
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumário 
1. Considerações iniciais .............................................................................. 3 

2. Características do produto ..................................................................... 4 

3. Descrição das funções ............................................................................ 5 

4. Parâmetros técnicos ................................................................................. 7 

5. Preparação da Instalação ...................................................................... 8 

6. Orientação de instalação ..................................................................... 10 

7. Operação ................................................................................................ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Considerações iniciais 

• Manuseie com cuidado durante o transporte. 

• Evite pressionar, bater, sacudir, etc. A câmera pode ser danificada 

por uso inadequado, manuseio ou armazenamento. 

• Se for percebido sinais de fumaça, cheiro estranho ou ocorrer um 

mau funcionamento, desligue a energia e pare de usar a câmera. 

Solicite a manutenção de um técnico qualificado e/ou acione a 

assistência técnica.  

• Não tente desmontar a câmera. 

• Para evitar choque elétrico, não remova parafusos ou tampas. Não 

existem reparos de peças no interior. Encaminhe-a um técnico 

qualificado para manutenção. 

• Não coloque outros objetos em cima da câmera. 

• Não coloque metais ou materiais inflamáveis no interior da Speed 

Dome. Se água ou outro líquido fluir, desligue a energia 

imediatamente e solicite a manutenção de um técnico 

qualificado. Evite gotas de chuva e água do mar. 

• Instale a câmera longe da fonte de energia e campos magnéticos. 

O bloqueio da imagem pode ser causado se a câmera for 

instalada perto de TV, rádio, dispositivo magnético, motores e alto-

falantes, etc. 

• Não instale a câmera perto de fumaça, vapor ou locais 

empoeirados e superaquecidos. 

• Não use detergentes fortes ou abrasivos. 

• Use um pano seco para limpar a câmera quando estiver suja. Caso 

a sujeira seja difícil de remover, use um detergente neutro e limpe 

suavemente. Deve-se ter cuidado para não arranhar a cúpula ao 

limpá-la. 

• Nunca vire a câmera em direção ao sol, ou pode danificar o 

CMOS.  



 

1.1. Condições de funcionamento adequado 

Infravermelho inativo Infravermelho ativo 

Temperatura: -10°C ~ 60°C Temperatura: -40 ~ 60°C 

Umidade: < 90% Umidade: < 90% 

KPA: 86 – 106  KPA: 86 -106 

Alimentação: 12VDC / 2A  Alimentação: 12VDC / 4A  

 

2. Características do produto 

• Adota o design ARM de alto desempenho com alta estabilidade. 

Os dados de configuração não serão perdidos quando desligar. 

• Motor de passo de precisão com operação suave e 

posicionamento preciso. 

• Identificação automática de protocolo PELCO-D e PELCO-P.  

• Identificação automática de baudrate (2400, 4800, 9600).  

• 256 posições predefinidas, 5 funções de cruzeiro programável 

automática que pode armazenar 16 predefinições, incluindo 

ponto de guarda, grupo de cruzeiro. 

• A velocidade de movimento pode ser ajustada.  

• Barramento de controle RS485.  

• Foco automático, abertura automática, compensação 

automática de brilho, balanço de branco automático. 

• Mudança automática de imagem em cores / tons de cinza, 

suplemento de luz de fundo automático e obturador automático. 

 

 



 

3. Descrição das funções 

Esta seção menciona apenas as funções principais e seus princípios 

de operação. 

3.1. Rastreamento do alvo  

Os usuários podem controlar a direção do movimento da câmera 

utilizando o joystick para cima e para baixo, para a esquerda e para a 

direita para traçar o alvo ou alterar os ângulos de visão. O tamanho do 

ângulo visual ou imagem alvo pode ser ajustado mudando o foco. 

3.2. Comprimento do foco / tecnologia de 

correspondência automática de velocidade de 

rotação 

Em um cenário onde a distância focal é longa, a imagem será 

facilmente distorcida devido às respostas da Speed Dome serem tão 

rápidas que até mesmo um leve toque no joystick poderia fazer a 

imagem mudar rapidamente. Diante disso, esta câmera pode ajustar 

automaticamente a velocidade panorâmica e vertical de acordo com 

o comprimento focal para tornar a operação de rastreamento manual 

mais fácil. 

3.3. Rotação automática  

Se o operador continuar pressionando o joystick após atingir a 

limitação na direção vertical, a lente girará 180° automaticamente, para 

que se possa monitorar a cena posterior. 

3.4. Configurar e transferir preset  

Preset é uma função que permite o armazenamento de parâmetros 

como o ângulo do PAN e o comprimento do foco na memória da 

câmera. A Speed Dome pode se ajustar para alcançar o ângulo do PAN 

e o comprimento do foco quando você transfere o preset.  

 



 

3.5. Tour 

O tour automático organiza predefinições na ordem e intervalo 

desejados por programação. Com um comando a câmera fará um tour 

automaticamente e continuamente de acordo com a rota e o intervalo 

pré-programado. 

3.6. Varredura automática 

A câmera pode fazer a varredura automática e repetidamente em 

360 ° em alta e lenta velocidade. 

3.7. Limite de Varredura 

Para definir o ponto de partida da varredura de limite será usado o 

comando de início no teclado de controle e, em seguida, o joystick para 

mover para o ponto final da varredura de limite, a uma certa velocidade. 

Depois de chegar à varredura limite, a câmera fará a varredura 

automaticamente entre os pontos inicial e final na velocidade do 

movimento do joystick. 

3.8. Ponto de guarda 

O ponto de guarda é uma função que faz com que a câmera volte a 

uma posição predefinida, se não houver operação por um longo tempo. 

Normalmente pode-se configurar de 3 a 254 segundos de tempo ocioso.  

3.9. Rastrear padrões de rota de gravação 

É possível rastrear 04 padrões de rota de Tour. Cada rota pode gravar 

continuamente a operação de controle do PAN em pelo menos 1 

minuto. 

 

 



 

4. Parâmetros técnicos  

CPU ARM32 

Foco Iris Auto 

Luz infravermelha 50 - 100%3 

Limite de detecção de 

infravermelho 

Configurável 

Substituição IR Auto, ON, OFF, Modo de tempo 

Distância IR 120 m / 200m, variedade de distância opcional 

Controle de luz 

infravermelho 

A distância focal da câmera muda 

automaticamente  

a luz à noite Alimentação DC 12VDC  

IR: 50W, Sem IR: 15W 

Consumo 15W (sem aquecimento), 50W (com aquecimento) 

Preset 255 Presets 

Tour 5 (Editáveis) 

Posição de guarda 3 a 254 s (Configurável) 

Boot action Toda a ação de qualquer execução pode ser 

definida 

 

 

 

 

 

 

Gravação de 

rastreamento padrão 

4 (pode gravar até 256 prestes) 

Localização 3D Suporta 



 

Rastreamento 

automático 

Multi cena 

Procura automática 4 diferentes na velocidade podem ser definidos 

Varredura de limitação 

esquerda e direita 

359° (Pode ser configurado) 

Velocidade PTZ 1-100 tipo de velocidade pode ser definido 

Auto retorno ON / OFF 

Varredura de Retorno 

Horizontal 

360° contínuos 

Velocidade de retorno 

horizontal manual 

0.1° - 350° / s 

Faixa giratória vertical 0.01° - 250° / s 

Protocolo de 

comunicação 

RS485 ou Netware (RJ45), PELCO-D, PELCO-P / 

Hikvision   /   Dahua     auto reconhecimento (IP Speed 

dome:  ONVIF, DDNS, P2P) 

Rtsp…   suport a  mais  NVR) 
Taxa de Baud de 

Correspondência 

2400 / 4800 / 9600 autorreconhecimento 

Código de Endereço Configuração Hardware / software (suporta 

endereço de hardware analógica) 

Temperatura de 

operação 

-20°C a +60°C 

 

5. Preparação da Instalação 

5.1. Requisitos básicos 

Todo o trabalho elétrico deve estar em conformidade com os mais 

recentes regulamentos elétricos locais, precauções à prova de fogo e 

outras legislações e regulamentos relativos. 



 

Verifique se os acessórios estão completos conforme mostra a lista de 

embalagem. Caso contrário, entre em contato com o fornecedor. 

Certifique-se de que o local onde é aplicado e instalado atende aos 

requisitos de instalação. 

5.2. Verifique o local de instalação 

Certifique-se de que: 

• Haja espaço suficiente para instalar este produto e seus acessórios. 

• O teto, a parede e o suporte onde este produto será instalado 

suporta 4 vezes o peso da Speed Dome. 

5.3. Configuração da chave DIP 

Configure a chave DIP de acordo com o endereço IP da câmera. 

A configuração do endereço IP por endereço de software refere-se à

【Configurações de comunicação].  

5.4. Guarde todo o material de embalagem  

Guarde o material de embalagem da dome após desmontar a 

embalagem. Se ocorrerem problemas, reembale-o com a embalagem 

original e envie-o de volta ao fabricante. 

NOTA: Embalagem não original causará danos inesperados durante o 

transporte. 

 

 

 

 



 

6. Orientação de instalação 

A. A câmera Speed Dome Clear CFTV pode ser instalada de três 

modos diferentes:  

• Inserção • Montagem 

em rack 

• Teto

 

B. De acordo com o tipo de instalação, existem três maneiras de 

montagem em rack abaixo:  

• Parede • Coluna  • Elevado  

Esta câmera tem um escudo protetor solar extra e proteção IP66. 

6.1. Instalação 

6.1.1. Inserção

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A câmera dome de inserção é aplicada à 

configuração de teto interno. 

(1) Pelo menos 200 mm acima do teto 

(2) Espessura do teto é 5 mm - 42 mm 

(3) Teto deve suportar 4 vezes o peso da 

câmera, pelo menos. 
Figura 1 

Passo a. Faça um furo no teto.  

(1) Use ferramentas adequadas para fazer 

um furo com 3 mm de diâmetro no centro do 

local de instalação. De um lado do buraco, 

gire um parafuso autoperfurante e fixe-o no 

teto. 

(2) Desenhe um círculo com lápis no teto e 

remova o material dentro do circuito. 
Figura 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo b. Instale o suporte de teto. 

 

(1) Continue empurrando o suporte para o 

orifício no teto até que a montagem esteja 

totalmente encaixada. Depois, desdobre os 

três suportes e aperte-os. Por último, quando 

o as peças de metal estiverem totalmente 

expandidas, aperte os parafusos para fixar e 

montar no teto com firmeza. 

Aviso: Um cinto de segurança de aço deve 

ser usado para evitar acidentes. 
Figura 3 

Passo c. Configurar a Speed Dome 

(1) Configure (DIP) SW2 na parte inferior da 

Speed Dome para controlar o endereço IP. 

(Informações detalhadas podem ser 

encontrado na Seção 7). 

(2) Sem chave SW2 DIP, configure o 

endereço IP por endereço de software, 

consulte a Seção 7. 

Figura 4

Passo d.  Conecte as linhas da dome 

 

⑴ conecte os cabos de vídeo, alimentação 

e controle através do orifício na montagem 

do teto e conecte-as com os locais 

correspondentes na câmera. (O tipo de 

cabo é mostrado como figura 5) 

Passo e. Instalação da dome 

⑴ Insira os três parafusos que estão na parte 

inferior da dome nos orifícios do suporte de 

teto e, em seguida, gire o suporte como 

mostra a figura (5) para se certificar de que 

os parafusos estão posicionados dentro da 

fenda firmemente. 

Figura 5



 

6.1.2. Montagem no teto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições de instalação: 

Esta forma de instalação é aplicada a tetos 

rígidos internos. 

(1) A espessura do teto deve ser suficiente 

para fixar os parafusos. 

(2) ) O teto deve suportar 4 vezes o peso 

da câmera. 

Figura 6

Passo a. faça um buraco no teto 

 

(1) Desenhe um círculo de acordo com o 

tamanho do orifício com um lápis no teto e, 

em seguida, remova o material dentro do 

circuito. 

(2) Faça três furos ao redor do orifício no teto 

de acordo com a posição correspondente 

no conjunto de montagem e insira os 

parafusos em cada orifício. 

Figura 7

Passo b. Reparar montagem de teto. 

Existem duas formas de conexão: 

Um é do orifício central, o outro é do orifício 

ao lado. 

⑴ Certifique-se da posição de instalação e 

da forma de conexão. Insira os três parafusos 

de fixação nos respectivos orifícios e, em 

seguida, aperte os parafusos junto a tampa. 

(Veja o exemplo de colocar o fio através do 

centro da montagem do teto). 

Passo c. Configurar Speed Dome. 

 

(1) Configure (DIP) SW2 sob a parte inferior da 

dome para controlar o endereço IP da 

Speed Dome. (Informações detalhadas 

podem ser encontrado na Seção 7). 

Figura 8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Sem (DIP) SW2, definir o endereço IP por 

endereço do software consulte as 

Configurações de comunicação. 

Passo d. Conexão de linha 

⑴ Coloque a linha de vídeo, linha de 

alimentação e linha de controle de sinal 

através do orifício redondo na montagem do 

teto. (O tipo de cabo é mostrado como 

Figura 9) 

Passo e.  Instalação de dome 

Insira os três parafusos de fixação que estão 

na parte inferior da cúpula nos orifícios do 

suporte de teto e, em seguida, gire o suporte 

como a figura 9 mostra para se certificar de 

que os parafusos estão na posição interna 

encaixado firmemente. 

Figura 9



 

6.1.3. Instalação na parede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo a. faça um furo na parede 

⑴ Conforme mostrado na Figura 10, tirando 

os furos de instalação da parte inferior 

superfície do suporte de parede como o 

modelo, desenhe as posições da perfuração 

e faça os furos: 

Passo b. Instale o suporte e o alojamento 

⑴ Coloque as linhas de vídeo, linhas de 

energia e linhas de controle de sinal através 

do tubo oco do suporte de montagem na 

parede como mostra a Figura 11. 

⑵ Instale a câmera no suporte e fixe-a com 3 

parafusos. 

⑶ Fixe a câmera dome instalada na parede 

com os parafusos. 

Nota: se a câmera for usada em ambiente 

externo, sele-a para ser à prova d'água. 

① Depois de enrolar fitas suficientes em torno 

da rosca do parafuso, parafuse o alojamento 

do suporte firmemente à parede. 

② Vede a face da junta entre a parede e o 

suporte, furos, e a face de junta entre o 

suporte e ao redor a caixa com silicone gel 

para ser à prova d'água. 

Figura 10

Figura 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo c. Configurar Speed dome 

(1) Configure (DIP) SW2 sob a parte inferior da 

dome para controlar o endereço IP da 

Speed Dome 

(2) Sem (DIP) SW2, definir o endereço IP por 

endereço do software consulte as 

Configurações de comunicação. 

 

Passo d. Instale o módulo do Speed dome  

(1). Segure o módulo com uma mão, 

coloque os 2 orifícios da cintura no inferior do 

módulo de acordo com os 2 parafusos do 

suporte superior, e parafuse-o na parte 

inferior dos orifícios da cintura. Aperte os 2 

parafusos firmemente com uma chave de 

fenda. 

Passo e.  Instalar a dome  

 

(1) Insira dois parafusos de fixação que estão 

na parte inferior da cúpula nos orifícios em 

forma de cintura no suporte superior e gire o 

suporte para garantir que dois parafusos 

estejam na ranhura de posicionamento. 

 

Figura 12

Figura 13

Figura 14



 

6.1.4. Instalação em poste  

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 15 

 

6.2. Conexão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo a. Instale o acessório do poste 

(1) Passe a linha através do acessório de 

poste e fixe com a abraçadeira da 

mangueira. 

 

(2) Instale a dome no suporte; aperte bem 

com os 3 peças de parafusos. 

(3) Passe a linha pelo suporte de parede e 

fixe-a na coluna Junto com os acessório. 

(Mostrado como figura 15) 

NOTA: Se a dome for instalada externa, sele 

a Speed dome para ser à prova d'água. 



 

7. Operação 

7.1. Configurações de comunicação 

7.1.1. Taxa de transmissão 

O protocolo de taxa de transmissão da Speed Dome é reconhecido 

automaticamente. (PELCO-D, PELCO-P, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps) 

O reconhecimento automático é dividido em dois estados: 

Primeiro: o reconhecimento automático na inicialização; reinicie o 

sistema para modificar o protocolo da taxa de transmissão da próxima 

vez. (padrão). 

Segundo: reconhecimento automático todas as vezes. 

Call no. 91 preset: Reconhecimento automático de protocolo de 

comunicação e taxa de transmissão todas as vezes. 

Set (ADD) no.92 preset: Reconhecimento automático do protocolo de 

comunicação e taxa de transmissão apenas na inicialização (padrão). 

7.1.2. Código de endereço  

Configurações de endereço do software: configure 91+ Call N (N para 1-

255). 

Limpar endereço: Call 92 preset  

7.2. Velocidade máxima PAN  

Pan: velocidade que os usuários podem definir a velocidade Pan (132 

preset + X preset, X de 1 a 100, representam a maior porcentagem da 

Speed dome) [132] + [PRESET] + [N] + [PRESET]. 

Tilt:  velocidade que os usuários podem definir a velocidade do Tilt (131 

preset+ X preset, X de 1 a 100, representam a maior porcentagem da 

Speed dome) [131] + [PRESET] + [N] + [PRESET]. 



 

7.3. Controle de posição da Speed Dome  

Os usuários podem controlar o movimento para cima e para baixo da 

Speed dome por NVR, software cliente e aplicativo móvel（P2P). O 

movimento do joystick do teclado pode controlar a ação da Speed 

Dome. Quando o joystick virar à direita, a Speed dome também se 

posicionará para direita. Portanto, o movimento da Speed dome está de 

acordo com o movimento do joystick. 

7.4. Presets 

Para definir o preset use: [N] + [PRESET], N é ponto preset de 1 a 255.  

7.5. Chamar Preset 

[N] + [CALL], N para ponto preset de 1 a 255. A câmera pode se mover 

para um ponto preset após ser chamado. Zoom, foco e a abertura da 

lente mudará automaticamente para os parâmetros preset, será exibido 

o preset da câmera no monitor. 

7.6. Excluir Preset  

[N] + [CALL] + [CLEAR], insira o ponto preset N que deseja excluir, pressione 

a tecla CALL e pressione CLEAR. 

7.7. Excluir todos os Presets  

Excluir todos Presets: [9] + [3] + [PRESET] 

7.8. Varredura automática  

[120] + [CALL], Call 120, varredura automática de 360 graus no sentido 

horário.   

Modifique a velocidade da varredura auto: [120] + [PRESET] + [N] + 

[PRESET], 120 preset+ N preset, N é 1-100, (N representa a velocidade) 

padrão 10°/s. 

 

 



 

7.9. Programação do grupo de inspeção 

[115] + [CALL] chama 1° Tour de 1-16 para varrer 

[116] + [CALL] chama 2° Tour de 17-32 para varrer 

[117] + [CALL] chama 3° Tour de 33-48 para varrer 

[118] + [CALL] chama 4° Tour de 49-64 para varrer 

[119] + [CALL] chama 5° Tour de 65-80 para varrer 

Modificar a velocidade do Tour: 115 preset + N preset, N é 1-100 (N 

representa a velocidade) padrão 10°/S. 

Modifique o tempo de permanência do Tour: 116 preset +N preset, N é 1-

250 (N é tempo）padrão 5 segundos. 

7.10. Configuração de varredura dos limites esquerdo e 

direito 

Os usuários podem configurar o ponto limite esquerdo e direito na 

faixa de rotação, a Speed dome pode retornar a varredura na faixa de 

configuração. 

110 preset [110] + [PRESET]: limite esquerdo, controla Speed dome para 

iniciar a rotação. 

111 preset [111] + [PRESET]: limite direito, controla Speed dome para 

rotação de 30°. 

Call 112 preset [112] + [CALL]: iniciar a varredura do limite direito e 

esquerdo. 

112 preset [112] + [PRESET]: salvar varredura de limite esquerdo e direito. 

 

 

 



 

7.11. Configurações de ação livre  

[124] + [CALL]: Ação livre ON. 

[124] + [PRESET]: Ação Livre OFF. 

[125] + [CALL] + [N] + [CALL] (N representa o ponto preset). 

Configurações de ação livre: Call No.125 preset + N [125] +[PRESET] + [N] 

+ [PRESET] (N tempo / s) 

Iniciar configurações de tempo de ação livre: Set No.125 preset + N 

(configura ponto preset), N é 1-250 (N tempo /S). 

7.12. Configuração de inicialização 

[126] + [PRESET] + [N] + [PRESET] (número da função correspondente). 

7.13. Configurar a primeira varredura de padrão 

[134] + [CALL] + [ACTION] (opera a speed dome) + [134] + [CALL] 

Esta é a primeira função de varredura de padrão. Os usuários 

podem chamar 134 preset para entrar no modo de varredura padrão, a 

Speed dome pode gravar automaticamente na CPU, quando os usuários 

movem o PTZ ou lente. Se a gravação precisar parar, Call NO.134 preset 

para salvar e sair. 

7.14. Configurações do modelo da câmera 

(reconhecimento automático padrão) 

Os usuários podem configurar o modelo de acordo com o fabricante 

pelo comando [127] + [PRESET] + [N] + [PRESET].  

Sendo N referente à: 

1 – SAMSUNG 

2 – SONY  

3 – LG 

4 – HITACHI 

5 – LGE 

6 – SANYO 

7 – CNB 

8 – SAMSUNG 2 

9 – SDM 100



 

7.15. Restaurar configurações de fábrica 

Call no.140 preset para apagar e restaurar o padrão de fábrica. Todos os 

dados serão perdidos nesta operação. 

7.16. Configurações do zoom (Padrão SONY 480) 

Ao iniciar a função da luz infra, o rastreamento automático 

acompanha o zoom, para obter o melhor resultado do rastreamento 

automático e a luz infra. Combine a lente da câmera ZOOM com relação 

com a Speed dome. 

Set 104 preset + lente da câmera move para 1X e configure preset 1+ 

lente da câmera move para 2X e configura preset 2 + lente da câmera 

move para 20X e configura preset N0.20 + set 104 finaliza. (você pode 

configurar até 44 vezes). 

7.17. Configurações de rastreamento automático  

Quando a função de zoom estiver aberta, para o melhor rastreamento 

automático, combine a lente da proporção de ZOOM da câmera com 

a Speed dome como na Seção 7.16. 

Antes de usar o rastreamento, configure uma posição de retorno, esta 

posição é 88 preset. 

Set / Add No. 96 preset: Desative o rastreamento automático.  

Set / Add No. 97 preset:   Configura sensibilidade baixa. 

Set / Add No. 98 preset: Configura sensibilidade média.  

Set / Add No. 99 preset:  Configura alta sensibilidade. 

Set / Add No. 100 preset: Fechar o zoom no rastreamento automático. 

Set / Add No. 101 preset:  Abrir o zoom no rastreamento automático. 

Call No. 97 preset:  Ativa rastreamento. 

Call No. 98 preset:  Ativa Rastreamento de pessoa. 



 

Call No. 99 preset:  Ativar rastreamento de pessoa, para o primeiro tour 

(No.1-No.16 Preset). 

Call No. 100 preset:  Inicia o rastreamento do primeiro tour (No.1-No.16 

Preset). 

Configura rastreamento automático max zoom:  Call 64 + 23 + N preset, N 

é 1-11, (1: off, 2, 4,6,8, ..., 10,20X, por exemplo: set 12X é max, Call 64 + 23 

+ 7 preset. 

Configure função de tempo do rastreamento automático:  Call 

64+26+N+N+M preset. N é 1-24 tempo (o primeiro N é hora de início, o 

segundo N é tempo de parar, M é 1-4, este M é 1-3 cena de rastreamento, 

4 é cena de rastreamento do tour.  Por exemplo: 8:00 - 9:00 ligado, cena 

de rastreamento 1, Call 64+26+8+9+1 preset.  Desligado Call 64+26+25 

preset. 

7.18. Configurações de luz IR 

A. Configura a intensidade do LED infra à medida que aumenta a 

distância de foco 

 

[133] + [PRESET] + [N] + [PRESET] (1X) ... [N] + [PRESET] (20X) + [133] + [PRESET]. 

Configure 133 preset + configure 1X valor do brilho N+ configure 2X valor 

N... + configure 20X valor do brilho N + configure 133 preset para finalizar, 

(onde N é respectivamente 1, 10,20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, total de 

11 níveis,   configure   1   preset   luz infravermelha desligada,   configure 

10   preset   grau da luz é 10% , configure 20 preset grau de luz 

20%...Configure 100 preset grau de luz 100%). 

B. Brilho da luz infravermelha com relação múltipla da câmera. 

[135] +[PRESET]+ (1X) [N]+[PRESET]... (20X) [N]+[PRESET]+ [135] +[PRESET] 



 

Configure 135 preset + configure 1X valor do brilho N+ configure 2X valor 

N... + configure 20X valor do brilho N+ configure135 preset e para finalizar, 

(onde N é respectivamente 1, 10,20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, total de 

11níveis, configure   1   preset   luz infravermelha desligada,   configure 10   

preset   grau da luz é 10% ,   configure 20 preset grau de luz 20%...Configure 

100 preset grau de luz 100%). 

• As configurações de brilho máximo para todas as lâmpadas: 

[configure 136 preset + 50-100 preset, (onde 50-100 corresponde ao 

máximo brilho 50%-100%)]. 

• Configuração do limite de detecção do infravermelho: [configure 

137 preset +36-100 preset, (onde 36-100 corresponde ao valores de 

sensibilidade IR diminuem e mudam para o modo infravermelho). 

• Call 101 preset: O usuário pode definir arbitrariamente a distância 

da luz de acordo com o modo de comutação múltipla da câmera  

• Call 102 preset: O usuário pode definir arbitrariamente a distância 

da luz de acordo com o modo de comutação múltipla da câmera 

• Call 103 preset: IR-CUT ligado Set 103 preset:  IR-CUT desligado. 

• Call 113 preset：na função de ajuste de luzes infravermelhas，

pressione IRIS+ ou IRIS– para ajustar，Call 113 preset para sair. 

• Call 114 preset:  IR perto da função de ajuste de luzes, pressione 

IRIS+ ou IRIS– para ajustar, Call 114 preset para sair. 

• Call 149 preset:  Desligue as luzes infravermelhas. 

• Set 150 preset:  Ligue as luzes infravermelhas. 

Set 149 preset:  IR acende e apaga automaticamente (controle por 

sensibilidade. à luz). 

• Call 150 preset: Temporização das luzes infravermelhas LIGADA, 

Call 64 + 58 muda. O tempo padrão da Speed Dome é 18:00 - 6:00 

(esta função é usada para ter as horas da Speed dome). 

• Alterar relógio de tempo IR:  Call 64 + 58 + N +N, N é 1:00 – 24:00, 

por exemplo: configure 20:00 - 9:00 liga o IR. 

  


