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1. Charakterystyka produktu 

Uchwyt ścienny wewnętrzny/zewnętrzny, wykonany z aluminium pokrytego powłoką proszkową w 

kolorze białym, przeznaczony do wybranych modeli kamer Novus. Pełna lista kompatybilnych 

kamer dostępna jest w karcie produktu na stronie http://www.novuscctv.com/pl 

2. Zawartość zestawu 

• Uchwyt ścienny      1 szt. 

• Elementy montażowe uchwytu    1 kpl 

• Śruby do montażu kamery     1 kpl 

• Szablon montażowy      1 szt. 

 

3. Dane techniczne 

 

 

4. Wymiary zewnętrzne 

 

Typ Uchwyt ścienny, wewnętrzny/zewnętrzny 

Materiał aluminium 

Kolor biały 

Nośność 2 kg 

Masa NVB-4000WB: 0,52 kg,  NVB-4010WB: 0,83 kg 

NVB-4000WB NVB-4010WB 
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5. Konstrukcja uchwytu 

 

6. Instrukcja montażu 

1. Poluzować wkręt kontrujący (nie ma potrzeby wykręcać go całkowicie) i wyjąć płytę montażową. 

2. Przeprowadzić przewody kamery przez wnętrze uchwytu i przykręcić do niego kamerę. 

3. Używając szablonu lub płyty montażowej zaznaczyć i wywiercić otwory pod śruby montażowe. 

Jeżeli przewody do podłączenia kamery mają wychodzić ze ściany, należy także wywiercić otwór 

na nie, w osi otworu na przewody w płycie montażowej. Jeśli przewody mają być poprowadzone 

po ścianie (np. w korytkach lub peszlu), należy tak zaplanować miejsce montażu, by przewody 

mogły wejść do uchwytu przez jedną z zaślepek bocznych. 

4. Przykręcić płytę montażową. 

5. Podłączyć przewody do kamery. Nadmiar przewodów można ukryć wewnątrz uchwytu. 

6. Zawiesić uchwyt wraz z kamerą na płycie montażowej przykładając go z góry i pociągając w dół. 

7. Dokręcić do oporu wkręt kontrujący, wyregulować położenie kamery. 

 

UWAGA! Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia do której mocowany jest  adapter 

z kamerą była równa i miała odpowiednią nośność. 

UWAGA! Uchwyt nie jest wodoszczelny. Jeżeli  istnieje  jakiekolwiek  ryzyko  wniknięcia wody 

do złącz przewodów lub do wnętrza ściany przez otwór na kable, należy uszczelnić miejsca 

potencjalnego wnikania wody za pomocą odpowiedniej masy uszczelniającej. 
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1. Introduction 

Indoor/outdoor wall mount bracket, made of white powder coated aluminum for selected models of 

Novus cameras. The full list of compatible cameras is available in the product card at 

http://www.novuscctv.com/en 

2. Package contents  

• Wall mount bracket      1 pc 

• Mounting screws/sleeves     1 set 

• Camera mounting screws     1 set 

• Mounting template      1 pc 

 

3. Technical specification 

 

 

4. External dimensions 

Bracket type Wall mount bracket, internal/external 

Material Aluminium 

Color White 

Load capacity 2 kg 

Weight NVB-4000WB: 0,52 kg,  NVB-4010WB: 0,83 kg 

NVB-4000WB NVB-4010WB 
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5. Bracket components 

 

6. Installation manual 

1. Loosen the locking screw (it is not necessary to remove it completely), and remove the mounting 

plate. 

2. Pass the camera cables through the inside of the bracket and screw the camera to it. 

3. Using a template or mounting plate, mark and drill the holes for the mounting screws. If the 

cables for connecting the camera are to come out of the wall, you should also drill a hole for 

them, in the axis of the cable opening in the mounting plate. If the cables are to be led along the 

wall (e.g. in conduits), the place of installation should be planned in such a way, that the cables 

can enter the holder through one of the side end caps. 

4. Screw on the mounting plate. 

5. Connect the cables to the camera. The excess cables can be hidden inside the bracket. 

6. Hang the bracket with the camera on the mounting plate, placing it from above and pulling it 

downwards. 

7. Tighten the locking screw as far as it will go, adjust the position of the camera. 

  

IMPORTANT! Particular attention should be paid, that the surface to which the adapter with 

the camera is mounted is even and has an appropriate load-bearing capacity. 

IMPORTANT! The bracket is not waterproof. If there is any risk of water ingress into the cable 

connections or into the wall through the cable opening, seal any potential water ingress places 

with a suitable mastic. 
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