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MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS
Ajánlás lejárta
2022. szeptember 30.

Bizottsági ülés ideje
2017. szeptember 21.

Termék vizsgálat helye:

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

Termék gyártó:

Mul-T-Lock Technologies Ltd., Izrael

Termék forgalmazó:

Alba - Zár Kft.
H-8000 Székesfehérvár, Farkasvermi út 40.

Telefonszám:

+36-30/ 474-9613

E-mail:
Honlap:

albazarkft@gmail.com
www.alba-zar.hu

Kapcsolattartó: Bende Zsolt
ügyintéző
Beosztás:

A vizsgálati eljárás alapja:

-

MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
MSZ EN 1303 hengerzárbetét vizsgálati szabvány;
MSZ EN 12320 függőzár vizsgálati szabvány;
TRESOR TEST minősítési okmányok másolata;
termékismertető, müszaki leírás;
müszaki 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 hengerzárbetétek, lakatok, többpontos zárak jellemzőit,
technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás zárszerkezetre, hengerzárbetétekre kidolgozott előírásait meghallgatták a szakértői véleményt.

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 100.

Levélcím: H-1364 Budapest Pf. 236

web: www.mabisz.hu

Tel.: (1) 318-3473

Fax: (1) 337-5394

email: info@mabisz.hu
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Biztosítói kockázatvállalás feltétele:
Szakszerű

szerelés.

A belsőgombos kivitelű hengerzárbetét normál üvegezésű ajtónál nem alkalmazható.
Beépített termék jele: x= ............... „ .. „ ..... „ .... „ .................. „ .. egyedi méretű hengerzárbetétnél a telepítőnek kell beírnia a pontos jelölést.
A lakatpántok legalább 6 mm átmérőjű átmenő csavarokkal, vagy hegesztéssel szerelten felelnek
meg a teljeskörű mechanikai védelemmel szemben támasztott követelményeknek.
Facsavarok alkalmazása a lefeszíthetőség miatt nem megengedett.
A lakatkengyeleknél csak a teljeskörű mechanikai védelemmel szemben támasztott követelményeknek megfelelteket fogad el a MABISZ VKB. Ez vonatkozik a fogadó elemekre is.
Telepítői

nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék
kézjeggyel kell megjelölni.

előtti

négyzetet

Beépítés helye: ....................................................................................................................................... .
időpontja:

Beépítést
Beépítő

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

szakszerűen

végeztem.

adatai: .................................................................................................................................. p.h.

Egyéb: .................................................................................................................................................... .

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a
lása:
0

D

szakértő

javaslata alapján, a bemutatott termék besoro-

Termék
Interactive(i<)+ Cliq Cylinder jelölésű elektromechanikus egy
illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét
10 interacti ve csappal, fúrás, finomnyitás, savazás, maghúzás, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel
MTSc~l+ Cliq Cylinder jelölésű elektromechanikus egy illetve

két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 16
csappal, fúrás-finomnyitás, savazás, maghúzás, törés, antibumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel

'

Besorolás
T~ljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

4. osztály
MSZ EN 1627 szabvány
(Alkalmas a 4. osztályba sorolt
nyílászárók zárszerkezetének biztonságos működtetésére)
10 perces ellenállás
zárpajzsvédelemmel
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Termék
InteractiveQ•J jelölésü egy illetve két oldalas, belül gombos
hengerzárbetét 10 interactive csappal, fúrás-, finomnyitás,
savazás, maghúzás anti-bumping elleni védelemmel
Interactive® W/S jelölésü egy illetve két oldalas, moduláris
felépítésü, belül gombos hengerzárbetét 10 interactive
csappal, fúrás-, manipulációs nyitás, savazás, maghúzás,
törés és anti-bumping elleni védelemmel

o

7x7® jelölésü, egy illetve két oldalas valamint belül gombos
hengerzárbetét 6 csappal, finomnyitás, savazás, maghúzás
elleni védelemmel

o

7x7® B.S. jelölésü, egy illetve két oldalas valamint belül
gombos hengerzárbetét 6 csappal, finomnyitás, savazás,
maghúzás és törés elleni védelemmel

o

Integrator@ jelölésü 2023-ig szabadalommal védett egy
illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét
6 csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni
védelemmel

o

Integrator® B.S. jelölésü 2023-ig szabadalommal védett egy
illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 6
csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés elleni védelemmel

D

Interactive"+ jelölésü 2028-ig szabadalommal védett egy
illetve két oldalas, moduláris, Flex Control, valamint belül
gombos hengerzárbetét 10 interactive csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel

D

Interactivec·~+ W/S jelölésü 2028-ig szabadalommal védett,

Besorolás
Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

S. osztály
MSZ EN 1303 szabvány

Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme

MABISZ ajánlás.

6.,osztály
MSZ EN 1303 szabvány

egy illetve két oldalas, moduláris, Flex Control, belül
gombos hengerzárbetét 10 interactive csappal, fúrás, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés, anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel
o

7x7® jelölésü, egy illetve két oldalas valamint belül gombos
hengerzárbetét 7 csappal, finomnyitás, savazás, maghúzás
elleni védelemmel

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 100.

Levélcím: H-1364 Budapest Pf. 236
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Termék
7xi" B.S. jelölésű, egy illetve két oldalas valamint belül
gombos hengerzárbetét 7 csappal, finomnyitás, savazás,
maghúzás, törés elleni védelemmel
Integrator@ jelölésü 2023-ig szabadalommal védett egy
illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 7
csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel

o

Integrator@ B.S. jelölésü 2023-ig szabadalommal védett egy
illetve két oldalas valamint belül gombos hengerzárbetét 7
csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés elleni védelemmel

o

Classic jelölésü egy illetve két oldalas valamint belül gombos és moduláris felépítésü hengerzárbetét 10 csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás, maghúzás elleni védelemmel

o

Classic Pro jelölésü 2032-ig szabadalommal védett, egy illetve két oldalas, moduláris felépítésü, belül gombos és
hengerzárbetét 10 csappal, fúrás-, finomnyitás, savazás,
maghúzás és illetéktelen másolás elleni védelemmel

o

MTS®+ jelölésü 2025-ig szabadalommal védett egy illetve
két oldalas, moduláris felépítésű, gombos hengerzárbetét
16 csappal, fúrás, finomnyitás, savazás, maghúzás, törés,
anti-bumping és illetéktelen másolás elleni védelemmel

0

C-8 POP típusú ugró kengyeles lakat 7x7", Integrator {,
Classic Pro, Interactive@, Interactive®+, MT5®+ zárbetéttel 8mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fürészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL200, PL202 vagy
PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal

Besorolás
Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

6. osztály
MSZ EN 1303 szabvány

Teljeskörű

mechanikai védelem alkotóeleme

MABISZ ajánlás.

3. osztály
MSZ EN 12320. szabvány

o

C-10 POP típusú ugró kengyeles lakat 7x7®, Integrator®,
Classic Pro, Interactive@, Interactive®+, MT5@+ zárbetéttel 1Omm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL200, PL202 vagy
PL201, PL203 jelölésű /akatpánttal

Cím: 1062 Budapest, An rassy ut 100.

Leve c1m: H-1364 Bu apest

.
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Termék
C-10 REG típusú kivehető kengyeles lakat 7x7 ii,
o0
•
p ro, Interact1ve-,
. (i{) I nteractive
. ® +,
Integratoc,
Class1c
9
MT5° + zárbetéttel 16mm-es edzett acélkengyellel, fúrás,
fürészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel HASP
jelölésű hegeszthető vagy PL200, PL202, PL201, PL203
jelölésű lakatpánttal

Besorolás
Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

3. osztály
MSZ EN 12320. szabvány

01

o

G-47/47P típusú lakatok 7x7®, Integrator \ Classic Pro,
. ®, Interact1ve
. ®+, MTS®+ zar
' bete'tte1 8mm-es
Interact1ve
edzett acélkengyellel, fúrás, fürészelés, maghúzás, savazás
elleni védelemmel PL200, PL202 vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal

o

G-55/55P típusú lakatok 7x7®, Integrator®, Classic Pro,
. ®, Interact1ve
. ®+, MTS®+ zar
' b ete'tte 1 8mm-es
Interact1ve
edzett acélkengyellel, fúrás, fürészelés, maghúzás, savazás
elleni védelemmel PL200, PL202 vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal

D

NESG, NElOG, SBNElO típusú lakatok 7x7 I<, Integratorl<,
. P ro, Interactive
. ®, Interact1ve
. ®+, MTS® + zar
' betet'
Cl ass1c
te! 8/1 Omm-es edzett bór ötvözet acélkengyellel, fúrás, fű
részelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL200,
PL202 vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal

Teljeskörű

mechanikai védelem alkotóeleme

MABISZ ajánlás.

4. osztály
MSZ EN 12320. szabvány

o

NElOL, NElOH típusú lakatok 7x7®, Integrator®, Classic
. ®, Interac t.ive ®+, MTS® + zar
' b etette
' 1
Pro, Interactive
1Omm-es edzett bór ötvözet acélkengyellel, edzett acél
házban, fúrás, fürészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL200, PL202 vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal

D

C-13 POP típusú ugró kengyeles lakat 7x7 I<, Integratorl<,
. P ro, 1nteractive
. ®, I nteractive
. ®+, MT5® + zar
' b etet'
Cl ass1c
te! l 3mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fürészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel vagy PL201, PL203 jelölésíí /akatpánttal

Teljeskörű

mechanikai védelem alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

5. ositály
MSZ EN 12320. szabvány
we : www.ma 1sz. u
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Besorolás
Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme

Termék
C-13 REG típusú kivehető kengyeles lakat 7xi®,
IntegratorQ<)' Classic Pro, Interactive®, Interactive®+,
MTS®+ zárbetéttel 16mm-es edzett acélkengyellel, fúrás,
fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel HASP
jelölésű hegeszthető vagy PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal

MABISZ ajánlás.

5. osztály
MSZ EN 12320. szabvány

NE12L, NE12H, SBN12 típusú lakatok 7x7®, Integrator®,
' betet'
. P ro, Interactive
. ®, Interact1ve
. ®+, MTS®+ zar
Cl ass1c
tel 12mm-es edzett bór ötvözet acélkengyellel, edzett acél
házban, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal

Teljeskörű

C-16 POP típusú ugró kengyeles lakat 7xilf!, IntegratorQ<J,
Classic Pro, Interactive®, Interactive@+, MTS®+ zárbetéttel 16mm-es edzett acélkengyellel, fúrás, fürészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL201, PL203 jelölésű
lakatpánttal

mechanikai védelem alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

6. osztály
MSZ EN 12320. szabvány

o

NE14L, NE14H típusú lakatok 7xi''', Integrator'">, Classic
. ®+, MTS@ + zar
' b et'ette 1
. ® , Interact1ve
Pro, Interact1ve
14mm-es edzett bór ötvözet acélkengyellel, edzett acél
házban, fúrás, fűrészelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel PL201, PL203 jelölésű lakatpánttal

D

Hasp jelölésű hegeszthető lakatpánt

Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme

MABlSZ ajánlás.

5. 'osztály
MSZ EN 12320. szabvány
D

HASP-Lock jelölésű lakat és pajzs egybeépítve 10 csapos
Interactive+ zárbetéttel, edzett acélkengyellel, fúrás, fűré
szelés, maghúzás, savazás elleni védelemmel

Teljeskörű

mechanikai védelem alkotóeleme
MABlSZ ajánlás.

6. osztály
MSZ EN 12320. szabvány

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 100.
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Termék
D

Mul-T-Lock 235

jelölésű jelölésü

4 irányú zárással

rendelkező,

fogaskerekes müködtetésü többpontos zár 3 zárcsappal

Besorolás
mechanikai védelem alkotóeleme
Teljeskörű

MABISZ ajánlás.
D

Mul-T-Lock 265

jelölésű jelölésü

4 irányú zárással

rendelkező,

fogaskerekes müködtetésü többpontos zár 4 zárcsappal

3. osztály
MSZ ENV 1627 szabvány
(Alkalmas a 3. osztályba sorolt
nyílászárók zárszerkezetének biztonságos működtetésére)

A MABISZ VKB a Mul-T-Lock Technologies Ltd. által gyártott, az Alba - Zár 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.
1
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MABISZ YKB vezető.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 100.

Levélcím: H-1364 Budapest Pf. 236
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