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OXE PC30 - OXE INSPCAM 30SD - INSPEKČNÍ KAMERA 
 

• Délka kabelu 30 m 

• Měřič délky odvinutého kabelu 

• Voděodolnost kamerové jednotky 

• Video rozlišení 704x576 

• Časové razítko 

• Nízká spotřeba energie 

• SD karta součástí dodávky 
 

25 500,- Kč bez DPH 
30 855,- Kč s DPH 

POPIS 
OXE InspCam 30 SD je profesionální inspekční kamera se záznamem na SD kartu. Kabel s kamerovou jednotkou je 

o délce 30 m. Ideální pro kontrolu komínů, ale i kanalizací nebo například studen Díky pevnému kabelu lze 

provádět kontroly i směrem vzhůru. Kabel i kamera jsou vodotěsné. Tělo kamery disponuje 7" barevným LCD 

displejem, na kterém lze sledovat obraz v reálném čase. Zároveň je možné na displeji přehrát pořízený záznam, 

uložený na SD kartě. Inspekční kamera je dodávána v ochranném hliníkovém kufru. 

 

HLAVNÍ FUNKCE 
− MPEG-4/ASF video formát, MP3 audio formát 

− Video rozlišení 704x576  

− Časové razítko 

− Sledování záznamu v reálném čase 

− Možnost přehrávání pořízených záznamů na displeji kamery 

− Spuštění kamery: manuální / detekce pohybu / naplánované / záznam o zapnutí 

− Zvukový výstup 

− Volitelná snímková frekvence: 5 / 15 / 30 fps 

− SDHC paměťová karta o maximální kapacitě až 32GB 

− AV vstup / výstup pro propojení s TV pro lepší zobrazení pořizovaného záběru 

− Podpora IR dálkového ovládání, vestavěný ADC pro externí klávesnice (port řady RS232) 

− Možnost použití napájecího zdroje 5V - 35V 

− Nízká spotřeba energie, 1 W v pohotovostním režimu, 2 W při záznamu 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Parametr Hodnota 

DISPLEJ  

Velikost LCD displeje 7" 
Poměr obrazu 16:9 

Maximální rozlišení 800x600 px 

Jazyk Angličtina a dalších 9 jazyků 

NAPÁJENÍ 

Napájecí adaptér 
vstup: AC 110 - 240V 50/60Hz 

výstup: DC 12V / 1000mA 

Lithiová baterie 12V 4500mAH 

Výkon 35W (maximum) 

Doba nabíjení / provozu 5 - 6 hodin 

KAMERA 

Úhel záběru 120° 

Přísvit 8 x bílá LED 

Provozní teplota -28°C až +50°C 

Materiál krytu kamery Hliník 

Výstup systému PAL 720x576 (PAL) 

Výstup systému NTSC 720x480 (NTSC) 

Voděodolnost IP68 

KABEL 

Průměr kabelu 4,8mm 

Délka kabelu 30 m 

HMOTNOST 

Váha sestaveného kompletu  2,8 kg 

Váha včetně kufru 6 kg 

 

OBSAH BALENÍ 
 

− 1x LCD displej s ovládacím panelem 

− 1x Naviják s kabelem kamery 

− 1x Kamerová jednotka 

− 1x Naváděcí hlava 

− 1x Robustní ochranný kufr 

− SD karta  

− 1x Napájecí zdroj  

− 1x CZ návod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          detail měřiče odvinu          detail kamerové a naváděcí hlavy                     detail kompletu 
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