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UDGANGSPUNKTET er
MEKANISK SIKRING

Mekanisk Sikring

Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud.

FYSISKE værn mod INDBRUD
Hvert år bliver der begået op mod 100.000
indbrud i danske boliger, butikker og private og offentlige virksomheder.
Effektiv sikring kan opnås ved en kombination af mekanisk og elektronisk sikring.
SikkerhedsBranchen, Politiet og Det Kriminalpræventive Råd anbefaler, at man som
udgangspunkt skal sørge for, at den mekaniske sikring er i orden og derefter supplerer
med alarm, tv-overvågning og vagt mv.
Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hegn, gitre og låse
sikrer, at indbrudstyvene ikke kan komme
ind i virksomheden, boligen eller få adgang
til aflåste værdier.

GODKENDTE produkter
Uanset hvilken form for mekanisk tyverisikring man vælger, bør man sikre sig, at de anvendte produkter er godkendt af Forsikring
& Pension (F&P) - forsikringsselskabernes
brancheorganisation. F&P registrerer produkterne på baggrund af deres styrkemæssige kvalitet - i henhold til standarder og
prøvningsmetoder.
I daglig tale benævnes disse sikringsprodukter som Skafor-godkendte, hvilket sker ved
inddeling i klassifikationerne RØD, BLÅ,
GRØN og GUL.
Sikringsprodukter i den højeste klasse
(RØD) betegnes som sikre mod gennembrydnings- og oplukningsforsøg, mens sikringsprodukter i BLÅ klasse betegnes som
standsende, i GRØN klasse som hindrende
og i den laveste klasse (GUL) som hæmmende.
Godkendte sikringsprodukter kan også
være klassificeret efter de europæiske EN
standarder.

Man bør foretage en risiko- og behovsanalyse inden man går i gang med sikringsarbejdet.

Vurdér BEHOV og RISIKO
Der er mange måder at sikre sig på, og
inden man går i gang med sikringsarbejdet
bør man foretage en risiko- og behovsanalyse.
Først og fremmest skal sikringsforanstaltningerne holde uvedkommende ude, uden
at det bliver unødigt besværligt for medarbejdere og beboere at færdes i den sikrede
bygning.
Moderne låsesystemer er netop udviklet, så
brugervenligheden er i højsædet, uden at
man går på kompromis med sikkerheden.
Samtidig kan systemerne og sikringsniveauerne kombineres, så man får en optimal løsning, der både tager hensyn til risiko, behov
og ikke mindst økonomi.
Jo mere tyvetækkeligt en virksomheds interiør eller varesortiment er, jo højere krav
stiller forsikringsselskaberne til sikringen.
Der findes ingen lignende forsikringsmæssige krav til boligejere.

SikkerhedsBranchen HJÆLPER
Virksomheder, der er medlem af SikkerhedsBranchens udvalg for mekanisk sikring,
tager altid udgangspunkt i en risiko- og behovsanalyse, når en bolig, butik, institution
eller erhvervsvirksomhed skal sikres.
Dermed sikres kunden den optimale løsning - afpasset efter risiko for indbrud og
tyveri.
Alle installationer udført af medlemmer af
SikkerhedsBranchens udvalg for mekanisk
sikring lever op til forsikringsselskabernes
krav til mekanisk sikring.
Du kan finde en liste over SikkerhedsBranchens medlemmer på internetadressen:
www.sikkerhedsbranchen.dk

Både små og store virksomheder kan sikres optimalt med mekaniske sikringsløsninger.

RISICI for ERHVERV
Med en kombination af forskellige fysiske,
mekaniske og elektroniske sikringsløsninger kan virksomheder og institutioner sikres
optimalt, uden at det hæmmer medarbejdernes dagligdag.
SikkerhedsBranchen opererer med fire zoner, der stiller forskellige krav til sikring:
•
•
•
•

Perimetersikring
Skalsikring
Cellesikring
Objektsikring

PERIMETERsikring
Perimetersikringen dækker hele erhvervsejendommens areal. Selve området og
udendørsarealerne adgangssikres med hegn,
gitre, porte, låse, bomme og sluser.

SKALsikring
Skalsikringen omfatter virksomhedens bygninger. Yderdøre sikres med mekaniske låsesystemer samt sikringsbeslag. Vinduer
sikres fx med sikringsglas, vindueslåse eller
gitre. Den mekaniske sikring suppleres evt.
med elektronisk adgangskontrol.

CELLEsikring
Cellesikringen omfatter de enkelte kontorer, it- og arkivrum, produktionslokaler,
lagerhaller, kantiner mv. Med moderne låsesystemer kan virksomhedens rum sikres,
så den enkelte medarbejder kan få adgang
til et eller flere lokaler.

OBJEKT sikring
Objektsikringen omfatter inventar, værdigenstande, dokumenter, penge, it-udstyr
mv. Data-, værdi- og brandskabe sikrer
mindre genstande mod tyveri og brand. Fx
bør backup fra virksomhedens it-system opbevares her.
Selve it-udstyret placeres i sikringskabinetter eller fastgøres med kabler, bolte eller
skinner. Diskette- og cd-romdrev kan spærres med speciel låse. Alt it-udstyr og andet
værdifuldt løsøre tyverimærkes. I butikker
sikres værdigenstande med fx jalousi-, plade- eller sikringsskabe.

Godkendte låse på døre og vinduer er alfa og omega ved sikring af boligen.

Sådan SIKRER du din BOLIG
Godkendte mekaniske sikringsløsninger på
døre og vinduer er alfa og omega, når du
skal sikre din private bolig mod ubudne
gæster.
Ordentlige låse, værdiskabe mv. gør tyvens
arbejde besværligt, hvorfor han ofte prøver
lykken et andet og mindre sikkert sted.

TO LÅSE på døren
SikkerhedsBranchen anbefaler, at man for
det første udstyrer hoveddøren med to låse.
Den ene lås skal kunne åbnes med nøgle fra
begge sider, så tyven ikke kan låse sig ud af
hoveddøren. Til hoveddøren bør man kun
benytte låse, der er godkendt i BLÅ eller
RØD sikringsklasse.

Et sikkert VINDUE
Man bør samtidig sikre vinduerne med en
godkendt vindueslås, der gør vinduet svært
at bryde op og hindrer tyven i at række
hånden ind og åbne vinduet, hvis han har
knust ruden. Hvis vinduerne er forsynet
med glaslister, bør de fastgøres med énvejsskruer.
Kældervinduer kan endvidere sikres med
jernstænger, trådnet, gitre eller fladjern.

Tjek TERRASSEdøren
Et godkendt terrassedørsgreb, som kan låses
både udvendigt og indvendigt med nøgle,
forhindrer tyven i at bryde ind gennem terrassedøren.
En ordentlig lås på terrassedøren vil desuden chikanere tyven, der er brudt ind gennem dør eller vindue, da tyvens mest yndede flugtvej er spærret.

Jævnlig KONTROL
Alle sikringsinstallationer bør kontrolleres
jævnligt. Det er fx et generelt problem, at
mange boliger er udstyret med låse, der er
slidte og derfor er lettere at bryde op.
Man bør ligeledes udskifte eller omkode låsene, når man flytter ind i en ny bolig, da
man ikke ved, hvor mange nøgler, der er i
omløb.

LÅS værdier INDE
Endelig er det en god idé at opbevare værdifuldt løsøre som penge, negativer, dokumenter, smykker mv. i brand- og værdiskabe.
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VI ARBEJDER for danskernes TRYGHED
SikkerhedsBranchen - Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring består
af virksomheder, der professionelt arbejder
med sikkerhed og sikring.
Alle SikkerhedsBranchens medlemmer
lever op til brancheforeningens etiske regelsæt, der sikrer kunderne fortrolige og seriøse
samarbejdspartnere.
Ud over at varetage medlemmernes interesser har SikkerhedsBranchen også til opgave
at informere om sikring og tryghed samt at
sætte sikkerhedspolitiske emner på dagsordenen.

Stående UDVALG
SikkerhedsBranchen er inddelt i stående
udvalg, der arbejder målrettet på at højne
standarden inden for en række afgørende
sikringstekniske områder.

Brancheforeningen blev oprettet i 1992 og
tegner sig i dag for mere end 80 pct. af branchens samlede omsætning.
SikkerhedsBranchen har et tæt samarbejde med Forsikring & Pension, der udarbejder forsikringsselskabernes vejledende krav til mekanisk
sikring. Læs mere på www.stopindbrud.dk
Du kan finde yderligere information om
SikkerhedsBranchen og mekanisk sikring
på www.sikkerhedsbranchen.dk
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