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MABISZ VAGYoNVÉoprm És rÁnrr,rEGELoZÉSI
BIZOTTSAG helyisége
H-II42 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Digital Security Controls, Kanada

DSC Hungária Kft.
H-1083 Budapest' Füvészkert u. 3.

Termék vizsgá|at helve:

Termék wártó:

Termék forga|mazó:

Telefonszám:
Fax:

E-mail:
Honlap:

Kapcsolattartó: Polonyi Tibor
Beosztás: üzletfejlesztési igazgat-ő

A vizseálati eliárás a|apia:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajanlás;

- MSZ EN 50131 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;

- termékismerteto, miiszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizs gálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZToSÍrir SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELÓZÉSI BI-
ek a benyújtott dokumen.
ellemzoit, technikai Para-
aj ánlás elektronikai j elző-

szakértői véleményt.

+36-v 210-3359120
+36-11210-3389

info@dsc.hu
www.dsc.hu

Cím: L062 Budapest, Andras>y ut 1O0

Tel.: tL) 318-3.17.1

Levé|cím: H L36.1 Budapest Pf 236

Fax: I 1) ll7-5394
web: wr,vw nrabisz hu

email: info@mabrsz hu
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Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakszerű szerelés, üzembe helyezés.
A telepített' ajtínlott termék e|őtti négyzetetkézjeggyel kell megjelölni'

A részleges' ill. teljeskörű elektronikai je|zőrendszer alkotóelemeként besorolt riasáóközpont ese-
tén szabotéusvédett, |,2 mm vastagságú |ágyacétből, vagy azza| egyenszilrírdságú anyagból készült
ház a|ka|mazása,

affiijiiil:$:).ffi';,,""1Í::.:uu 
jele: . '.. esetén atelepí-

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzenMEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

A biaonsági felügyeleti rendszer alkotóelemeként ajánlott termék önmagában nem, csak a MA-
BISZ ajánlásnak megfelelően kiépített biaonsági felügyeleti rendszer elemeként felel meg az adott
ajrínlásnak.

A telepített rendszer rcnde|kezzen a MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiáosítás Technikai Fel-
tételei ajánlásban meghatározott telepítési okmányokkal és nyilatkozatokkal ' Az ottmegfogalmazott
ktivetelményeknek megfelelően kerüljön kialakításra a diszpécserközpont.

Telepítői nvilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitciltése j avasolt:

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kocká-
zatv á||a|ás feltételének megfelelően, szakszerűen végeáem.

Beépítő adatai: ............'.'....p.h.

Telepítő rendőrségi engedély száma:

vagyonvédelmi kamarai tagsági száma..

Egyéb:

5 4 tfu'{ l.o6xsuBoÉ5t04Úr!&nyil9á0srtási számü MArytelrr#n1ea4flUgggtB$fu1{ann, web: www2na{i6{y

email: info@mabisz.huTef.: (1) 378-3473 Fax: (1) 337-5394
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utatott termék besoro-
lása:

Termék Besorolás

tr

PC42O4CXjelölésű tápegység / relés kimeneti / repeater
modul PC40 1 O/PC 4020 kózpontokhoz

AC101 jelölésű akusáikus üvegtörés érzéke|ő

BV501 j elölésű mennyezeti PIR mozg ásétzéke|ő

Bvs 0 1 GB j elölésű mennyezeti PIR mozg ásér zéke|o
üvegtörés érzékelővel

BV601 jelölésű duál kisállatvédett PIR mozgásérzékelő

T-Link jelölésű IP kommunikátor

TL150 jelölésű IP kommunikátor

tr GS31x5 j elölésű GSM/GPRS kommunikátor

tr PC585 jelölésű behatolásjelző központ

Telj eskörű elektronik ai jehő-
rendszer alkotóeleme
MABISZ aiánlás

Magas biztonsági szintű felü-
gye|eti rendszer alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

Minimális elektronik ai je|ző-
rendszer alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

web: www.3abi1z.h1

email: info@mabisz.hu

tr

tr

tr
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Tel.: (1) 378-3473 Fax: (L) 337-5394
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a| gyártott, által forgalma-
ölt védelmi Vagyonvédelmi
,gá|t eszköz a tagbiáosítók

r^:;r,:r::*iffiffÍ.lf,'jryság szakti súje egyetért a MAB ISZ Aján|ással, a termékek forgal-

A MABISZ VKB határo zata érte|mében a MABISZ Termék-m-egfelelőségi ajrínlás csak teljes szö-veggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem kJszthető.
Budapest, 2015.június 1 8.

LTNIQA Bizt. Zrt. MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

GROUPA

EMABIT
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email: info@mabisz.hu

a'rErEvt>tr pe) Ltd.
Magyarorszá ióktelepe

.MA
Q"".ugf)

5 4 |Qm1f'64 B2@p6sodnsaEflNfiáhQ&tási számú rantsrSEiratlr,H€-fuEufcB9slBgi2á,gnus
Tel.: (1) 318-3473 Fax: (L) 337-5394



MABISZ

Tóth Tibor

Baki Miklós

Barcsai Zsuzsanna

Bőti László

Simonfai András

Ulrich György

Kiss József

Budapest, 2015.június 1 8.
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MABISZ VKB vez., GENERALI

LINIQA Biú. Zrt.

MKB Általános BiZ:-. Zrt.

QBE Insurance (Europe) Ltd.

Biztosftő Zrt

GROUPAMA GARAN CIA Bizt. Zrt.

ORFK

Pluto Mérnöki Iroda Kft.
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email: info@mabisz.hu
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MABISZ T ermék-me gf elel ő s é gi aj ánláshoz

T árgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések,
kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABIsz vKB ülés eredménye és tapasztalatai:
A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatték a kialakított szakértői véleményt és be-
sorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az e|őzóekben bemuta-
tott behato|ásje|ző rendszer elemek biáosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakéttői kie gészítés :

Kerekes János műszaki szakértő írásos szakértői véleményét a felmerült kérdésekre
adott válaszaiva| egészítette ki, amelyben részletesen indokolta a kiegészítésként kért
kamera besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

osszegzész

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény,
illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazatta| e|fo-
gadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előter-
jesáett javaslatát.

A BÍzottsági ülésen jelenlévök:

Tef.: (1) 3L8-3473 Fax: (L) 337-5394


