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Termék vizsgálat helve: MABISZ VAGYONVEDELMI ES KARMEGELOZESI BIZOTT-

Termék gvártó:

SAG helyisége
H_1 142 Budapest' Szőnyi út 51/B.

Kaba_Gege GmbH.' Svájc

Termék forgalmazó: Kaba Elzett Zrt.
H_1044 Budapest, Megyeri út 51.

Telefonszám: +36-1l 350- 101 1

Fax: +36-11349-1909

E-mail: peter. fonyodi@kaba.com
Honlap: www.elzett.hu

Kapcsolattartó: Fonyódi Péter
Beosztás: kereskedelmi szaktanácsadó

A vizsgálati eliárás alapia:

- MAB1SZ Betöréses Lopás- és Rab1ásbiztosítás Technikai Fe1tételei ajánlás;
- MSZ EN 1303 hengerzárbetét vizsgálati szabvány;
- MsZ ENV 162'7:2000 vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 12209:2004 épületvasalatok, zarak és kilincsek vizsgálati szabvány;
- termékismertető' műszaki 1eírás;
- bemutatott temék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizseálat eredménvének aisszefogla|ása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYoNVEDELMI ÉS KÁRMEGELÓZÉSI BI-
ZoTTsÁGA (továbbiakban: MABIsZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumen-
trrmokba, tanulmányozták a bemutatott zárszerkezetek,lliztonsági védővasalatok, illetve
hengerzárbetétek jellemzőit, techrrikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekin-
tették a MABISZ ajánlás zárszerkezetre kidolgozott előírásait, megha1lgatták a szakér1ői véleménf' l
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Biztosítói kockázatválIa|ás feltétele :

A belsőgombos kivitelrÍ hengerzárbetét normál üvegezésű ajtónál nem alkalmazható.

Szakszení szerelés.

Beépített termék jele: x: ... '''...'. egyedi méretű hengerzarbetétnél a telepítőnek kell beímia a pon-
tos je1ö1ést.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a kővetkező nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet
kézjeggyel kell rnegjelölni'

Beép ítés helye: '.''.''..'.'..'.

idópontja:

Beépítést szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai:

Egyéb:

A ielenlévők állásfoglalása szerint' a szakértő iavaslata alapián' a bemutatott termék besoro-
|ása:

Termék Besorolás
Gege 121 PZ' WZ jelölésű bevéső zárszerkezet, eg}pontos

reteszelésű, fúrásvédelem nélküli, hengerzárbetéttel mű-
ködtethető

Gege 190 WZ jelö1ésű bevéső zárszerkezet egypontos rete-
szelésű, fúrásvédelem nélkíili, hengerzárbetéttel műkőd-
tethető

Gege 124 jelölésű bevéső zatszerkezet,3, ill. 5 ponton, egy-
irányú reteszelést biztosító, fúrásvédelem nélküli,
hengerzárbetétte1 működtethető

Gege 1200 jelőlés,l rászegező zárszerkezet, AP 2000' AP
3000' ANS-2 típusú RIM zárbetétekkel belül gombos
vagy kulcsos v álÍozatban

Gege l70 WZ je1ölésű, hengerzarbetéttel működtethető bevéső
zárszerkezet

Gege 170 PZ je1ölésű'
zárszerkezet

hengerzárbetét tel müködtethétö bevésö

Részleges mechanikai vé-
delem alkotóeleme
MABISZ aJánlás'

Teljeskörű mechanikai vé-
delem alkotóeleme
Minősített fiirás és törés e]len vé-
delmet nyújtó záryajzzsal szercIye
MABISZ ajánlás.

cím: 1062 BJL]ape!t' Ancir.55y út 'l00
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Termék
Gege 2500jelölésű, támadási oldalról csak roncso1ással eltá-

volítható vastag pajzs

Gege 2600 jelö'lésű, támadási oldalról csak roncsolással eltá-
volítható vastag pajzs

Gege SB jelölésű reteszvas_fogadó vasa1at, eltérő falvastag_
ságban

Gege AP 2000 jelőlésű hengerzárbetét, 5-7 rlgőztatott
csappárral

Gege AP 3000 jelölésű hengerzárbetét, 5-7 rugóztatott
csappánal, fogaskerekes kulcsazonosítássa1

Gege AP 4000 jelci1ésű hengerzárbetét, 6 rugóZtatott
csappárral, kulcsazonosító csappal, -profi llal

Gege ANS-2 je1ö1ésÍ.Í hengerzárbetét' AP 2000 típus kiegészí_
tő kulcsazonosító foggal

Gege ANS-4 jelölésű hengerzárbetét' AP 4000 típus kiegészí-
tő kulcsazor-rosító foggal

Gege HKS-2 jelölésű hengerzárbetét, ÁP 2000 típus HKS
rendszerű kulcsazonosító fogazássa1

Gege HKS_4 jelölésti hengerzárbetét' AP 4000 típus HKS
rendszení ku1csazonosító fogazással

Kaba Kaba ExperT jelölésű hengerzárbetét, 4 sorban elhe_
lyezett, legfeljebb 22 rugőztaÍott csappárral, a szerződéses
1icenszpartnerek egyedi profi Ij ával
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Besorolás
Teljeskörű mechanikai vé-
delem alkotóeleme
MABISZ ajánlás'

Teljeskörű mechanikai vé-
delem alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

5. osztály
MsZ EN 1303 szabvátry'

Fíuás , letapogatásos nyitás, mag-
húzás elleni védelen']' valamint
alapkivitelben 30 perces tÍiz elleni
védelem'
Egy-, és kétoldalas; szimmetrikus,
aszimmetrikus, valamint belső
gombos kivitel.
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A MABISZ VKB a Kaba-Gege GmbH által gyártott, és a Kaba Elzett Zrt, álta| forgalmazott, elő-
zőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszköz-
ként ismeri el. A besorolás alap1án a vizsgá|t eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére
elfogadásra j avasolj a'

Az országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgal-
mazásával és lelhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szö-
veggel rnásolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2012. szeptember 20.
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MABISZ Termék-megfelelőségi ajánIáshoz

A Termék-megfele1őségi ajánlás véleményezési eljarása fo1yamán elhangzott kérdések,

kiegészítések, i1letve a termékek megítélésével kapcsolatos vé1emények összegzése.

Tóth Tibor

Ács Tamás

Baki Miklós

Barcsai Zsuzsanna

Bőti László

Simonfai András

Kiss József

Ribb Adrienn

Budapest, 20i2. szeptember 20.

MABIsz VKB ülés eredménye és tapasztalatai:
A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleménl és be-

sorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemuta-
totÍ zárszeÍkezetek, biztonsági védővasalatok, i1letve hengerzárbetétek biztosítói megíté-
lésével kapcso1atban'

Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakér1ői vélernényét a felmerillt kérdésekr"e adott válaszaival egé-

szítette ki, ame1yben részletesen indokolta besoro1ásí javas1atára vonatkozó á11áspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény,
illetve a feltett kérdésekre adott szakér1ői kiegészítés alap1án többségi szavazatÍa\ elfo-
gadták a szakér1őnek az eszkÓzök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előter-
jesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

MABISZ VKB vezető, GENERALI-PROVIDENH
C'IG Pamónia EN4ABIl Zfi. ..'''./'.}..

LNIQA Bizt Zrt.

MKB Általános Bizt. ZÍÍ'

QBE hsurance (l- urope) Ltd.

GROUPAMA GAR-ANCIA Bizt. Zt1.

Pluto Mémöki lroda Kft'

Pluto Mémöki koda Kft'
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