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HD-K01 Instrukcja obsługi klawiatury

V1.0 

Bardzo dziękuję za zakup naszego produktu. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z nami.

Instrukcja ta może mieć coś niedokładne w technologii nieprzydatny z funkcji i operacji tego wyrobu lub błędy w druku. Treść instrukcji może ulec zmianie 

z ulepszonych funkcji produktu, a także dają regularne zaliczki lub wymienić produkt oraz postępowanie w niniejszej instrukcji. Odnowiona zawartość 

zostanie dodana w nowym wydaniu tego podręcznika, a nie osobne zawiadomienie zostanie podana.   
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Uwagi: 

oo Wyświetlacz LCD może zostać łatwo uszkodzony. Proszę nie naciskać lub ekspozycja na słońcu przez dłuższy czas;oo Wyświetlacz LCD może zostać łatwo uszkodzony. Proszę nie naciskać lub ekspozycja na słońcu przez dłuższy czas;

oo Joystick można łatwo uszkodzić. Jeżeli musi zostać naprawiony, należy owinąć i wysyłać je za pomocą oryginału lub bezpieczeństwaoo Joystick można łatwo uszkodzić. Jeżeli musi zostać naprawiony, należy owinąć i wysyłać je za pomocą oryginału lub bezpieczeństwa

opakowania;   

oo Klawiatura ta powinna być stosowana w pewnym zakresie temperatury i wilgotności, odnosząc indeks technicznej. oo Klawiatura ta powinna być stosowana w pewnym zakresie temperatury i wilgotności, odnosząc indeks technicznej. 

oo Należy prawidłowo podłączyć klawiaturę jak wymaga tego instrukcja. oo Należy prawidłowo podłączyć klawiaturę jak wymaga tego instrukcja. 

lista przedmiotów 

Szt Ilość Uwaga 

Zasilacz DC12V   1 

10pin łącznik 1 

CD z instrukcją obsługi 1 



 3

Zawartość 

Główne cechy ................................................ .................................................. .................................................. .................... 4 

Zainstalować Wstęp ................................................ .................................................. .................................................. ............ 5 

Powrót wprowadzenie interfejsu panelu .............................................. .................................................. ................................. 5 

HD-K01 v wprowadzenie przedni panel 1 .......................................... .................................................. ................................. 6 

Klucz wprowadzenie funkcji przycisk .............................................. .................................................. .......................... 6 

Joystick wprowadzenie kontrola ............................................... .................................................. ................................ 7 

Wyświetlacz LCD wprowadzenie wskazanie .............................................. .................................................. ..................... 7 

HD-K01 wprowadzenie panel przedni ............................................ .................................................. ............................... 7 

Klucz wprowadzenie funkcje przycisków .............................................. .................................................. ........................ 8 

Joystick wprowadzenie kontrola ............................................... .................................................. ................................ 9 

Wyświetlacz LCD wprowadzenie wskazanie .............................................. .................................................. ..................... 9 

konfiguracja klawiatury i zapytania .............................................. .................................................. ...................................... 10 

drzewo menu klawiatury ............................................... .................................................. .................................................. . 10 

Ilustracja konfiguracja ................................................ .................................................. .......................................... 10 

Typowy schemat połączeń ............................................... .................................................. .............................................. 11 

Prędkość posuwu kopuła ............................................... .................................................. .................................................. . 11 

Sterowanie DVR ................................................ .................................................. .................................................. ........... 12 

Specyfikacja techniczna ................................................ .................................................. .................................................. ... 13 



 4

Główne cechy 

Klawiatury HD-K01 są kompatybilne ze wszystkimi pełna seria osadzonych rejestratorów naszej firmy. Klawiatury te mogą kontrolować prędkość i kopuły PTZ albo bezpośrednio, 

albo za pośrednictwem rejestratorów. Również mogą kontrolować rejestratorów, jak również.    

Kontrola 

Całkowicie zastąpić wszystkie funkcje panelu przednim rejestratora. Każda operacja jest 

wskazana na wyświetlaczu LCD. Jedna klawiatura może zarządzać maksymalnie 31 

rejestratory DVR.

speed dome i kontrola PTZ: Prędkość kopuła i adres PTZ jest między 0 ~ 254. 

protokół kontrolny 

Zawierają 9 rodzajów obrotnicy i protokół PTZ. Użytkownicy mogą wymagać instalacji innego określonego protokołu, jeśli klawiatura nie jest 

zawarta. Wyślemy zmodyfikowaną procedurę do ciebie, aby zaktualizować procedurę klawiatury poprzez port RS-485, ponieważ nie trzeba zmieniać 

sprzętu z wyprzedzeniem.   

Podzielony sterowania przez gospodarza i klawiaturę pomocniczą 

Kontrola klasyfikacji mogą być obsługiwane w sterującego osadzone DRV i klawiatura pomocnicza 15 może być połączona, a identyfikator w zakresie od 0 do 15 

Kontrola klasyfikacji mogą być obsługiwane w zwalczaniu szybko kopułą i dekoder, a klawiatura pomocnicza 15 może być połączona, a identyfikator w 

zakresie od 0 do 15 lat.

Cechy i funkcje 

Elastyczność systemu ulega poprawie mądrze wszelkich urządzeń połączyć z 485 można ustawić w różnych protokołów i szybkości transmisji. Ze 

względu na cały układ można zrobić na wyświetlaczu LCD, to nie jest potrzebne, aby szukać jak zmienić protokół.   
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zainstalować Wstęp 

Wprowadzenie interfejs tylny panel 

fig 1 

Nie interfejs fizyczny połączyć wprowadzenie 

1 Wyjście sterowania PTZ 

PTZ-CON

Klawiatura łączy gospodarz portu RS485 PTZ. Ta jest 485 + i Tb jest RS485-

2 

Wejście z klawiatury pomocniczej 

dla sterowania PTZ 

PTZ-AUX 

Klawiatura gospodarza łączy klawiaturę pomocniczą do sterowania PTZ. Host Klawiatura Pin8 ( Ra) Klawiatura Klawiatura gospodarza łączy klawiaturę pomocniczą do sterowania PTZ. Host Klawiatura Pin8 ( Ra) Klawiatura Klawiatura gospodarza łączy klawiaturę pomocniczą do sterowania PTZ. Host Klawiatura Pin8 ( Ra) Klawiatura 

łączy pomocniczy pin10 ( Ta), i klawiatury hosta pin7 ( rb) Klawiatura łączy pomocniczy Pin9 ( Tb). Następnie łączy pomocniczy pin10 ( Ta), i klawiatury hosta pin7 ( rb) Klawiatura łączy pomocniczy Pin9 ( Tb). Następnie łączy pomocniczy pin10 ( Ta), i klawiatury hosta pin7 ( rb) Klawiatura łączy pomocniczy Pin9 ( Tb). Następnie łączy pomocniczy pin10 ( Ta), i klawiatury hosta pin7 ( rb) Klawiatura łączy pomocniczy Pin9 ( Tb). Następnie łączy pomocniczy pin10 ( Ta), i klawiatury hosta pin7 ( rb) Klawiatura łączy pomocniczy Pin9 ( Tb). Następnie łączy pomocniczy pin10 ( Ta), i klawiatury hosta pin7 ( rb) Klawiatura łączy pomocniczy Pin9 ( Tb). Następnie łączy pomocniczy pin10 ( Ta), i klawiatury hosta pin7 ( rb) Klawiatura łączy pomocniczy Pin9 ( Tb). Następnie 

klawiatura pomocnicza może sterować PTZ. 

3 Ziemia zacisk liniowy sygnał kontroli naziemnej   

4 

Wejście pomocniczego klawiatura 

sterująca do sterowania DVR 

DVR-AUX 

Klawiatura gospodarza łączy klawiaturę pomocniczą do sterowania rejestratorami. Host Klawiatura Pin4 ( Ra) Klawiatura Klawiatura gospodarza łączy klawiaturę pomocniczą do sterowania rejestratorami. Host Klawiatura Pin4 ( Ra) Klawiatura Klawiatura gospodarza łączy klawiaturę pomocniczą do sterowania rejestratorami. Host Klawiatura Pin4 ( Ra) Klawiatura 

łączy pomocniczy PIN2 ( Ta), i klawiatury hosta PIN3 ( rb)łączy pomocniczy PIN2 ( Ta), i klawiatury hosta PIN3 ( rb)łączy pomocniczy PIN2 ( Ta), i klawiatury hosta PIN3 ( rb)łączy pomocniczy PIN2 ( Ta), i klawiatury hosta PIN3 ( rb)

Klawiatura łączy pomocniczy pin1 ( Tb). Następnie klawiatura pomocnicza może kontrolować DVR. Klawiatura łączy pomocniczy pin1 ( Tb). Następnie klawiatura pomocnicza może kontrolować DVR. Klawiatura łączy pomocniczy pin1 ( Tb). Następnie klawiatura pomocnicza może kontrolować DVR. 

5 Wyjście sterowania rejestratorem   

DVR-CON 

połączyć hosta Klawiatura PIN2 ( TA) z rejestratorem KB Port D + i podłączyć klawiaturę pin1 hosta ( tb) z połączyć hosta Klawiatura PIN2 ( TA) z rejestratorem KB Port D + i podłączyć klawiaturę pin1 hosta ( tb) z połączyć hosta Klawiatura PIN2 ( TA) z rejestratorem KB Port D + i podłączyć klawiaturę pin1 hosta ( tb) z połączyć hosta Klawiatura PIN2 ( TA) z rejestratorem KB Port D + i podłączyć klawiaturę pin1 hosta ( tb) z połączyć hosta Klawiatura PIN2 ( TA) z rejestratorem KB Port D + i podłączyć klawiaturę pin1 hosta ( tb) z połączyć hosta Klawiatura PIN2 ( TA) z rejestratorem KB Port D + i podłączyć klawiaturę pin1 hosta ( tb) z połączyć hosta Klawiatura PIN2 ( TA) z rejestratorem KB Port D + i podłączyć klawiaturę pin1 hosta ( tb) z połączyć hosta Klawiatura PIN2 ( TA) z rejestratorem KB Port D + i podłączyć klawiaturę pin1 hosta ( tb) z połączyć hosta Klawiatura PIN2 ( TA) z rejestratorem KB Port D + i podłączyć klawiaturę pin1 hosta ( tb) z 

rejestratorem KB Port RE-rejestratorem KB Port RE-rejestratorem KB Port RE-rejestratorem KB Port RE-

6 PTZ kontrolka sterowania PTZ kontrolka sterowania W trybie sterowania PTZ, dioda jest zielona oświetlone i migotliwy. 

7 DVR kontrolka DVR kontrolka 

światło 

W trybie sterowania DVR, to zielony i migotliwy. 

8 
lampka zasilania PWlampka zasilania PW Lampa z klawiatury jest stale czerwony oświetlony od stanu pracy   

9 Wejście zasilania   DC-12V DC 12V wejście zasilania Wejście zasilania   DC-12V DC 12V wejście zasilania Wejście zasilania   DC-12V DC 12V wejście zasilania Wejście zasilania   DC-12V DC 12V wejście zasilania Wejście zasilania   DC-12V DC 12V wejście zasilania 
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HD-K01 v1 zapoznanie panel przedni HD-K01 v1 zapoznanie panel przedni 

Fig 2 

Klucz wprowadzenie funkcja przycisku 

Nazwa przycisku wprowadzenie funkcji 

WYJŚCIE z powrotem na górę poziomu menu 

Ustawiać przytrzymać przez 3 sekundy, wchodzi w stan konfiguracji klawiatury (domyślne hasło: 8888) 

Szukaj naciśnij 1 drugie, należy sprawdzić konfigurację klawiatury: protokół PTZ 

Przesunięcie przełączenie trybu sterowania osadzony DVR lub kamerami   

PRESET W trybie sterowania PTZ: setup kopuła szybkość presetu. 

DEL W trybie sterowania PTZ: wyczyścić szybkościowe preset.   

Ujęcia 

(REC) 

W trybie sterowania PTZ: zadzwoń PTZ presetu 

W trybie sterowania DVR: wejść w menu rejestratora zapisu ręczne F1 

Krótki klucz prasowa prędkości setup kopułą, jest to związane używany protokół, patrz wyjaśnienia LCD. 

Automatyczne 

odtwarzanie) 

W trybie sterowania PTZ: ustawić szybkościowe do Automatyczne obracanie ( zależą od samej kopuły prędkości, proszę W trybie sterowania PTZ: ustawić szybkościowe do Automatyczne obracanie ( zależą od samej kopuły prędkości, proszę W trybie sterowania PTZ: ustawić szybkościowe do Automatyczne obracanie ( zależą od samej kopuły prędkości, proszę 

odwołać podręcznik prędkości kopuły )odwołać podręcznik prędkości kopuły )

W trybie sterowania DVR: wejść do menu odtwarzania F2 DVR 

Krótki klucz prasowa prędkości setup kopułą, jest to związane używany protokół, patrz wyjaśnienia LCD 

adr wybrać adresy PTZ lub identyfikator urządzenia wbudowanych rejestratorów 

Jasny Obecnie wejście czysty zawartość 

WCHODZIĆ potwierdzić zawartość komunikatu wejściowego 

0-9 Letter Nr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A-Z (26 

litery) 

FOCUS + 

(ZA) 

W trybie sterowania PTZ: ustawianie ostrości obiektywu niedaleko w 

trybie sterowania DVR: przełączyć metodę wprowadzania   

Focus 

(poprz) 

W trybie sterowania PTZ: ustawianie ostrości daleko w trybie sterowania 

DVR: przełącznik trybu podglądu DVR   

ZOOM + W trybie sterowania PTZ: zoom w obiektywie 
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(AUX) W trybie sterowania DVR, przycisk ten jest zarezerwowany 

ZOOM (MAIN 

/ AUX) 

W trybie sterowania PTZ: pomniejszyć obiektywu 

W trybie sterowania DVR: Wyłącznik główny port / wyjścia aux (przytrzymać przez 2 sekundy)   

IRIS + 

(Edycja) 

W trybie sterowania PTZ: otwarcie przysłony obiektywu   

W trybie sterowania DVR: edycji wejścia samą funkcję jak panel przedni rejestratora przycisk [Edycja] 

IRIS 

(PTZ) 

W trybie sterowania PTZ: zamknąć przesłonę obiektywu 

W trybie sterowania DVR: wprowadź funkcję panoramowania osadzone DVR / Kontrola pochylenia 

WIPER 

(MENU) 

W trybie sterowania PTZ: Włączanie / wyłączanie przekaźnika wycieraczek w 

trybie sterowania DVR: pokaż głównego menu DVR 

Light 

(Wyłącz) 

W trybie sterowania PTZ: Włączanie / wyłączanie przekaźnika światła 

w trybie sterowania rejestratora DVR: Power off   

Joystick sterujący wprowadzenie 

działanie fig wprowadzenie funkcji 

w górę 

W trybie sterowania PTZ: sterowanie ruchem pan / tilt w trybie sterowania DVR: 

odtwarzanie pliku rekord szybki 

na dół 

W trybie sterowania PTZ: sterowanie pan / tilt, aby przejść na w trybie sterowania 

DVR: odtwarzanie pliku rekord powoli   

lewo 

W trybie sterowania PTZ: pan / tilt sterowania aby przejść w lewo w trybie 

sterowania DVR: plik kontrolny rekordu tyłu   

dobrze 

W trybie sterowania PTZ: patelni sterowania / tilt, aby przesunąć w prawo w trybie 

sterowania DVR: plik kontrolny rekordu przodu 

Wyświetlacz LCD wprowadzenie wskazanie   

Każda operacja jest wyświetlany i odpowiada na wyświetlaczu LCD. Wyświetlacz LCD włączy się w tryb oszczędzania energii (minimalna jasność) w 30 sekund bez 

jakiegokolwiek sygnału wejściowego.   

HD-K01 wprowadzenie panel przedni
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Fig.3 

Wprowadzenie Główne funkcje przycisków 

Nazwa przycisku wprowadzenie funkcji 

WYJŚCIE z powrotem na górę poziomu menu 

Ustawiać przytrzymać przez 3 sekundy, wchodzi w stan konfiguracji klawiatury (domyślne hasło: 8888) 

Szukaj naciśnij 1 sekundy, sprawdź konfigurację klawiatury: protokół PTZ 

Przesunięcie przełączenie trybu sterowania osadzony DVR lub kamerami 

MENU wyświetlić menu główne 

POPRZEDNIE przełączyć podgląd pojedynczych, cztery, dziewięć, dwanaście, szesnaście ekranów 

F1 Krótki klucz prasowa prędkości setup kopułą, jest to związane używany protokół, patrz wyjaśnienia LCD. 

F2 Krótki klucz prasowa prędkości setup kopułą, jest to związane używany protokół, patrz wyjaśnienia LCD. 

REC Wejdź do menu rejestratora obsługi płytowej. 

MON specjalnie kontrolować cztery pomocnicze porty wyjściowe wyświetlania roztworu hybrydowego (zatrzymanie na 2 sekundy) 

EDYTOWAĆ Wejść w tryb edycji DVR. 

F3 Krótki klucz prasowa prędkości setup kopułą, jest to związane używany protokół, patrz wyjaśnienia LCD. 

GRAĆ Wejdź do menu odtwarzania DVR. 

MAIN / AUX przełączyć port wyjściowy main / AUX (przytrzymać przez 2 sekundy) 

ZA przełączać sposoby wejściowe 

F4 Krótki klucz prasowa prędkości setup kopułą, jest to związane używany protokół, patrz wyjaśnienia LCD. 

PTZ Wejść w menu sterowania PTZ DVR. 

AUX W trybie sterowania DVR, przycisk ten jest zarezerwowany. 

Zamknąć wyłączanie DVR 

adr wybrać adresy PTZ lub identyfikator urządzenia wbudowanych rejestratorów 

Jasny Obecnie wejście czysty zawartość 

WCHODZIĆ potwierdzić treść komunikatu wejściowego 

0-9 A 

- Z 

Nr .: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A-Z (26 

litery) 

PRESET Konfiguracja pozycja zadana prędkość kopuła 

FOCUS + ustawić ostrość obiektywu w pobliżu 

SKUPIAĆ- ustawić ostrości daleko 

DEL Usuń pozycję zadaną prędkość kopuły 

ZOOM + zoom w obiektywie 

POWIĘKSZENIE- pomniejszyć obiektywu 

STRZAŁ Zadzwoń do pozycji zaprogramowanej prędkości kopuły  

IRIS + otworzyć przesłonę obiektywu 

IRYS- zamknąć przesłonę obiektywu 

Automatyczny Ustaw szybkościowe do Automatyczne obracanie ( zależą od samej kopuły prędkości, proszę odwołać podręcznik prędkości Ustaw szybkościowe do Automatyczne obracanie ( zależą od samej kopuły prędkości, proszę odwołać podręcznik prędkości Ustaw szybkościowe do Automatyczne obracanie ( zależą od samej kopuły prędkości, proszę odwołać podręcznik prędkości 

kopuły )kopuły )

WYCIERACZKA Włączanie / wyłączanie przekaźnika wycieraczek 
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Światło Włączanie / wyłączanie przekaźnika światła 

Joystick sterujący wprowadzenie 

działanie fig wprowadzenie funkcji 

w górę 

W trybie sterowania PTZ: sterowanie ruchem pan / tilt w trybie sterowania 

DVR: odtwarzanie pliku rekord szybki 

na dół 

W trybie sterowania PTZ: sterowanie pan / tilt, aby przejść na w trybie sterowania 

DVR: odtwarzanie pliku rekord powoli 

lewo 

W trybie sterowania PTZ: pan / tilt sterowania aby przejść w lewo w trybie 

sterowania DVR: plik kontrolny rekordu tyłu   

dobrze 

W trybie sterowania PTZ: patelni sterowania / tilt, aby przesunąć w prawo w trybie 

sterowania DVR: plik kontrolny rekordu przodu 

obrót w lewo   

zoom w obiektywie 

Obróć w prawo 

pomniejszyć obiektywu 

Wyświetlacz LCD wprowadzenie wskazanie 

Każda operacja jest wskazane i odpowiadające na wyświetlaczu LCD. Wyświetlacz LCD włączy się tryb (minimalna jasność) w 30 sekund 

oszczędzania energii elektrycznej bez pracy.   

,
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konfiguracja klawiatury i zapytania 

Cała operacja konfiguracji klawiatury i zapytania można zrobić za pomocą joysticka oraz niektórych kluczowych przycisków.   

Menu klawiatury drzewo 

Struktura menu konfiguracji:   

Ustawienia PTZ     adres PTZ    odpowiedni protokół 

Szybkość transmisji 

parametr klawiatura )parametr klawiatura ) Ustawienia hasła 

Przywróć domyślną konfigurację 

Ustawienia dźwięku setup ID 

Keyboard 

Zapytanie parametru Klawiatura: 

system wyszukiwania      Numer seryjny Nazwa modelu 

klawiatury 

Ilustracja konfiguracja 

Oto przykład ilustrujący, jak ustawić kopuły: zmienić protokół komunikacyjny do kopuły 002 Pelco-D, a także zmienić szybkość transmisji do 4800. 

1. W trybie gotowości (rys A), przytrzymaj przycisk „Setup” na 3 sekundy, zaloguj się do menu głównego (rys b); 

2. Wprowadź hasło (rys c, domyślne hasło: 8888); 2. Wprowadź hasło (rys c, domyślne hasło: 8888); 

3. Naciśnij [Enter], wejść w menu ustawień, działają joystickiem w górę iw dół, aby wybrać [PTZ] lub [SYS SETUP] 3. Naciśnij [Enter], wejść w menu ustawień, działają joystickiem w górę iw dół, aby wybrać [PTZ] lub [SYS SETUP] 

(Fig d); 

4. Wybierz [PTZ SETUP], naciśnij przycisk [Enter], aby wejść w [PTZ]; 4. Wybierz [PTZ SETUP], naciśnij przycisk [Enter], aby wejść w [PTZ]; 

5. Obsługiwać joystickiem w lewo lub w prawo, aby wybrać adres prędkości kopuły, na przykład 002 ( Fig E, F ), Następnie nacisnąć [Enter] wejść 5. Obsługiwać joystickiem w lewo lub w prawo, aby wybrać adres prędkości kopuły, na przykład 002 ( Fig E, F ), Następnie nacisnąć [Enter] wejść 5. Obsługiwać joystickiem w lewo lub w prawo, aby wybrać adres prędkości kopuły, na przykład 002 ( Fig E, F ), Następnie nacisnąć [Enter] wejść 5. Obsługiwać joystickiem w lewo lub w prawo, aby wybrać adres prędkości kopuły, na przykład 002 ( Fig E, F ), Następnie nacisnąć [Enter] wejść 5. Obsługiwać joystickiem w lewo lub w prawo, aby wybrać adres prędkości kopuły, na przykład 002 ( Fig E, F ), Następnie nacisnąć [Enter] wejść 5. Obsługiwać joystickiem w lewo lub w prawo, aby wybrać adres prędkości kopuły, na przykład 002 ( Fig E, F ), Następnie nacisnąć [Enter] wejść 

Menu następnego poziomu (fig g); 

6. Działać manipulatora w górę i w dół, aby wybrać protokół komunikacyjny, na przykład PELCO-D (fig H); 6. Działać manipulatora w górę i w dół, aby wybrać protokół komunikacyjny, na przykład PELCO-D (fig H); 

7. Obsługiwać joystick w prawo, aby zmienić szybkość transmisji (rysunek I), a następnie wybrać szybkość transmisji w górę iw dół (rys j); 7. Obsługiwać joystick w prawo, aby zmienić szybkość transmisji (rysunek I), a następnie wybrać szybkość transmisji w górę iw dół (rys j); 

8. Wciśnij [Enter], a następnie nacisnąć przycisk „ESC”, aż z powrotem do trybu oczekiwania (Fig a); 8. Wciśnij [Enter], a następnie nacisnąć przycisk „ESC”, aż z powrotem do trybu oczekiwania (Fig a); 

9. Konfiguracja odbywa się 9. Konfiguracja odbywa się 

za     b     do 

re     mi     fa 

sol     h     ja 
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jot 

Typowy schemat połączeń 

Prędkość posuwu kopuła     

figura 4 

HD-K01 klawiatura

HD-K01 klawiatura
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DVR kontrola 

10 1

PTZ DVR PW 

DC-12V

485-EXPORT

485 

EXPORT

PTZ CON PTZ AUX AUX gruntu rejestrator DVR-CON 

10987654321 Ta Tb Ra G Rb 

Ta Ra G Rb Tb

10 1

PTZ DVR PW 

DC-12V

485-EXPORT

485 

EXPORT

PTZ CON PTZ AUX AUX gruntu rejestrator DVR-CON 

10987654321 Ta Tb Ra G Rb 

Ta Ra G Rb Tb

PRE V

ZA

PTZ

EDI T 

MENU 

ESC

MON

INF O

REC 

ZAGRAJ

1 0 

F1 F2

PRE V

ZA

PTZ

EDI T 

MENU 

ESC

MON

INF O

REC 

ZAGRAJ

1 0 

F1 F2

Rejestrator KB portu sworzeń D + (lub DVR 

RJ45 port klawiatury PIN3) 

Rejestrator KB portu sworzeń D (lub DVR 

RJ45 port klawiatury Pin4)

Łączyć pin2 klawiatury gospodarza (TA) do wejść KB 

portem stykowym D + (lub DVR 

RJ45 port klawiatury PIN3)

Łączyć pin1 klawiatury gospodarza (TB) do wejść 

KB portem stykowym D- (lub DVR RJ45 port 

klawiatury Pin4)

Host klawiatura klawiatura 

pomocnicza

Łączyć klawiatury gospodarza Pin4 (RA), z 

klawiatury pomocniczej PIN2 (Ta) 

Łączyć klawiatury gospodarza Pin3 (Rb) 

pomocniczego klawiatury pin1 (TB)

Wbudowany rejestrator DVR 

Net Net wbudowane HD-K01 

klawiatura

Można kaskadowo DVR 31 jednostek maksimum

HD-K01 klawiatura

figura 5 
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Specyfikacja techniczna 

Model klawiatury HD-K01 v 1     HD-K01 

Obsługiwany numer DVR 31 31 

Obsługiwany numer PTZ 255 255 

Tryb sterowania RS-485 w trybie half-duplex Szybkość 

transmisji: 1200 ~ 19200bps 

Interfejs komunikacyjny RS-485 Interfejs komunikacyjny RS-485 

wyświetlacz LCD 122mm * 32mm 128mm * 64mm 

Drążek sterowy 2D 3D 

Maksymalna długość kabla 1200m 

Zasilacz DC 12V 

Temperatura pracy - 10 ℃ - + 55 ℃- 10 ℃ - + 55 ℃- 10 ℃ - + 55 ℃- 10 ℃ - + 55 ℃- 10 ℃ - + 55 ℃

wilgotność pracy 10% - 90% 

Rozmiar 300mm * 180mm * 86mm 360 mm * 200 mm * 108 mm 

Waga 3,2 kg 3,3 kg 
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