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HS3MAG1E 

Bezdrátové čidlo otevřeného okna /dveří – bílé 
 

Honeywell HS3MAG1E je bezdrátové čidlo detekující 

otevření okna nebo dveří. Čidlo připojené k bezdrátovému 

zvonku nebo bezpečnostnímu alarmu Honeywell vás včas 

upozorní, že jste nechali otevřená okna či dveře a že někdo 

přichází do vašeho domu nebo jej opouští. 

 

Obsah balení 
1 x bezdrátové čidlo otevřeného okna / dveří, 1 x baterie CR2032 (3V), 1 x průvodce rychlým nastavením, 1 x leták 

bezpečnost & záruky, 1 x prohlášení o shodě 

 

Hlavní rysy a přednosti 

Včasné varování při vstupu do objektu  – toto čidlo nabízí jednoduchý a efektivní způsob včasného upozornění na 
otevření okna nebo dveří při vstupu osoby do objektu. Technologie Honeywell ActiveLink TM propojuje čidlo s vaším 
bezdrátovým zvonkem nebo domácím bezpečnostním systémem a aktivuje včas zvukový alarm. 
Snadná instalace – všechna naše tlačítka a příslušenství jsou připravené k snadné instalaci přímo z boxu. Snadné je 

založení baterií, takže zprovoznění je rychlé a jednoduché. 

 

Technické údaje 
 

Bezdrátové tlačítko 

Barva bílá 

Nástěnná isntalace ano 

Bezšroubová instalace (samolepicí podložky) ano 

Frekvence / dosah signálu * 868 MHz / 150 m 

Napájení 1 x baterie CR2032 (3V) (součástí dodávky) 

Životnost baterie (roků) 2 

Funkce napájení Indikace nízkého stavu baterie 

Testovací režim Ano 

Ochrana proti neoprávněné manipulaci ano 

Třída krytí IP54 

Provozní / skladovací teplota 0 - +40 °C / -20 - +60 °C 

Rozměry (mm) / hmotnost 71(v) x 40 (š) x 14(h) / 28 g 

Montážní materiál hmoždinky, šrouby, samolepicí podložky 
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Balení 
Rozměry (mm) / hmotnost 137(v) x 146(š) x 30(h) / 84 g 

 

* Měřeno v otevřeném prostoru, zdi, stropy a kovové konstrukce mohou max. dosah snižovat. 
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