
 
 
 
 

Konwerter jest mikroprocesorowym urządzeniem, umożliwiającym sterowanie kamerami Cyber Dome firmy 
Kalatel, za pomocą klawiatur, krosownic oraz rejestratorów DVR, wykorzystujących popularny protokół Pelco-D 
lub Pelco-P. 
Urządzenie musi być podłączone fizycznie pomiędzy urządzenie sterujące a kamery Kalatel. 
 
Główne cechy:  
1) Dokładne odwzorowanie ruchów joysticka z klawiatur pracujących w trybie Pelco-D lub Pelco-P 
2) Jednoczesne przetwarzanie wielu komend ruchu: Pan, Tilt, Zoom, Iris, Focus 
3) Obsługa programowania i wywoływania funkcji PRESET 
4) Obsługa funkcji Pattern oraz Tour (trasy) 
5) Pełna obsługa menu kamery za pomocą funkcji Set i Call PRESET 
6) Obsługa do 255 kamer Kalatel przez jeden konwerter 
7) Dwukrotne wydłużenie magistrali RS-485 przez zastosowanie oddzielnych sterowników dla wejścia i wyjścia 

konwertera. 
8) Regulowana szybkość transmisji. 
 
 
Opis struktury poł ączeń: 
 

 
 
Opis wyprowadze ń: 
 
 

 
 
 
 
 
Programowanie ustawie ń: 
Konwerter dokonuje automatycznie tłumaczenia kodu Pelco-D lub Pelco-P na Kalatel i nie posiada definiowanych 
funkcji. Jedyne ustawienia jakie należy wykonać, to ustawienie szybkości transmisji oraz konfiguracja zworek J1 i 
J2, przeznaczonych do załączenia rezystorów zakończenia linii RS-485 (120Ω). Rezystory powinny być załącza-
ne tylko wtedy, gdy znajdują się jako pierwsze lub ostatnie urządzenie w sieci RS485. 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                    
 

 Konwerter protokołu Pelco-D oraz Pelco-P na Kalatel  
 

CONV1-J v2 
 

Wyjście Wejście Zasilanie 

  B  GND  A   B  GND  A     +  12V   - 
500mA 

 

 

W systemie Kalatel standardowa szybkość transmisji wy-
nosi 4800 baud, dlatego taką należy ustawić w konwerte-
rze. Szybkość transmisji zawsze jest identyczna dla wejścia 
oraz dla wyjścia RS-485. Inne parametry transmisji to: 1 
bit stopu i startu, 8 bitów danych oraz brak parzystości 



 
 
 
 
Dipswitch nr 3:  Wyłączony – konwersja z Pelco-D,   Załączony – konwersja z Pelco-P 
Dipswitch nr 4:  Inkrementacja adresu – zwiększa adres kamery o wartość 1. Zalecane jest załączenie tego prze-
łącznika dla konwersji z Pelco-P, ponieważ protokół ten używa adresów zaczynających się od „0” (kamera 1 po-
siada fizyczny adres 0). 
 
 
Wszelkie ustawienia oraz podłączenia należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu konwertera. Jakakolwiek 
zmiana konfiguracji wymaga chwilowego odłączenia zasilania. 
 
Zworka J1  – zakończenie linii dla wejścia RS-485 
Zworka J2  – zakończenie linii dla wyjścia RS-485 
Czerwona dioda LED  – sygnalizacja nadawania – Powinna świecić cały czas lub mrugać 
Zielona dioda LED  – sygnalizacja odbioru – Mruga podczas odbioru danych w Pelco D lub Pelco P 
 
 
Lista konwertowanych funkcji: 
 

Nr Funkcja Pelco D i Pelco P  Funkcja Kalatel  
1 Ruch w górę / w dół / w lewo / w prawo Ruch w górę / w dół / w lewo / w prawo 
2 Zoom in / Zoom out Zoom in / Zoom out 
3 Focus Far / Focus Near Focus Far / Focus Near 
4 Iris open / Iris close Iris open / Iris close 
5 Call Preset 1~61 / Set preset 1~61 Call Preset 1~61 / Set preset 1~61 
6 Call Preset 62~63 / Set Preset 62~63 Lewy / Prawy limit funkcji Auto Pan 
7 Call Preset 81~84 Start Trasa 1~4 (Zależnie od kamery, trasa 1 i 2 two-

rzone są jako patterny, natomiast Trasa 3 i 4 tworzone 
są z presetów – szczegóły dostępne są w oryginalnej 
instrukcji kamery) 

7 Set Preset 95 
 
Funkcje aktywne po wej ściu do menu: 
Call preset 1 ~ 9 
Call preset 10 
Call preset 11 
Call preset 12 
Call preset 13 
Call preset 14 
Call preset 15 
Focus Far 
Focus Near 
Iris Close (-) 
Iris Open (+) 

Wejście do menu kamery 
 
Ekwiwalent dla klawiatury KTD-405  
Przycisk „1” ~ „9” 
Przycisk „0” 
Przycisk „Clear” (ESC) 
Przycisk „Set” (ENTER) 
Przycisk „Prev” (◄◄) 
Przycis „Seq” (►►) 
Przycisk „Alarm” 
Przycisk „↑” 
Przycisk „↓” 
Przycisk „←” 
Przycisk „→” 

8 Call Preset 95 Wyjście z menu 
 
 
   Lista dostępnych funkcji zależna jest od wersji oprogramowania i może ulec zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producent:  
Ewimar Sp. z o.o., ul.Konarskiego 84, 01-355 Warszawa. Tel +48 22 691-90-65, www.ewimar.pl, handel@ewimar.pl 

 3 – Pelco-D / Pelco-P 
4 – Inkrementacja adresu 
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