PRODUKTARK
Hammerglass Alarm
ISOLERINGSGLASKASSETTE MED LARM

Indbrudssikring/Hærværkssikring/Personsikkerhed
2-lags eller 3-lags isoleringsglaskassette

INDERSIDE
HMG
Sikringsglas

System A-A
YDERSIDE
Hammerglass indvendigt
Indbrud/Personsikkerhed
DG95
Alarmglas

Klasse P7B
Klasse P8B
Niveau
50/60

INDERSIDE
DG95
Alarmglas

Hammerglass sikkerhedsglas
indvendigt som personbeskyttelse. Anvendelse normalt
indenfor kriminalforsorgen
og retspsykiatrien, hvor der
ønskes sikkerhed mod indvendigt glasbrud. Alarmglas
DG95 udvendigt.

YDERSIDE

System B-B
HMG
Hammerglass udvendigt
Sikringsglas Indbruds-/Hærværkssikring
Klasse P7B
Klasse P8B
Niveau
50/60

Hammerglass sikringsglas
udvendigt sikrer mod glasbrud
ved hærværk eller angreb
udefra. Alarmglas DG95
indvendigt.

Hammerglass AlarmDG95
Hammerglass sikringsglas i kombination med
den forstærkede alarm-isoleringsrude DG95.
Dette alarmglas monteres på forskellig vis alt
efter trusselbillede. Isoleringsglaskassetten er
opbygget af et mekanisk indbruds-/hærværks-/
personbeskyttende Hammerglass samt et
alarmerende DG95-glas for tidlig detektion ved
skadepåvirkning.
• Altid alarm aktiverende indbrudssikring
• Øget personsikkerhed med splintfri inder- eller yderrude

Anvendelsesområde

Rådgivning ved projektering

Kriminalforsorg, politi, sygehus samt indenfor den offentlige
sektor. Også egnet for privatboliger/villaer, butikker, kontorbygninger samt private virksomheder med behov for en
avanceret indbrudssikring med øget sikkerhed og med lave
driftsomkostninger.

Hammerglass AlarmDG95 baseres på et elektrisk ledende
alarmglas som på et enkelt sæt kan kobles til et konventionelt alarmsystem. Det ubeskadigede alarmglas har en
lav elektrisk modstand, som kontrolleres af alarmudstyret.
Når alarmglasset beskadiges under et indbrudsforsøg eller
gennem andre påvirkninger, bryder hele ruden til små stykker. Den elektriske modstand øges og alarmen aktiveres.
Kontakt Hammerglass Danmark for DWG-filer.

Produktbeskrivelse
Hammerglas AlarmDG95 installeres med varierende montage alt efter trusselbillede. Oftest monteres den brudsikre
Hammerglass-rude på angrebssiden, for at undgå glasbrud
ved hærværksangreb.
I visse tilfælde ønskes et personbeskyttende splintfrit/
brudsikkert glas indvendigt samt et alarmglas udvendigt.
Denne type anvendelse er normalt indenfor kriminalforsorgen, retspsykiatrien og lignende miljøer, hvor der er risiko for
skadevirkninger med personskader som følge.
Hammerglass er med sin nanobehandlede overflade resistent mod kemikalier og de fleste syreangreb. Graffiti og
tilsmudsninger kan fjernes med opløsningsmidler eller med
andre egnede rengøringsmidler.
Hammerglass bidrager ikke til spredning af ild i tilfælde af
brand.

Lasermærkning
Samtlige Hammerglass-ruder lasermærkes med logo og
produktionsnummer. Dette er et kvalitetsstempel for vore
kunder, muliggør sporbarhed for intern kvalitetssikring samt
giver sikkerhed ved eventuelle garantispørgsmål.

Garanti
5 års isoleringsglasgaranti.

Montering
For at kunne garantere for højeste kvalitet må
Hammerglass AlarmDG95 kun monteres af certificerede
montører.

Modstandsklasse og certificering

2017-09

Hammerglass er jf. EN 356 godkendt op til modstandsklasse P8B (svarer til F&P sikringsniveau 60).
Alarmglas DG95 er certificeret iht. bestemmelserne i svenske SSF 1014, Alarmklasse 3.
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