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MABISZ TERMEK-MEGFELEL6SEGI ATANLAS 

Bizottstigi Ules ideje 
2021. okt6ber 21. 

Ajanlds le;tirta 
2026. okt6ber 31. 

TermCk vizsg81at helye: MABISZ VAGYONVEDELMI ES KARMEGEL6ZESI BIZOTT- 
SAG helyisege 
H-1142 Budapest, Szcnyi ut 51/B. 

TermCk gy3rt6: Digital Security Controls, Kanada 

TermCk forgalmaz6: Tyco Security Products 
H-1097 Budapest, Gubacsi ut 6b-1. 

Telefonszam: +36-70/ 425-2560 

E-mail: miklos.marthi@ici.com 
Honlap: www.tyco.com 

Kapcsolattart6: Mikl6s Marthi 
Beosztas: Technical sales trainer 

A vizsg8.lati eJi8r8s alapja: 

- MABISZ Betoreses Lopas- es Rablasbiztositas Technikai Feltetelei ajanlas; 
- MSZ EN 50131-1 riaszt6rendszerek, behatohisjelz6 rendszerek magyar szabvany; 
- termekismerteto, miiszaki leiras; 
- bemutatott termek mii.k:Od0k6pes rnodellje; 
- miiszaki szakenoi velemeny. 

Vizs2,3.lat eredml!nyl!nek Osszefoe;lal3sa: 

A MAGYAR BIZTOSiTOK SZ6VETSEGE VAGYONVEDELMI ES KARMEGEL6ZESI BI- 
ZOTTSAGA (tovabbiakban: MABISZ VKB) jelenlevo tagjai betekintettek a benyujtott dokurnen- 
tumokba, tanulmfillyoztak a bemutatott riaszt6kOzpontok jellemzOit, technikai parametereit, meg- 
vizsgaltak felepftesuket, valamint attekintettek a MABISZ ajanlas elektronikai jelzOrendszerre ki- 
dolgozott eloirasait, meghallgattak a szakertci velemenyt. 

Clm: 1062 Budapest, Andrassy lit 93. 

Tel.: (1) 802-8400 

Levelcim: H-1381 Budapest 62., ?f. 1297 

Fax: (1) 802-8499 

web: www.mablsz.hu 

email: rnfo@mablsz.hu 



(g)MaBISZ 

Biztosit6i kock3.zatv811al:is feltCtele: 

Magyar Biztosit6k Sziivetsege 
Association of Hungarian Insurance Companies 

Szakszen1 szereles, ilzernbe helyezes. 

A telepftett, ajanlott termek e!Otti negyzetet kezjeggyel kell megjelolni. 
Egyedi termeknel, BeCpitett term Ck jele: eseten a telepit6nek kell kiegeszitenie a jelolest. 
A reszleges, ill. teljeskOn1 elektronikai jelzOrendszer alkot6elemek6nt besorolt riaszt6k6zpont ese 
ten szabctazsvedett, 1,2 mm vastagsagu litgyac6lb61, vagy azzal egyenszilitrds.igll anyagb61 k6sztilt 
haz alkalmazasa. 

A rendszerben felhaszrnilt tapegyseg rendelkezzen MEEI enged6llyel vagy CE jeldlessel. 

Telepit6i nyilatkozat: ,., 

Beepiteskor a k5vetkez6 nyilatkozat kitcltese javasolt; a telepitett, ajanlott termek elOtti n6gyzetet 
k6zjeggyel kell megjelolni. 

Telepites he lye: . 

idOpontja: . 

Telepitest, tizembe helyezest a jelenleg ervenyes MABISZ aj.inl.isrendszemek es biztosit6i kocka 
zatvallalas feltetelenek megfelelOen, szakszeriien vegeztem. 

Beepitf adatai: p.h. 
TelepftO rend0rs6gi enged6ly szama: . . cd I . k . · . . vagyonve e nu amarai tagsagr szama: . 
Egyeb: 

Cim: 1062 Budapest, Andr.issy Ut 93. 

Tel.: (1) 802·8400 

Levelclm: H-1381 Budapest 62., Pr. 1297 

Fax: (1) 8028499 

web: www.mablsz.hu 

email: 1nfo@mablsz.hu 
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A jelenlCvOk alhisfoe;lahisa szerint, a szakCrtO javaslata alapj3n, a bemutatott termek besoro 
1:isa: 

0 

0 

0 

Termek 
PC1616 jelolesu riaszt6kiizpont; 6 (16) vezetekes, 32 

vezet6k n6lkilli zonaval 

PC1832 jel516sii riaszt6k0zpont; 8 (32) vezetekes, 32 
vezet6k nelkuli z6n.ival 

PC1864 jelolesu riaszt6kiizpont; 8 (64) vezetekes, 32 
vezet6k nelkuli z6mival 

Bcsorohis 
TeljeskOrii elcktronikai jelzO 
rendszer alkotoeleme 
Kizir6Jag vezetekes erzeke16 a\kalmazAsa 
eseten. 
MABISZ ajanlas. 

Minim31is clektronikai jelzO 
rendszer alkotOeleme 
Legalabb I db l'll.di6frekvenci3s erzekelc 
alkalrnazasa eseten. 
MABISZ ejanlas. 

A MABISZ VKB a Digital Security Controls altal gyartott, a Tyco Security Products altal forgal 
mazott, el6z6ekben bemutatott termekeker a megjelolt vcdelmi fokozatban elfogadott vagyonve 
delmi cszkozkent ismeri el. A besorolas alapjan a vizsgalt eszk5z5ket a MABISZ VKB a tagbiztosi 
t6k rcszcre elfogadasra javasolja. 

Az Orszagos Rendorfokapitanysag szaktisztje egyetert a MABISZ Ajanlassal, a termekek forgal 
rnazasaval es felhasznalasaval. 

A MABISZ VKB hatarozata ertelmeben a MABISZ Termekmegfelelosegi ajanlas csak teljes szo 
veggel masolhato, sokszorosithat6, abb61 kivonat nem keszlrheto. 

Budapest, 2021. okt6ber 21. 

GENERALI Bi osit6 Zrt. 
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MAGYAR·P�T{Bizt. Zrt. 

�--·················· 
AEGON Magyarorsl.ag Zrt. 

........ t'W············ C\Dl,� 
MABI/sZ VKB eln6k. 

KOBE Kozepeuropai Kclcsonos Bizt. EgyesG!et 

Cim: 1062 Budapest, Andrassy lit 93. 

Tel.: (1) 8028400 

Levelclm: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297 

Fax: (1) 802-8499 

web: www.mablsz.hu 

email: info@mablsz.hu 
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