
CP-PR-132 
IP PTZ ovládací pult s 3D joystickem a obrazovkou 
 

IP PTZ ovládací pulty 

Popis: 

 
Ovládání ONVIF 2.4 zařízení po LAN síti, 5“ barevný LED displej, plug and play detekce zařízení v síti, 3D joystick pro 
pohodlné ovládání PTZ funkcí,  modře podsvětlená klávesnice, obsahuje LAN, USB a HDMI připojení , napájení  
DC 12V / 2A (adaptér součástí balení), rychlost protokolu 9600 bps, OSD menu, Rozměry 260 x 160 x 48 mm, 
hmotnost 1055 g, provedení pogumovaný plast. 

 

Technická data:  

 

Vlastnosti pultu: 

 Ovládání ONVIF 2.4 zařízení 
 5“ barevný LED displej 
 Plug and play detekce zařízení 
 3D joystick pro ovládání PTZ 
 Modře podsvětlená klávesnice 
 Pogumované provedení krytu 

 LAN, USB, HDMI 

 Napájení pomocí adaptéru 

 Rychlost přenosu 9600 bps 

 Záruka – 2 roky od data výroby (pokud není 

právní normou uvedeno jinak) 

 

 

Vstupní napětí DC 12V / 2A (pomocí adaptéru v balení) 

Protokol ONVIF 2.4 

Displej HD LED 5“ 

Rychlost přenosu 9600 bps 

Typy zařízení High speed dome, IP, PTZ, motorické IP 

Komprese přenosu videa H.265 

Joystick 3D joystick – 360° + 2x 45° madlo 

Jazyk OSD menu Angličtina 

Klávesnice Mikrospínačová, podsvětlená (modře) 

Připojení LAN, USB, HDMI 

Počet rychlostí 1 - 64 

Rozměry 260 x 160 x 48 mm 

Hmotnost 1055 g 

Balení Pult, adaptér 230 V, návod na CD 

Provozní teplota -20ºC...+55ºC 
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1. Požadavky 

 
IP PTZ ovládací pult musí být namontován kvalifikovaným instalačním technikem s příslušnými (požadovanými a nezbytnými 

pro danou zemi) povoleními a kvalifikací pro připojení (provozování) nízkonapěťových instalací. Napájecí zdroj musí být použit v 

uzavřených místnostech s normální vlhkostí vzduchu (RH = max. 90% bez kondenzace) a teplotou v rozsahu od -20°C do 55°C. 

 
Napájecí zdroj musí být namontován v těsném krytu (skříň, koncové zařízení) a aby byly splněny požadavky LVD a EMC, 

musí být dodržena pravidla pro napájecí zdroje, opláštění a stínění podle aplikace. 
 
Ovládací pult může být použit v sítích Ethernet 10Mbit/s., 100Mbit/s. a v 1000Mbit/s.. Propojení mezi pultem a zařízeními v 

LAN by mělo být provedeno pomocí ethernetového kabelu Cat.5. 
 
Ovládací panel je navržen pro nepřetržitý provoz a je vybaven vypínačem. Zdroj napájení je však stále v provozu. Při dlouhé 

nepřítomnosti, či odstavení přístroje z provozu vytáhněte síťový zdroj ze zásuvky. Šetříte tak jeho životnost. Napájecí zdroj vyžaduje 
zapojení do zásuvky jištěné jističem. Ke zdroji je nutné ponechat volný přístup vzduchu, nezakrývat jej. Elektrický systém musí 
dodržovat platné normy a předpisy). 

 

2. Instalace 
 

              Připojte síťový LAN kabel do zástrčky RJ45 na ovládacím panelu a druhý konec do vaší síťové zásuvky, či do switche nebo 

hubu. Připojte napájecí adaptér z balení do konektoru DC12V a zasuňte jej do elektrické zásuvky. K ovládacímu pultu můžete připojit 

také HDMI monitor a myš pro ovládání. Poté přepněte hlavní vypínač do polohy ON. Zařízení začne nabíhat. 

                          

              3.    Údržba 

 

Jakékoli údržbářské operace mohou být prováděny pouze po odpojení napájení od energetické sítě. Pult kromě běžné očisty 
suchým hadříkem nevyžaduje žádné zvláštní postupy údržby. Pult nerozebírejte!!! Pokud se objeví závada, pult se nepokoušejte 
opravit, ale kontaktujte svého prodejce. 

 

              4.    Obsluha 

 

             Jakmile zařízení nastartuje, jste vyzváni pro bezpečnostní kód, který je z výroby 123456 a zadáte jej pomocí 3D joysticku a 

kláves. Jakmile je kód akceptován, můžete přes menu / device zvolit automatické vyhledání vašich kamer v síti a nebo použít okénko 

manual pro ruční nastavení připojených kamer. Jakmile je kamera úspěšně přidána a podporuje protokol H.265, je na obrazovce pultu 

zobrazen obraz kamery. Další obsluha je již intuitivní, ovládání PTZ funkcí pomocí joysticku a tlačítky. Tlačítkem Addr + číslo + Enter 

přepínáme jednotlivé kamery přihlášené do ovládacího pultu (např. Addr 2 Enter). Tlačítkem Preset vyvoláváme uložené předvolby. 

Pomocí klávesy Menu můžeme ovládací pult nastavovat. 

 

Na každém v současné době prodávaném elektrospotřebiči nebo jeho obalu, v záručním listu či v návodu 

na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Ten značí, že tento výrobek po ukončení jeho životnosti, 

nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu 

určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. 

 

Tato místa se nacházejí zejména ve sběrných dvorech obcí, u prodejců elektra, v servisech, existují také malé 

kontejnery červené barvy na drobné spotřebiče, umisťované v místech určených pro separovaný odpad.  Dále 

je v některých obcích sbírají sbory dobrovolných hasičů, zapojení do projektu „Recyklujte s hasiči“.  
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