
NEOiD PTZ Controller 

Ativação Rápida 

 
 

Configuração 
 
1- Todas as vezes que o NEOiD PTZ Controller for ligado na energia elétrica, ele solicitará um USER PIN ou senha para liberar o 
acesso as suas funções. Digite no teclado o número 111111 

 
 

2- O controlador NEOiD PTZ Controller possui 2 interfaces de controle: Uma RS232 bidirecional e um RS485 direcional, identificados 
pelas respectivas etiquetas. A interface RS232 possui um conector tipo sindal de 3 vias. O fio Branco é o GND, fio verde RXD e 
amarelo TXD. A conexão entre a câmara e o controlador é feita conectado o GND da câmera com o GND do controlador, o RXD da 
câmera com o TXD do controlador e o TXD da câmera com o RXD do controlador, resumindo: GND com GND, TXD com RXD e RXD 
com TXD. Já a interface R$ 485 é mais simples de ser usada e pode facilmente alcançar distâncias superiores a 100m com cabos de 
apenas 2 vias e basta conectar os pinos indicados com os sinais + na câmera com o + no controlador e os pinos com o sinal - com -.  

 

      

3- Nenhuma configuração será necessária na câmera se apenas uma câmera NEOiD for conectada ao controlador, mas se for 
necessário a conexão de mais de uma câmera, será necessário alterar configuração de ambos para os seguintes parâmetros: 

 

Configuração na Câmera 1 
Address: 1 
Protocol: VISCA 
BaudRate: 9600 

Configuração no controlador para a câmera 1 
Address: 1 
Protocol: VISCA 
BaudRate: 9600 

Configuração na Câmera 2 
Address: 2 
Protocol: VISCA 
BaudRate: 9600 

Configuração no controlador para a câmera 2 
Address: 2 
Protocol: VISCA 
BaudRate: 9600 

Configuração na Câmera 3 
Address: 3 
Protocol: VISCA 
BaudRate: 9600 

Configuração no controlador para a câmera 3 
Address: 3 
Protocol: VISCA 
BaudRate: 9600 

 

 

4- Para configurar o controlador, inicie pressionando o botão SETUP. Digite o número ADMIN PIM (111111) e em seguida pressione o 
botão ENT para confirmar a opção CAMERA SETTING. 

  
 

 5- Em seguida digite o número da câmera para entrar com os parâmetros dela, sempre confirmando com o botão ENTER. Se 
necessário mova o joystick para cima ou para baixo até que o display mostre o protocolo VISCA, que é o protocolo usado 
preferencialmente em todas as câmeras da NEOiD. Sempre use o botão ENT para confirmar. O próximo parâmetro desejado é a 
velocidade de comunicação BAUDRATE 9600 e por fim o endereço definido na câmera. Concluídos os paços descritos o SETUP volta 
ao início para permitir a entrada dos parâmetros da próxima câmera. Para finalizar, tendo confirmado todos os parâmetros com o botão 
ENT, basta pressionar o botão ESC para sair do SETUP. 

 

    
 

 


