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Ändringar från tidigare utgåva
Sammanfattning av de huvudsakliga ändringarna i denna utgåva jämfört med den
tidigare utgåvan.
 Klasserna anpassade till SSF 200 utgåva 5.
 Krav och provning baseras på SS-EN 1627 – SS-EN 1630.
 Låsning refererar till SSF 1079 och SSF 3522.
Denna utgåva ersätter SSF 012 utgåva 2 med eventuella tolkningsdokument.
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Förord
SSF Stöldskyddsföreningens regelverk anger egenskaper som anses vara av
betydelse för funktion och tillförlitlighet. Avsikten med regelverken är att lägga fast
kvalitets- och säkerhetsnivåer som kan tillämpas generellt vid såväl specificering av
krav som i samband med upphandling.
Regelverken refererar till, eller bygger så långt som möjligt på, nationella och
internationella standarder samt andra tillämpliga tekniska specifikationer eller
kravdokument.
Att kraven i ett regelverk är uppfyllda kan visas genom provning och certifiering hos
erkända provnings- och certifieringsorgan. Produkter, tjänster, företag eller personer
som uppfyller gällande krav enligt ett regelverk finns upptagna i SSFs förteckningar
som publiceras i Säkerhetsguiden. Säkerhetsguiden finns både som tryckt utgåva
och att tillgå på SSFs hemsida.

1

Omfattning

Normen omfattar klassning i fyra klasser samt krav och provmetoder för rullgaller
(jalusier) med låsning samt fasta och öppningsbara galler med avseende på
hållfasthet och angrepp med handverktyg.
Klassningen refererar till skyddsklasserna enligt SSF 200 – Regler för inbrottsskydd.
Krav och provningsmetoder refererar till SS-EN 1627.
Gallergrindar omfattas inte av denna norm. De behandlas i SSF 033.

2

Definitioner

För tillämpning av detta dokument gäller de termer och definitioner som anges
nedan.
2.1

Forcerad enhet - enligt SS-EN 1627.

2.2

Godkänd låsenhet – vedertagen benämning för certifierade låshus (även
tillhållarlås), låscylindrar, slutbleck och behör i samverkan och där varje enskild
komponent uppfyller kraven i SSF 3522 lägst klass 3.

2.3

Skyddsklass - det totala mekaniska inbrottsskyddet för ett objekt (se SSF 200).
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