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MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje
2011. május 19.

Ajánlás lejárta
2016. május 31.

Termék vizsgálat helye:

MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó:

VILLBAU Biztonságtechnika Kft., Budapest
GSN Electronic Company Ltd., Izrael
KODINIS RAKTAS, Litvánia

Termék forgalmazó:

VILLBAU Biztonságtechnika Kft./VILLBAU Security Systems
Ltd.
H-1182 Budapest, Üllői út 611.

Telefonszám:
Fax:

+36-1/ 297-5125
+36-1/ 294-2928

E-mail:
Honlap:

mail@villbau.com
www.gsncompany.hu; www.villbau.com

A vizsgálati eljárás alapja:
-

MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
MSZ IEC 839-1-1-4 magyar szabvány;
MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek 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 kezelők, központok, kommunikátorok, szirénák, érzékelők,
modulok, rádiós átjátszó állomás és távfelügyeleti program jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre és
távfelügyeletre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.
Biztosítói kockázatvállalás feltétele:
Szakszerű szerelést, üzembe helyezést igazoló írásos telepítői jognyilatkozat kiadása.
A biztonsági felügyeleti rendszer alkotóelemeként ajánlott termék önmagában nem, csak a
MABISZ ajánlásnak megfelelően kiépített biztonsági felügyeleti rendszer elemeként felel meg az
adott ajánlásnak.
A telepített rendszer rendelkezzen a MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlásban meghatározott telepítési okmányokkal és nyilatkozatokkal. Az ott megfogalmazott
követelményeknek megfelelően kerüljön kialakításra a diszpécserközpont.
Egyedi terméknél, Beépített termék jele: ……….. esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.
A részleges, ill. teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemeként besorolt riasztóközpont esetén szabotázsvédett, 1,2 mm vastagságú lágyacélból, vagy azzal egyenszilárdságú anyagból készült
ház alkalmazása.
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.
Beépítő adatai: ............................................................................................................................... p.h.
Telepítő rendőrségi engedély száma: ..................................................................................................
vagyonvédelmi kamarai tagsági száma:................................................................................
Egyéb: .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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2. oldal

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:
Termék
VILLBAU:

Besorolás
Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme

□

SOLO UCS-N jelölésű univerzális sziréna

MABISZ ajánlás.

□

SOLO UCS-B jelölésű univerzális akkumulátoros sziréna

VILLBAU:

Részleges elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme

□

SOLO IBS jelölésű kültéri akkumulátoros hang-, fényjelző

MABISZ ajánlás.

□

SOLO Alpha jelölésű kültéri akkumulátoros hang-, fényjelző

□

SOLO Alpha 4i jelölésű 4/8 zónás riasztóközpont

VILLBAU:

Magas szintű biztonsági
felügyeleti rendszer alkotóeleme

□

VBRC jelölésű 2W-os adatátviteli rádióadó

□

VBIP jelölésű IP kommunikátor

□

VBIP PRO jelölésű IP és telefon kommunikátor

□

ENIGMA II DR81000 jelölésű IP, telefon és rádió kommunikátor, (riasztóközpontok) jelzéseinek vételére al- A magas szintű besorolás csak
egyidejűleg biztosított alternatív
kalmas digitális vevőkészülék

□

ENIGMA II LRR-2 jelölésű rádiós átjátszó állomás

□

ALARM SyS jelölésű távfelügyeleti program ENIGMA
vevőhöz

A termék önmagában nem, csak a
MABISZ ajánlásnak megfelelően
kiépített biztonsági felügyeleti
rendszer elemeként felel meg az
adott besorolásnak.

átviteli úttal rendelkező biztonsági
felügyelet esetén érvényes. A duplikált összeköttetés hiánya esetén
az eszköz a megfelelő szintű biztonsági felügyeleti rendszer alkotóelemével kapcsolatos ajánlásokat
teljesíti.
MABISZ ajánlás.

Teljeskörű elektronikai
jelzőrendszer alkotóeleme

GSN:
□

PATROL 201PET jelölésű passzív infra érzékelő kisállat MABISZ ajánlás.
védelemmel (max. 20Kg)

□

PATROL 301 jelölésű digitális függöny passzív infra
(QUAD)

□

PATROL 401PET jelölésű digitális passzív infra érzékelő
(QUAD) kisállat védelemmel (max. 35Kg)
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3. oldal

□

PATROL 501 jelölésű digitális üvegtörés érzékelő

□

PATROL 601 jelölésű digitális függöny passzív infra MABISZ ajánlás.
(QUAD) és üvegtörés érzékelő

□

PATROL 701 jelölésű passzív infra érzékelő

□

PATROL 801 jelölésű digitális passzív infra és üvegtörés
érzékelő

□

PATROL 901 jelölésű digitális passzív infra (extrem körülményekhez)

Teljeskörű elektronikai
jelzőrendszer alkotóeleme

KODINIS:
□

SECOLink PAS 808 jelölésű 8 zónás riasztóközpont

□

SECOLink PAS 816 jelölésű 8 (max 16) zónás riasztóközpont
SECOLink PAS 832 jelölésű 8/16 (max 32) zónás riasztóközpont

□
□

SECOLink KM 20 jelölésű LCD kezelő (2x16 karakter)

□

SECOLink KM 24 jelölésű LCD kezelő (grafikus)

□

SECOLink EXM800 jelölésű bemeneti és kimeneti bővítő
modul

□

SECOLink RCM800 jelölésű 433MHz-es rádióvevő modul

KODINIS:
□

Teljeskörű elektronikai
jelzőrendszer alkotóeleme

SECOLink GSV2 jelölésű GPRS/GSM kommunikátor (so- A termék önmagában nem, csak a
MABISZ ajánlásnak megfelelően
ros)

□

SECOLink GSV3 jelölésű GPRS/GSM kommunikátor (telefonos komm. bemenet)

□

SECOLink LAN800 jelölésű IP kommunikátor

kiépített biztonsági felügyeleti
rendszer elemeként felel meg az
adott besorolásnak.
MABISZ ajánlás.
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4. oldal

A MABISZ VKB a VILLBAU Biztonságtechnika Kft., a GSN Electronic Company Ltd., továbbá a
KODINIS RAKTAS által gyártott, a VILLBAU Biztonságtechnika Kft./VILLBAU Security
Systems Ltd. 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 egyetértett 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, 2011. május 19.

.....................................
UNIQA Bizt. Zrt.
.....................................
Chartis Europe S.A.
Magyarországi Fióktelepe

.....................................
MKB Általános Bizt. Zrt.

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

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

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

SIGNAL Bizt. Zrt.

MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

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

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

GROUPAMA GARANCIA Zrt. AEGON Magyarország Zrt.

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

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

GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

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

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

CIG Pannónia EMABIT Zrt.

MABISZ VKB vezető.
QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe
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5. oldal

