BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ
AUTOMOBILOVÝCH TUNELŮ
SOS KABINY
SOS kabina

Základní informace

Základní technické
provedení

Každý silniční tunel má zajišťovat vysokou míru bezpečnosti
pro účastníky silničního provozu. K tomuto účelu je vedle
speciálních
stavebních
úprav
v tunelu
instalováno
bezpečnostní vybavení, které má za úkol snížit riziko výskytu
mimořádných situací a v případě, že vzniknou, zajistit
maximálně možnou ochranu pro účastníky této situace.
SOS kabiny jsou základním prvkem bezpečnostního systému
automobilových tunelů. Slouží k telefonickému spojení mezi
uživatelem tunelu a dispečerem dopravy a zároveň umožňují
spojení s dispečerem pomocí tlačítek. Instalují se na jednu
stěnu v jednosměrných tunelech a v případě dvousměrného
tunelu na obě strany tunelu, vždy na pravou stranu ve směru
jízdních pruhů. SOS kabiny jsou základním prvkem vybavení
tunelů podle Technických podmínek 98 - Technologické
vybavení tunelů.
Standardní provedení SOS kabin je skříň v antikorozním
provedení, krytí IP54, min. světlé rozměry 1850 x 1600 x
800. Kabiny jsou určené k zabudování do stavebně
připraveného výklenku s přívodem elektrické energie a
prostupy pro ovládací kabely.
Základní vybavení SOS skříní podle TP 98 – Technologické
vybavení tunelů:
• Označení skříně symboly SOS, požáru, první pomoci,
odtahu, policie
• Dveře kabiny prosklené z 1/3 bezpečnostním sklem,
opatřené automatickým zavíračem, otvíratelné ven
• Osvětlení kabiny
• Zvukotěsnost
• Poplachové tlačítko s optickou signalizací (potvrzení
spojení), osazené piktogramy
• Zásuvky 230V a 3 x 230/400 V
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•
•

Telefonní spojení s dispečinkem
Hasící přístroje a základní protipožární vybavení

Standardní vybavení
SOS kabin

Jiná provedení a výbava
SOS kabin

Reference

Kontakt

Na přání zákazníka je možno řešit SOS kabiny, v souladu
s TP 98, v dalších variantních provedeních a s variantním
vybavením:
•

Provedení kabiny jako přední stěna k zabudování do
stavebně připraveného výklenku

•

Signalizací otevření dveří dvojicí blikajících žlutých světel
umístěných nad kabinou

•

Vybavení SOS kabiny hlasitým telefonem nebo
videotelefonem

•

Akustická signalizace polohy kabiny v tunelu v případě
snížené viditelnosti zakouřením

•

Bezbariérový vstup, informace v Brillově písmu

•

Vybavení skříňkou první pomoci

•

Vybavení rouškami pro tělesně postižené

SOS kabinami z produkce skupiny společností ELTODO,
jako
součástí
bezpečnostního
systému
vybavení
automobilových tunelů, byly již vybaveny tyto silniční tunely:
• Strahovský automobilový tunel – Praha
• Těšnovský automobilový tunel – Praha
• Tunel Hřebeč
• Tunel Kohoutova – Brno
• Tunel Letná – Praha
• Tunel Mrázovka – Praha
• Tunel Jihlava
• Tunel Horelica – Slovensko
ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Tel.: 261 344 030
Fax: 261 341 557
e-mail: eltodo@eltodo.cz
http://www.eltodo.cz
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