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MABISZ TERMÉK-MEG

Termék vizsgálat helve: MABISZ VAcyoNvÉoBrvii És xÁrrrapcBI-ozÉsI BIZ}TT-
SÁG helyisége
H-II42 Budapest' Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: VILLBAU Biztonságtechnika Kft., Budapest
GSN Electronic Company Ltd., Izrael
KODNIS RAKTAS, Litv ánia

Termék forgalmazó: VILLBAU Biztonságtechnika Kft./VILLBAU Security Systems
Ltd.
H-i 182 Budapest, Üttcii rit ot t.

Telefonszám +36-Il 297_5I25
Fax: +36-11 294-2928

E-mail: mail@villbau.com
Honlap: www.gsncompany.hu; www.villbau.com

A vizsgálati eliárás alapia:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ IEC 839-1-!-4 magyar szabv(ny;
- MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;
- termékismeftető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Cím: 1 Ú62 Euc1apest, Andrássy Út 100' Levélcím: H-1364 Budapest Pí.236 web: www'rnabisz h''l

]ei.:i1)318-347-l Fax: {1)137-5394 ernail: info(lDrlab su.hu

Btzottsáei ülés ideie
20II. május 19.

Magyar Biztosítók Szoi,e|sége
l\sSoCiaiiol: rrí Hungarian Insurance [-cmpanies

Aiánlás leiárta
2016. május 31.
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Vizsgálat eredményének összefoglalása :

A MAGYAR BIZToSÍrÓr SZOVETSÉcB v'qcYoNVÉDELMI ÉS rÁnvpcp,LŐzÉst gI-
ZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagai betekintettek a benyújtott dokumen-
tumokba, tanulmányozták a bemutatott kezelők, központok, kommunikátorok' szlrénák, érzékelők,
modulok, rádiós át1átsző állomás és távfelügyeleti program jellemzőtt, technikai paramétereit, meg-
vizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre és

távfelügyeletre kidolgozott előirásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakszerű szerelést, izembe helyezést igazolő írásos telepítői jognyilatkozatktadása.

A biztonsági felügyeleti rendszer alkotóelemeként ajánlott termék önmagában nem, csak a

MABISZ ajánlásnak megfelelően kiépített biztonsági feltigyeleti rendszer elemeként felel meg az
adott ajánlásnak.

A telepített rendszer rendelkezzen a MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Fel-
tételei ajánlásban meghatfuozott telepítési okmányokkal és nyilatkozatokkal. Az ott megfogalmazott
követelményeknek me gfelelő en kerülj ön kialakításra a diszp écserközpont.

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

A részleges, ill' teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemeként besorolt riasztőközpont ese-
tén szabotázsvédett, I,2 mm vastagságú lágyacélből, vagy azzal egyenszilárdságú anyagból készült
ház alkalmazása.

Telepítői nyilatkozat :

Beépítéskor a következő nyIlatkozat kitc;ltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet
kézj eggy e| kell me gj elölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszemek és biztosítói kocká-
zatv áIIaIás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: ......'............p.h.

Telepítő rendőrségi engedéiy száma'.

vagyonvédelmi kamarai tagsági száma'.

Egyéb:

Cím: 1[r62 Buda'lest, Ancir'ássy irt 1CÜ

Iel.: il I 3iil .1473

le':élcírn: |1-1364 Budapest Pf' 236

Far: (.1 I 337'1394

web: vrwrv. ma bisz. lrr-

tmail; inío@) mabisz.ht,
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A ielenlévők állásfoglalása szerint. a szakértő iavaslata alapián. a bemutatott termék besoro-
lása:

Termék Besorolás
VILLBAU.. Minimális elektronikai jel-

zőr en dszer alkotó ele me
SoLo UCS-N jelölésű univerzális sziréna

SoLo UCs-B lelölésű univerzális akkumulátoros sziréna

VILLBAU:

SoLo IBS jelölésű kü1téri akkumulátoros hang-, fényjelző

Sol'o Alpha jelölésű kültéri akkumulátoros hang-, fenyjel-
ZO

D SoLo Alpha 4i jelölésű 4l8 zőnás riasztóközpont

VILLBAU:

! VBRC jelölésű 2W-os adatátviteli rádióadó

n VBIP jelölésű IP kommunikátor

! VBIP PRo jelölésű IP és telefon kommunikátor

D ENIGMA II DR81000 jelölésű IP, telefon és rádió kom-
munikátor, (riasztőközpontok) jelzéseinek vételére al-
kalmas digitális vevőkésztilék

! ENIGMA II LRR-2 jelölésű rádiós átjátsző állomás

! ALARM SyS jelölésű távfelügyeleti program ENIGMA
vevőhöz

Mac.va r B1zr'rsíiók :]zovetséqe
Ássociaiion of Hunqar_ian Itlsui'anc* Conlp,:rles

MABISZ ajánlás.

Részleges elektronikai jel-
zőrendszer alkotóeleme
MABISZ aján1ás.

Magas szintű biztonsági
felügyeleti rendszer alkotó-
eleme
A termék önmagában nem, csak a

MABISZ aj ánlásnak megfeielően
kiépített biztonsági íe1ügyeleti
rendszer elemeként felel meg az
adott besorolásnak.

A magas szinftí besorolás csak
egyidejű1eg biztosított alternatív
átvitelí úttal rendelkező biztonsági
felügyelet esetén érvényes. A dup-
likált összeköttetés hiánya esetén
az eszkiz a megfelelő szintÍt btz-
tonsági felügyeleti rendszer alko-
tóelemével kapcsolatos aj ánlásokat
teljesíti.

MABISZ ajánlás.

Telj eskörű elektronikai
j elzőrendszer alkotóeleme
MABISZ ajánlás.
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eím:1C6j Budapest, Andrássy út 1CC

T*1.:(-l)313-3ri,'3
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PATROL 201PET jelölésű passzív tnfra érzékelő kisállat
védelemmel (max.20Kg)

PATROL 301 jelölésű digitális fuggöny passzív infra
(QUAD)

PATROL 401PET jelölésű digitális passzív infra &zékelő
(QUAD) kisállat védelemmel (max. 35Kg)

!_evélcím: i-l_1-?54 Budapest Pf' 235

Fax: li) il.7 5394

web: wv;rl.r.rna bisz. hu

ema!l: info@l rnabrsz ir l-r

4841-10'4l201 10519 nyilvántartási számúMABISZTermék-megfelelőségi ajánlás 3. oldal
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PATROL 501 j elölésű digitális üvegtörés étzékelő

PATROL 601 jelölésű digitális Íiiggöny passzív infra
(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 kö-
ni1ményekhez)

l"4agyar Biztosítók Szövetsége
Association of Hungarian insurance Cornpr3nis5

Telj eskörű elektronikai
j elzőrendszer alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

Telj eskörű elektronikai
i elző rends zer a|kotőeleme
A termék önmagában nem, csak a

MABISZ ajánlásnak megfelelően
kiépített biztonsági fe1ügyeleti
rendszer elemeként felel meg az
adott besorolásnak'
MABISZ ajánlás.

!

!

!

!

!

tr

KODINIS..
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SECoLink PAS 808 jelölésű 8 zónás riasztóközpont

SECoLink PAS 816 jelölésű 8 (max 16) zőnás rtasztőköz-
pont

SECoLink PAS 832 jelölésű 8/16 (max 32) zőnás riasztó-
központ

SECoLink KM 20 jelölésű LCD keze\ő (2x16 karakter)

SE C olink l<NI 24 j elölésű LCD kezelő ( grafikus)

SECoLink ExM800 ielölésű bemeneti és kimeneti bővítő
modul

SECoLink RCM800 jelölésű 433MHz-es rádióvevő modul

KODINIS.

n SECoLink GSv2 jelölésű GPRS/GSM kommunikátor (so-
ros)

D SECoLink GSv3 jelölésű GPRS/GSM kommunikátor (te-
lefonos komm. bemenet)

! SECoLink LAN800 jelölésű IP kommunikátor

Círn: 1C62 Budapest, Andrássy út i00
Te!.: (1) 318-3473

Levélcím: H-1364 Budapest Pf.236

Fax: (1) 337-5394

web: v,rww.rnabrsz.hu

email: info@mabisz.hu
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A MABISZ VKB a VILLBAU Biztonságtechnika Kft., a GSN Electronic Company Ltd., továbbá a
KODINIS RAKTAS által gytúott, a VILLBAU Biztonságtechnika Kft./VTLLBAU Security
Systems Ltd. által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban
elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismerl el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a
MABISZ VKB a tagbizto sítók r észér e elfo gadásra j avasolj a.

Az országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetérte1t a MABISZ ajánlással, a termékek for-
galmazásával és felhas ználásáv aI.

A MABISZ VKB határozah értelmében a MABISZ Temék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szö-
veggel másolható, sokszorosítható' abbó1 kivonat nem készíthető.

Budapest, 20II. május 19.

{

MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

Safs**-
AEGON Magyarorsz ág Zrt.
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GENERALI-PROVIDEN CIN ZTI.ALLIAN2
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CIG Pannónia EMABIT Zrt. MABÍSZ VKB vezető.

QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe
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f,ínr: i062 Budapesi, Ancli-ássy út 1c0'

Te!": i1) 318-3473

Levélcím: ii-\364 Budapest li' 236

Fax; {1 ) 1 Jt -5394

web: r.vv;w.mabisz hu

ernaii: infc@mabisz hrr
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MABI9Z Termék-megf elelős égi ajánláshoz

T ár gy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések,
kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABIsz vKB Bizottsági ütés eredménye és tapasztalatai:
A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és be-
sorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakér1őnek az előzőekben bemuta-
tott kezelők, központok' kommunikátorok, szjrénák, &zékelők, modulok, rádiós átjátsző
állomás és távfelügyeleti program biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakéttői kie gé szíté s :

Kerekes János írásos szakértő:, véleményét a felmerült kérdésekre adott váIaszatval egé-
szitette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzész

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény,
illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazatta| e7fo-
gadták a szakét1őnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására, előter-
jesztett javaslatá1.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Bőti László

Ács Tamás

Barcsai Zsuzsanna

Deliága Judit

Illés Mihály

Tóth Tibor

Zolnayné JokkelEdit

Kiss József

Ribb Adrienn

Budapest, 20II. május 19.

{írr:;1c62 3'.ldapest, AnJr'á:sv út i0O
Te!.; i1) li8-3473
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CIG Pannónia EMABIT Zl1.

MKB Általános Btzt. Zrt.

ALLIANZ HLINGÁRIAZI:.

Chartis Europe S.A.

GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.

MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

Pluto Mérnöki Iroda Kft.

Pluto Mémöki Iroda Kft.

Levéicírn: l-i"36ii Eudapesr Pf' 236

Frx: {1) -13-7-5.-r3li
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