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MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje
2012. június 21.

Ajánlás lejárta
2017. június 30.

Termék vizsgálat helye:

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

Termék gyártó:

SOMFY SAS., Franciaország

Termék forgalmazó:

SOMFY Kereskedelmi Kft.
H-1103 Budapest, Gyömrői út 105.

Telefonszám:
Fax:

+36-1/ 814-51-20
+36-1/ 814-51-21

E-mail:
Honlap:

info@somfy.hu
www.somfy.hu

Kapcsolattartó: Román Tamás
Beosztás:
kereskedelmi képviselő
A vizsgálati eljárás alapja:
-

MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
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 vezérlők, érzékelők, modulok, szirénák, kamera, kártya és
kezelőfelület jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették
a MABISZ ajánlás elektronikai és videótechnikai jelzőrendszerre, kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:
Szakszerű szerelés, üzembe helyezés.
A telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.
Egyedi terméknél, Beépített termék jele: ……….. esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.
Telepítői nyilatkozat:
Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt:
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
2400438 jelölésű nyitásérzékelő redőnyökhöz

Besorolás
Egyéb vagyonvédelmi eszköz

Alkalmas az illetéktelen behatolás
jelzésének biztosítására.

□

1875061 jelölésű kültéri mozgásérzékelő

Egyéb vagyonvédelmi eszköz

Kültéri alkalmazás esetén.
Alkalmas az illetéktelen behatolás
jelzésének biztosítására.

□

2400443 jelölésű füstérzékelő

Egyéb vagyonvédelmi eszköz
Alkalmas füst érzékelésére.

□

2400509 jelölésű vízszivárgás érzékelő

Egyéb vagyonvédelmi eszköz

Alkalmas vízszivárgás érzékelésére.
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□

Termék
2400800 jelölésű áramszünet érzékelő

Besorolás
Egyéb vagyonvédelmi eszköz

Alkalmas hálózati tápfeszültség
kimaradásának érzékelésére, jelzés
küldésére.

□

1875070A jelölésű központi riasztóvezérlő, internet csatla- Minimális elektronikai jelkoztatási lehetőséggel
zőrendszer alkotóeleme

□

2401085 jelölésű GSM modul

□

1875003 jelölésű beltéri mozgásérzékelő

□

1875004 jelölésű mozgásérzékelő nagytestű háziállatok esetén

□

1875060 jelölésű mozgásérzékelő 40cm-nél kisebb háziállatok esetén

□

1875056 jelölésű nyitásérzékelő ajtókhoz

□

1875058 jelölésű nyitásérzékelő ablakhoz, üvegtörés érzékelővel

□

2400437 jelölésű audioszonikus üvegtörés érzékelő

□

2400551 jelölésű nyitásérzékelő garázskapukhoz

□

1875055 kártya jelölésű LCD-s kezelőfelület + proximity
kártya

□

1875064 jelölésű be/ki kapcsolásra alkalmas távvezérlő (2
gombos)

□

1875065 jelölésű be/ki kapcsolásra, zónavezérlésre alkalmas
távvezérlő (4 gombos)

□

1875044 jelölésű Be/Ki kapcsolásra alkalmas távvezérlő (6
gombos)

□

1875063 jelölésű nyomógombos kezelőfelület

□

1875067 jelölésű proximity kártya

□

1875029 jelölésű beltéri sziréna

□

1875068 jelölésű kültéri sziréna, fényjelzővel

□

240189 jelölésű IP kamera

MABISZ ajánlás.

Ajánlott videotechnikai
eszköz
MABISZ ajánlás.
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A MABISZ VKB a SOMFY SAS. által gyártott, és a SOMFY Kereskedelmi 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, 2012. június 21.
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UNIQA Bizt. Zrt.
.....................................

Chartis Europe S.A.
Magyarországi Fióktelepe
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MKB Általános Bizt. Zrt.

.....................................
ORFK
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QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe

MAGYAR POSTA 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.
SIGNAL Bizt. Zrt.
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