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Kamera Montaj Elemanları

2012’den Beri Sektörün Öncüsü ve Lideri..



52
mm

120
mm

Adaptör

AB-7006

Model
AB-7006B
AB-7006G
AB-7006S
AB-7006B-R
AB-7006G-R
AB-7006S-R

104 mm

120 mm

O-Ring

AB-7006O
AB-7006C
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Tüm Kameralara Uyumlu
Sağlam ve ultraviyole ışınlara 

dayanıklı malzemesi ile tüm hava 
koşullarına dayanıklıdır, her çeşit 

kamerayla uyumludur.

Renkler

klick

AlteBox-Click - Pratik Kapaklı 

Kamera montajı
Hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Hem de “IP65” standardıyla
İşte AlteBox-Click!

Çok Pratik
Çevir aç..
Çevir kapat..
Tek vidayla kilitle
Bu kadar basit!

Geniş İç Hacim 
Adaptör, kablo, 
konnektör, RJ45 
gibi tüm aksesuar-
ları saklayan geniş
iç hacmine sahiptir. 

Rakor ve Kanal
Hem kanal hem 
de rakor girişli 
modelleriyle şık 
ve profesyonel 
montaj sağlar.

IP65 Su Geçirmez
Opsiyonel o-ring, 
ürünün içine su 
girmesini kesinlikle 
önler, IP65 koruma 
sağlar.

Direkler İçin İdeal
Direk ve profillere 
vidayla çok kolay 
monte edilir. Hiçbir 
ilave aparata 
gereksinim yoktur.

4 Yönlü Giriş
Arka kablo girişine 
ilaveten, sıva üstü 
kablolar için 3 
yönlü kablo 
girişine sahiptir.

Açıklama
Beyaz, kanal girişli
Gri, kanal girişli
Siyah, kanal girişli
Beyaz, rakor girişli
Gri, rakor girişli
Siyah, rakor girişli

Kapat Aç

Oring

Kanal

Rakor

Opsiyonel Aksesuar

Opsiyonel Aksesuar

AB-7006O O-ring
O-Ring, kapak
içindeki yuvasına
yerleştirilerek ürüne
IP65 koruması
sağlar.

AB-7006C Contalar + Vidalar
Contalar ön  ve arka

kablo girişlerine
konularak

sızdırmazlık sağlar.

Contalar ve vidalar



AB-7003

130
mm

AB-7003B
AB-7003G
AB-7003S

Model

130 mm 63 mm

100 mm 83 mm

AB-7003M

AlteBox-Max  Alttan Açılır Kapaklı

Açılan Kapak
Kablolara anında 
erişmek ve 
kamera ayarlarını 
yapmak son 
derece kolaydır.

Su Geçirmez
Üstü ve yanları 
tamamen kapalı 
olduğu için, içine 
kesinlikle yağmur 
suyu almaz.

Harici Kullanım İçin İdeal
Özellikle harici mekanlarda 
kullanım için idealdir. Yağmura 
dayanıklı tasarımı ile yıllar boyu 
güvenle kullanılır.

Uzun Ömürlü
Sağlam tasarımı ve 
UV ışınlara dayanıklı 
malzemesi ile en 
zorlu koşullarda 
çelik gibi sağlamdır.

AB-7003M Metal Direk Aparatı
Galvaniz kaplama
metal aparatı ve 
paslanmaz vidaları
ile direklere ve
profillere çok kolay
monte edilir.

Renkler

Geniş İç Hacim 
Çok geniş iş 
hacmi; adaptör, 
konnektör ve 
benzeri aksesuar-
ları güvenle korur.

Açıklama

Beyaz
Gri
Siyah

Opsiyonel Aksesuar

Profesyonel
Büyük proje ve 
uygulamalarda  
profesyonellerin 
vazgeçilmez 
tercihidir.

3 Yönlü Giriş
Yanlardaki ve 
arkadaki kablo 
girişleri montaj 
kolaylığı sağlar.

Metal aparat + Vidalar

Kablolara anında erişim,
Alttan açılan kapak..
Profesyonellerin tercihi
Tabii ki AlteBox-Max!



AB-7005

Kanal

Model

AB-7005B
AB-7005G
AB-7005S
AB-7005B-Y
AB-7005G-Y
AB-7005S-Y

40
mm

90 mm
106 mm

109 mm

109
mm

AB-7005C

AlteBox-Mini  Kayar Kapaklı

Kolay açılan kayar kapağı ile
kablolara her an erişim imkanı sağlar.
Kompakt ve pratik AlteBox-Mini!

Tüm Kameralar İçin
105 mm’lik montaj yüzeyi 

ile hem bullet hem de 
dome kameralar için 

uygundur.

Rakor ve Kanal
Hem kanal hem 
de rakor girişi ile 
çok esnek montaj 
sağlar.

Kayar Kapak
Çok kolay açılır 
kapanır, vida ile 
sabitlenir. Kablo 
ve konnektörlere  
anında erişilir.

Direklere Uyumlu
Direk ve profillere 
çok kolay monte 
edilir. Hiçbir ilave 
aparata gereksi-
nim yoktur.

Su Geçirmez
İçine yağmur 
girmez, tüm hava 
koşullarında yıllar 
boyu güvenle 
kullanılır.

Renkler

Uzun Ömür
Güneşin UV ışınları-
na dayanıklı sağlam 
malzemesi ile yıllar 
boyu en zor koşul-
larda bile kullanılır.

Açıklama

Beyaz, kanal girişi
Gri, kanal girişi
Siyah, kanal girişi
Beyaz, rakor girişi
Gri, rakor girişi
Siyah, rakor girişi

AB-7005C Conta ve Vidalar
4 adet paslanmaz
vida ve ön ve arka

kablo girişlerini
içeri su girişinden
koruyan contalar

ayrıca satın alınabilir.

Estetik
Dekorasyonu
bozmayan estetik 
tasarımı ile her 
yerde keyifle ve 
zevkle kullanılır.

Opsiyonel Aksesuar

Ön
Conta

Arka
Conta

Contalar + Vidalar



AB-7004

Model

AB-7004B
AB-7004G
AB-7004S

35
mm

134 mm 134 mm

100 mm

AB-7004M

AlteBox-Eco  Ekonomik AlteBox

Dekorasyonu bozmayan, özellikle 
dahili mekanlarda yaygın olarak 
kullanılan pratik AlteBox.

Renkler

Dekoratif
Estetik ve deko-
ratif tasarımı ile 
tüm kameralara 
mükemmel uyum 
sağlar.

Bullet Kameralar
Bullet
kameralarla
da hem iç
hem de dış
mekanlarda kullanılır.

Kanal Girişli
16x16 ve 25x16 
mm’lik kanallarla 
mükemmel uyum 
sağlar.

3 Vida ile Montaj
Sadece üç
vida ile son 
derece kolay 
monte edilir.

Uzun Ömürlü
Ultraviyole 
ışınlara dayanıklı 
sağlam malzeme-
si ile yıllar boyu 
güvenle kullanılır.

Mikrofon Deliği
İçine mikrofon 
konularak
ortamdaki
sesler dinlenebilir.

16x16
ve

25x16
Kanal

AB7004M Metal Bağlantı Elemanı
Galvaniz kaplama
aparatı ve
paslanmaz
vidalarıyla direk
ve profillere
montajı çok kolaydır.

Açıklama

Beyaz, kanal giriş
Gri, kanal giriş
Siyah, kanal giriş

Opsiyonel Aksesuar

Direklere Montaj
Opsiyonel metal 
bağlantı elemanı 
ile direklere 
kolaylıkla monte 
edilir.

Hesaplı Tercih
Fayda / Fiyat 
dengesi çok iyi 
olduğu için her 
yerde yaygın 
olarak kullanılır.

Metal aparat + Vidalar

Ø30
mm

Mikrofon
Deliği

Mikrofon

Renkler

Opsiyonel Aksesuar



AB-7002

Model
AB-7002B
AB-7002S

126
mm

86 mm 45 mm

70 mm

20 kg

AB-7002G
AB-7002M
AB-7002M

AlteBox-Klasik  Klasik AlteBox

Bir “ilk” olma özelliği,
Benzersiz sağlamlığı ve
Estetik tasarımıyla
Herkesin gözünde bambaşka bir 
yeri vardır onun.. AlteBox-Klasik!

Renkler

Ekstra Güçlü
Özel malzemesi 
ve sağlamlığı ile 
2012’den beri 
herkesin takdir 
ettiği bir üründür.

Estetik
Hem iç hem
de dış mekan-
larda, özellikle
bullet kamera-
lara mükemmel uyum sağlar.

Su Tahliyesi
Özel şapkaları ve 
su tahliye kanal-
ları kameranın 
içine su girmesini 
önler.

Arka Boşluk
Arkasındaki 
boşluğa kablo, 
adaptör, ve kon-
nektör gibi aksesu-
arlar gizlenebilir.

AB7004M Metal Bağlantı Elemanı
Özel galvanizli
metal aparatı
ve paslanmaz
vidalarıyla direk
ve profillere
çok kolay monte edilir.

AB7004C Conta ve Vidalar
Ürünün arkasına monte 

edilir, duvar ile arasından 
içine su

girmesini
önler.

Opsiyonel Aksesuar

Opsiyonel Aksesuar

Uzun Ömürlü
Sağlam tasarımı ve 
çok güçlü hammad-
desi ile  en zorlu 
koşullarda çelik gibi 
sağlamdır.

Direklere Montaj
Opsiyonel metal 
bağlantı elemanı 
ile direklere 
kolaylıkla monte 
edilir.

Açıklama
Beyaz
Siyah
Gri
Conta + Vidalar

UV Koruma
Ultra güçlü ham-
maddesi ultraviy-
ole katkı malze-
mesi ile ayrıca 
korunmuştur.

Metal + Vidalar



AB-7007/8 

Model
AB-7007/8
AB-7007/8X
AB-7007/8-25P
AB-7007/8-50P
AB-7007/8-75P
AB-7007/8-100P
AB-7007/8X-100A
AB-7007/8X-125A
AB-7007/8X-150A

60
mm

95 mm 95 mm

95
mm

108 mm108 mm

35
mm

50cm

25cm

75cm

100cm

125cm

150cm

AB-7006-Click

AB-7008

Ø38 mmØ38 mm
Ø50 mm

Ø50 mm

Ø50 mm

En zor şartlara dayanıklı,
tüm ihtiyaçlarınıza uyan

çeşitli uzunluklarda,
benzersiz bir

uzatma aparatı.

Şık ve Estetik
Hem bullet
hem de
dome/turret
kameralara
mükemmel
uyum sağlar.

Kendi Çözümünüz
Dilerseniz, piyasa-

dan alacağınız
PVC ve alüminyum
boruları ihtiyacınıza

göre keserek,
aparatlarla kullanın.

Rakor ve Kanal Girişli
AB-7007 Duvar 
aparatını, hem kanal 
hem de rakor girişiyle 
uygulamalarda kulla-
nabilirsiniz.

Hazır Çözümler
Dilerseniz, çeşitli

uzunluklardaki
hazır

ürünlerden
birini

kullanın.

AB-7007
Duvar Aparatı

AB-7008
Kamera AparatıRenkler

AB-7008 Kamera AparatıAB-7007 Duvar Aparatı

Açıklama

Duvar + Kam. Aparatı + 25cm Plastic boru
Duvar + Kam. Aparatı + 50cm Plastic boru
Duvar + Kam. Aparatı + 75cm Plastic boru
Duvar + Kam. Aparatı + 100cm Plastic boru
Duvar + Kam. Aparatı (X-tra)+ 100cm Alüm. boru
Duvar + Kam. Aparatı (X-tra) + 125cm Alüm. boru
Duvar + Kam. Aparatı (X-tra) + 150cm Alüm. boru

Duvar + Kamera aparatı Seti
Duvar + Kamera aparatı Seti (Ekstra Güçlü)

Mükemmel Uyum
“AB-7006 Click”
ile mükemmel 
uyum sağlar. 
Ucuna takılır, vida 
ile sabitlenir.

Boru Seçenekleri
1m’ye kadar plastik, 
daha uzun boylarda 
ise alüminyum boru 
seçeneği ile her 
ihtiyacınızı karşılar.

AlteBox-Acrobat  Uzatma

Kanal

Rakor

Plastik boru

Alüminyum boru



AB-7020

AB-7021

145 mm
70 mm

140 mm 90 mm

52
mm

200
mm 59 mm

140 mm

200
mm

2 mm

Ø45 mm

Tüm Modeller
Piyasada yaygın 
olarak kullanılan 
tüm Speed Dome 
modelleri ile 
uyumludur.

Pratik Montaj
Galvaniz kaplama 
metal aparat, 2 
veya 4 vida ile 
direk veya profile 
sabitlenir.

Sağlam Tasarım
2 mm et kalınlığı 
ve galvaniz 
kaplaması ile çok 
uzun ömürlü ve 
sağlamdır.

Speed Dome’ları direklere monte 
etmek için kullanılan ve “vida ile” 
monte edilen metal bağlantı aparatı..

Et kalınlığı: 2 mm

Her Çapa Uygun
Standart kelepçe, 
70-145 mm direk-
ler için uygundur 
ancak özel üretim 
de yapılabilir.

Speed Dome’ları direklere monte 
etmek için kullanılan “kelepçeli” 
metal bağlantı aparatı..

Tüm Modeller
Piyasada yaygın 
olarak kullanılan 
tüm speed
dome modelleri 
ile uyumludur.

Pratik Montaj
Hem beton hem 
de metal direklere 
paslanmaz 
kelepçesi ile 
monte edilir.

AlteBox  Kelepçeli Direk Bağlantısı

AlteBox  Vidalı Direk Bağlantısı

Et kalınlığı: 2 mm

Ø45 mm



AB-7025

AB-7024

90 mm 90 mm

25
mm

95
mm

116 mm 116 mm

25
mm

123
mm

1 mm

1 mm

Ø30 mm

Ø30 mm

AlteBox  Dome Duvar  Ayağı (96mm)

AlteBox  Dome Duvar  Ayağı (120mm)

“100 mm” çapa kadar mini Dome 
ve Turret kameraların duvara 
monte etmek mi istiyorsunuz?
İşte size pratik ve sağlam çözüm!

Et kalınlığı: 1 mm

İdeal Çözüm
Çapı 100mm’ye 
kadar olan tüm 
dome ve turret 
kameralar ile 
uyumludur.

Pratik
Montajı kolaydır, 
hem 3 hem de 4 
vida ile monte 
edilen kameralar 
monte edilebilir.

Sağlam Tasarım
Galvaniz kapla-
ması ve 1 mm et 
kalınlığı ile uzun 
ömürlü ve şık 
görünümlüdür.

Pratik
Montajı kolaydır, 
hem 3 hem de 4 
vida ile monte 
edilen kameralar-
la uyumludur.

120 mm Çap
Çapı 120 mm
’ye kadar olan 
tüm dome ve 
turret kamer-
alara uyumludur.

Sağlam Tasarım
Galvaniz kapla-
ması ve 1 mm et 
kalınlığı ile uzun 
ömürlü ve şık 
görünümlüdür.

“120 mm” çapa kadar mini Dome 
ve Turret kameraların duvara 
monte etmek mi istiyorsunuz?
İşte size pratik ve sağlam çözüm!

4 vidalı
kamera
montajı

3 vidalı
kamera
montajı

Et kalınlığı: 1 mm

4 vidalı
kamera
montajı

3 vidalı
kamera
montajı



AB-7023

140 mm 140 mm

25
mm

144
mm

1 mm

Ø30
mm

AlteBox  Dome Duvar  Ayağı (140mm)

“140 mm” çapa kadar “büyük” 
Dome kameralar için duvar 
montaj aparatı mı arıyorsunuz?
İşte size pratik ve sağlam çözüm!

140 mm Çap
Çapı 140 mm
’ye kadar olan 
büyük dome 
kameralara tam 
uyum sağlar.

Sağlam Tasarım
Galvaniz kapla-
ması ve 1 mm et 
kalınlığı ile uzun 
ömürlü ve şık 
görünümlüdür.

Pratik
Montajı kolaydır, 
hem 3 hem de 4 
vida ile monte 
edilen kameralar-
la uyumludur.

Et kalınlığı: 1 mm

4 vidalı
kamera
montajı

3 vidalı
kamera
montajı



Kamera Montaj Elemanları

Montaj Kolaylığı Sağlayan Mükemmel Tasarımlar

Sağlam ve Uzun Ömürlü Orijinal Hammadde

Profesyonel Uygulamalar İçin “Özel” Çözümler

Estetik ve Şık Dizayn

Her Türlü Kameraya Uygun Zengin Çeşit

2012’den Beri Sektörün Öncüsü ve Lideri..

www.alteelektronik.com.tr


