
MODELY POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK

... detaily Vašeho domova
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brus 240

Standardní barvy RAL
bez příplatku
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POŠTOVNÍ SCHRÁNKY
K OSAZENÍ DO SLOUPKU A OPLOCENÍ
S KAMEROVÝM NEBO HLASOVÝM MODULEM
DVOUVODIČOVÝ SYSTÉM

VÝROBCE: DOLS - výroba Dveří, Oken, Listovní Schránky, a.s.
Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk

tel.: 583 710 111, fax: 583 710 190, GSM: 777 785 991
e-mail: info@dols.cz, www.dols.cz, www.postovni-schranky-dols.cz

zelená linka: 800 185 247

KOMPONENTY - PRO ZAPOJENÍ

VIDEO TELEFONY

AUDIO TELEFONY

jednotka řídící univerzální, 
řadová 2TMA210160H0001

pro napájení a řízení systému, 
rozměry (v x š x h): 
90 x 144 x 65 mm (8 M)

jednotka řídící univerzální, 
mini, řadová 
2TMA210160H0002

pro napájení a řízení systému 
jednoduších instalací, 
rozměry (v x š x h): 
90 x 72 x 65 mm (4 M)

barevný videotelefon 
Welcome Midi 4,3“ 
2TMA210050W0007

barevný displej 4,3“ s OSD ovládáním, 
6 kapacitních ovládacích tlačítek, 
ovládací menu v českém jazyce, 
rozměry (v x š x h): 
137 x 155 x 24 mm

barevný videotelefon 
Welcome Midi 7“ 
2TMA210050W0009

barevný displej 7“ s OSD ovládáním, 
6 kapacitních ovládacích tlačítek, 
ovládací menu v českém jazyce, 
rozměry (v x š x h): 
155 x 218 x 29 mm

telefon domovní, 
hands-free, 
2TMA210050W0016

hands-free audio telefon, 
4 ovládací tlačítka: vyzvednutí hovoru, 
otevření zámku, osvětlení a „nerušit“ 
rozměry (v x š x h): 
175 x 81 x 22 mm

telefon domovní, 
se sluchátkem 
2TMA210050W0001

sluchátkový audio telefon, 
1 tlačítko pro otevření zámku, 
2 programovatelná tlačítka pro interkom: 
ovládání spínacího modulu nebo 
otevření druhého zámku, 
rozměry (v x š x h): 
198 x 81 x 43 mm
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B-042
hloubkově nastavitelná
300 x 110 x 390-620 mm
(Š x V x H)

schránka rovná, s předním vhozem
a zadním výběrem, lakovaná nebo  
nerez pohledové části, EN 13724,
zámek s 3x klíčem, venkovní sklapka,
odnímatelná čelní deska (350x270 mm),
s hlasovým, kamerovým modulem ABB 
modul v elektro krabici 295x110x100 mm, 
možnost výroby pro více účastníků

B-242
hloubkově nastavitelná
300 x 220 x 390-620 mm
(Š x V x H)

schránka rovná - objemná,
s předním vhozem a zadním výběrem,
lakovaná nebo nerez pohledové části, 
EN 13724, zámek s 3x klíčem,  
venkovní sklapka, odnímatelná čelní 
deska (350x380 mm), s hlasovým, 
kamerovým modulem ABB, modul  
v elektro krabici 295x110x100 mm 
možnost výroby pro více účastníků

D-041
hloubkově nastavitelná
300 x 220 x 230-380 mm
(Š x V x H)

schránka šikmá, s předním vhozem  
a zadním výběrem, lakovaná nebo nerez 
pohledové části, EN 13724,  
zámek s 3x klíčem, venkovní sklapka, 
odnímatelná čelní deska (350x270 mm), 
s hlasovým, kamerovým modulem ABB, 
modul v elektro krabici 295x110x100 mm, 
možnost výroby pro více účastníků

D-042
hloubkově nastavitelná
300 x 220 x 330-480 mm
(Š x V x H)

schránka šikmá, s předním vhozem  
a zadním výběrem, lakovaná nebo nerez 
pohledové části, EN 13724,  
zámek s 3x klíčem, venkovní sklapka, 
odnímatelná čelní deska (350x270 mm), 
s hlasovým, kamerovým modulem ABB, 
modul v elektro krabici 295x110x100 mm, 
možnost výroby pro více účastníků

F-04
hloubkově nastavitelná
300 x 330 x 190-250 mm
(Š x V x H)

F-046
hloubkově nastavitelná
260 x 330 x 190-250 mm
(Š x V x H)

schránka stojatá, s předním vhozem  
a zadním výběrem, lakovaná nebo nerez 
pohledové části, EN 13724, 
zámek s 3x klíčem, venkovní sklapka, 
odnímatelná čelní deska 
(u F-04 350x270 mm, 
u F-046 310x270 mm) 
s hlasovým, kamerovým modulem ABB, 
modul v elektrokrabici 
(u F-04 295x110x100 mm, 
u F-046 255x110x100 mm)

A-01
370 x 330 x 100 mm
(Š x V x H)

schránka stojatá, s předním vhozem i výběrem, 
lakovaná nebo nerez pohledové části,  
zámek s 3x klíčem, venkovní sklapka,  
uzamykatelná elektro schránka (370x150x100 mm) 
s hlasovým, kamerovým modulem ABB
orámování L profilem 20/20/2,  
možnost výroby pro více účastníků, 
EN 13724 
varianta s opláštěním nerez plechem  
pro povrchovou montáž

B-015
370 x 150 x 265 mm
(Š x V x H)

schránka rovná, s předním vhozem i výběrem, 
lakovaná nebo nerez pohledové části,  
zámek s 3x klíčem, venkovní sklapka, 
uzamykatelná elektro schránka (370x150x100 mm) 
s hlasovým, kamerovým modulem ABB
orámování L profilem 20/20/2,
možnost výroby pro více účastníků, 
EN 13724

B-017
370 x 110 x 265 mm
(Š x V x H)

schránka rovná, s předním vhozem i výběrem, 
lakovaná nebo nerez pohledové části,  
zámek s 3x klíčem, venkovní sklapka, 
uzamykatelná elektro schránka (370x150x100 mm) 
s hlasovým, kamerovým modulem ABB
orámování L profilem 20/20/2, 
možnost výroby pro více účastníků, 
EN 13724

MODULY ABB PRO OSAZENÍ K POŠTOVNÍM SCHRÁNKÁM

Uvedené schránky je možné vyrobit bez kamerového modulu, pouze s hlasovým modulem.

KAMEROVÝ MODUL VESTAVNÝ 
2TMA210010N0039 videokamera s automatickým přepínáním režimu 

den/noc, osvětlení snímané oblasti pomocí  
infračervené LED v nočním režimu, 
snímací úhel videokamery: 86o horizontálně, 
67o vertikálně, mechanické natočení kamery: 
±15o horizontálně i vertikálně, 
rozměry: 98 x 62 x 18 mm, stupně krytí: IP 44, 
pracovní teploty: –25 až +55o C

HLASOVÁ JEDNOTKA VESTAVNÁ 
2TMA210010N0037 obsahuje reproduktor, mikrofon, konektor pro 

připojení kamerového modulu a konektor pro 
připojení rozšiřujícího modulu,  
bezpotenciálový výstup pro ovládání elektrického 
zámku 30 V AC/DC, 3 A 
rozměry: 125 x 68 x 31 mm, 
stupně krytí: IP 44, 
pracovní teploty: –25 až +55o C

PŘEDNÍ VHOZ, ZADNÍ VÝBĚR - PRŮCHOZÍ - S NASTAVITELNOU HLOUBKOU 
MODEL SE VOLÍ PODLE HLOUBKY SLOUPKU

PŘEDNÍ VHOZ I VÝBĚR - JEDNOSTRANNÉ


