
ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI video yönetim çözümleri
KBD5000 Klavye
TAM İŞLEVSELLİK, MODÜLER KONTROLLER, PAN/TILT/ZOOM KONTROLÜ 

Ürün Özellikleri 
• Kontroller Klavyede bulunan 3 Modül Üzerinden yapılır

• Modüller Kullanıcının tercihine göre yer değiştirilebilir

• 1 Klavye, Sistemdeki tüm kameraları VCD5202 Arabirimi 
üzerinden kontrol edebilir

• Kontroller Klavyede bulunan 3 Modül üzerinden yapılır

• Hassas Pan/Tilt/Zoom (PTZ) Kontrolü için Değişken Hızlı ve 
Vektör Çözücü Kumanda Kolu

• Kayıtlı görüntü kontrolü ve Menülerde gezinme için Jog/Shuttle

• Kameraların, Preset'lerin ve Patern'lerin Tuş Takımıyla 
Çağrılması

• Dahili Hoparlör 

KBD5000 klavye, sanal matriks üzerinden sistemdeki
kameraların kontrol edilmesi için optimize edilmişt ir.
VCD5202’nin uyarı ekranı ve klavye üzerindeki dahili LED
aydınlatması ile kullanıcıya geri bildirim sağlanır. Endura®

s is temi  ve  Endura  taban l ı  DVR' lar  i le  uyumludur.
DS ControlPoint ve Endura WS5200 yazılımları ile sınırlı
işlevsellik mevcuttur.

KBD5000, operatöre ergonomik kontrol sağlamak için ayrı ayrı
döndürülebilen üç kontrol modülüyle birlikte yapılandırılmıştır.
Bu modüller şunları içerir:

• Lens iris ve fokus kontrolüne yönelik tuşları olan değişken hızlı
ve vektör çözücü bir kumanda kolu. Silindirik kumanda kolu,
sabit hızlı ve değişken hızlı konumlandırma sistemleri için
hassas pan ve tilt kontrolü sağlar. Kumanda kolu
döndürüldüğünde lens yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapar.
Kumanda kolu ve kontrol düğmeleri, uyumlu VCD5202’nin
ekranındaki yapılandırma menülerinde gezinmek için kullanılır.

• Kayıttan yürütme ve menüde gezinme için bir jog
kadranı/shuttle halkası. Jog/shuttle, dört adet aydınlatmalı
işlev tuşu içerir. Her tuşun rengi, kullanıcı arabirimine bağlı
monitörlerde görüntülenen simgelerin rengine karşılık gelir. Bu
kolay anlaşılır ve renk eşleştirmeli tasarım, kullanıcıların
klavyedeki metin etiketlerini okumak için gözlerini videodan
ayırmadan ekrandaki menülerde gezinmelerini sağlar.

• Kamera ve monitörün kontrolü için bir tuş takımı. Tuşlar
yardımıyla kameraları, monitörleri ve görüntülenecek kamera
sayısını seçebilirsiniz.

KBD5000’in dahili bilek desteği konforu artırır. Bağlama duyarlı
Yardım tuşu bu klavyenin başka bir benzersiz özelliğidir. Ayrıca,
KBD5000’in USB bağlantı noktasını kullanarak kayıtlı video
aktarma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

KBD5000, sisteme istediğiniz kadar klavyeyi ekleyebilmek için
mantıksal biçimde yapılandırılabilir. Pelco’nun Endura IP video
yönetim sistemiyle bir araya geldiğinde, KBD5000, sanal matris
uygulamaları için CCTV-tarzı kontrol sunar.
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Uluslararası Standartlar

Organizasyon Kayıtlı Firma;

 ISO 9001 Kalite Sistemi

Bu belge son çeviriden bu yana güncellenmiş 
olabilir. Lütfen, en güncel bilgiler için mutlak kaynak 
olarak İngilizce belgeye başvurun.



TEKNİK ÖZELLİKLER
Pelco by Schneider Electric
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699   Amerika Birleşik Devletleri
ABD ve Kanada   Tel (800) 289-9100   Faks (800) 289-9150
Uluslararası   Tel +1 (559) 292-1981   Faks +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

MODEL
KBD5000 Eksiksiz değiştirme ve yapılandırma 

özelliklerine yönelik kontrol bölmeli 
masaüstü klavye olmanın yanı sıra, PTZ 
işlevlerinin kumanda koluyla kontrolü ve 
jog/shuttle kayıttan yürütme kontrolü

BİRLİKTE GELEN AKSESUARLAR
1 harici güç kaynağı
3 güç kablosu (1 ABD standardı, 1 İngiltere standardı ve 1 Avrupa 
standardı)

GÜÇ KAYNAĞI
Giriş Voltajı 100 ila 240 VAC; 50/60 Hz
Çıkış Voltajı 12 VDC
Güç Çıkışı 20 W
Giriş Konnektörü Tipi Evrensel
Çıkış Konnektörü Tipi 2,5 mm vidalı silindirik

KLAVYE TABANI
Klavye Arabirimi USB 2.0
Kablo USB, bağlı, 5,0 m (16,4 ft)
Giriş Voltajı 12 VDC
Giriş Akımı 1,3 A (maksimum)
Çıkış Bağlantı Portu USB 2.0 (USB tipi B konnektörü)
Giriş Bağlantı Portu 2, USB 2.0 yüksek/tam/düşük hızlı 

(USB tipi A konnektörü)
Ses Çıkışı Yerleşik hoparlör veya takılabilir 

mikrofonlu kulaklık seti, kanal başına 
0,5 W / 8 ohm yük

Ses Girişi* Takılabilir mikrofon, mono, 
(30 ila 350 mVp-p) veya hat girişi, 
stereo (0,35 ila 2,0 Vp-p)

*Daha sonra kullanılmak üzere ayrılmıştır.

KLAVYE MODÜLLERİ
Klavye Tuş Takımı 0 ila 9 tuş, kamera, monitör ve çoklu 

görünüm tuşları
Kumanda Kolu Tamamen orantılı pan/tilt, değişken hız; 

zoom, iris ve fokus kontrolleri
Jog/Shuttle Orantılı, hızlı ileri sarma, geri sarma ve 

video aktarımı; VCD5202 video konsol 
ekranında menülerde gezinme

GENEL
Boyutlar

Bilek Desteği Olmadan 19,96 cm D x 37,54 cm G x 11,68 cm Y
(7,86" D x 14,78" G x 4,6" Y)

Bilek Desteği İle 25,25 cm D x 42,88 cm G x 11,68 cm Y 
(9,94" D x 16,88" G x 4,6" Y)

Ağırlıklar
Birimin Ağırlığı 

Bilek Desteği 
Olmadan 1,22 kg (2,68 lb)
Bilek Desteği İle 1,51 kg (3,32 lb)

Nakliye Ağırlığı 2 kg (5 lb)

ORTAM
Çalışma Sıcaklığı birime hava girişinde 0° ila 40°C 

(32° ila 104°F)
Depolama Sıcaklığı  –40° ila 65°C (–40° ila 149°F)
Çalıştırma Nemi %96’ya kadar

SERTİFİKALAR/DERECELENDİRMELER/
PATENTLER
• CE, Sınıf B
• FCC, Sınıf B
• UL/cUL’da Listelenmiş
• C-Tick
• Arjantin için S-Mark
• ABD Patentleri #D525,262 S; D515,580 S; D516,073 S

ÖNEMLİ NOT: LÜTFEN OKUYUN. Ağ uygulaması sadece genel temsil olarak gösterilir ve
ayrıntılı ağ topolojisini göstermek için tasarlanmamıştır. Muhtemelen sistemi gösterildiği gibi
yerleştirmek için değişiklikler veya ek ağ ekipmanı gerektiren gerçek ağınız farklı olacaktır. Özel
gereksinimlerinizle ilgili görüşmek için lütfen yerel Pelco Temsilciliğinizle temasa geçin.

KBD5000 KLAVYE

VİDEO 
KONSOL 
EKRANI
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