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A vizsgálati eljárás alapja:
-

MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;
MSZ EN 50136-1-1 riasztás-átviteli rendszerek és berendezések magyar szabvány;
termékismertető, műszaki leírás;
bemutatott termék működőképes modellje;
műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:
A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott behatolásjelző központok, infrasorompók, kezelők, bővítők,
PIR- és kombinált mozgásérzékelők, valamint beléptető rendszer elemek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:
Szakszerű szerelést, üzembe helyezést igazoló írásos telepítői jognyilatkozat kiadása.
Egyedi terméknél, Beépített termék jele: ……….. esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.
A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.
Telepítői nyilatkozat:
Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet
kézjeggyel kell megjelölni.
Telepítés helye: ..................................................................................................................................
időpontja: ............................................................................................................................
Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.
Telepítő adatai: .............................................................................................................................. p.h.
Telepítő rendőrségi engedély száma: .................................................................................................
vagyonvédelmi kamarai tagsági száma: ...............................................................................
Egyéb: .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

□

Termék
DS160 jelölésű ajtó fölé szerelhető, ajtó nyitásához
alkalmazható passzívinfra mozgásérzékelő (12-30
V DC, vagy AC tápfeszültséggel)

□

DS308EA jelölésű tükrös optikával, quad érzékelővel rendelkező, kitakarást, spray-vel történő lefújást jelző passzívinfra mozgásérzékelő

□

DS9360 jelölésű kombinált (mikrohullámú
passzívinfra) mennyezeti mozgásérzékelő

Besorolás
Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

és
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□

Termék
DS422i, DS426i jelölésű bel-, és kültéri két sugaras
infrasorompó (eltérő hatótávolsággal)

Besorolás
Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme
MABISZ ajánlás.
Beltéri alkalmazás esetén.

Egyéb vagyonvédelmi eszköz
MABISZ ajánlás.
Kültéri alkalmazás esetén.
Alkalmas az illetéktelen behatolás jelzésének biztosítására.

□

DS7420i jelölésű kettős telefonvonal-, és sziréna- Teljeskörű elektronikai jelzőrendfigyelő
szer alkotóeleme

□

DS7430 jelölésű multiplex bővítő modul

□

DS7432E jelölésű nyolc bemenetű bővítő modul

□

DS7433E jelölésű nyolc bemenetű, központi panel
jelzővonal-bővítő modul

□

DS7436 jelölésű kéthurkos multiplex bővítő modul
(7430 két önálló busz-vonallal)

□

DS7457i, DS7457iE, DS7457iF jelölésű érzékelőbe
telepíthető egyzónás multiplex bemenet (egyedi
címzésűvé alakítható az érzékelő)

□

DS7465i jelölésű be-, kimeneti modul, potenciálmentes kontaktussal

□

CC408 jelölésű 8 zónás, 2 partíciós behatolásjelző Részleges elektronikai jelzőrendközpont (Solution880)
szer alkotóeleme

□

CC880 jelölésű 16 zónás, 4 partíciós behatolásjelző
központ (Solution16)

□

CP508L (B/W) jelölésű 8 zónás, LCD kijelzős keze- Részleges elektronikai jelzőrendlőegység, Solution behatolásjelző központhoz szer alkotóeleme
MABISZ ajánlás.
(Blue/White háttérvilágítással)

□

CP508 (W) jelölésű 8 zónás, LED kijelzős kezelőegység, Solution behatolásjelző központhoz

□

CP516L (B/W) jelölésű 16 zónás, LCD kijelzős
kezelőegység, Solution behatolásjelző központhoz

□

CP516 (B/W) jelölésű 16 zónás, LCD kijelzős kezelőegység, Solution behatolásjelző központhoz

MABISZ ajánlás.
Alkalmas DS7400Xi jelzőközpont funkcióinak bővítésére.

MABISZ ajánlás.

Alkalmas Solution jelzőközpont kezelésének biztosítására.
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□

Termék
CP516A (W/LW/LB) jelölésű 16 zónás, partíciós
kezelőegység, Solution behatolásjelző központhoz

Besorolás
Részleges elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme
MABISZ ajánlás.
Alkalmas Solution jelzőközpont kezelésének biztosítására.

□

CP500A (W/LW/LB) jelölésű 8 zónás,
partícionálható kezelőegység, Solution
behatolásjelző központhoz

□

CP500P (W) jelölésű mester partícionált kezelő
Solution behatolásjelző központhoz

□

CC813 jelölésű rádiófrekvenciás/ kulcsos kapcsolós
vezérlő egység-illesztő

□

CC883 jelölésű nyolczónás bővítő kártya (többféle
REOL)

□

CC885 jelölésű nyolczónás bővítő kártya (egyféle
REOL)

□

CC888 jelölésű hangmodul (riasztás esetén előre
programozott telefonszámokra szöveget küld)

□

AEC-4W-UPS1 jelölésű Access Easy kontroller, 4 Magas biztonsági szintű beléptető
olvasóhoz, Wiegand
rendszer alkotóeleme

□

BIS-ACE jelölésű Building Integration System –
Access Engine Szoftver

□

AMCx jelölésű Access Modular Controller –
beléptető kontroller a BIS-ACE-hez

□

AEC-4W-EXT jelölésű Access Easy kontroller bő- Magas biztonsági szintű beléptető
vítő panel, 4 olvasóhoz, Wiegand
rendszer alkotóeleme

□

AEC-8I8O-EXT jelölésű Access Easy 8 be-/ 8 ki- Beléptető rendszer opcionális tartozékai.
meneti bővítő panel

□

AEC-SER-EXT jelölésű Access Easy bővítő panel
RS485 kapcsolathoz

□

AEC-SWx jelölésű Access Easy szoftver készlet

□

AEC-MAS-UPS1 jelölésű Access Easy Master bővítő panel

□

ARD-R10 jelölésű HID Wiegand 13,56MHz-es
proximity olvasó

□

ARD-R30 jelölésű HID Wiegand 13,56MHz-es
proximity olvasó

Részleges elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme
MABISZ ajánlás.
Alkalmas Solution jelzőközpont funkcióinak bővítésére.

MABISZ ajánlás.

MABISZ ajánlás
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□

Termék
Besorolás
ARD-R40 jelölésű HID Wiegand 13,56MHz-es Magas biztonsági szintű beléptető
proximity olvasó
rendszer alkotóeleme
MABISZ ajánlás

□

ARD-RK40 jelölésű HID Wiegand 13,56MHz-es Beléptető rendszer opcionális tartoproximity olvasó, billentyűzettel
zékai.

□

ARD-ProxPointPlus jelölésű HID Wiegand
proximity olvasó
AMCx-8IO jelölésű 8 be-/ 8 kimenetű bővítő AMC
kontrollerhez

□
□

AMCx-16IO jelölésű 16 be-/ 16 kimenetű bővítő
AMC kontrollerhez

A MABISZ VKB a Bosch Security Systems által gyártott, a Bosch Biztonságtechnikai Rendszerek Ker. Kft. által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban
elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a
MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.
Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.
A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.
Budapest, 2007. szeptember 20.
.....................................

.....................................

....................................

QBE ATLASZ Bizt. Zrt.

UNIQA Bizt. Zrt.

MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

.....................................

.....................................

....................................

AIG Hungary

OTP GARANCIA Bizt. ZRt.

AEGON Magyarország ZRt.

.....................................

....................................

.....................................
GROUPAMA Bizt. Zrt.

.....................................
ORFK

GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.ALLIANZ HUNGÁRIA Bizt. Zrt.

..................

....................................
MABISZ VKB vezető

SIGNAL Bizt. ZRt.
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