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CPREG-1/2500AS, CPREG-1/2500B 

Elektromagnetické hliníkové kryty 2500 mm 
 
Elektromagnetické hliníkové kryty CPREG-1/2500 usnadňují vertikální montáž elektromagnetů a kotev 
zámků na všechny typy dveří bez zmenšení šířky průchodu. Vzhledem k hliníkovému provedení a upevnění 
bez viditelných šroubů jsou kryty vhodné jak pro vnitřní tak i pro venkovní aplikace a jsou odolné vůči 
vandalům. 
 
Hliníkové kryty CPREG-1/2500 se sestávají ze dvou částí: 
 

- první část obsahuje dva vestavěné elektromagnety z nerez oceli 
s přídržnou silou 300 kg (EF30035ENCCTC CA) a je připevňována na dveřní rám 

 

- druhá část je vybavena nastavitelnými kotvami zámků a je upevňována na dveře 
 
 

Přídržná síla 2 x 300 kg je stejnoměrně rozdělena na 2 kotevní body. 
 
Kryty jsou k dispozici v různých barvách ! 
 
 

Hlavní vlastnosti: 
- nastavitelná kotva zámku 
- snadná, rychlá a bezpečná montáž (bez viditelných šroubů) 
- 2 kotevní body 
- atraktivní design (na přání v různých barvách) 
- kvalitní povrchová úprava 
- montáž garantující správnou polohu kotvy zámku a elektromagnetu 
- integrovaná ergonomická rukojeť 
- předvrtané upevňovací otvory 
- úzký profil upevňovací základny shodný s mech. zámky (s osou min. 45 mm) 

 

 
Technické parametry: 
 

Napájení 12 Vss nebo 24 Vss 
Odběr 960 mA (resp. 480 mA) 
Přídržná síla 2 x 300 kg 
Hmotnost 11,5 kg 
Rozměry 2500 x 90 x 65 mm (š x v x h) 

 
Hliníkové kryty CPREG-1 představují díky své přídržné síle, bezpečnosti, ergonomii  
a estetickému vzhledu velice zajímavé a inovativní řešení zámkových systémů. 
 
 
Objednací kódy:  
 

CPREG-1/2500AS Hliníkový kryt, délka 2500 mm, materiál hliník,  
hladká povrchová úprava 

 

CPREG-1/2500B Hliníkový kryt, délka 2500 mm, materiál hliník,  
hrubá povrchová úprava 

 

Výztuhy pro kryty CPREG-1/2500 
 

CPREG-P/2500AS Výztuha s rukojetí, délka 2500 mm, materiál hliník,  
hladká povrchová úprava 

 

CPREG-P/2500B Výztuha s rukojetí, délka 2500 mm, materiál hliník,  
hrubá povrchová úprava 

 

CPREG-S/2500AS Standardní výztuha, délka 2500 mm, materiál hliník,  
hladká povrchová úprava 

 

CPREG-S/2500B Standardní výztuha, délka 2500 mm, materiál hliník,  
hrubá povrchová úprava 

 

CPREG-P CPREG-S 

CPREG-1/2500 
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Rozměry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příklady instalací 
 
 

Hliníkový kryt CPREG-1  

Standardní výztuha CPREG-S 

Výztuha s rukojetí CPREG-P 

Instalace na sklo (CPREG-1 + CPREG-S) 
 

DOPORUČENÍ: Montáž na sklo by se m ěla provád ět pouze tehdy, jsou-li otvory  
ve sklen ěných dve řích a dve řním rámu vyvrtány p římo výrobcem. 

HLINÍKOVÝ KRYT CPREG-1 

DVEŘNÍ 
RÁM DVEŘE 

ELEKTRO- 
MAGNET 

KOTVA ZÁMKU 

SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ 

STANDARDNÍ 
VÝZTUHY  

CPREG-S (volitelné) 

HLINÍKOVÝ KRYT CPREG-1 

DVEŘNÍ RÁM DVEŘE 

ELEKTRO- 
MAGNET 

KOTVA ZÁMKU 

SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ 

Instalace na hliník (CPREG-1 + CPREG-P)  

Instalace na d řevo (CPREG-1 + CPREG-P)  
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CPREG-P (volitelné) 


