Endast Preventskyddet kan skydda ditt hem mot inbrott

SKYDDET

Citat från två chefer på ASSA när de såg Preventskyddet:
”En mycket intelligent produkt”
”Gratulerar, synd bara att inte vi tog fram den”

Patentskyddat cylinderskydd
integrerat i förstärkningsbehör
i låsklass 5 (SS 3522)
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Viktig samhällsinformation om bostadsinbrott
Godkända lås betyder inte inbrottssäkra lås - därför alla inbrott

Genom samhällsinformationen vill företaget Inbrottssäkra Hem
klargöra för allmänheten att inga godkända lås för bostäder har
egen inbrottsskyddande förmåga att kunna klara ett brytangrepp
vilket är huvudorsaken till 100 000 tals bostadsinbrott
Därför välkomnas nu en ny säkerhetsteknologi av låsbranschen
för sin ofattbara inbrottsskyddande förmåga under ett helt nytt
säkerhetsbegrepp - högsäkerhetspresterande direktverkande
inbrottsskydd
Genom ett stort antal inbrottsundersökningar under 33 år har
samarbetande låssmedsföretag kunnat fastslå att 95 % av alla
bostadsinbrott utförts med brytverktyg, varav 92% med kofot
Inte ens hakregellåsen klarar brytangrepp då låsregeln hakar
tag i karmen 8 millimeter för sent för att kunna förhindra inbrott
Orsaken till låsens låga inbrottsskyddande förmåga beror på att
lås tillhör kategorin senverkande inbrottsskydd
Med senverkande menas att låset börjar skydda för sent vilket
orsakas av låsens oförmåga att kunna hålla ihop dörr och karm
från höga brytsärande krafter
- Genom den brytvidgade dörrspringan utvecklar inbrottstjuven
utåtverkande brytkrafter på 1-4 ton mot låsen, vilket får dem
att snabbt kollapsa
Därför måste brytsärande krafter kunna förhindras omedelbart
för att kunna omöjliggöra de utåtverkande brytgreppen mot lås
Genom en innovationssatsning från en erfaren låssmed blev
en sådan säkerhetskonstruktion klar år 2010 vilket resulterade
i ett högsäkerhetspresterande direktverkande inbrottsskydd
Därtill förhindrar det högsäkerhetspresterande inbrottsskyddets
smarta säkerhetsslutbleck att låsreglar böjs eller lossnar vilket
alltid sker vid brytbelastning mot traditionella säkerhetsslutbleck
De högsäkerhetspresterande inbrottsskyddens teknik bygger
på samverkan med lås under produktnamnet Preventskyddet
- vilka kommer att marknadsföras under 2015 av Essec AB
Se våra filmer om inbrottssäkerhet på essec.se
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Betongförankrade
säkerhetsslutbleck
låsklass 5 (SS 3522)
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Preventdörren - förenar säkerhet med trygghet
Säkerhetsdörr i trä klass 4 med bara ett standardlås med vred

- För att få oberoende parts bekräftelse på Preventskyddets
inbrottsskyddande förmåga beställde ett dörrföretag i Dalarna
och Essec AB inbrottsprovning av en säkerhetsdörr helt i trä
för MK 4 (klass 4) av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Syftet med inbrottsprovningen var att få klargörande bevis på
om Preventskyddet i samverkan med bara ett användarvänligt
standardlås kunde klara den mycket tuffa inbrottsklassningen
för MK 4 enligt SS-EN 1627 Europanorm för inbrottsprovning
Trots provningsverktygen stor kofot, huggmejsel, slägga, yxa
och borrmaskin och stor erfarenhet på att bryta upp lås kunde
inte inbrottsprovarna få upp dörren trots stora ansträngningar.
Inte ens med extra provningstid, varför inbrottsprovet avbröts
- Därmed godkändes Preventdörren i trä i klass 4 med mycket
god marginal med bara ett (1) cylinderlås den 18 mars 2012
- Vid den ofattbart stora succén för Preventskyddets extrema
inbrottsskyddande förmåga framkom det även vid provningen
att Preventskyddet troligtvis kommer att klara MK 5 (klass 5)
med endast ett lås
Endast Preventdörren uppnår sin inbrottsklassning för klass 4
genom att bara behöva låsa ett vanligt lås från utsidan och
för hemmavarande att bara behöva vrida om ett vanligt vred
Genom att bara behöva låsa ett lås för inbrottsklass 4 erhålls
ett maximalt inbrottssäkert, tryggt och utrymningssäkert hem
- Man behöver då inte heller oroa sig för att säkerhetsdörren
tappar sin inbrottsklassning då färre lås blir låsta
När en säkerhetsdörr blir låst med färre lås än vad inbrottsklassen kräver bryts en sådan dörr upp på några få sekunder
Genom att uppgradera säkerhetsdörrar med Preventskyddet
slipper man omständiga låsprocedurer samtidigt som högsta
inbrottssäkerhet erhålls genom att bara låsa ett standardlås
Orsaken till Preventskyddets extremt höga inbrottsskyddande
förmåga beror på att tjuven inte kan skapa den brytvinkel han
behöver för de avgörande utåtverkande brytgreppen mm.
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Några av Preventskyddets komponenter
dolda i lås, dörr, karm och betong
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Preventskyddet - minimerar risken för inbrott!
- genom uppgradering av befintliga dörrar och säkerhetsdörrar

Enklare trädörrar försedda med Preventskyddet har uppvisat
högre inbrottsskyddande förmåga än säkerhetsdörrar i klass 3
vilket många förvånas över, utom vi på Inbrottssäkra Hem
- Enklare trädörrar som inte är Preventskyddade bryts däremot
upp mycket snabbt, då tjuven enkelt skapar sitt rätta brytgrepp
Behåll äldre spegeldörrar då vi enkelt matchar säkerhetskraven
för säkerhetsdörrar i klass 3 ur ljud och inbrottssynpunkt vilket
sparar pengar och onödigt krångel med att byta dörr
Ur inbrottssynpunkt är det vilseledande att kalla säkerhetsdörrar
i klass 3 (MK 3) för säkerhetsdörrar då dessa kan brytas upp på
ca 20 sekunder trots att de är inbrottsklassade för att klara
minst 5 minuter!
Även ”säkerhetsdörrar” i klass 4 (MK 4) bryts upp snabbare
än de 10 minuter de inbrottsklassats för
På bara 30-40 sekunder bryter inbrottstjuvar upp en MK 4 dörr
- Detta beror på att inbrottstjuvar använder betydligt kraftigare
inbrottsverktyg än inbrottsprovare får använda sig av!
”Säkerhetsdörrar” i klass 2-4 (MK 2-4) har alltså inte en chans
att skydda ditt hem mot inbrott
Endast genom att installera det intelligenta Preventskyddet på
”säkerhetsdörrar” erhålls däremot säkerhetsdörrar på riktigt!
Att inbrottsskyddet i säkerhetsdörrar i klass 3 är otillräckligt
har Brf Essinge Port på Lilla Essingen tvingats konstatera m.fl.
Efter 3 bostadsinbrott i Brf Essinge Port insåg medlemmarna
att föreningens säkerhetsdörrar i klass 3 saknade förmåga att
kunna skydda mot kofotsangrepp, varpå styrelsen beslutade
om att uppgradera sina dörrar genom Preventskyddet för att
undanröja risken för fler inbrott
Citat från ordföranden för Bostadsrättsföreningen Essinge Port
5 år efter första installationen av Preventskyddet på 149 dörrar
”Preventskyddet borde bli standard på alla nya dörrar”
”Vi känner oss mycket trygga nu genom Preventskyddet”
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Preventskyddet är patentskyddat
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Högpresterande inbrottsskydd från Essec AB
- gav patent för säker infästning av lås i dörrförstärkningsbehör
- Preventskyddets låsinfästning klarar extremt höga brytkrafter
genom att låshuset förankras med kraftiga kopplande M8bultar
i Preventskyddets godkända borrskyddade förstärkningsbehör
i klass 5 (högsta klassen för inbrottssäkerhet)
Infästningen av Preventskyddets godkända säkerhetsslutbleck
i klass 5 sker genom 13 infästningshål varav 2 i betong, vilket
medför att även slutblecket klarar extremt höga brytkrafter
- Den gängse infästningen av låshus och säkerhetsslutbleck
med några småskruvar har ingenting med inbrottssäkerhet att
göra då dessa lossnar mycket snabbt vid kofotsangrepp
Genom infästningskollapsen kommer låsdelar snabbt i rörelse
vilket vållar instabilitet, utmattning och snabba inbrottsförlopp
Med Preventskyddets smarta infästningsmetoder av lås och
låsbehör behöver ingen ha undermålig fastsättning av lås längre
Inbrottssäkerhet kan bara uppnås när inbrottsskyddande system
är dimensionerade för att kunna motverka tjuvens verktyg och
tekniskt genomtänkta som Preventskyddet
Vid en inbrottssituation egenskapsförstärker Preventskyddet lås,
dörr och karm fundamentalt. Egenskapsförstärkningen avvärjer
enkelt inbrottsförsök.
Preventskyddet överordnar sig även låsets betydelse genom att
enkelt motverka höga brytkrafter
Preventskyddets smarta konstruktion gör att låset/låsen uppnår
extremt hög brytbelastning. Dörrlås utan Preventskyddet klarar
bara minimal brytbelastning
Inbrottssäkra Hem anser därför att kraven bör skärpas för att
få kalla en produkt för godkänd för att inte vilseleda allmänheten
att tro att en lågt godkänd låsprodukt är lika med inbrottssäker
- Det är därför olyckligt att så många säkerhetsprodukter bara
är godkända i låsklass 3 och så många gånger anpassade för
att med minsta möjliga marginal klara kraven för att få kalla en
säkerhetsprodukt godkänd
Även Essec anpassar sina produkter - men bara för att kunna
erbjuda maximalt hög inbrottssäkerhet genom Preventskyddet
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Principen för världens säkraste
låskonstruktion för bostäder
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Preventskyddet - låter tjuven stå kvar utanför
- medan konventionella lås ”medverkar” till oönskade besök
9 av 10 dörrar saknar helomslutande dörrförstärkningsbehör
för låsurtag vilket betyder att där dörren ska vara som starkast
är den som svagast vilket alltid medför kollaps av lås och dörr
omkring låsområdet vid kofotsangrepp
- Därför måste alla dörrar ha dörrförstärkningsbehör för hela
låsurtaget för att förstärka den försvagning som alltid uppstår
efter låsmontering
Om inte inbrottsskyddande produkter kan börja skydda direkt
vid kofotsangrepp, är möjligheterna små att förhindra inbrott
Allt oftare varnar polisen för inbrottsligor från öststatsländer.
Ofta utrustade med betydligt kraftigare brytverktyg än normalt
- Därför behövs Preventskyddet som ett kraftfullt motmedel
Genom inbrottsskyddande åtgärder från Inbrottssäkra Hem
bor du maximalt tryggt och säkert

O omstritt är Preventskyddet Sveriges säkraste inbrottsskydd
för bostäder och liknande dörrtyper

För att ta itu med alla de faktorer som orsakar bostadsinbrott
skapades Preventskyddet vilket samverkar med ett modullås
för att klara det inga lås klarar själva - förhindra bostadsinbrott
Preventskyddets skyddsprincip bygger på att dörr och karm
kopplas ihop automatiskt vid stängning av dörr
Kopplingsbehören mellan dörr och karm omöjliggör därefter
för tjuven att få de avgörande utåtverkande brytgreppen, då
större delen av en låsregel nu kan skydda hela tiden mot ett
brytangrepp vilket förhindrar att låsreglar böjs eller lossnar
När bara en mindre del av en låsregel kan ”skydda” böjs den
eller lossnar
Preventskyddet skyddar även mot uppborrning av låscylinder
och låskista och från ”cylinderavdragarverktyg” m.fl. verktyg
Preventskyddet är godkänt och certifierat genom SP SITAC
i klass 5 (högsta klassen för inbrottssäkerhet) SP utför även
all provningsverksamhet åt SSF Stöldskyddsföreningen
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Endast Preventskyddet uppnår godkänd
trygghetsnivå mot bostadsinbrott

Kostnadsfri demonstration av Preventskyddet för BRF inom Storstockholm
- Se Preventskyddet inbrottsprovas av oberoende på film samt en animerad film
om inbrottssäkerhet på essec.se

