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1.

FG-GODKJENTE LÅSENHETER (SIKKERHETSLÅSER) FOR FAST
MONTERING

FG-GODKJENTE LÅSENHETER FOR FAST MONTERING ER TESTET OG GODKJENT ETTER
NORSK STANDARD, NS 3620 KLASSE 3, 4 ELLER 5.

Låsene deles inn i to hovedtyper, tilholderlåser og sylinderlåser, som kan skilles fra hverandre ved å se
på nøkkelen.
Tilholderlåsnøkkel

1.1

Sylinderlåsnøkkel

LÅSENHET
Med låsenhet menes alle låsdeler som skal benyttes for å holde dørblad låst til karm, og for å
holde de enkelte deler fast forankret i dør og karm.
En låsenhet er FG-godkjent når alle låsdeler som passer sammen er testet og godkjent.
Med låsdeler menes: Låskasser, Sylindere, Sylinderbeslag/dørforsterkninger og
Sikkerhetssluttstykker
Godkjente elektroniske låskasser og sluttstykker er kun tillatt brukt når de anvendes som nevnt i
”Krav til elektroniske låsesystemer der det stilles krav til FG-godskjent låsenhet i henhold
til Beskyttelsesklasse B1” utgitt av FG i 1999.
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Tilholderlåsenhet:

1. Låskasse
2. Dørforsterkning(nøkkelskilt)
m/gjennomgående skruer
3. Sikkerhetssluttstykke

1.2

Sylinderlåsenhet:

1.
2.
3.
4.

Låskasse
Dobbelt sylinder
Sylinderbeslag
Sikkerhetssluttstykke

LÅSKASSER
Under hver av de to hovedtypene finnes låskasser med forskjellige reiletyper:

Reilelås

Reilelås
m/falle

Hakereilelås

Svingreilelås
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1.3

SYLINDER

Oval sylinder

Rund sylinder

Ovale sylindere skal alltid ha FG-godkjent sylinderbeslag spesielt beregnet for slike.

1.4

SYLINDERBESLAG

Uten godkjent sylinderbeslag lar det seg raskt gjøre med enkelt håndverktøy å fjerne
sylinderen og åpne låsen.
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1.5

SIKKERHETSSLUTTSTYKKE

2.

FG-GODKJENTE HENGELÅSER OG HENGELÅSBESLAG
FG-godkjente hengelåser er testet og godkjent etter:
"Egenskapsnorm för hänglås" 78-08-2. Utgitt av Stöldskyddsföreningen (SSF) i Sverige eller
"Norm för hänglås, Krav och Provning" 1993-04-15. Utgitt av Försäkringsförbundet i Sverige.
FG-godkjente hengelåsbeslag er testet og godkjent etter:
"Norm för hänglåsbeslag" 1986-09-02. Utgitt av Försäkringsselskapenes Serviceaktiebolag
(FSAB) i Sverige eller "Norm för hänglåsbeslag" 1994-03-01. Utgitt av Försäkringsförbundet i
Sverige.
Hengelåser og hengelåsbeslag godkjennes i fem klasser:
klasse 1 :
klasse 2 :
klasse 3-5 :

for bruk på vinduer
for bruk på dører, porter, gitter innvendig
for bruk på dører, porter, gitter utvendig

Det kreves godkjent hengelåsbeslag i klassene 3 - 5.

3.

FG-GODKJENTE SYKKEL-, MOPED- OG MC-LÅSER
FG-godkjente sykkellåser er testet og godkjent etter "Normer for typegodkjente sykkellåser"
utgitt i samarbeid mellom FSAB,Sverige og FG, Norge.
FG-godkjente mopedlåser er testet og godkjent etter "Egenskapsnorm för mopedlås" utgitt av
Stöldskyddsföreningen (SSF) i Sverige.
FG-godkjente MC-låser er testet og godkjent etter "Egenskapsnorm för MC-lås" utgitt av
Stöldskyddsföreningen (SSF) i Sverige.
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