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Introdução 
 
A câmera NEOiD PTZ USB 10x possui três interfaces de controle remoto: Interface via controle remoto de mão através de luz 
infravermelho (IR), através da interface USB e através da interface RS232 com conector RJ45.  

Quais as características das interfaces/controles: 
O controle IR é único capaz de acessar 100% das funções da câmera, pode controlar a câmera à até a 5m de distância, precisa 
estar direcionado para parte dianteira da câmera e pode acessar o menu de configurações. 
O controle remoto via USB é o mais recomendado, pode acessar todas as funções da câmera mediante a atualização do software 
de controle além de poder levar o vídeo da câmera até o PC dispensando placas de captura e cabos HDMI. A quantidade de câmeras 
que podem ser controladas via interface USB vai depender de quantas câmeras for possível conectar ao PC.  
O controle remoto através da interface RS232 pode acessar todos as funções da câmera e permite cabos de até 5M de distância. 
Com o uso de um conversor RS232 para RS485, o cabo pode ser estendido a mais de 100m dependendo do cabo utilizado. O uso 
da interface RS232 convertido para RS485 pode trazer algumas limitações dependendo do controlador utilizado. Apenas 4 câmeras 
podem ser controladas simultaneamente através interface RS485.  

 

Configurando a conexão nas câmeras 

Para configurar as câmeras será necessário visualizar a imagem com um monitor conectado a saída HDMI ou através de um PC pela 
conexão USB. No PC, você poderá visualizar a imagem da câmera com o App Câmera que o Windows 10 disponibiliza. Usando o 
controle remoto IR apontado para a câmera pressione o botão MENU para acessar o menu de configuração. Selecione e entre na opção 
SYSTEM.  

  
 

Para que mais de uma câmera se comunique corretamente com o controlador através da interface RS232/RS485, cada uma precisa ter 
um número de endereço (ADDRESS) diferente usando os números 1, 2, 3 ou 4 para identificá-las. Até 4 câmeras podem ser controladas 
simultaneamente usando um conversor RS232 para R$485, mas apenas uma se for usar a interface RS232 diretamente no controlador. 
O protocolo recomendado para os controladores NEOiD é o VISCA. A velocidade da comunicação recomendada (BAUDRATE) é 9600 
que pode ser reduzida no caso de alguma instabilidade na comunicação devido a baixa qualidade ou comprimento do cabo. Escolhidos 
o PROTOCOL e o BAUDRATE, para a primeira câmera, eles devem ser iguais em todas as câmeras e no controlador. 

Conexão RS232 

Se você tem apenas uma câmera e pretende controlar a mesma a uma distância que possibilite o uso de um cabo menor que 5m poderá 
confeccionar o cabo aproveitando um cabo de rede e substituindo uma das pontas RJ45 por um conector DB9 macho, usando apenas 
os pinos 2,3 e 5. Primeiro identifique qual é o tipo do seu cabo e siga as instruções abaixo para conexão dos fios ao conector DB9 macho. 

 

 
Identifique os pinos do conector DB9 macho 

 
 

 
    

Cabo de rede T-568A Fio AZUL deve ser conectado ao pino 5 do DB9 
Fio LARANJA deve ser conectado ao pino 3 do DB9 
Fio BRANCO com listra LARANJA ligado ao pino 2 do DB9 

Cabo de rede T-568B Fio AZUL deve ser conectado ao pino 5 do DB9 
Fio VERDE deve ser conectado ao pino 3 do DB9 
Fio BRANCO com listra VERDE ao pino 2 do DB9 

 

Conexão RS485 

Para conectar a câmera a interface RS485 do controlador, você vai precisar de um cabo RJ45 para DB9 macho como descrito acima, 
um conversor RS232 para RS485 mais um cabo longo com o comprimento necessário para conectar o conversor até o controlador, um 
conjunto para cada câmera. O cabo longo precisa ter apenas duas vias para a conexão RS48. Você pode usar duas vias de um cabo 
CAT5e, um cabo PP um cabo de áudio. O cabo recomendado pela NEOID é o cabo de áudio Belden 9451. Identifique os pinos 485+ e 
485- no conector do conversor RS232 para RS485. Os pinos 485+ do conversor deve ser conectado ao pino 485+ do controlador assim 
como o pino – com o – do controlador. 

Controladores que não possuem interface RS485 como o NEOiD PTZ Controller IP+, possuem interface RS422 que são compatíveis 
com RS485. A interface RS422, diferente da RS485, possui 4 pinos que são identificados como TA, TB. RA e RB ou como T+, T-, R+ e 
R-. Para conectar ao conversor use apenas os dois pinos TA e TB sendo que o TA deve ser conectado ao 485+ do conversor e o TB ao 
485-. 

 
 

Teste em 3 etapas. 
 
1- O primeiro tetes de conexão deve ser feito com um cabo curto de no máximo 1m e a câmera deve estar ao lado do controlador. 
Teste todas a câmeras conectado uma a uma. Se todas OK, siga para a próxima etapa de teste. 

2- Repita a primeira etapa agora usando os cabos longos. Se tudo OK, siga para a próxima etapa.  

3- Agora teste todas as câmeras com os cabos longos conectados ao mesmo tempo e nos mesmos pinos do controlador. Se o 
controlador consegue todas as câmeras você já pode colocar as câmeras local desejado.  


