
Magnetické
lišty C.D.V.I.
Spolehlivé a bezpečné řešení s elektrickým 
ovládáním zámku ideální pro komerční  
i administrativní budovy.

Vhodné pro použití všude, kde je kladen důraz  
na estetickou stránku instalace.

Varianty řešení:
• boční magnetické lišty
• horní magnetické lišty

Detailní popis řešení: 

Magnetické lišty představují variantu elektromagnetických zámků, kdy dveře v uzavřeném 

stavu zajišťuje namísto klasického mechanického zámku se západkou elektricky ovládaný 

magnet. Tato řešení jsou velmi často využívaná v nejrůznějších typech komerčních 

a administrativních budov a jsou vhodná také pro vstupní dveře bytových domů 

(dveře otvírané dovnitř). Jejich výhodou je, že je lze snadno začlenit do elektronických 

přístupových systémů.

V případě magnetických lišt je magnet umístěný v hliníkové liště, která se instaluje na zárubeň 

a při zavření dveří je překrýván krycí lištou s madlem umístěnou na dveřní křídlo.  Oproti běžným 

magnetům tak na dveřích při použití magnetických lišt nevyčnívají žádné ostré hrany, takže 

je zamezeno nebezpečí zranění. Další výhodou je estetické hledisko – skrytím magnetu v liště 

je dosaženo hezčího vzhledu celé instalace. Výrobce C.D.V.I. se zaměřuje na estetické provedení 

profilu lišty, její moderní design a nenápadný vzhled, který nenarušuje celkový dojem z interiéru.

Magnetické lišty jsou instalovány výhradně na dveře otvírané dovnitř. (Pro dveře otevírané ven 

je nutno zvolit např. přiznané magnety, panikové motorické hrazdy nebo jiné řešení.) Výhodou 

systému je možnost zkracování lišt dle potřeby (rozměrů dveří) a doplnění podkládacími lištami 

ve stejném designu pro eliminaci rozdílných úrovní pozic dveří a zárubní. Lišty se rozdělují podle 

síly magnetu a umístění na dveřích.



Jednoduchá instalace madla s jedním magnetem a přídržnou silou 300 kg napájenou 12/24/48 V DC dle potřeby. 

Délka lišty 400 mm. Umístění na bok dveří.

Instalace na bok dveří a zdvojení magnetů v liště s přítlačnou silou 2x300 kg a napájením 12/24/48 V DC dle potřeby. 

Délka lišty 600mm.

Plná lišta na celou výšku dveří osazená 2 magnety ve větším odstupu než u lišty R300RP a zajišťující tak lepší držení 

dveří při stejné síle a napájení. Dodávána v délce 2190 nebo 2500 mm dle výšky dveří.

Varianta pro instalaci na horní okraj dveří osazená rovněž 2 magnety o síle 300 kg 

dodávaná v délce 925 mma napájená 12/24/48 V DC.

Magnetická
lišta R300RP

Magnetická
lišta R600RP

Magnetická
lišta BO600RP

Magnetická
lišta BO600RH
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A) Požadavky na montáž 

Systém nevyžaduje speciální požadavky na instalaci vyjma zajištění napájení 12 V nebo 
24 V, případně 48 V DC. Spínání pak je možno řešit libovolným způsobem – od tlačítka 
přes čtečky až po výstupy alarmů nebo jiného reléového obvodu.

B) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému: 

Pro instalaci je nutné znát umístění lišty (na bok nebo vrchní okraj dveří) a výšku falce 
dveří pro případné použití podkládacích lišt. Je nutné počítat se zrušením střelkového 
zámku a jeho případným nahrazením válečkovým zámkem nebo zámek zcela zrušit.

C) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech: 

Cena je dána pouze zvolenou variantou produktu.

D) Limity / modularita řešení 

Velká variabilita provedení elektromagnetických zámků a magnetů umožňují 
vyjít vstříc různým specifickým požadavkům klientů.

E) Tipy před montáží 

Výhodou lišt je možnost jejich zkracování – takže je možno dosáhnout 
ideálního estetického výsledku realizace. 

 F) Certifikace 

Je nutné si uvědomit, že při výpadku napájení budou dveře v otevřeném stavu – tudíž 
je vhodné opatřit dveře zavíračem, který bude držet dveře zavřené, nebo válečkovým 
zámkem.
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