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Användningsområden
Kriminalvård, polis, sjukhus samt inom offentliga sektorn. 
Även lämpligt för villor, butiker, kontorsbyggnader samt pri-
vat verksamhet med behov av ett sofistikerat inbrottsskydd 
för ökad trygghet, och med låg driftskostnad.

Produktbeskrivning
Hammerglas AlarmDG95 installeras med varierande montage 
beroende på hotbild. Oftast monteras den okrossbara Ham-
merglass-rutan mot angreppssidan för att undvika glaskross 
vid vandalisering.

I vissa objekt önskas ett personskyddande splitterfritt/
okrossbart glas invändigt samt ett larmglas utvändigt. 
Denna typ av applicering är vanlig inom kriminalvård, 
rättspsykiatri och liknande miljöer med risk för skadegörelse 
med personskador som följd.

Hammerglass är med sin nanobehandlade yta resistent mot 
kemikalier och de flesta syraattacker. Graffiti och nedsmuts-
ning kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttag-
ningsmedel. Hammerglass bidrar ej till spridning av eld vid 
eventuell brand.

Skyddsklass och certifikat
Hammerglass är enligt SS-EN 356 godkänt i upp till skydds-
klass P8B (motsvarar Skyddsklass 3). 
Larmglas DG95 är certifierat enligt regelverk 
SSF 1014, Larmklass 3.

System A-A
Hammerglass invändigt
Personskydd/Inbrottsskydd
Hammerglass skyddsglas 
invändigt för personskydd. 
Applikation vanlig inom krimi-
nalvård och rättspsykiatri, där 
skydd mot invändigt glaskross 
önskas. Larmglas DG95 
utvändigt.

System B-B
Hammerglass utvändigt
Vandalskydd/Inbrottsskydd
Hammerglass skyddsglas ut-
vändigt motverkar glaskross vid 
vandalism eller attack utifrån. 
Larmglas DG95 invändigt.

Hammerglass AlarmDG95

Hammerglass skyddsglas i kombination med 
den förstärkta larmisolerrutan DG95. Detta 
larmglas installeras med varierande montage 
beroende på hotbild. Isolerglaskassetten är upp-
byggd av ett mekaniskt inbrotts-/vandal-/per-
sonskyddande Hammerglass samt ett larmande 
DG95-glas för tidig detektion vid skadepåverkan.

•	Alltid larmaktivt inbrottsskydd

•	Ökat personskydd med splitterfri in- eller 
utsida

Vägledning vid projektering
Hammerglass AlarmDG95 bygger på ett elektriskt ledande 
larmglas, som på ett enkelt sätt kan kopplas till ett konven-
tionellt larmsystem. Det oskadade larmglaset har ett lågt 
elektriskt motstånd, som kontrolleras av larmutrustningen. 
Om larmglaset skadas vid ett inbrottsförsök eller genom 
annan åverkan, krackelerar hela rutan i små bitar. Det 
elektriska motståndet ökar då och larm aktiveras. Kontakta 
Hammerglass AB för DWG-filer.

Lasermärkning
Samtliga Hammerglass-rutor lasermärks med logotyp och 
produktionsnummer. Detta ger en kvalitetsstämpel för våra 
kunder, spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet 
vid eventuella garantifrågor.

Garanti
5 års isolerglasgaranti.

Montering
Hammerglass Larmglas monteras endast av certifierade 
montörer för att garantera högsta kvalitet.
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