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EW-Pelco-Merger jest urządzeniem, dedykowanym do systemów
kamer obrotowych CCTV, które wymagają sterowania z dwóch
klawiatur. Zastosowanie mergera kodu pozwala na jednoczesne
sterowanie dwoma kamerami obrotowymi bez użycia krosownicy
Video.

Multipleksowy odbiór i wysyłanie danych
Specjalny algorytm, który zapobiega utracie ważnych komend
kodu Pelco przy ich dłużym natłoku. Automatyczne filtrowane
zbędnych pakietów i sekwencyjne wysyłanie danych, w celu
zminimalizowania opóźnień oraz zapewnienia płynnego
sterowania kamerami.

Podwójne buforowanie danych
Zapobiega wysyłaniu powtarzających się danych przy dużym
natłoku oraz zapewnia przesyłanie ważnych pojedynczych
komend - początek i koniec ruchu, presety, patterny, itp

2-krotne wydłużenie magistrali RS-485
Dzięki zastosowaniu oddzielnych driverów RS-485, możliwe jest
wydłużenie długości magistral pomiędzy klawiaturami PTZ oraz
kamerami.

2 porty z niezależnie ustawianą szybkością transmisji
Port wejściowy Nr1 oraz port wyjściowy posiadają zawsze taką
samą szybkość transmisji. Port wejśćiowy Nr2 może mieć
ustawioną inną szybkość transmisji, co pozwala na zwiększenie
uniwersalności urządzenia i umożliwia zastosowanie klawiatur
różnych producentów.

Automatyczne wykrywanie typu protokołu
Merger wykrywa automatycznie protokół Pelco-P oraz Pelco-D i
przekazuje dane w niezmiennej postaci do wyjścia RS-485.
Możliwe jest jednoczesne przesyłanie dwóch różnych protokołów
w tej samej sieci bez wzajemnego zakłócania się.

Parametry techniczne  
Obsługiwane kamery Pelco-P, Pelco-D
Port wejściowy 2 x RS-485 Pelco-D, Pelco-P
Port wyjściowy 1 x RS-485 Pelco-D, Pelco-P
Szybkość transmisji 2400 baud - 19200 baud
Zasilanie 9-24V AC/DC
Pobór prądu 60mA @ 12VDC
Wymiary 71 x 51 x 27 (mm)

EWIMAR EW-Pelco-Merger
Merger protokołu Pelco-D i Pelco-P


