
NEOiD PTZ Controller IP+ 

Ativação Rápida 

 
Configuração de Rede modo IP 

1- Normalmente o controlador vem de fábrica com um número ou endereço IP que aparece indicado no display como Native IP 
(192.168.5.180). 

 
2- Basicamente para que o controlador possa compartilhar a mesma rede junto com as câmeras e outros equipamentos, alguns cuidados 
devem ser tomados na escolha dos endereços IP. O endereço IP é formado de 4 números entre 0 e 255 separados por um ponto. Para que 
sejam compatíveis ou estar dentro da mesma faixa de endereço IP, os 3 primeiros números devem ser o mesmos em todos os equipamentos 
conectados na rede enquanto o quarto número tem que ser exclusivo para o controlador e para cada câmera ou outros equipamentos 
conectados na mesma rede, Ex.: (igual.igual.igual.diferente). Na grande maioria dos casos a Máscara de Sub-rede (Mask) será 
255.255.255.0 e o Gateway será o mesmo IP do roteador que controla a rede e provem o acesso à internet. 

4- Em princípio, a escolha do endereço IP para o controlador deve seguir o endereço IP do roteador da rede. Os 3 primeiros números do 
endereço IP de todos os equipamentos da rede devem ser os mesmos usados no roteador. 

5- Para configurar o IP do controlador existem duas opões, Static ou DHCP. Pressionar o botão SETUP. No display com a ajuda do joystick 
ir até a linha de configuração número 4, trocar a opção Network Attribute para Static, pressione ENTER e em seguida preencha os campos 
com os endereços IP desejados. Use o botão ENTER para confirmar os dados. Ou se o controlador estiver conectado a uma rede com um 
roteador basta escolher a opção DHCP em Network Attribute e os endereços IP serão definidos automaticamente. O botão ESC permite 
sair do modo de configuração (Keyboard Settings). 

  

6- Para que o controlador possa se comunicar com as câmeras, os endereços IP das mesmas precisam que ser cadastradas. O cadastro 
dos endereços IP das câmeras inicia pressionando o botão SETUP. No display com a ajuda do joystick, ir até a linha de configuração 
número 1, (Add Network Device) e pressione o botão ENTER para iniciar o cadastro. No campo Camera, informe o número da câmera, 
números entre 1 e 7. Use o botão ENTER para confirmar. No campo Protocolo informe VISCA UDP usando o joystick, no campo IP Add 
digite no teclado no número IP da câmera que está sendo cadastrada e campo Port digite 1259. Repita o procedimento para as outras 
câmeras e ao terminar use o botão ESC se for necessário. 

  
 

Configuração para o modo Analógico 

1- O controlador NEOiD PTZ Controller+ pode controlar até 7 câmeras no modo IP e mais 7 no modo analógico usando a interface 
RS422/RS485 e RS232 nos respectivos conectores no painel traseiro. Para trocar os modos basta pressionar o botão no Joystick e manter 
pressionado até que apareça a indicação desejada no display. 

 
    

2- Em princípio não há a necessidade de cadastrar as câmeras no controlador no modo analógico, mas certamente será necessário 
configurar pelo memos o campo Address (endereço) em cada câmera que for conectada ao controlador. Nas câmeras o Address deve ser 
um número entre 1 e 7 e não podem se repetir entre elas, sendo a câmera 1 com Address 1 e assim por diante. Certifique também que os 
parâmetros Baudrate e Protocol nas câmeras sejam os mesmos do controlador: Baudrate: 9600 e Protocol: VISCA. 

3- O controlador NEOiD PTZ Controller+ possui 3 interfaces para conectar as câmeras no modo analógico: RS232 direcional ou bidirecional, 
RS422 direcional ou bidirecional e RS485 direcional. A Interface RS485 compartilha 2 pinos com a interface RS422, pinos TA e TB sendo 
o TA onde será conectado o fio vermelho positivo (+) e TB o fio preto negativo (-). 

4- Na maioria dos casos se a interface escolhida for a RS485 será necessário trocar o modo de comunicação com as câmeras de bidirecional 
para direcional. Para isso pressione o botão SETUP, selecione a linha de configuração 9 e troque a opção ENABLE para DISABLE. Use o 
botão ENTER para confirmar a troca. 

 
 


