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Bruksområder
Kriminalomsorg, politi, sykehus samt innen offentlig sektor. 
Kan også benyttes i villaer, butikker, kontorbygg samt privat 
virksomhet med behov for sofistikert innbruddsbeskyttelse 
for øket trygghet, og med lave driftskostnader.

Produktbeskrivelse
Hammerglas AlarmDG95 monteres på forskjellige måter 
avhengig av trusselbildet. Oftest monteres den uknuselige 
Hammerglass-ruten mot angrepssiden for å unngå glassknu-
sing ved hærverk.

På bestemte objekter ønskes personvern med splintfritt/
uknuselig glass innvendig samt alarmglass utvendig. Denne 
type anvendelse er vanlig innen kriminalomsorg, rettspsykia-
tri og lignende etater med risiko for personskader.

Hammerglass er med sin nanobehandlede overflate re-
sistent mot kjemikalier og de fleste syreangrep. Graffiti og 
tilsmussing kan fjernes med løsemiddel eller graffitifjerner.

Hammerglass bidrar ikke til spredning av ild ved en eventu-
ell brann.

Beskyttelsesklasse og sertifikat
Hammerglass er godkjent i henhold til EN 356 opp til beskyt-
telsesklasse P8B (tilsvarer beskyttelsesklasse 3). 
Alarmglasset DG95 er sertifisert i henhold til regelverket SSF 
1014, alarmklasse 3.

System A-A
Hammerglass innvendig
Personvern/Innbrudd
Hammerglass beskyttelses-
glass innvendig for person-
vern. Dette bruksområdet er 
vanlig innen kriminalomsorg og 
rettspsykiatri der det ønskes 
beskyttelse mot innvendig 
glassknusing. Alarmglass DG95 
utvendig.

System B-B
Hammerglass utvendig
Hærverk/Innbrudd
Hammerglass beskyttelses-
glass utvendig motvirker 
glassknusing ved hærverk eller 
angrep utenfra. Alarmglass 
DG95 innvendig.

Hammerglass AlarmDG95

Hammerglass beskyttelsesglass i kombinasjon 
med den forsterkede alarmisolerruten DG95. 
Dette alarmglasset monteres på forskjellige må-
ter avhengig av trusselbildet. Isolerglasskasset-
ten er bygget opp mekanisk av et Hammerglass 
med innbrudds-/hærverksbeskyttelse/person-
vern samt et alarmgivende DG95-glass for tidlig 
deteksjon av skadepåvirkning.

• Alltid alarmaktiv innbruddsbeskyttelse

• Øket personvern med splintfri inn- eller utside

Veiledning ved prosjektering
Hammerglass AlarmDG95 bygger på et elektrisk ledende 
alarmglass som kobles til et vanlig alarmsystem på en enkel 
måte. Et uskadet alarmglass har en lav elektrisk motstand 
som kontrolleres av alarmutstyret. Om glasset skades ved et 
innbruddsforsøk eller annen påvirkning, krakelerer hele ru-
ten i små biter. Den elektriske motstanden øker og alarmen 
aktiveres. 
Ta kontakt med Hammerglass AS for DWG-filer.

Lasermerking
Alle Hammerglass-ruter lasermerkes med logotype og 
produksjonsnummer. Dette er et kvalitetsstempel for våre 
kunder, og gir sporbarhet for vår interne kvalitetssikring 
samt sikkerhet ved eventuelle garantispørsmål.

Garanti
10 års isoleringsglassgaranti.

Montering
Hammerglass Alarm monteres kun av sertifiserte montører 
for å garantere høyeste kvalitet.
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