
1) Termékjellemzők:  - 2mm vastag, préselt könnyűfém ötvözetű pajzs 
  - Csökkentett mechanikai méret (67 mm) a „P” modellekben 
  - Állítható zárnyelv, 5 mm-es tűréssel 
  - Az „E” jelzésű modellek reteszelhetők, mely lehetővé teszi, hogy 
    az ajtó folyamatosan nyitva lehessen. 
 

2) Típusválaszték:  
 

Termék neve Működési elv Pajzs Reteszelhető Tápfeszültség 
Golmar CV-14 normál rövid nem 12VAC 
Golmar CV-14/DC normál rövid nem 12VDC 
Golmar CV-14E normál rövid igen 12VAC 
Golmar CV-14EL normál hosszú igen 12VAC 
Golmar CV-14ELP normál hosszú igen 12VAC 
Golmar CV-14EP normál rövid igen 12VAC 
Golmar CV-14L normál hosszú nem 12VAC 
Golmar CV-14LP normál hosszú nem 12VAC 
Golmar CV-14P normál rövid nem 12VAC 
Golmar CV-24 impulzusos rövid nem 12VAC 
Golmar CV-24/DC impulzusos rövid nem 12VDC 
Golmar CV-24E impulzusos rövid igen 12VAC 
Golmar CV-24EL impulzusos hosszú igen 12VAC 
Golmar CV-24ELP impulzusos hosszú igen 12VAC 
Golmar CV-24EP impulzusos rövid igen 12VAC 
Golmar CV-24L impulzusos hosszú nem 12VAC 
Golmar CV-24LP impulzusos hosszú nem 12VAC 
Golmar CV-24P impulzusos rövid nem 12VAC 

 
 
 
3) Működési módok: Normál: az ajtó nyitása addig lehetséges, amíg a mágneszár  

     tápfeszültséget kap 
  Impulzusos: az ajtó nyitásához elegendő a mágneszárra rövid ideig 
           tápfeszültséget kapcsolni, mely után az ajtó az első 
           becsukódásig nyitható marad (memóriás mágneszárként 
           is ismert) 

 

4) Felszerelés:   Fém ajtóba történő szereléshez,  
    használjon menetes, Ø 4 x 8 mm-es 
    csavart. Fa ajtóba történő szereléshez, 
    használjon Ø 3,5 x 25 mm-es facsavart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Műszaki jellemzők: Tápfeszültég: 8-12V AC vagy 8-12V DC (csak Golmar CV-XX/DC)
   Áramfelvétel: 750mA (AC), 300mA (DC) 
 



6) Mechanikai jellemzők:  

            Zárszerkezet           Rövid pajzs   Hosszú pajzs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: A zöld számmal jelzett értékek, a  
„P” jelű mágneszárakra vonatkoznak. 

 
 

 
 
 

7)  Kiegészítő:    Golmar SU falon kívüli fém védőburkolat 

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.


