
Detailní popis řešení: 

Elektromagnetické zámky a magnety Openers&Closers představují různorodou skupinu 

zajištění dveří umožňujících elektrické ovládání. Mají široké využití ve všech typech objektů 

– od administrativních budov, obchodních center, hotelů, až po bytové domy. Dle typu 

a konstrukce dveří a požadavků na funkci lze zvolit odpovídající elektromagnetický zámek.

Magnety se používají často tam, kde z konstrukčních důvodů nelze namontovat klasic-

ký elektrický otvírač. Často využívané jsou na posuvných dveřích, ale také na dveřích 

s požadavkem na uvolnění v případě požáru.

Dveřní přídrže jsou určeny naopak pro dveře s požadavkem na okamžité uzavření, 

pro požární uzávěry či za účelem zajištění soukromí v kanceláři.

Shearlocky jsou vhodným typem elektromagnetického zámku pro skleněné, posuvné 

i otočné dveře, kde je požadována velká přídržná síla.

Elektromagnetické západky a automatické zámky jsou kompaktní zámky 

s elektromagneticky aktivovanou západkou s variabilním použitím.

Stejně jako elektrické otvírače, i všechny druhy elektromagnetických zámků lze ovládat 

výstupem z elektronického přístupového systému či jiným obdobným způsobem, a lze 

je používat v kombinaci s mechanickým zámkovým systémem nebo samostatně.

Elektromagnetické
zámky a magnety
Openers & Closers
Zajišťují bezpečné uzavření dveří, elektrické 
ovládání a okamžité uvolnění či naopak uzavření 
dveří v případě požáru.

Vhodné pro instalace se speciálními požadavky 
– na protipožární uzávěry, samozavírací dveře, 
posuvné dveře, skleněné dveře, skříňky a další.

Varianty řešení:
• magnety
• dveřní přídrže
• Shearlocky
• elektromagnetické západky
• elektromagnetické automatické zámky



V řadě realizací je kladen důraz na uvolnění dveří při požáru. Magnety 

jsou typickým prostředkem pro tyto realizace. V klidovém stavu jsou 

pod napětím a drží dveře zavřené. V případě požadavku na otevření dveří 

je napájení přerušeno. Stejný princip je použit při vyhlášení požárního 

poplachu – dojde k odpojení napájení 230 V v budově a tím k odpojení 

transofmátoru napájení magnetu a následně k uvolnění dveří.

Výhodou magnetů je i vhodnost použití pro posuvné dveře, kde jsou 

elektrické otvírače málo využívané vzhledem ke konstrukčním problémům.

Magnety
Základní členění magnetů

Základní typ – série MEX – s přídržnou silou 500-5000 N a napájením 12 nebo 24 V DC, 

vyšší verze jsou dostupné také v provedení s monitoringem stavu, LED signalizací nebo časovačem.

Typ mini – série ME – speciálně vyvinuté magnety s tloušťkou 30 mm dosahující stejné přídržné 

síly jako základní typ, některé verze jsou dostupné v provedení i s krytím IP 65, tedy odolností vůči 

prachu a tryskající vodě.

MEX500-530
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Magnety pro otvírání dveří 

směrem ven (L)

pro otvírání dveří 

směrem dovnitř (Z)

protipožární uzávěry (F) včetně přípravků 

pro tenké dveře (S)

pro skleněné dveře (U)

pro zapuštění do dveří (E)

L

F

Z

S

U

E

K upevnění magnetu jsou používány držáky v různém provedení



Dveřní přídrže

Shearlocky 

Dveřní přídrže jsou určené pro použití na samozavíracích protipožárních uzávěrech 

– automatické uzavření oblasti při aktivaci požárního poplachu, detekci kouře nebo 

hasícího zařízení. Typicky se tyto přídrže instalují v nemocnicích, školách, domech 

s pečovatelskou službou či ve veřejných bu dovách, kde odpojením napájení nebo 

stisknutím ovládacího tlačítka dojde k zavření všech výstupních dveří najednou. 

Využití mají také například v kancelářích, kde stisknutím tlačítka na stole zajistí 

okamžité soukromí. Další možností ovládání při požadavku na okamžité zavření dveří 

pro bezpečnost, soukromí nebo pohodlí je ruční uvolnění magnetického držáku. 

Přídrže vyžadují napájení 12 nebo 24 V DC a mají přídržnou sílu 300 nebo 600 N.

Shearlocky jsou ideálním řešením pro skleněné, otočné a posuvné dveře. Kombinují magne-

tickou a mechanickou přídržnou sílu. Shearlocky mohou být časově nastavené a připojené 

k požárním hlásičům, alarmům, přístupovým systémům, spínačům nouzových východů, atd. 

Instalace může být povrchová nebo zapuštěná. Shearlocky mají přídržnou sílu až 15 000 N 

při napájení 12 nebo 24 V DC (automatická regulace napájení v rozsahu 10-36 V DC).

4

SH100

DHT



Elektromagnetické
západky

Elektromagnetické
automatické
zámky

Elektromagnetická západka je kompaktní zámek (šířka pouhých 24 mm), který zajišťuje dveře pomocí 16mm 

ocelové západky, která je aktivována elektromagnetem. Výhodou těchto zámků je jejich snadná instalace. Zá-

padky jsou vyráběny v klasické nebo reverzní variantě dle způsobu napájení (uvolnění nebo naopak zajištění 

při přivedení elektrického proudu), ve vrchním nebo zadlabacím provedení a s napájením 12 nebo 24 V DC.

Existuje také speciální povedení pro skleněné dveře a dále miniaturní provedení speciálně navržené pro apli-

kace jako jsou skříňky, skříně, vitríny, zásuvky, atd. Provedení je s čepem nebo náběhovou střelkou. Napájení 

této miniaturní verze je 12 V DC.

Elektromagnetický automatický zámek je obdobou elektro-

magnetické západky s automatickým vysunutím západky při 

zavření dveří – série EVA. Výhodou tohoto zámku je, že do dveří 

je instalována mechanická část bez nutnosti přívodu napájení. 

Elektrická část zámku se montuje do zárubně (napájení 12 V DC). 

Zatažení západky je prováděno elektrickým impulsem nebo me-

chanicky pomocí vložky nebo klikou (paniková funkce dle normy 

EN 179). Zámek je dostupný v různých hloubkách a ve variantě 

s monitoringem stavu.

PGX01

PGX03

EVA



A) Požadavky na montáž 

Veškeré elektromagnetické zámky a magnety O&C vyžadují napájení 12 
nebo 24 V DC – tj. zapojení transformátoru nedaleko jejich instalace.

B) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému: 

Před instalací magnetů a elektromechanických zámků je nutno si uvědomit, zda 
potřebujeme zajistit náhradní napájení při výpadku napájení 230 V nebo tento výpadek 
budeme využívat k uvolnění dveří (např. u magnetických přídrží). Pokud bude požadavek 
na zajištění funkce elektromechanických zámků a magnetů i při výpadku napájení 230 V, 
pak je nutno transformátory napájení vybavit záložním akumulátorem.

C) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech: 

Při zpracování cenové nabídky je většinou doporučena přítomnost specialisty vzhledem 
k zajištění napájení, jeho rozvedení k jednotlivým prvkům včetně případné úpravy dveří 
nebo zárubní pro jejich instalaci.

D) Limity / modularita řešení 

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

E) Tipy před montáží 

Jelikož jsou zámky a magnety napájeny, je vždy nutno volit vhodný zdroj napájení 
a jejich umístění v bezpečné zóně, aby neoprávněným odpojením napájení nebyl systém 
vyřazen. 

 F) Certifikace

 •    Elektromagnetická kompatibilita

•    U vybraných produktů certifikát panikové funkce EN 179
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