Nytsz: 3838-10-4/20070823

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Ajánlás lejárta
2012. augusztus 31.

Bizottsági ülés ideje
2007. augusztus 23.

Termék vizsgálat helye:

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

Termék gyártó:

Menvier Csa. S.R.L., Olaszország
Jablotron s.r.o., Csehország

Termék forgalmazó:

MODERN ALARM Kft.
H-1134 Budapest, Kassák Lajos u. 61.

Telefonszám:
Fax:

+36-1/ 237-1915
+36-1/ 339-4602

E-mail:
Honlap:

modernalarm@modernalarm.hu
www.modernalarm.hu

Kapcsolattartó: Kristóf István
Beosztás:
ügyvezető igazgató
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 vezetékes- és vezeték nélküli nyitásérzékelők, központi egység, kommunikátorok, vezetékes- és vezeték nélküli kezelőegységek, üvegtörés és PIR

mozgásérzékelők, hangjelzők, vevőegységek, proximity kártyák és olvasó, valamint interfész 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
Menvier 414 jelölésű befúrható bronz nyitásérzékelő

□

Menvier 415 jelölésű befúrható nyitásérzékelő

□

Menvier 424 TF jelölésű befúrható nyitásérzékelő
fém ajtóba

□

Menvier 403 jelölésű felületre szerelhető nyitásérzékelő fém ajtóba

□

Menvier 405 jelölésű befúrható nyitásérzékelő

□

Menvier 450 N jelölésű nyitásérzékelő garázsajtóra

□

Menvier 1003N jelölésű nagybiztonságú, külső
mágneses tér ellen védett nyitásérzékelő

Besorolás
Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme
MABISZ ajánlás.
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Termék
Besorolás
Jablotron JA-80K jelölésű központi egység alaplap- Minimális elektronikai jelzőrendpal és rádiós modullal
szer alkotóeleme
MABISZ
ajánlás.
Jablotron JA-80F jelölésű vezeték nélküli LCD kezelőegység
Jablotron RC-80 jelölésű 4 vagy 2 nyomógombos
távirányító
Jablotron RC-88 jelölésű vezeték nélküli
pánikjeladó
Jablotron RC-89 jelölésű vezeték nélküli ajtócsengő
nyomógomb
Jablotron JA-80P jelölésű vezeték nélküli PIR mozgásérzékelő
Jablotron JA-80PB jelölésű vezeték nélküli kombinált PIR/üvegtörés érzékelő
Jablotron JA-80M jelölésű vezeték nélküli nyitásérzékelő
Jablotron JA-85P jelölésű vezeték nélküli miniatűr
PIR mozgásérzékelő
Jablotron JA-85B jelölésű miniatűr akusztikus
üvegtörés érzékelő
Jablotron JA-82M jelölésű vezeték nélküli ablaknyitás érzékelő
Jablotron JA-80A jelölésű vezeték nélküli kültéri
hang-fény jelző
Jablotron UC-82 jelölésű vezeték nélküli vevőegység
Jablotron AC-82 jelölésű vezeték nélküli vevőegység
Jablotron PC-01 jelölésű proximity kártya
Jablotron PC-02 jelölésű kulcskarikára fűzhető
proximity azonosító címke
Jablotron JA-80E jelölésű vezetékes LCD kezelőegység
Jablotron JA-80H jelölésű vezetékes kültéri kezelőegység
Jablotron JA-80N jelölésű vezetékes kültéri
proximity olvasóegység
Jablotron WJ-80 jelölésű interfész egység JA-80H
és JA-80N csatlakoztatásához

3838-10-4/20070823 nyilvántartási számú MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás

3. oldal

□

Termék
Besorolás
Jablotron JA-80V jelölésű LAN/PSTN kommuniká- Megfelelő szintű biztonsági feltor JA-80K-hoz
ügyeleti rendszer eleme
MABISZ ajánlás.

□

Jablotron JA-80Y jelölésű GSM/GPRS kommuni- Egyéb vagyonvédelmi eszköz
MABISZ ajánlás.
kátor JA-80K központhoz

Képes GSM és Internet hálózaton keresztül
riasztás és állapot jelzéseket továbbítani a
távfelügyelet felé, ill. távbeszélőre hang, ill.
SMS szöveges riasztási üzenetek formájában.

□

Jablotron JA-80L jelölésű vezeték nélküli beltéri Egyéb vagyonvédelmi eszköz
MABISZ ajánlás.
hangjelző

A riasztórendszer részeként jelzi a belépési,
kilépési késletetés időzítőjének működését,
beltéri hangjelzőként riasztási jelzést és a
csatlakozó aljzatból történő kihúzása esetén
riasztás hitelesítési szabotázsjelzést ad.

A MABISZ VKB a Menvier Csa. S.R.L., valamint a Jablotron s.r.o. által gyártott, a MODERN
ALARM 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 és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 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. augusztus 23.
.....................................

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

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

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.

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

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

IRM

MABISZ VKB vezető

SIGNAL Bizt. ZRt.
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