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Popis 
MAS 303 je čtyř vodičový plastový polarizovaný magnetický kontakt určený pro povrchovou montáž s pevným 3m 
dlouhým připojovacím kabelem. K vyhlášení sabotážního poplachu dojde při přerušení NC smyčky a při přiložení 
cizího magnetického pole. Tyto dva vodiče se zapojují do 24 hodinové zóny systému EZS. Poplachová NC smyčka 
signalizuje oddálení magnetu od spínače s jazýčkovým relé, například otevření okna, dveří..... Důležité pro správnou 
funkci magnetického kontaktu je správná montáž a dodržení doporučených pracovních vzdáleností magnetu od 
spínače. 

Magnetický kontakt je vhodný pro instalaci na neferomagnetické materiály (hliníkové, dřevěné nebo PVC dveře 
nebo okna). 

 

Technické parametry 
Montáž: povrchová 

Upevnění: 2 šrouby nebo nalepením (není součástí dodávky) 

Materiál: plast 

Sabotážní kontakt: drátová ochranná NC smyčka 
Polarizace: ano 

Počet vodičů: 4 

Délka kabelu: 3m 

Svorkovnice: ne 

Pracovní mezera: 3 – 18 mm (neferomagnetické materiály) 
1 – 12 mm (feromagnetické materiály při použití přídavných podložek) 

Poplachový výstup: NC / 50V/ 250 mA/ 3W max. 

Barva: bílá 

Třída prostředí: IV – venkovní všeobecné 

Krytí: IP 65 

Rozměry: povrchová montáž 54 x 13 x 13 mm 
 

• Pro komer ční instalace  

• Vhodný pro hliníkové, d řevěné 
a PVC dveře a okna  

• Povrchová montáž 

• Čtyř drátové provedení se 
sabotážní smy čkou 

• Délka kabelu 3m 
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1. magnet 
2. spínač 
3. vnitřní kryt spínače i kontaktu (pohled shora i zespodu) 
4. vnější kryt spínače i kontaktu 
5. podložka spínače i kontaktu 


