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MABISZ TERMÉK-MEGFELELO GIASE LASÁx

BizottstÍgi iilés ide' -

2015. február 19.

At 'nlds let "'tct
2020. február 28.

MAB ISZVAGYoNVÉDELMI És rÁnvE,GEL )ZÉSI
BIZ)TTSAG helyisége
H-lllzBudaPest, SzonYi irt 51/B'

Tyco International Ltd. I Kantech Systems, IJSA

DSC Hungária Kft.

Termék vizsgálat helve:

Termék gvártő:

A vizsgálati eliárás alapia:

MABISZ Betoréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei aján]'ásl,

MSZ EN 50133-1 :zO}lriasztÓrendszerek, beléptetórendszerek biztonságtech-

nikai alkalm azásokhoz magy at szabv ány ;

termékismertetó, mríszaki leírás ;

bemutatott termékek mukodóképes modellj e;

muszaki szakértol vélemény.

Vizsgálat eredménvének tisszefoglalása:

A MAGYAR BIZToSÍrir szovr,rsÉcr' vacyoNvÉpprvu És ranulE'cp't-ozÉst gt-

zorrsacA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévo tagjai betekintettek a benyirjtott dokumen-

tumokba' tanulmányo zták abemutatott uetopteto rendszer áemek jellemzóit, technikai paramétere-

it, megvizs gáItákfelépítéstiket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás beiéptetó rendszerre ki-

aá t soiott eióírás ait, me ghall gatt ák a szakérto i véleményt.

Telefonszam'.
Fax:

E-mail
Honlap:

Kapcsolattarto:
Beo sztás.
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H- 1 083 Budapest, Ftivés 4yert U. 3 .

+36-Il 21 0-3 359120
+36- U 21 0-33 89

info@dsc.hu
www.dsc.hu
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Biztosítoi ko cká zatv átllalás feltétele :

Szakszení szerelést, iizembe helyezést igazoló írásos telepítoi jognyilatkozatkiadása'

E'gyedi terméknél, Beépített termék jele: . ... esetén a telepítŐnek kell kiegészí-
tenie a jelolést.

A rendszerben felhasznáIt tápegység rendelkezzen MEEI engedéllye| vagy CE jeloléssel.

Telepítói nyilatkozat:

Beépítéskor a k vetkezó nyilatkozat kitiiltése javasolt; a telepített, a1án|ott termék e|otti négyzetet
kézjeggy e| kell megj elolni.

Telepítés helye:

idópontja:

Telepítést, tizembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítÓi kocká-
zatvá||alásfeltételénekmegfelelóen,szakszeríienvégeztem.

Telepító adatai: '.................p.h.

Telepíto rendórségi engedély száma,.

vagyonvédelmi kamarai tagsági száma,'

. ..r . .

......
'.................
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A ielenlévtík állásfoglalása szerint. a szakértcí iavaslata ala án. a bemutatott termék b soro-

lása:

Termék Besorolás
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Entrapass Special Edition jelolésu szoftveres beléptetó

kozpont

Entrapass Corporate Edition j elolésu szoftveres felti-
gyeleti kozpont

Entrapass Global Edition jelolésu szoftveres felugyeleti
kozpont

KT100 j elolésu egy aJt,os vezérloegység

KT200 j elolésu egyaJtos vezétloegység

KT300 j elolésu kétajtos vezérloegység

KT400 j elolésu négyaJtÓs v ezérloegység

ioPass SA.550 jelolésu onállÓ ajtÓvezérlo

KTNCC jelolésu hálÓ zati kommunikáciÓ s vezérloegység

VC485/USB485 jelolésu RS485 Í alakítÓ család

P225 |P225KP j elolésu ioProx olvasÓ

P3251P325KP j elolésu ioProx olvasó

P600 (w26lXSF) jelolésu nagy távols águ ioProx olvasÓ

P345MTR jelolésu multi technolÓgiás olvasÓ

P34sKPMTR jelolésu multi technolÓgiás olvasÓ billen-
tyuzettel

KT-4GFXS jelolésu kombinált ujjnyomat és proximity
kártvaolvasÓ

P1OSHL jelolésu ioProx proximity kártya

P2ODYE jelolésu ioProx proximity kártya

P3ODMG jelolésu ioProx kombinált kártya

P4OKE.Y jelolésu ioProx proximity címke

PSOTAG jelolésu ioProx proximity címke

Magas biztonsági szintií belép.
teto rends zer alkotoeleme
MABISZ ajánlás.

E'gyéb vagyonvédelmi eszkoz
MABISZ ajánlás.
Alkalmas a rendszerben vezér\ési funk.
ciÓk végreh qtására.
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Properfy Casual

A MABISZ VKB a Tyco International Ltd. lKantech Systems áItaI gyarÍott, a DSC Hungária Kft.
á|ta| forga|mazott, elozŐekben bemutatott termékeket a megjelolt védelmi fokozatban elfogadott
vagyonvédelmi eszkozként ismeri el. A besorolás alapjan avizsgá|t eszk zoket a MABISZ VKB a
tagbiztosítÓk részére elfogadásra j avasolja.

Az országos Rendór.fokapitanyság szaktisilje egyetért a MABISZ Ajrínlással, a termékek forgal-
mazásáv a| és felhaszn á|ásáv a|'

A MABISZ VKB határozata érte|mében a MABISZ Termék-megfelelóségi aján|ás csak teljes sz -

veggel másolhatÓ, sokszorosíthatÓ' abbÓl kivonat nem készíthetó.

Budape st,201 5. február 19 .
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QBP{fisurance (Europe) Ltd.
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Magyar Biztosítok Szovetsége
Association of Hungarian Insurance Companies

MAGYARPOSTA Btzt. Zrt.

Bízt. CIG PannÓnia EMABI
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BISZ VKB ve7s}ó.
trRALI B iztosító Zrt.

5 3 8ían: 1&e4#t,a 0ebe,0e1 & rs snuzilv áemrtási számri

Tel.; {1} 318-3473

Mil&ü &ííyíF 0r{Íffi6 mro$fp HmBÉ gil6j án 1 á s

Fax: {1} 337-5394

web; www.4r.a$Ldafu

ernail: info@ ma bisz. h u


