
MABISZ Magyar Biztosítók Szövetsége
Association of Hungarian Insurance Companies

N y t s z : 5 47 2-1'0 - 4/ 20'l'51'21'7

Bizottsdei ülés ideie
2015. december 17.

Aiánlds leiárta
2020. december 31.

Termék vizsgálat helye:

Termék eyártó:

Termék forgalmazó:

MABI S Z VAGY9NVÉDELMI É s rÁnrr,r EGELÓZÉSI BIZ oTT-

SAG helyisege
H-II42 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Digital Security Controls, Kanada
Shénáen Anvox Alarm Systems Co. Ltd., Kína
Atsumi Electric Co. Ltd., Japán

DSC Hungária Kft.
H-l083 Budapest, Füvészkert u. 3.

Telefonszám:
Fax:

E-mail:
HonlaP:

Kapcsolattartó:
Beosztás:

A vizseálati eliárás alapia:

MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;

MSZ EN 50131-1 riasáórendszerek, behatolásje|ző rendszerek magyar szab-

vány1,

termékismertető, műszaki leírás ;

bemutatott termék működőképes modellje;

műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredménvének összefoglalása:

A MAGYAR BIZToSÍTir szovETSÉGE VAGYoNvÉpprvt És rÁnrr,rBcBrÓzÉSt st-

2bii^S;éÁ (ávauuiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekin1ettek a benyújtott dokumen-

tumokba' tanulmányo úák a bemutatott hant- és fényjekz, érzékelok, infrasorompók jellemzőit,

technikai paramétereit, megvizsgálták felépitEstiket, 
-1al"am1nt 

áttekintették a MABISZ ajánlá: elekt-

ronikai je1zőrendsz..'é naótg oiott e1őírásáit, meghallgatták a szakértőt véleményt'

+36-U 210-3359 120
+36-U 210-3389

info@dsc.hu
www.dsc.hu

Polonyi Tibor
üzl etfej l e s zt ési i gazgatő

CÍm:1062 Budapest, Andrássy Út 100

Tel.; (1) 318 3473

Levé|cím: H.1364 BUdapest Pf 236

Fax: (1) 331-5394

web: www mabisz.hu

email: info@mabisz hu
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Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

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

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

A részleges, ill. teljeskörű elektronikai je|zőrendszer alkotóelemeként besorolt riasztőkozpont ese-
tén szabotázsvédett, I,2 mm vastagságú |ágyacé|ből, vagy azza| egyenszilárdságú anyagból készült
ház alkaImazása.

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

Telepítői nvilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, aján|ott termék előtti négyzetet
kézjeggy e| kell me gj elölni'

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biáosítói kocká-
zatv áIIaIás fe ltéte l é ne k m e g fe l e l ő e n, szakszetű en vé g e zt em.

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

Telepítő rendorségi engedély száma'.

vagyonvédelmi kamarai tagsági száma:

Egyéb:

utatott termék besoro-
lása:

Termék Besorolás
Digital Security Controls :

! ws4985 jelölésű vezeték nélküli viz&zéke|ő

Shenzhen Anvox Alarm Svstems Co. Ltd.:

! DPX128 jelölésű kültéri hang- és fényjelző

Digital Security Controls:

! CALL jelölésű kültéri hang- és fényjelző

Egyéb vagyonvédelmi eszköz
Alkalmas v íz érzéke|ésekor riasztói el
kiváltására.

Részleges elektronik ai je|ző-

rendszer alkotóeleme
MABISZ aiánIás.

Cím: 1062 Budapest, Andrássv út 1-00. Levé|cím: H-1364 Budapest Pf. 236 web: www'malisz.|q
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MaBlsz

Termék
Atsumi Electric Co. Ltd.:

NR QM jelölésű 4 sugaras infrasorompó család

NR AQS jelölésű 1 sugaras infrasorompó család

NR AQM jelölésű 4 sugaras infrasorompó család

D i git al Se cur i Íy C ontr ol s..

! LC151jelölésűkültéri mozgásérzéke|ó

Magyar Biztosítók Szövetsége
Association of Hungarian Insurance Companies

Besorolás
Telj eskörű elektronikai j el-
zőrendszer alkotóeleme
MABISZ ajánlás.
B e ltéri alka|mazás esetén.

Egyéb vagyonvédelmi eszköz
Kültéri alkalmazás esetén.
Alkalmas behatolás érzéke|ésre.

Telj eskörű elektronikai j el-
zőr endszer alkotó elem e

LC|1 1 j elölésű kültéri mozgásérzékelő

MABISZ ajánlás'
B e ltéri alkalmazás esetén.

Egyéb vagyonvédelmi eszköz
Kü]téri alkalmazás esetén.
Alkalmas mozsásérzékelésre.

A MABISZ VKB a Digital Security Controls, a Shenzhen Anvox Alarm Systems Co. Ltd., valamint
aZ Atsumi Electric Co által gyártott, a DSC Hungária Kft. által fotga|mazott, előzőekben bemuta-
tott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A
besorolás a|ap1án avizsgá|t eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra java-
solja.

Az Országos Rendor-főkapitányság szakisnje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgal-
mazásáv a| és felhaszn á|ásáv a|.

A MABISZ VKB határozata érte|mében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szö-
veggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2015,december 1 7.
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