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MAGNETICKÝ KONTAKT PRO VYŠŠÍ RIZIKA 
pro povrchovou montáž  

MAS 303 

1. ÚVOD 
MAS 303 je čtyřvodičový plastový polarizovaný magne-
tický kontakt určený pro povrchovou montáž s pevným 
3m dlouhým připojovacím kabelem. Rozměry kontaktu 
jsou 54 x13 x 13 mm, typ NC. 

Sabotážní smyčka je tvořena dvěmi pocínovanými vo-
diči, která chrání magnet proti mechanickému poško-
zení a proti překonání přiložením cizího magnetického 
pole jiného magnetu. K vyhlášení sabotážního popla-
chu dojde při přerušení této NC smyčky a při přiložení 
cizího magnetického pole. Tyto dva vodiče se zapojují 
do 24 hodinové zóny systému EZS. 
 
Poplachová NC smyčka je tvořena dvěmi nepocínova-
nými vodiči, které signalizují oddálení magnetu od spí-
nače s jazýčkovým relé, například otevření okna, dve-
ří..... Důležité pro správnou funkci magnetického kon-
taktu je správná montáž a dodržení doporučených pra-
covních vzdáleností magnetu od spínače. 
 
 

2. POPIS FUNKCE 
 
•  CHOVÁNÍ POPLACHOVÉ SMYČKY 
Jestliže je magnet přiložen těsně u kon-
taktu (vzdálenost 0mm) je  poplachová 
NC smyčka sepnuta. Při oddalování / 
přibližování magnetu vůči kontaktu tento 
stav trvá do vzdálenosti cca 18 mm u 
magneticky nevodivých podkladů a 12 
mm u magneticky vodivých podkladů ( se 
dvěmi podložkami u každého z obou 
dílů mag. kontaktu), pak se poplachová 
smyčka rozpojí / spojí.  
Z uvedeného vyplývá, že pracovní mezera 
pro oddalování i přibližování je od  0 mm 
do 18 mm u magneticky nevodivých pod-
kladů a 0 mm až 12 mm u magneticky 
vodivých materiálů s dvěmi podložkami na 
obou dílech mag. kontaktu. 
 
•  CHOVÁNÍ SABOTÁŽNÍ SMYČKY 
Jestliže je magnet přiložen těsně u kon-
taktu (vzdálenost 0mm) je  sabotážní NC 
smyčka rozepnuta. Při oddalování / přibli-
žování magnetu vůči kontaktu tento stav 

trvá do vzdálenosti cca 3 mm u magneticky nevodivých podkladů a cca 1 mm u magneticky vodivých podkladů (se 
dvěmi podložkami na obou dílech mag. kontaktu), pak se sabotážní smyčka spojí / rozpojí. Ve vzdálenosti větší 
než cca 3 mm  (1 mm u mag. vodivých podkladů) je sabotážní smyčka sepnuta a k jejímu rozpojení dojde pouze 
v případě přítomnosti cizího magnetického pole nebo při mechanickém poškození kontaktu. 

obr. 2 Pracovní diagram magnetu MAS 303. Hodnoty 
v závorkách odpovídají  pracovním vzdálenostem při 
upevnění mag. kontaktu na magneticky vodivý povrch. 

obr.1 MAS 303 – komponenty 
1-   magnet 
2-   kontakt 
3a,b- vnitřní kryt magnetu i kontaktu (pohled shora i 
zespodu) 
4a,b- vnější kryt magnetu i kontaktu 
5-      podložka magnetu i kontaktu 
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Z uvedeného vyplývá, že pracovní mezera pro oddalování i přibližování je větší než 3 mm u magneticky nevodivých 
podkladů a větší než cca 1 mm u magneticky vodivých podkladů. 

3. INSTALACE 
1. Magnetický kontakt a magnet musí být montovány rovnoběžně se stranovým přesazením max. ± 3 mm. Při 

vkládání kontaktu do krytu musí boční strana kontaktu, která je blíže k montážnímu klíči směřovat k magnetu – 
viz obr. 3. Orientace montážního klíče na magnetu musí být stejným směrem a na stejné straně jako na mag. 
kontaktu. 

2. Pracovní vzdálenost mezi kontaktem a 
magnetem musí být v rozmezí  3 až 18 
mm ( doporučeno 5 až 12 mm). 

3. Po odzkoušení správné funkce  se dopo-
ručuje připevnit kryt vteřinovým (kyanakry-
látovým) lepidlem. 
Pro montáž je nutno použít vrutů (šroubů) 
z neferomagnetických materiálů o průměru 
3 mm se zápustnou hlavou. 

4. Kontakt ani magnet nesmí být zabudovány 
do feromagnetických materiálů. Při montá-
ži na  feromagnetický (magneticky vodivý) 
podklad je nutno použít  distančních pod-
ložek, a to minimálně 2 kusy na každý 
z obou dílů mag. kontaktu. Přesto mohou 
být ovlivněny vlastnosti, zejména vzdále-
nosti sepnutí a rozepnutí, příp. rozepnutí 
sabotážní smyčky. Pro tento podklad jsou pracovní vzdálenosti mezi kontaktem a magnetem 1 až 12 mm  (do-
poručeno 3 až 9 mm). K připevnění na feromagnetický podklad je nutné použít neferomagnetické šrouby se zá-
pustnou hlavou M3, např. mosazné nebo nerezové, délka je odvislá od konkrétní montáže, podkladu, síly pod-
ložek. Nastavte spolehlivou vzdálenost mezi magnetem a vlastním kontaktem, aby nedocházelo k rozpojení sa-
botážní  smyčky, je-li např. vůle v dveřních (okenních)  závěsech. Doporučuje se při problematické montáži po-
užít  měřicích přístrojů (ohmmetru, zkratoměr, tester s bzučákem apod. ) pro spolehlivé nastavení mag. kontak-
tu nebo tester pro správné nastavení, viz obr. 4. 

5. Vyvarovat se mechanického namáhání, zejména rázy během montáže i provozu mohou poškodit jazýčkové 
kontakty (skleněný zátav). 

6. Montáž musí být prováděna při teplotách nad + 5º C. Přívodní kabel musí tvořit pevně uložené vedení, nesmí 
být mechanicky namáhán v prostředí s teplotami pod + 5º C nebo nad + 45º C. 

7. Na očištění nesmí být použita organická rozpouštědla! 
8. Magnetický kontakt nesmí být opravován, je-li vadný nebo poškozen, musí být vyměněn. 

 
Pozn: K magnetickému kontaktu jsou standardně dodávány 2 podložky. V případě potřeby je možno další  do-
dat jako samostatné zboží. Montážní šrouby nejsou standardně přikládány k mag. kontaktu. Jejich délka závisí 
na materiálu montážního povrchu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 3 Správná a nesprávná poloha 
magnetu a mag. kontaktu 



  
 

 4

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 

Zatížení kontaktu 50V/ 250 mA/ 3W max. 
Počet sepnutí při 15V, 20 mA 2 . 109 

Odpor- stav sepnuto/rozepnuto max. 2 ohmy/ min 109 ohm 
Izolační odpor mezi sabotážní a poplach. smyčkou  min 109 ohm 
Pracovní mezera na nemagnetickém podkladu 3 až 18 mm  (doporučeno 5 až 12 mm) 
Pracovní mezera na magnetickém podkladu (2 podložky) 1 až 12 mm (doporučeno 3 až 9 mm) 
Rozměry ( vnější) 54 x 13 x 13 mm 
Krytí IP 65 
Rozsah pracovních teplot - 40º C až + 70º C 
Rel. vlhkost  max 95 % / 40º C 
Atm. tlak 66 až 106 kPa 
Hmotnost 65 g vč. kabelu 3 m 
Délka přívodu  3 m 

  
 

5. TESTER PRO SPRÁVNÉ NASTAVENÍ PRACOVNÍCH MEZER  
 
Pro správné nastavení pracovní mezery můžete vedle zkratoměru nebo multimetru také použít tester, který je vyro-
ben speciálně pro tyto účely. 

1. K poplachové a sabotážní smyčce připojíte kroko-
dýlky testeru (nezáleží, zda jsou k poplachové 
smyčce připojeni červení nebo černí krokodýlci, jen 
je nutno mít připojeny k oběma vodičům dané 
smyčky krokodýlky stejné barvy). 

2. Zapněte tester 
3. Přibližováním a oddalováním magnetu od a 

k magnetickému kontaktu se budou v určitém pořadí 
rozsvěcovat a zhasínat všechny tři LED na testeru. 

4. Správné polohy je dosaženo, když bude svítit jen ze-
lená LED. Svítí-li navíc jiná LED, potom je pracovní 
mezera příliš velká nebo jsou magnet a kontakt blíz-
ko sebe. 
Doporučujeme magnet upevnit uprostřed mezery, 
kdy zelená LED svítí (prac. mezery viz Technická 
specifikace ). 
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obr. 4 Tester pro správné nastavení vzdále-
ností  mezi magnetem a magnet. kontaktem. 
 

Volejte na tel.: 543 558 100 
 
Havránkova 33 ● 61900 ● BRNO ● Tel.: +420 543 558 111 
Pištěkova 782 ● 149 00 ● PRAHA ● Tel.: +420 271 001 711 
Rodinná 38 ● 700 30 ● OSTRAVA ● Tel.: +420 596 617 425 
Vajnorská 142 ● 831 04 ● Bratislava ● Tel: +421 244 454 660 
Krivá 18 ● 040 02 ● Košice ● Tel.: +421 557 296 180 
 

e-mail: obchod@olympo.cz, www.olympo.cz 
 
ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. – Security Products o.z. 
Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. 
Za chyby zpracování a tisku neručíme. 
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