
�MaBISZ Magyar Biztositok Szovetsege 
Association of Hungarian Insurance Companies 

Nytsz: 6031-10-4/20210617 

MABISZ TERMEK-MEGFELEL6SEGI AJANLAS 

Bizottsti.gi ii/is ideie 
2021. junius 17. 

Ailln/as lejarta 
2026. junius 30. 

Termek vizs11,alat helye: MABlSZ VAGYONVEDELMI ES KARMEGELOZESI BIZOTT- 
SAG helyisege 
H-1142 Budapest. Sziinyi ut 51/B. 

Termek gy3rt6: VILLBAU Biztonsagtechnika Kft., Budapest 
GSN Electronic Company Ltd., lzrael 
KODINIS RAKT AS, Litvania 

Termek forgalmazc'i: VILLBAU Biztons3gtechnika Kft. 
H-1182 Budapest, Ulloi ut 611. 

Telefonszam: +36-1/297-5125 

E-mail: mail@villbau.com 
Honlap: www.villbau.com 

Kapcsolattart6: Kiss Peter 
Beosztas: UgyvezetO 

A vizsg31ati elj3r:is alapja: 

- MABISZ Betoreses Lopas- es Rablasbiztositas Technikai Feltetelei ejanlas; 
- MSZ !EC 839-1-1-4 rnagyar szabvany; 
- MSZ EN 50131-1 riaszt6rendszerek, behatolasjelzo rendszerek magyar szabvany; 
- termekismerteto, miiszaki leiras; 
- bemutatott termek mukodokepes modellje; 
- miiszak.i szakertci velemeny. 

Cim: 1062 Budapest, Andr�ssy ut 93. 

Tel.: (1) 802-8400 
Levf:1clm: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297 

Fax: (1) 802-8499 
web: www.mabrsr.nu 

email: lnfo@mablsz.hu 
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Vizs2;3.lat eredmenyenek Osszefoglal8sa: 

A MAGYAR BIZTOSiT6K SZOVETSEGE VAGYONVEDELMI ES MRMEGEL6ZESI BI 
ZOTTSJ\GA (tovabbiakban: MABISZ VKB) jelenlevo tagjai betekintettek a benyujtott dokumen 
tumokba, tanulmanyoztak a bemutatott kezel6k, kOzpontok, kommunikatorok, szirenak, erzekelok, 
modulok, radios atjatszo allomas es t3.vfelilgyeleti program jellemz6it, technikai parametereit, meg 
vizsgaltak felepitestlket, valamint attekintettek a MABISZ ajanlas elektronikai jelz6rendszerre es 
tavfelugyeletre kidolgozott el&irisait, rneghallgattak a szak6rt6i velemenyt. 

Biztosit6i kock8Zatv311ahis feltetele: 

Szakszen'.i szerelest, ilzembe helyez6st igazol6 Irasos telepitOi jognyilatkozat kiadasa. 

A biztonsagi fe!Ugyeleti rendszer alkotcelemekent ajanlott termek Onmag.iban nem, csak a MA 
BISZ ajanlasnak megfelel6en kiepitett biztonsagi felilgyeleti rendszer elemekent felel meg az adott 
ajanlasnak. 

A telepftett rendszer rendelkezzen a MABISZ Berorcscs Lopas es Rablasbiztositas Technikai Fel 
tetelei ajanlasban meghatarozott telepitesi okm.inyokkal es nyilatkozatokkal. Az ott megfogalmazott 
kovetelmenyeknek megfelel6en kertlljon kialakitasra a diszpecserkozpont. 

Egyedi termeknel, BeCpitett term Ck jele: eseten a telepit6nek kell kiegeszitenie a jeldlest. 
A reszleges, ill. teljeskorti elektronikai jelzOrendszer alkotoelemekent besorolt riaszt6k5zpont ese 
ten szabotazsvedert, 1,2 mm vastagsagu lagyacelbol, vagy azzal egyenszilardsagu anyagb61 kesztllt 
haz alkalmazasa. 

TelepitOi nyilatkozat: 

Beepiteskor a k5vetkez6 nyilatkozat kitoltese javasolt; a telepitett, aj.inlott termek el6tti negyzetet 
kezjeggyel kell megjelolni. 

Telepites helye: . 

id6pontja: . 

Telepitest, tizembe helyezest a jelenleg ervenyes MABISZ ajanlasrendszernek es biztosit6i kocka 
zatvallalas feltetelenek megfelel6en, szakszeriien vegeztem. 

Beepito adatai: p.h. 
TelepitO rendorsegi engedely szama: . 

vagyonvedelmi kamarai tagsagi szama: . 

Egyeb: 

Cim: 1062 Budapest, Andrassy ut 93 

Tel.: (1) 8028400 

Levi!lcfm: H1381 Budapest 62., Pf 1297 

Fax: (1) 8028499 

web: www.matxsz hu 

email: 1nfo@mab1sz hu 
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A jelenlevOk aH3sfoglal3sa szerint, a szakirtO javaslata alapj3n, a bemutatott termek besoro 
hlsa: 
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Termek 
VBRC4 [elolesu 2Wos adatatviteli radioado 

VBRC5 jelolesti 2Wos adatatviteli radioado 

VBIP jelolesti IP (Ethernet) kommunikator 

VBIPG jelolesu IP (Ethernet) es GSM/GPRS kommunika 
tor 

VBG jelolesu GSM/GPRS kommunikator 

ENIGMA II DRSIOOO jelolesti IP, telefon es radio kom 
munikator, (riaszt6k0zpontok) jelzeseinek vetelere al 
kalmas digitalis vevokesztllek 

ALARM Commander jel516sii tavfelugyeleti program 
ENIGMA vev6h5z 

ENIGMA IP2 jelolesu asztali IP vevokeszulek 

SECOLink GSV6 jelolesu GPRS/GSM kommunikator 

SECOLink GSV7 jelolesti GPRS/GSM kommunikator 

SECOLink LAN800 jelolesti IP kommunikator 

Besorohis 
Magas szintii. biztons3.gi 
feliigyeleti rendszer alkotO 
eleme 
MABISZ ajanlas. 

A termek cnmagaban nem, csak a 
MABISZ ajanlasnek megfelell>en 
ki6pitett blztonsagl felUgyeleti 
rendszer elemekent felel meg az 
adott besorolasnek. 
A magas szinn1 besorolas csak 
egyidejil.leg biztositott altemativ 
atviteli Uttal rendelkezO biztonsllgi 
felUgyelet eseren ervenyes. A dup 
likalt osszekcttetes hilinya eseten 
az eszkOz a megfelel6 szintu biz 
tonsagi fe!Ugyeleti rendszer alko 
roelemevel kapcso\atos ajanlasokat 
teljesiti. 

MegfelelO szintii biztons3gi 
feliigyeleti rendszer alkot6 
eleme 
MABTSZ ajanlas. 

A termek cnmagaban nem, csak a 
MABISZ ajanlasnak megfelelOen 
kiepltett biztonsagi fe!Ogyeleti 
rendszer elemekent felel meg az 
adott besorolasnak. 
A magas szintii besorolas csak 
egyidejUleg biztositott altematfv 
iitviteli Uttal rendelkezO bizronsagi 
felilgyelet eseten ervenyes. A dup 
likalt csszekottetes hianya eseten 
az eszkcz a megfelel6 szintii biz 
tonsagl fe!Ugyeleti rendszer alko 
tcelemevel kapcsolatos ajanlasokat 
teljesiti. 

Cim: 1062 Budapest, Andrilssy lit 93 

Tel.: (1) 8028400 

Levetclm: H1381 Budapest 62., Pr. 1297 

Fax: (1) 8028499 

web: www.mablsz.hu 

email: lnfo@mab1sz.hu 
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D PATROL 103 kombinalt mozgaserzekelc (infra + mikro 
hullam) 

TeljeskOrii elektronikai 
jelz6rendszer alkotOeleme 
MABISZ aianlas. 

o PATROL 201 jelolesti passziv infra erzekelc kisallat vede 
lemmel (max. 20 kg) 

o PATROL 203 jelolesu passziv infra erzekelo kisallat vede 
lemmel (max. 20 kg) 

o PATROL 301 jelol6sii digitalis ftiggOny passziv infra 
(QUAD) 

o PATROL 401 jelol6sii digitalis passzfv infra 6rz6kel6 
(QUAD) kisallar vedelemmel (max. 35 kg) 

o PATROL 403 jelol6sii digitalis passziv infra erzekele 
(QUAD) kisallat vedelemmel (max. 35 kg) 

o PATROL 501 jelOl6sii digitalis tivegt5r6s erzekelo 

o PATROL 601 jel516sii digitalis fiiggOny passziv infra 
(QUAD) es uvegtdres erzekelo 

o PATROL 701 jel516sii passziv infra erzekelo 

o PATROL 703 jel516sii passziv infra 6rz6kel6 

o PATROL 801 jel516sii digitalis passziv infra es Uvegtor6s 
6rz6kel6 

o PATROL 803 jel516sii digitalis passzfv infra es uvegtores 
erzekelf 

o PATROL 901 jelol6sii digitalis passziv infra (extrem ko 
rtllmenyekhez) 

o PATROL 903 jeldlesu digitalis passziv infra (extrem k5 
rtllmenyekhez) 

c SECOLink PAS 808 jelolesti 8 zonas riaszt6k5zpont 

o SECOLink PAS 816 jelol6sii 16 zonas riaszt6k5zpont 

o SECOLink PAS 832 jelolesti 8/16 (max 32) zones riaszt6 
k0zpont 

Cim: 1062 Budapest, Anorassv ut 93. 

Tel.: (1) 802-8400 

Levt!ldm: H-1381 Budapest 62., pf 1297 

Fax: (1) 802-8499 

web: www.mablsz hu 

email: mfo@mab1sz.hu 
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0 SECOLink P64 jelolesti max 64 zonas riaszt6k5zpont 868 TeljeskOrii elektronikai 
MHz vevOvel jelz6rendszer alkot6eleme 

MABISZ ajanlas. 
0 SECOLink P16 jelolestl max 16 zonas riaszt6k5zpont radio Kizftr6Jag vezetekes kiepues ese 

vevOvel ten. 

Minim3lis clektronikai jel 
ziirendszer alkot6eleme 
MABISZ ajanlas. 
vezetek nelktlli (nidi6s) kialakitas 
eseten. 

0 SOLO IBS jelolesti ktllteri akkumulatoros hang, fenyjelzo Reszleges elektronikai jel 
z6rendszer alkot6eleme 
MABISZ aianlas. 

0 SECOLink BKl radios nyitaserzekelc Minim3lis elektronikai jel 
ziirendszer alkot6eleme 

0 SECOLink BK3 radios nyitaserzekelc MABISZ ejanlas. 

0 SECOLink BP2 radios mozgaserzekelo (infra) 

Cim: 1062 Budapest, Andrilssy ut 93 

Tel.: {1) 802·8400 

Levelctm: H-1381 Budapest 62., Pf 1297 

Fax: (1) 802-8499 
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A MABISZ VKB a VILLBAU Biztonsagtechnika Kft., a GSN Electronic Company Ltd., tovabba a 
KODINIS RAKTAS Altai gyartott, a VILLBAU Biztonsagtcchnika Kft. Altai forgalmazott, elozo 
ekben bemutatott termekeket a megje!Olt vedelmi fokozatban elfogadott vagyonvedelmi eszkozkent 
ismeri el. A besorolas alapjafl a vizsgalt eszk.OzOket a MABISZ VKB a tagbiztosit6k reszere elfoga 
dasra javasolja. 

Az Orszagos Rendorfdkapitanysag szaktisztje egyetertett a MABISZ ajanlassal, a termekek for 
galmazasaval es felhasznalasaval. 

A MABISZ VKB hatarozata ertelmeben a MABISZ Termekmegfelelcsegi alanlas csak teljes szO 
veggel ma5olhat6, sokszorosfthat6, abb61 kivonat nem k6szfthet6. 

Budapest, 2021. jimius 17. 

GENERALI Bi osit6 Zrt . 

..... !.:.lltc·············· 

izt. Zrt. 
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