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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 är ny och omfattar krav och provmetoder för lås till industriportar och 
rullgaller. 
Denna norm syftar till att låsningen på industriportar och rullgaller som inte omfattas 
av scopet för godkänd låsenhet SS 3522 eller hänglås SSFN 014 och hänglåsbeslag 
SSFN 018 ska uppfylla motsvarande prestandakrav och provas tillsammans med del 
av den industriport eller rullgaller som den är avsedd för. 
Lås som uppfyller kraven i denna norm kan, beroende på hur de provats, vara 
avsedda för en specifik installation eller för flera olika installationer. 

2 Definitioner 
2.1 Industriport – Port som uppfyller kraven SSF 1074. 
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