Nytsz: 4922-10-2/20110915

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje
2011. szeptember 15.

Ajánlás lejárta
2016. szeptember 30.

Termék vizsgálat helye:

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

Termék gyártó:

Fáraó 2003 Kft., Vanyarc

Termék forgalmazó:

Fáraó 2003 Kft.
H-2688 Vanyarc, Tabán út 20.

Telefonszám:
Fax:

+36-30/ 934-3805
+36-32/ 484-004

E-mail:
Honlap:

info@farao2003.hu
www.farao2003.hu

Kapcsolattartó: Hugyecz Mihály
Beosztás:
ügyvezető
A vizsgálati eljárás alapja:
-

MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
termékismertető, műszaki leírás;
bemutatott termék működőképes modellje;
roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
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 biztonsági bejárati ajtók jellemzőit, technikai paramétereit,
megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás bejárati ajtóra kidolgozott
előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:
-

a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon
történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A
rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen,  12 mm köracél tartószilárdságával
egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen,  10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);

-

a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;

-

a garancialevélen fel kell tűntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűségre vonatkozó
nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

Telepítői nyilatkozat:
Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet
kézjeggyel kell megjelölni.
Beépítés helye: ....................................................................................................................................
időpontja: .............................................................................................................................
□

Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon
történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
□
Téglafalnál legalább 15 cm mélyen,  12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
□
Betonfalnál legalább 10 cm mélyen,  10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel

□

Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt: .............................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Beépítő adatai: ............................................................................................................................... p.h.
Egyéb: .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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2. oldal

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

□

□

Termék
FÁRAÓ 10 K jelölésű egyszárnyú, kifelé nyíló,
fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó
FÁRAÓ 10 B jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló,
fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó
1 irányba, 3 reteszelési ponttal, 4 lökettel csaposan
reteszelő CISA B6515-48 zárszerkezettel, GEGE
ANS-2 vagy a MABISZ által azonos kategóriába
besorolt hengerzárbetéttel, 06460-50-0-18 fúrás- és
törésvédő vagy a MABISZ által azonos kategóriába besorolt pajzzsal; 2 darab egyedi forgópánttal; 5
darab egyedi ki-, befeszítésgátlóval

□

□

FÁRAÓ 15 K jelölésű egyszárnyú, kifelé nyíló,
fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó
FÁRAÓ 15 B jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló,
fémszerkezetű biztonsági bejárati ajtó
1 irányba, 3 reteszelési ponttal, 4 lökettel csaposan
reteszelő CISA 57615-48 zárszerkezettel, kéttollú
kulcsos működtetéssel, egyedi és gyári fúrásvédelemmel; 2 darab egyedi forgópánttal; 5 darab
egyedi ki-, befeszítésgátlóval

Besorolás
Teljeskörű mechanikai védelem
alkotóeleme
Biztonsági nyílászáró II. kategória.
10 perces áttörésgátlás.
MABISZ ajánlás.

4. osztály
MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.

Teljeskörű mechanikai védelem
alkotóeleme
Biztonsági nyílászáró I. kategória.
15 perces áttörésgátlás.
MABISZ ajánlás.

5. osztály
MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.
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A MABISZ VKB a Fáraó 2003 Kft. által gyártott és 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, 2011. szeptember 15.

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

4 9 2 2 - 1 0 - 2 / 2 0 1 1 0 9 1 5 nyilvántartási számú MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás

4. oldal

