
Controladora
de câmera PTZ 
WTC1208

CONTROLADORA  DE CÂMERA QUE
PERMITE CONTROLE DE VELOCIDADE

VARIÁVEL
 

Controladora de câmera PTZ é totalmente compatível com protocolos de
codificação de câmeras PTZ dos principais fabricantes do mercado, protocolo
serial VISCA, pelco D e pelco P.

A controladora de câmera WTC1208 possui um joystick de alta qualidade que
permite o controle de velocidade variável, também como troca rápida de
câmera, configuração rápida de parâmetros de câmera e assim por diante!
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- Adota sinais de controle de interface múltipla RS485, RS422, RS232, máximo de 255 câmeras
- Suporte ao protocolo de controle PELCO-D, PELCO-P e VISCA
- Caixa de metal, design do botão do teclado do computador
- Velocidade adaptável para controle da velocidade da câmera.
- Controle a rotação da câmera, zoom, abertura, foco e outras configurações de parâmetros da
câmera
- Display LCD em inglês e chinês, exibindo o status de trabalho em tempo real do decodificador e
da matriz
- Com função de prompt de som de botão
- Função única de aprendizado de código permite a modificação dos comandos e códigos.
- Qualquer dispositivo conectado com cabo RS485 pode ser configurado com diferentes protocolos
e taxas de baud separadamente.
- A interface de comunicação RS422 tem a capacidade de proteção contra sobrecorrente para se
recuperar de curto-circuito.
- A distância máxima de comunicação é de 1200 ( RS485 Usando Cabo Trançado de 0.5 mm)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
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PARÂMETRO

Modo de comunicação: RS485 Half duplex, RS422 Full duplex, Porta serial RS232
Taxa de transmissão: 2.400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps
Interfaces: Terminal de crimpagem 5PIN, porta RS232
Botão de controle do joystick: Controle 3D: Cima, Baixo, Esquerda, Direita, Girar, Zoom）
Display: LCD de tela azul
Tensão de entrada: DC12V ± 10%
Consumo de energia: 6W MAX
Temperatura: -10 ℃ 〜 50 ℃
Umidade: ≦ 90% UR 
Dimensão: 320 mm （L） X179,3 mm （L） X106,4 mm (A)


