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nnnnrsz renunx-vlEc
Aiúnlás leiúrta
2019. október 31.

Bizottsúei ülés ideie
2014. október 16.

Termélr vizs gálat helye

:

MABISZ VAGYoNvÉoprm ÉsrÁrulEGELÓZESI
BIZOTTSÁG helyisége
H-Ir42 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó:

Altek Electronics Co. LTD., I(na

Termék forgalmazó:

WM RendszerházKft.
H-I222 Budapest Villa utca

Avizsg@

Telefonszám:
Fax:

+36-Il 310-]0]6
+36-Il 31,9-8249

E-mai1:

Honlap:

sales@m2mserver.com
www,m2mserver.hlt

I(apcsolattartó:
Beosztás:

I(ormos Béla
iigyvezető igazgató

8.

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei alánlás'
_ MSZ EN 50136 riasztás-átviteli rendszerek és berendezések magyar szabvány;
- termékismertető, múszaki leírás;
- bemutatott termék mtiködőképes modellje;
- műrszaki szakértői vélemény.

Vizs gálat eredményének összefo glalása

:

gtA MAGyAR BIzTosíror szövETsÉcn, vacyoNvÉDELMI ÉSt<ÁRvtPcPt-ÓzÉst

(továbbiakban: MABISZ VKB) jeleniévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumenjellemzőit, teclrnikai paraméteretumokba, tanulmányo zták abemutatott biztonságtechnikai atlelző
rendszere
it, megvizsgálták íelépitéset,valamint áttekintették a MABISZ aján\ás riasztás-átviteli
kidol gózott eiőírásait, me ghal1 gatták a szakérlői véleményt.
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Biztosítók §zövetsége
AssnciatiCIn of !{unqarian Insurance Companies
}.4aEyar
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Biztosítói kockázatvállalás feltétele:
Szakszerű szerelés, üzembe helyezés.

A binonsági felügyeleti

rendszer alkotóelemeként ájánlott termék önmagában nem, csak a MA_
BISZ ajánlásnak megfelelően kiépítettbtztonsági felügyeleti rendszer elemeként felel meg az adoíí
ajánlásnak.

A teiepített rendszer rendelkezzen a MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltótelei ajánlásban meghatározott telepítési okmányokkal és nyílatkozatokkal. Az ottmegfogalmazott
követelményeknek megfelelően kerüljön kialakításra a diszpécserközpont.
Telepítői nyilatkozat:
Beépítéskora következő

nyilatkozat kitöltése javasolt:

Telepítés helye:
időpontja:
Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényesMABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatv állalás feltételénekmegfelelően, szakszerűen végeztem.
Beépítő adatai:

,....p.h.

Telepítő rendőrségi engedély száma:
vagyonvédelmi kamarai tagsági száma:
Egyéb:

A ielenlévők állásfoglalása szerint. a szakértő iavaslata alapián. a bemutatott termék besorolása:

Termék
Easy Kommunikátor jelölésű biztonságtechnikai GSM/GPRS
átjelző

5 *?#, r

ó&-#/oQ8Á4Á,fulá,pyilyg6taftási

Tel,: (1} 3].B-3473

Besorolás
Magas szintű biztonsági felügyeleti rendszer alkotóeleme
MABISZ ajánlás

szárnú 1{§P|§&$pruékilnce@eléo,€6ajánlás
Fax:

il}

-13;-539.1

web: www.áen;hJal
emaiN: inf*@nlabisz.hu
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A MABISZ VKB az Altek Electronics Co, LTD áItal

gyártott, a WM RendszerházKft. által forgalmazotí, elŐzőekben bemutatott terméket a megjelölt védelmi fokozatban eifogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján avizsgált eszközt a MABISZ VKB a tagbiztosítók
részére elfo gadásra j avasolj a.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással,
zásáv al és felhaszn áIás áv al.

a termék forgalma-

A MABISZ VKB határozata értelmébena MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.
Budapest, 2014. október 16.
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