Goedgekeurde beveiligingssystemen, werking en waarvoor het meest geschikt.
Voertuigen: Elk voertuig is op een aantal manieren te beveiligen tegen diefstal of inbraak.

Als u een VbV - SCM goedgekeurd systeem laat monteren heeft u de zekerheid
dat u een gecertificeerd en kwalitatief goede beveiliging heeft gekocht,
die herkenbaar zijn aan het 3-hoekige keurmerk. Zie: www.kiwa.nl/scm/
Tweewielers: Het ART keurmerk is het keurmerk van mechanische sloten voor
Tweewielers. Zie: www.stichtingart.nl/
Product

Klasseindeling

Werkzaam tegen

Actie

Geschikt voor

Mechanische beveiliging

ST(standaard)

diefstal van
voertuig

voorkomt wegrijden
door blokkering van de
versnellingspook.
Andere combinaties
met stuur rempedaal
zijn ook mogelijk.

alle auto’s

diefstal van
voertuigen,
aanhangers,
trailers, caravans,
en vaartuigen

voorkomt stelen door
wielklem, disselslot,
kingpinslot, stuurslot,
containerdeurslot en
buitenboordmotorslot

alle voertuigen plus
aanhangers, trailers
en caravans

diefstal van
voertuig

voorkomt stelen door
blokkering wielen,
remschijven, altijd
vastmaken vast object
( lantaarnpaal, hek,
fietssteunen,)
voorkomt diefstal van
waardevolle spullen
door een solide aan het
voertuig bevestigde
opbergmogelijkheid

specifiek voor alle 2wielers
(fietsen, motoren en
scooters)

voorkomt starten
zonder sleutel /
transponder.
Onderbrekingen op
startmotor, brandstof of
ontsteking

diefstalgevoelige
personenauto’s,
bedrijfsauto’s,
motorfietsen, en
werktuigen (vanaf 1998
diefstal gevoelige
auto’s, motorfietsen
en werktuigen,
vooral als
diefstalgevoelige
apparatuur /
onderdelen aanwezig
is
diefstalgevoelige
auto’s, motorfietsen,
brom en snorfietsen
(scooters) en
werktuigen

en
ZW (zwaar)
ST(standaard)
en
ZW (zwaar)

1 tot 5
sterren

ST(standaard)

diefstal uit
voertuig

voertuigen waarin
men waardevolle
spullen moet
achterlaten.

autokluisje
Elektronische beveiliging

Startonderbreker

klasse 1

diefstal van
voertuig

alarmsysteem

klasse 2 en
klasse 3

diefstal van en uit
voertuig

startonderbreker +
sirene en knipperlichten
alarmeren d.m.v.
ruimtelijke- en
omtrekdetectie plus
hellingdetectie

voertuigvolgsystemen

klasse 4 en
klasse 5

wegblijven
gestolen voertuig

stil alarm naar
alarmcentrale
opsporing d.m.v. GPS /
GSM, altijd i.c.m.
goedgekeurde
startonderbreker of
alarmsysteem

reeds op alle
personenauto’s aanwezig)

Wilt u weten of uw beveiligingssysteem goedgekeurd is door SCM? Klik dan hier.
Wilt u weten welke inbouwbedrijven een SCM erkenning hebben? Klik dan hier.
Wilt u weten of een bepaald voertuig voorzien is van een SCM goedgekeurd beveiligingssysteem? Klik dan hier.

