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OVLADAČ OTOČNÝCH KAMER A MATIC  
RMX-70KB

 

 
 
 Ovladač RMX-70KB je primárně určen pro ovládání 
otočných kamer s komunikačním protokolem VISCA z 
produktové řady SONY - SSC, EVI, FCB, BRC. Pro jiné 
komunikační protokoly je možno upravit komunikační driver. 
 
Přímé ovládání kamer se uplatní všude tam, kde je potřeba: 
-rychlé odezvy systému (bez zpoždění IP sítě) 
-operativně (v reálném čase) 
-ideální ovládání při využití analogového výstupu kamer 
 

Ovladač je k dispozici v několika softwarových 
provedeních pro ovládání jedné, dvou nebo až 8 kamer (po 
doplnění externího modulu). Kromě vlastních kamer je 
možno ovládat i další zařízení typu kvadrátor nebo video-
matice. Klávesnice v provedení pro ovládání jedné kamery 
umožňuje navíc řízení programových pochůzek (funkce 
record tour) a práci s presetovými pozicemi. 
 

Vlastní odolný joystick klávesnice slouží k 
proporcionálnímu řízení nastavení polohy v osách X-Y. Pro 
nastavení ZOOM nebo FOCUS záběru kamery se používá 
otočná hlavice joysticku.  
 

Ovladač pro indikaci nastavení a komunikaci 
s obsluhou využívá tři speciální, barevně podsvětlená LCD 
tlačítka. Ty umožňují zobrazovat texty či grafické symboly podle aktuálně navolené funkce a společně s barevným 
poosvětlením slouží k přehledné manipulaci se zařízením. Podle typu ovládaných zařízení (kamera, kvadrátor, matice 
apod.) jsou použity jiné grafické motivy, lze samozřejmě nastavit různé jazykové mutace. 
 
 
Blokové schéma využití ovladače v systému: 
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Základní návod k použití: 
 
-základní verze ovladače RMX-70KB slouží k ovládání 2 otočných kamer 
-k ovládání kamery v osách X-Y slouží odolný joystick ovladače 
-k ovládání ZOOM a FOCUS kamery slouží otočná hlavice joysticku 
 
 
-k přepínání mezi ZOOM a FOCUS slouží prostřední LCD tlačítko 
                                                         či tlačítko na vrchu otočné hlavice 
-na prosvětleném tlačítku se střídají nápisy ZOOM či FOCUS 
 
 
-k přepínání mezi kamerou 1 a 2 slouží první a poslední tlačítko LCD 
-na prosvětlených tlačítkách jsou nápisy KAMERA 1 a KAMERA 2 
 
 
-ztráta komunikace s kamerou je indikována červených poosvětleným 
                                                                               příslušného tlačítka  
 
 
-barevné osvětlení LCD tlačítek indikuje tyto stavy jednotlivých kamer: 
 tmavě modrá – kamera je vybraná k ovládání 
 světle modrá – kamera není vybraná k ovládání 
 červená – kamera je odpojena od ovladače a nekomunikuje 
 
 
Další funkce ovladače: 
 
K zařízení je dodáván podrobný návod k použití podle použité softwarové verze a konkrétního nastavení systému. 
 
 
Zapojení konektoru canon – 9 pin male: 
 
 
     Zapojení konektoru canon pro verzi s rozhraním RS-232 (resp. pro verzi RS-485): 
 
 
 
pin 1 - Data GND 
pin 2 - RxD (resp. data RS485 B-) pro kameru 1 
pin 3 - TxD (resp. data RS485 A+) pro kameru 1 
pin 4, 5 - Power GND 
pin 6 - RxD (resp. data RS485 B-) pro kameru 2 
pin 7 - TxD (resp. data RS485 A+) pro kameru 2 
pin 8,9 - Power +12V DC 
 
 
Technické údaje:  
 

Základní parametry ovladače RMX-70KB: 
Počet kamer Standardně 1 nebo 2, rozšířitelné na 16 (při použití externího modulu) 
Napájení 12 V DC 
Odběr 85 mA 
Rozměry 150 x 170 x 120 mm 
Komunikační protokol Mode VISCA, 9600 Bd, 8N1 
Komunikační rozhraní Volitelně 2x RS485 nebo 2x RS232 nebo 1x proudová linka TTY 

 


