
SBSC är nordens 
ledande certifi erings-
organ inom brand- 
och säkerhetsområdet
Svensk Brand- och Säkerhetscertifi ering 
(SBSC) är ett certifi eringsorgan ackrediterat av 
myndigheten SWEDAC.

SBSC certifi erar företag, personer, produkter och 
ledningssystem. Med en unik bransch kompetens 
bidrar vår personal till en hög  kvalitet på våra 
kunders tjänster och produkter.

Genom att erbjuda marknadens mest efter-
frågade certifi eringar inom brand- och säker-
hetsområdet deltar vi i utvecklingen av brand- 
och säkerhetslösningar med mycket hög kvalitet. 
Lösningar som räddar liv och egendom.

SSF 3522
Lås och beslag
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SE AKTUELL FÖRTECKNING 

Samtliga certifi erade företag, personer, 
produkter och system fi nns på www.sbsc.se

Leverantörer av brand- och säkerhetslösningar 
återfi nns på www.sakerhetsleverantorer.se

!

www.sbsc.se



»SSF 3522 – när säkerhetskraven 
är högre än vad andra normer 
och standarder erbjuder.«

I NORMEN SSF 3522 anges de krav på inbrotts-
skydd från  dörrens utsida samt de krav  
på manövrering från dörrens insida som ställs 
på lås enheter bestående av mekaniska  eller 
elektriskt manövrerade  låshus, mekaniska eller 
 elektriskt  manövrerade slutbleck,  mekaniska 
eller mekatronik cylindrar samt förstärknings-
behör.

LÅSENHET SAMMANSATT av komponenter  vilka 
uppfyller klass 3, klass 4 eller klass 5 i denna 
norm benämns som ”Godkänd lås enhet”. 
 ”Godkänd låsenhet” är ett allmänt använt 
 begrepp för att ange en kravnivå på inbrotts-
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skyddande egenskaper för en låsenhet och dess 
ingående komponenter och refererar till en av 
Svensk Försäkring fastställd inbrottsskyddande 
klass. 

KLASSNINGEN 1A, 1B, 2A och 2B anger låsenhet 
med olika kravnivåer på inbrottssäkerhet från 
dörrens utsida kombinerat med olika utgångs- 
eller utrymningsfunktioner från dörrens insida.

I ETT och samma system för behörig manövrering 
får ingå låsenheter av olika klasser. För varje 
enskild låsenhet gäller dock att den skall uppfylla 
samtliga krav som gäller för den aktuella klassen.

KLASSNINGEN enligt denna norm bygger 
på egenskaper enligt respektive produkts 
Europastandard, kompletterat med krav och 
provning av inbrottsskyddande egenskaper samt 
krav och provning av dyrkning och manipulation, 
vilka saknas i Europastandarderna.
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KOMPLETTERANDE KRAV AVSEENDE:

• Funktionalitet (t.ex. direktmanövrering)
• Manuella angrepp
• Dyrkning och manipulation

GRUNDLÄGGANDE KRAV AVSEENDE:

• Hållfasthet 
• Säkerhet 
• Slitage 
• Funktionalitet
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