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MABISZ TERMÉK-MEG

Bizottstígi ülés ideie
2014. aususztus 28.

Aidnlds leidrta
2019. augusáus 31.

MABISZ VAGYONVÉDELMI És rÁnvEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1I42 Budapest, Szőnyi út 51/B.

DSC LTD., Kanada
JACKYL INDUSTRY Co.. LTD'. Kína

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

Termék vizsgálat helye:

Termék gyártó:

Termék forgalmazó:

Kapcsolattartó: Polonyi Tibor
Beosztás: üzletfejlesáési igazgató

A vizsgálati eliárás alapia:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajrínlás;
- MSZ EN 5013 1- 1 riasáórendszerek' behatolásje|ző rendszerek magyar szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredménvének összefo glalása :

A MAGYAR BIZToSÍrór SZoVETSÉcp vecYoNVÉDELMI ÉS rÁnvncBrŐzÉst et-
ZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumen-
tumokba, tanulmányozÍ.ák a bemutatott vezeték nélküli kétirányú kommunikációjú központ, billen-
tyúzet,hangse|ző, távirányító kulcs, nyitásérzékelő, pánikjelző, kommunikátor és mozgásérzékelők
jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket' valamint áttekintették a MABISZ
ajánlás elektronikai jelzőrendszene kidolgozott előírásait, meghallgattákaszakértői véleményt.

Telefonszám:
Fax:

E-mail
Honlap:

Cím: 1062 Budapest, Andrassy Út LO0

Tel.: (11 118-3473

+36-It210-3359
+36-11210-3389

info@dsc.hu
www.dsc.hu

Levélcím: H.1364 Budapest Pf 236

Fax: (1) 331'5394

web: www mab sz hu

email: info@mabisz hl
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Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakszeni szerelést, üzembe helyezést igazo|ő írásos telepítői jognyilatkozatkiadása.

Egyedi terméknél' Beépített termék jele: . .. esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzenMBEl engedéllyel vagy CE jelöléssel.

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

A telepített rendszer rende|kezzen a MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiáosítás Technikai Fel-
tételei ajánlásban meghatározott telepítési okmányokkal és nyilatkozatokkal' Az ott megfogalmazott
követelményeknek me gfelelően kerülj ön kialakításra a diszpécserközpont.

Telepítői nvilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék e|őtti négyzetet
kézjeggy e| kell megj elolni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszemek és biáosítói kocká-
zatv á||a|ás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Telepítő adatai: ..................p.h.

Telepítő rendőrségi engedély száma..

vagyonvédelmi kamarai tagsági száma:'.......... :......

5rffi:1o6űu&Aaeü A0e*& uyilodntanási számú MJEBlsZ#omóbt]d&eÁ9üdősá9 ajánlás web: www.m&i€]dal
email: info@mabisz.huTel.: (L) 31,8-3473 Fax: (1) 337-5394
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Termék
TL260GS/TL265GS ielölésű Ethemet + GSM/GPRS

kommunikátor

GS2060GS/G52065 i elölésű kommunikátor

Besorolás
Magas szintű biztonsági felü-
gyeleti rendszer alkotóeleme
MABlSZ aiánlás.

5 
gT 5ioF 0 B q{T'o'f 4.0 $9x vff it9&rtartás i számú
Tel.: (1) 318-3473

MABISZ ajánlás.

üfAEh$Z Tú{fi éléH{egtrÍefós3ss aj ánlás
Fax: í]-) 331 5394

PC9155-433MHz ielölésű vezeték nélküli kétiranyú
kommunik áciőjű központ

PC9155 (433MHzl868MHz) jelölésű vezeték nélküli
kétirányú kommunikációjú központ

wT5500/wT5500P-433 j elölésű v ezeték nélküli kétirá-
nyú kommunikációj ú billentyűzet

wT5500/wT5500P-868 jelölésű vezeték nélküli kétirá-
nyú kommunikációj ú billentyűzet

wT4911/wT8911 jelölésű kétiranyú kommunikációjú
kültéri hang- fényj e|ző boro styáns ar ga villo góval

wT4989/wT8989 jelölésű kétirányú kommunikációjú
távirányító kulcs

ws4965/ws8965 jelölésű 3 bemenetu vezeték
adó

wS8975 jelölésű vezeték nélktili, vékony nyitásérzékelő

wS8945 jelölésű vezeték nélküli nyitásérzékelő

ws8904/ws8904P j elölésű mozgásérzékelők

ws4938/ws4938 - 2wws8938 jelölésú 1' illetve 2

gombos pánikjelző

ws8939 jelölésrí 4 gombos távirányító kulcs

wT4901/wT8901 jelölésű kétirányú kommunikációjú
beltéri hangjelző

JACKYL 503_400 jelölésű beltéri hang- fényje|ző

Minim ális elektronikai je|ző-

rendszer alkotóeleme

web: rvww,mli'ioldal
email: info@mabi:z lru
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A MABISZ VKB a DSC LTD. valamint a JACKYL INDUSTRY Co., LTD. á|ta| gyártott, a DSC
Hungária Kft. által forgalmazott' előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozat-
ban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapjan a vizsgá|t eszközöket a
MABISZ VKB a tagbiÍosítók részére elfogadásra javasolja.

Az országos Rendőr-fókapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajanlással, a termékek forgal-
mazásáv a| é s felhaszn áIásáv a|.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajtínlas csak teljes szö-
veggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 20|4. augusáus 28.
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MAGYAR POSTA Bizt.Zrt.
Magyarorsz ióktelepe

GROUPA RANCIA Zrt.

Pannónia EMA T ZÍt.. ALLIA
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web: www.náuBlful
email: info@mabisz.huTef.: (1) 318-3473 Fax: (L) 337-5394
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MABISZ T etmék.megfelelőségi ajánl áshoz

T átgyz A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljarása folyamiín elhangzott kérdések,
kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABIsz vKB ülés eredménye és tapasztalataí:
A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatték a kialakított szakértői véleményt és be-
sorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az e|ozóekben bemuta-
tott, vezeték nélküli kétirányú kommunikációjú központ' billentyűzet, hangjelző, távirá-
nyító kulcs, nyitásérzékelő, panikjelző, kommunikátor és mozgásérzékelők biaosítói
megítéléséve1 kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kerekes János írásos műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott vála-
szaiva| egészítette ki, amelyben részletesen indokolta az eszközok besorolási javaslatara
vonatkozó álláspontj át.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény,
illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés a|apjén többségi szavazatta| e|fo-
gadtak a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolásríra előter.
jesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Tóth Tibor

Ács Tamás

Baki Miklós

Barcsai Zsuzsanrta

Bőti László

Ulrich György

Kiss József

Budapest, 2014. augusztus 28.
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Tef.: (1) 3L8-3473
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CIG Pannónia EMABIT Zrt'

MABISZ VKB vez.. GENERALI-Biúositő Zrt

UNIQA Biú.. Zrt.

MKB Altalános Bizi-. ZÍt.

QBE Insurance (Europe) Ltd.

ORFK

Pluto Mérnöki Iroda Kft.

M*RÍfi,Z ilqrJo4lgmcgeHŐs&i aj án | ás

Fax: (1) 337-5394

web, www.m5bigldal

email: info@mabisz.hu


