokumentowane pisemnie deklaracje 
od naszych dostawców, zapewniają o nie stosowaniu 
żadnych niebezpiecznych substancji mających ujemny 
wpływ na środowisko. Jest to zgodnie z wymaganiami 
przedstawionymi w dyrektywie RoHS obowiązującej w UE. 
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Uwagi Gwarancyjne 
Vidicon Sp. z o.o. gwarantuje, że ten produkt jest wolny 
od wad materiałowych oraz wad wykonania podczas 
typowego użytkowania przez okres 24 miesięcy. Jako, że 
Vidicon Sp. z o.o. nie instaluje bezpośrednio produktu 
oraz z uwagi na fakt, że może on być instalowany razem 
z innymi produktami nie zaakceptowanymi przez naszą 
firmę to właściwości tego produktu mogą ulec zmianie lub 
może on ulec uszkodzeniu. 
W przypadku stosowania produktów nie 
zaakceptowanych przez naszą firmę nastąpi ograniczenie 
gwarancji do napraw lub wymiany na koszt kupującego. 
Vidicon Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za utratę 
lub uszkodzenie mienia. 
Gwarancja dotyczy wyłącznie uszkodzonych części 
podczas normalnej pracy urządzenia i nie obejmuje: 
-Uszkodzeń powstałych w skutek niewłaściwej obsługi 
czy zaniedbań 
-Uszkodzeń spowodowanych przez pożar, powódź, wiatr 
lub burze 
-Aktów wandalizmu 
- Niewłaściwego użycia lub w celu niezgodnym z jego 
przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji.  
Vidicon Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za 
uszkodzenia z powodu niewłaściwego przechowywania 
lub transportowania. Instalacja produktu musi odbywać 
się przez wykwalifikowany personel techniczny zgodnie z 
naszymi zaleceniami opisanymi w instrukcji. 
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Środki ostrożności 
• Nie wystawiaj urz ądzenia na działanie deszczu i 
dużej wilgotno ści –  Zapobieganie przeciw pożarom i 
przepięciu elektrycznemu. 
• Nie otwieraj i demontuj tego produktu - 
Zapobieganie porażeniem elektrycznym. W środku 
urządzenia nie ma podzespołów do regulacji. 

• Nie używaj agresywnych lub ściernych środków 

czyszcz ących do czyszczenia obudowy 

Użyj suchej i miękkiej szmatki do czyszczenia. W 

przypadku, gdy brud jest ciężko usunąć, użyj łagodnego 

detergentu. 

 

 

 

Znak ten informuje o występowaniu wysokiego 
napięcia wewnątrz urządzenia, które może 
spowodować porażenie. Nie należy otwierać 
obudowy urządzenia, znajdującego się pod 
napięciem.  

 

Ten symbol informuje użytkownika o konieczności 
używania i konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi 
dołączonej do urządzenia. 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Zawartość opakowania 

Klawiatura                                 
Zasilacz                              
Złączka do przewodów                
 

1.2 Podstawowe funkcje 

 

 Zakres adresów PTZ od 0 ~ 255. Maks. 128 urzłdzeń 

może być połłczone równolegle. 

 Wszystkie porty komunikacyjne wejściowe i wyjściowe sł 

zabezpieczone przed przepięciami. Standardowa odległość 

transmisji wynosi do 1.2km. 

  Kontrola funkcji PTZ kamery, takie jak wł / wył, BLC. 

 Ustawianie i uruchomienie preset PTZ. Maks. 255. 

 Uruchomianie ruchu kamery lub skanowanie ze stałł lub 

zmiennł prędkościł. 

 Ręczne sterowanie zoom, ostrością i przysłoną kamery. 

 Jednoczesne Sterowanie wieloma kamerami. 

 Kilka wbudowanych protokołów transmisji. 
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 Wyłłczanie/Włłczanie dźwięku klawiszy. 



 

3 

 

1.3 Specyfikacja 

 

Produkt Klawiatura  VAHC-HSD-C100 

Zasilanie DC12V+10%/50HZ  500mA 

Temperatura pracy -20℃～+55℃ 

Wilgotność ≤90% bez kondensacji 

Komunikacja RS-485 

Interfejs 4 pinowy 

Baud Rate 1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps 

Protokoły PELCO-D, PELCO-P 

Typ komunikacji Jeden punkt do wielu lub Half-duplex 

Joystick Wektorowy ze zmianą prędkości 

Wyświetlacz LCD 

Dystans komunikacji 1.2km 

Ilość kamer 128 

OSD Menu Angielski 

Wymiary 220x130x10(mm) 
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2 Instalacja 

Po rozpakowaniu klawiatury, zalecamy przechować  oryginalne 

opakowanie, aby ewentualnie odesłać klawiaturę do 

naprawienia. Nieoryginalne opakowanie może spowodować 

nieoczekiwane uszkodzenia transportowe, które mogą 

powodować dodatkowe koszty. 

 

2.1 Wymiary 

 
Strona przednia 
 
 

 
Tył 

Wskaźnik Zasilania 

Wskaźnik COMM Zasilanie 12V 
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Zasilane 12V : Podłącz w to złącze zewnętrzny zasilacz DC12V 

dostarczony razem z klawiaturą. 

Port COMM : Połącz port T+ do złącza RS485+ kamery PTZ.  

T- podłączamy do RS485-. 

R + i R- nie są wykorzystywane 

 

Wskaźnik zasilania : Pokazuje obecny stan zasilania. 

Zaświecenie diody oznacza poprawne podłączenie. 

Wskaźnik COMM : Świeci dioda gdy klawiatura jest w trakcie 

przesyłania danych. 

 

 

2.2 Urządzenia zewnętrzne 

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję przed połączeniem 

urządzeń. Wszelkie błędne podłączenia mogą spowodować 

trwałe uszkodzenia. Podczas podłączenia innych urządzeń 

należy upewnić się, czy zasilanie wszystkich urządzeń jest 

wyłączone. Kabel komunikacyjny powinien być ekranowany. 

Należy unikać instalacji przewodów komunikacji obok linii 

wysokiego napięcia lub innych urządzeń zakłócających. Nie 

można zamieniać i mieszać polaryzacji portów komunikacji.  
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Prawidłowe podłączenie to T+ do RS485+ oraz T- do 

RS485- jak pokazano na rysunku: 

 

 

Sterowanie wieloma kamerami przedstawia poniży rysunek: 

 

Uwaga:  Przed użyciem klawiatury, należy upewnić się czy 

adres, protokół i prędkość transmisji klawiatury jest taki sam jak 

w kamerze PTZ. W przeciwnym przypadku nie będzie można 

sterować kamerą PTZ. 
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Przykładowa konfiguracja systemu CCTV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga:  Aby rozszerzyć dystans sieci powyżej 

1,2km a także do zabezpieczenia podłączonych 

urządzeń rekomendujemy zastosowanie tzw. repeterów. 

Repeter może być także konieczny w przypadku dystansów 

mniejszych niż 1,2km jeżeli zastosowano kable inne niż 

KAT5. 
 

 

3 Obsługa 

3.1 Uruchomienie systemu 

 

 

         Rys 3.1.1                Rys 3.1.2        

Po podłączeniu zasilania klawiatura automatycznie 

wykonuje: 

A. Samo-diagnostykę: Na wyświetlaczu widnieje napis 

PELCO-D  2400  000 SYSTEM    STARTUP 

<  <  <  <  <  <  

Kamera Kamera Kamera 
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“SYSTEM STARTUP”. 

Podczas testu brzęczyk wydaje kilkanaście krótkich 

dźwięków. Jeżeli brzęczyk został wcześniej wyłączony 

klawiatura wyda tylko jeden krótki dźwięk. 

  B. Po wykonaniu samo-diagnostyki klawiatura będzie gotowa 

do pracy. Na wyświetlaczu pojawi się napis informujący o 

danym protokole i prędkości transmisji np.: “PELCO-D 

2400 000”. Patrz rys. 3.1.2. 

 

3.2 Obsługa Joystika 

Za pomocą joysticka można sterować kamerą obrotową w 
kierunku góra-dół, lewo-prawo oraz przybliżanie-oddalanie. 
Prędkość poruszania kamerą zależy od stopnia wychylenia 
joysticka.  

Rysunek joystika: 

 
Joystick posiada trzy główne funkcje: 
(1) Sterowanie kamerą: Wychylenie joystika w danym 

kierunku spowoduje przesuw kamery. W tym samym czasie, na 
wyświetlaczu LCD pojawi się symbol "PTZ <<<<<". Prędkość 
poruszania kamerą zależy od stopnia wychylenia joysticka. Im 
więcej jest wyświetlonych znaków "<" tym większa prędkość 
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przesuwu kamery. Im mniej jest wyświetlonych znaków "<" tym 
mniejsza prędkość przesuwu kamery. 

(2) Regulacja zoomu: Obróć uchwyt joysticka, aby zmienić 
ogniskową obiektywu. Obrót joysticka zgodnie z obrotem 
wskazówek zegara spowoduje powiększanie obrazu. Obrót 
odwrotny do ruchu wskazówek zegara spowoduje 
pomniejszenie obrazu. Prędkość poruszania kamerą zależy od 
stopnia wychylenia joysticka. 

(3). Zmiana parametrów ustawień kamery w menu: Podczas 
poruszania się po menu kamery przesuń joystick w dół aby 
przejść niżej o jeden wiersz. Przesuń joystick w górę aby wrócić 
o jeden wiersz w górę. Aby zmieniać parametr wybranej funkcji 
przesuń Joystick w lewo lub w prawo. 

 

3.3 Obsługa klawiszy 

【 Focus+ 】 : Ręczne ustawienie ostrości dla oddalonych 

obiektów. Umożliwia poprawę ostrości elementów 

znajdujących się w oddali. 

【Focus-】: Ręczne ustawienie ostrości dla pobliskich obiektów. 

Umożliwia poprawę ostrości elementów 

znajdujących się w pobliżu kamery. 

【Zoom+】: Zbliżenie obiektu. 

【 Zoom- 】 : Oddalenie obiektu. Powiększenie zakresu 

obserwowanego pola.. 

【Iris+】: Zwiększenie migawki. Obraz staje się jaśniejszy. 
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【Iris-】: Zmniejszenie migawki. Obraz staje się ciemniejszy. 

【Setup】: Zapisywanie kierunku ustawienia kamery tzw. Preset. 

Naciśnij [Setup] + dowolny numer preset + [ Enter]  

aby zapisać w pamięci kamery dany preset.  

【Preset】: Uruchomienie zapisanego Preset. Naciśnij: 

[Preset] + dowolny numer preset + [Enter]  aby 

uruchomić zapisany kierunek kamery tzw. preset. 

【Menu】: Wejście do Menu ustawień klawiatury. 

【Addr】: Wybór adresu ID danej kamery. Naciśnij: 

[Addr] + numer ID + [Enter] aby sterować daną 

kamerą (jeżeli podłączono więcej niż jedną kamerę) 

【0】～【9】: Klawisze cyfrowe  [0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], 

[8], [9]. 

【Clear】: Usuwanie preset. Naciśnij:  

[Clear] + numer preset + [Enter] aby skasować 

zaprogramowany wcześniej preset. 

【Enter】: Potwierdzenie operacji. 

【Aux ON】: Wyj ON (nie wykorzystane). 

【Aux OFF】: Wyj OFF (nie wykorzystane). 
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3.4 Obsługa menu klawiatury 

Wejście do Menu klawiatury: Naciśnij przycisk 【Menu】. 

Wyświetli się na wyświetlaczu główne Menu jak pokazano 

poniżej.                          

 

                       Rys 3.4.1              

Wyjście z Menu: Naciśnij obojętnie który z przycisków 

funkcyjnych np.: 【Focus+】aby przejść to wyboru ustawień 

ostrości) jak pokazano poniżej. 

                        

 

                     Rys 3.4.2 

3.4.1 Metody obsługi Menu 

Menu można obsługiwać w dwojaki sposób: 

(1) Joystikiem: Przesuń Joystick w górę lub dół aby poruszać się 

po funkcjach menu.  

Przesuń Joystick w lewo lub prawo aby zmieniać 

ustawienia danych funkcji. Naciśnij 【 Enter 】 aby 

zapisać nowe ustawienia. 

(2) Klawiszami: Naciśnij klawisz [2] lub [8] aby poruszać się po 

     LCD  MENU 

PROTOCOL   PELCO-D 

PELCO-D  2400  000 

FOCUS+        
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funkcjach menu. 

Naciśnij klawisz [4] lub [6] aby zmieniać ustawienia 

danych funkcji.  

Naciśnij 【Enter】aby zapisać nowe ustawienia. 

 

3.4.2 Struktura Menu 

 

 

 

 

 

 

Powyżej przedstawiono pełną strukturę menu klawiatury. 

Tylko jedna z opcji jest wyświetlona na LCD w danej chwili. Aby 

zmienić opcje użyj przycisków lub joysticka.  Poniżej pokazane 

jest przykładowe okno wyświetlacza (opcja zmiany protokołu) 

 

   

 

PROTOCOL       PELCO-D 

BACKLIGHT           ON 

SOUND             OFF 

BAUD RATE         2400 

ADDRESS           000 

LCD   MENU 

PROTOCOL    PELCO-D 
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Zakresy zmian w Menu: 

 PROTOCOL: PELCO-P/ PELCO-D/ SAMSUNG/ YAAN 

 BACKLIGHT :  ON / OFF 

 SOUND: ON/OFF 

 BAUD RATE : 1200/2400/4800/9600/19200 BPS 

 ADDRESS: 000 ～ 255 

3.5 Obsługa Menu 

Jeżeli w tym samym czasie użyto joysticka i klawiszy 

funkcyjnych to pierwszeństwo wykonania posiada joystick. 

Poprzez obracanie joystickiem dowolnym kierunku można 

wyjść z danej funkcji (z wyjątkiem obsługi menu klawiatury). 

Klawisz [Enter]  zatwierdza zmianę tylko i wyłącznie danej 

funkcji. Wcześniej wykonane nie będą zapisane. Tak więc jeżeli 

zostaną jednocześnie zmienione PROTOKÓŁ, ADRES i BAUD 

RATE to tylko ostatnia funkcja BAUD RATE zostanie trwale 

zapisana. 

Gdy w drugiej linii na wyświetlaczu LCD nie będzie nic 

wyświetlone ( jak na Rys 3.5.1), to klawisze numeryczne [2], [8], 

[4], [6] mogą być użyte do sterowania kamerą w górę, w dół, w 

lewo i w prawo (dotyczy tylko protokołu PELCO-D 2400).  

Prędkość przesuwu jest najszybsza i nie można ja regulować 

(tak jak pokazano na rys. 3.5.2 dla klawisza [2] – w górę). 
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  Rys 3.5.1                    Rys 3.5.2 

 

 

Klawiszami. [2], [8], [4], [6] można poruszać się po menu 

analogicznie jak za pomocą joysticka. Podczas poruszania się 

po menu nie działa sterowanie kamerą obrotową za pomocą 

klawiszy. Dopiero po wyjściu z menu można obracać kamerą. 

 

PELCO-D 2400 000 

PT->UP 

PELCO-D 2400 000 
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3.6 Skróty ustawień klawiatury 

Za pomocą skrótów można zmieniać ustawienia klawiatury. 

Naciśnij przycisk [Setup] + numer skrótu + [Enter] 

Numer Skrótu Funkcja 

700 Wyłączenie brzęczyka 
701 Włączenie brzęczyka 
812 Ustaw baud rate 1200bps 
824 Ustaw baud rate 2400bps 
848 Ustaw baud rate 4800bps 
896 Ustaw baud rate 9600bps 
819 Ustaw baud rate 19200bps 

 

Wybór adresu ID kamery  “Adr. “+ nr ID kamery (np.: 1) + 
“Enter“ * 
 
Zaprogramowanie Preset     “Setup” + ”numer (np.: 1)” + 
 ”enter”. 

Wywołanie Preset     “Preset” + ”numer” + ”enter”. 

Skasowanie  Preset   “Clear” + ”numer” + ”enter”. 

 

*Jeżeli drugi raz naciśniemy ENTER po wybraniu adresu to 

klawiatura powróci do wartości [ Adress 00] - brak sterowania 

kamerami 
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Dodatek I. Typowe problemy  

Objaw Możliwy 
powód 

Rozwiązanie 

Sprawdź kable i ich 
podłączenie Nie świeci 

wyświetlacz 
LCD 

Brak 
zasilania Upewnij się czy jest zasilanie 

DC12V 

Zamieniona 
polaryzacja 

kabli 

Sprawdź podłączenie kabli 
RS-485 

Niepoprawny 
Protokół 

Sprawdź protokół na 
klawiaturze. Ustaw taki sam jak 

w kamerze obrotowej 

Niepoprawny 
Baud Rate 

Sprawdź Baud Rate na 
klawiaturze. Ustaw taki sam jak 

w kamerze obrotowej. 

Nie działa 
sterowanie 

kamerą 

Niepoprawny 
Adres ID 

Sprawdź adres na klawiaturze. 
Ustaw taki sam jak w kamerze 

obrotowej. 

Uwaga: Powyższe rozwiązania są tylko dla typowych problemów. 

Jeśli istnieją jakieś szczególne problemy, skontaktuj się ze 

sprzedawcą lub działem technicznym. 
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