SCM erkenning inbouwbedrijf personenauto

Wilt u als inbouwbedrijf CCV voertuigbeveiliging (erkend door Kiwa SCM) goedgekeurde systemen inbouwen in
personenvoertuigen? Met de Kiwa SCM erkenning inbouwbedrijf personenauto's kunt u goedgekeurde Kiwa SCM
beveiligingssystemen inbouwen én certificeren.

Deze erkenning heeft betrekking op het inbouwen en/of certificeren van startonderbrekers, alarmsystemen en
alarmsystemen met hellingshoekdetectie. Deze systemen zijn geschikt voor zowel personenauto’s als lichte
bedrijfsauto’s met een boordspanning van 12V.
De Kiwa SCM erkenning inbouwbedrijf personenauto's is geschikt voor inbouwbedrijven die Kiwa SCM beveiligingssystemen bij
personenauto's willen inbouwen en certificeren.

Processtappen
Wilt u een Kiwa SCM erkenning voor personenauto's? Bekijk dan de aanvraagprocedure. Als bedrijf dient u aan een aantal
voorwaarden te voldoen, deze zijn te vinden in de erkenningsregeling.
De erkenning inbouwbedrijf personenauto's is opgesplitst in twee erkenningen, namelijk een groepserkenning en een individuele
erkenning. De groepserkenning houdt in dat u alleen 1 merk voertuigen inbouwt. De individuele erkenning is voor bedrijven die
meerdere merken inbouwen.

Klassenindeling
Startonderbreker (voorheen klasse 1)
Bestaande uit een systeem met twee automatisch inschakelende blokkeringen, welke beide zorgen dat het voertuig zich niet op
eigen kracht kan verplaatsen:
- Minimaal twee blokkeringen
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Alarmsysteem (voorheen klasse 2)
Bestaande uit een goedgekeurde startonderbreker, dubbele detectie en alarmering:
- Startonderbreker
- Omtrekdetectie
- Interieurdetectie
- Akoestische signalering door middel van een gecodeerde noodstroomsirene
- Optische signalering
Het automatisch inschakelen van het alarmsysteem is toegestaan.

Alarmsysteem met hellingshoekdetectie (voorheen klasse 3)
Bestaande uit een goedgekeurde startonderbreker, driedubbele detectie en alarmering:
- Startonderbreker
- Omtrekdetectie
- Interieur detectie
- Hellingshoekdetectie
- Akoestische signalering door middel van een gecodeerde noodstroomsirene
- Optische signalering
Het automatisch inschakelen van het alarmsysteem is toegestaan.

Over Kiwa
Kiwa SCM heeft een zeer brede scope in de beveiligingssector voor personenauto's. Kiwa SCM spreekt de taal en kent de
betrokken partijen. Kiwa SCM zal zijn dienstverlening uitoefenen met kennis van zaken en hoge betrokkenheid. Zie
verder www.kiwascm.nl
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