
Sikringsniveau 10

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre,

vinduer, porte eller lemme.

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal
være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig
aflåsning skal der anvendes en låseenhed med
femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7
tilholdere eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN12320, grade 3 (GRØN
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Installationserklæring
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den
mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning
opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation
kan være installationserklæringer udstedt af
F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til
det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og
begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 20

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre,

vinduer, porte eller lemme.

2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
udvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret
LÅSEENHED I (GRØN klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.

3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
indvendige side, skal aflåses med en
F&P-registreret LÅSEENHED I (GUL klasse) eller
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog, fastholdes med
en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en
låsebom.

4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt
med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav

Side 1 af 15

2501. Erhvervsforsikring

1) Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de
tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares.
Overvågningen skal omfatte alle større åbninger i
rummets grænseflader.

2) Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.

3) Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

4) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være
klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder
for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede

eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35
minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved
alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i
henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en
F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den
mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning
opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation
kan være installationserklæringer udstedt af
F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til
det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og
begge sider er mere end 12 cm.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal

være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.

2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
udvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret
LÅSEENHED I (GRØN klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.



3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
indvendige side, skal aflåses med en
F&P-registreret LÅSEENHED I (GUL klasse) eller
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog, samt
fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller
fastholdes med en låsebom.

4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt
med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre,

vinduer, porte eller lemme.

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal
være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig
aflåsning skal der anvendes en låseenhed med
femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7
tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN12320, grade 3 (GRØN
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav
1) Overvågningen skal omfatte cellen, hvori de

tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares.

2) Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.

3) Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

4) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være
klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder
for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal

sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35
minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved
alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i
henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en
F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den
mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning
opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation
kan være installationserklæringer udstedt af
F&P-registrerede installatører.
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¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til
det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og
begge sider er mere end 12 cm.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav
1) Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af

forsikringsselskabernes varegrupper og
sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af
sikringsenheder, der er F&P-registreret efter EN
1143-1, grade 0 (GUL klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre,

vinduer, porte eller lemme.

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal
være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig
aflåsning skal der anvendes en låseenhed med
femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7
tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav
1) Overvågningen skal omfatte området omkring den

installerede sikringsenhed.

2) Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.

3) Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

4) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være
klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder
for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede

eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35
minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved
alarm fra AIA-anlæg.



Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i
henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en
F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den
mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning
opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation
kan være installationserklæringer udstedt af
F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til
det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og
begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 30

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre,

vinduer, porte eller lemme.

2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
udvendige side, skal aflåses med to låseenheder,
hvoraf den ene skal være en F&P-registreret
LÅSEENHED II (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.

3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være
F&P- registreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene
skal være aflåst med minimum en F&P-registreret
hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der
aflåses med en F&P-registreret hængelås.

4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt
med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav
1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte

og lemme i grænsefladerne.

2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre,
vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

3) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt
løsøre.

4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
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5) Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.

6) Overvåget alarmoverførsel til godkendt
kontrolcentral.

7) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være
klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder
for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede

eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35
minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved
alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i
henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en
F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den
mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning
opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation
kan være installationserklæringer udstedt af
F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til
det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og
begge sider er mere end 12 cm.

² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og
lemme - samt gennembrydning af glas i døre, vinduer,
porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse
er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger,
medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind
i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller
lignende.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal

være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.

2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
udvendige side, skal aflåses med to låseenheder,
hvoraf den ene skal være en F&P-registreret
LÅSEENHED II (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.



3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være
F&P- registreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene
skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås
eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der
aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås.

4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt
med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre,

vinduer, porte eller lemme.

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal
være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig
aflåsning skal der anvendes en låseenhed med
femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7
tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav
1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte

og lemme i grænsefladerne til cellen.

2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre,
vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen
(overvågning mod oplukning og gennembrydning af
døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod
interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).

3) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt
løsøre.

4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

5) Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.

6) Overvåget alarmoverførsel til godkendt
kontrolcentral.

7) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være
klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder
for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede

eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35
minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved
alarm fra AIA-anlæg.
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Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i
henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en
F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den
mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning
opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation
kan være installationserklæringer udstedt af
F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til
det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og
begge sider er mere end 12 cm.

² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og
lemme - samt gennembrydning af glas i døre, vinduer,
porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse
er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger,
medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind
i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller
lignende.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav
1) Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af

forsikringsselskabernes varegrupper og
sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af
sikringsenheder, der er F&P-registrerede efter EN
1143-1, grade 0 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre,

vinduer, porte eller lemme.

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal
være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig
aflåsning skal der anvendes en låseenhed med
femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7
tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav
1) Overvågningen skal omfatte området omkring den

installerede sikringsenhed. Der skal anvendes
mindst to detektorer med forskellige
dækningsområder.

2) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.



3) Overvåget alarmoverførsel til godkendt
kontrolcentral.

4) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være
klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder
for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede

eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35
minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved
alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i
henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en
F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den
mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning
opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation
kan være installationserklæringer udstedt af
F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til
det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og
begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 40

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre,

vinduer eller lemme, der er F&P-registrerede efter
EN 1627, RC2 eller tilsvarende eller porte efter SSF
1074 klass 1 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog - eller være forstærket med
sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.

2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
udvendige side, skal aflåses med to låseenheder,
hvoraf den ene skal være F&P-registreret
LÅSEENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.
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3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
indvendige side, skal aflåses med to låseenheder,
hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ
klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskartalog.
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være
F&P- registreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene
skal være aflåst med minimum en F&P-registreret
hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der
aflåses med en F&P-registreret hængelås.

4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt
med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav
1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte

og lemme i grænsefladerne.

2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre,
vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

3) Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og
bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.

4) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt
løsøre.

5) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

6) Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.

7) Overvåget alarmoverførsel til godkendt
kontrolcentral.

8) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være
klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder
for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede

eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30
minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved
alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i
henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en
F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.



Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den
mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning
opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation
kan være installationserklæringer udstedt af
F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til
det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og
begge sider er mere end 12 cm.

² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og
lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte
og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er
placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger,
medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind
i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller
lignende.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal

være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er
F&P-registrerede efter EN 1627, RC2 eller
tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 1
(GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog - eller være forstærket med
sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.

2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
udvendige side, skal aflåses med to låseenheder,
hvoraf den ene skal være en F&P-registreret
LÅSEENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende
jf.F&P's Sikringskatalog.

3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være
F&P- registreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene
skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås
eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der
aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås.

4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt
med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre,

vinduer, porte eller lemme.

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal
være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig
aflåsning skal der anvendes en låseenhed med
femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7
tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
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Elektronisk celleovervågning - minimumskrav
1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte

og lemme i grænsefladerne til cellen.

2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre,
vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen
(overvågning mod oplukning og gennembrydning af
døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod
interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).

3) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt
løsøre.

4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

5) Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.

6) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod
afdækning.

7) Overvåget alarmoverførsel til godkendt
kontrolcentral.

8) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være
klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder
for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede

eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30
minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved
alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i
henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en
F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den
mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning
opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation
kan være installationserklæringer udstedt af
F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til
det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og
begge sider er mere end 12 cm.



² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og
lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte
og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er
placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger,
medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind
i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller
lignende.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav
1) Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af

forsikringsselskabernes varegrupper og
sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af
sikringsenheder, der er F&P-registreret efter EN
1143-1, grade 0 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre,

vinduer, porte eller lemme.

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal
være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig
aflåsning skal der anvendes en låseenhed med
femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7
tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav
1) Overvågningen skal omfatte området omkring den

installerede sikringsenhed. Der skal anvendes
mindst to detektorer med forskellige
dækningsområder.

2) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

3) Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.

4) Overvåget alarmoverførsel til godkendt
kontrolcentral.

5) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være
klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder
for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede

eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30
minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved
alarm fra AIA-anlæg.
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Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i
henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en
F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den
mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning
opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation
kan være installationserklæringer udstedt af
F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til
det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og
begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 50

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre,

vinduer eller lemme, der er F&P-registrerede efter
EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller med porte efter
SSF 1074, klass 3 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med
sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.

2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til det
forsikrede skal forstærkes med sikringsenheder, der
er F&P-registrerede som
FORSTÆRKNINGSENHED III (BLÅ klasse) eller
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
udvendige side, skal aflåses med to låseenheder
hvoraf den ene skal være en F&P-registreret
LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den
F&P-registrerede låseenhed skal ske ved
anvendelse af:
a) dobbelt låsecylinder eller
b) tilholderlås.



4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være
en F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse)
eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene
skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås
efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der
aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås
efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt
med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav
1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte

og lemme i grænsefladerne.

2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre,
vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

3) Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og
bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.

4) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt
løsøre.

5) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod
afdækning.

6) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

7) Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.

8) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til
godkendt kontrolcentral.

9) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.

10)AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være
klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder
for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede

eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25
minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved
alarm fra AIA-anlæg.
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Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i
henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en
F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den
mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning
opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation
kan være installationserklæringer udstedt af
F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til
det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og
begge sider er mere end 12 cm.

² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og
lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte
og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er
placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger,
medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind
i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller
lignende.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal

være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er
F&P-registrerede efter EN 1627, RC4 eller
tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3
(BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog - eller være forstærket med
sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.

2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal
forstærkes med sikringsenheder, der er
F&P-registrerede som
FORSTÆRKNINGSENHEDER III (BLÅ klasse) eller
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
udvendige side, skal aflåses med to låseenheder,
hvoraf den ene skal være en F&P-registreret
LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den registrerede
låseenhed skal ske ved anvendelse af:
a) dobbelt låsecylinder eller
b) tilholderlås.



4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være
en F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse)
eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene
skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås
efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der
aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås
efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt
med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre,

vinduer, porte eller lemme.

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal
være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig
aflåsning skal der anvendes en låseenhed med
femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7
tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav
1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte

og lemme i grænsefladerne til cellen.

2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre,
vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.

3) Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og
bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til
cellen.

4) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt
løsøre.

5) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod
afdækning.

6) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

7) Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.

8) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til en
godkendt kontrolcentral.

9) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.

10)AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være
klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder
for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
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Reaktion ved alarm - minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede

eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25
minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved
alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i
henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en
F&P-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den
mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning
opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation
kan være installationserklæringer udstedt af
F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til
det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og
begge sider er mere end 12 cm.

² Kravet om mekanisk sikring i BLÅ klasse af døre, vinduer,
porte, lemme og svage bygningsdele mod det fri kan
udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over
terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er
mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon,
murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav
1) Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af

forsikringsselskabernes varegrupper og
sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af
sikringsenheder, der er F&P-registrerede efter EN
1143-1, grade 0 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre,

vinduer, porte eller lemme.

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal
være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig
aflåsning skal der anvendes en låseenhed med
femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7
tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav
1) Overvågningen skal omfatte området omkring den

installerede sikringsenhed.



2) Der skal monteres en bokskontakt på
sikringsenheden.

3) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod
afdækning.

4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

5) Centraludstyret placeres i det overvågede område.

6) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til
godkendt kontrolcentral.

7) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.

8) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være
klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder
for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede

eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25
minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved
alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i
henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en
F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den
mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning
opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation
kan være installationserklæringer udstedt af
F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til
det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og
begge sider er mere end 12 cm.
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Sikringsniveau 60

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til det forsikrede

område skal være forsynet med døre, vinduer eller
lemme, der er F&P-registrerede efter EN 1627, RC5
eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074,
klass 3² (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog - eller være forstærket med
sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.

2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til det
forsikrede område skal forstærkes med
sikringsenheder, der er F&P-registrerede som
FORSTÆRKNINGSENHED IV (RØD klasse) eller
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
udvendige side, skal aflåses med to låseenheder,
hvoraf den ene skal være en F&P-registreret
LÅSEENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den
F&P-registrerede låseenhed skal ske ved
anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.

4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være
en F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse)
eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene
skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås
efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der
aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås
efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt
med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav
1) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte

og lemme i grænsefladerne.

2) Overvågning mod gennembrydning af glas i døre,
vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

3) Overvågning mod gennembrydning af alle faste og
bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.

4) Overvågning i samtlige rum i det forsikrede område.

5) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt
løsøre.



6) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod
afdækning.

7) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

8) Centraludstyret placeres i det overvågede område.

9) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til
godkendt kontrolcentral.

10)Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.

11)AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være
klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder
for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold
1) Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to

nøglebokse med separate kodninger. En udvendig
nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen
eller betjeningspanelet og en indvendig placeret
nøgleboks, der giver adgang til den del af
bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre
opbevares. Andre installationsformer skal aftales
med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal

sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokalalarmfrakobling eller tilsvarende må højst være
20 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved
alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i
henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en
F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den
mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning
opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation
kan være installationserklæringer udstedt af
F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til
det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og
begge sider er mere end 12 cm.

² Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med
supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt
sikringsniveau jf. standarden.
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Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal

være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er
F&P-registrerede efter EN 1627, RC5 eller
tilsvarende eller porte efter SSF 1074, klass 3²
(RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog - eller være forstærket med
sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.

2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal
forstærkes med sikringsenheder, der er
F&P-registrerede som FORSTÆRKNINGSENHED
IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog.

3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
udvendige side, skal aflåses med to låseenheder,
hvoraf den ene skal være en F&P-registreret
LÅSEENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den
F&P-registrerede låseenhed skal ske ved
anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.

4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den
indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være
en F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse)
eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene
skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås
efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der
aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås
efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt
med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre,

vinduer, porte eller lemme.

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal
være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig
aflåsning skal der anvendes en låseenhed med
femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7
tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sik-ringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav
1) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte

og lemme i grænsefladerne til cellen.

2) Overvågning mod gennembrydning af glas i døre,
vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.



3) Overvågning mod gennembrydning af alle faste og
bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til
cellen.

4) Rumovervågning ved anvendelse af minimum to
detektorer i celle - herunder overvågning af de
tyvetækkelige varer eller genstande.

5) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod
afdækning.

6) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

7) Centraludstyret placeres i det overvågede område.

8) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til
godkendt kontrolcentral.

9) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.

10)AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være
klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder
for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold
1) Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to

nøglebokse med separate kodninger. En udvendig
nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen
eller betjeningspanelet og en indvendig placeret
nøgleboks, der giver adgang til den del af
bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre
opbevares. Andre installationsformer skal aftales
med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal

sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20
minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved
alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i
henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en
F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den
mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning
opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation
kan være installationserklæringer udstedt af
F&P-registrerede installatører.
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¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til
det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og
begge sider er mere end 12 cm.

² Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med
supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt
sikringsniveau jf. standarden.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav
1) Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af

forsikringsselskabernes varegrupper og
sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af
sikringsenheder, der er F&P-registreret efter EN
1143-1, grade 1 (RØD klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre,

vinduer, porte eller lemme.

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal
være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig
aflåsning skal der anvendes en låseenhed med
femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7
tilholdere eller en hængelås med tilhørende beslag
efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav
1) Overvågningen skal omfatte rumovervågning af

området omkring den installerede sikringsenhed.

2) Der skal monteres en bokskontakt på
sikringsenheden.

3) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod
afdækning.

4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

5) Centraludstyret placeres i det overvågede område.

6) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til
godkendt kontrolcentral.

7) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.

8) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være
klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller
tilsvarende i henhold til de europæiske standarder
for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.



Særlige forhold
1) Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to

nøglebokse med separate kodninger. En udvendig
nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen
eller betjeningspanelet og en indvendig placeret
nøgleboks, der giver adgang til den del af
bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre
opbevares. Andre installationsformer skal aftales
med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal

sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal
alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20
minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved
alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved
alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i
henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en
F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i
tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den
mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning
opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation
kan være installationserklæringer udstedt af
F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til
det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og
begge sider er mere end 12 cm.
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Varegruppe- og sikringsskema

Varegruppe Sikringsniveau

Varer til videresalg, udlejning, reparation,
demonstration - samt ved opbevaring på lager

10 20 30 40 50/60

1) Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt
metal, der indeholder 333 0/00 rent guld eller mere, diamanter,
ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede).
Smykke- og juvelerarbejder, hvor nævnte materialer indgår.
Lomme- og armbåndsure, med stykværdi over 1.000 kr.

Kr.
0

Kr.
0

Kr.
24.334

Kr.
72.998

Kr.
145.998

2) Tobaksvarer. Kr.
1.059

Kr.
12.166

Kr.
24.334

Kr.
72.998

*)

3) Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi over 1.000 kr.
It-udstyr, herunder pc'ere, projektorer, fladskærme, programmel,
og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem.
Foto- og filmudstyr.
Læder- og skindbeklædning.
Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til disse.
Parfumerivarer.
Pelse og pelsværk.Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr.
TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr
som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt
paraboler.
Våben, ammunition og sprængstoffer.

Kr.
24.334

Kr.
72.998

Kr.
145.998

*) *)

4) Beklædning, (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3).
Cd'er, dvd'er samt elektroniske spil.
Elektroniske kontormaskiner, (som ikke hører til varegruppe 3).
Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske).
Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr.
Spiritus.
Sportsudstyr.

Kr.
72.998

Kr.
145.998

*) *) *)

5) Antikviteter, dog undtaget møbler med stykværdi under 10.000
kr.
Automobiler, der ikke er indregistreret samt autoreservedele og
udstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3).
Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi under 1.000 kr.
Brillestel.
Cykler, samt reservedele og udstyr til cykler.
El- og motordrevet håndværktøj.
Fodtøj.
Hårde hvidevarer.
Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 3.000 kr.
Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er indregistrerede
samt reservedele og udstyr til disse, (TV-, radio- og
navigationsudstyr hører til varegruppe 3).
Møbler med en stykpris over 1.000 kr.
Skibs- og bådudstyr, (TV-, radio- og navigationsudstyr hører til
varegruppe 3).
Solbriller med stykværdi over 100 kr.
Tæpper med en m2 pris på over 500 kr.
Ure med stykværdi under 1.000 kr.

Kr.
145.998

*) *) *) *)
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Særligt løsøre Sikringsniveau

Tilstedeværelse af særligt løsøre i alle
erhvervsvirksomheder, institutioner og
foreninger

10 20 30 40 50/60

It-udstyr, herunder pc'ere, projektorer, fladskærme, programmel og
andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem.
TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som
f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt
paraboler.
Foto- og filmudstyr.
Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr.
Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr (som nævnt under
varegruppe 3 og 4).

Kr.
158.903

Kr.
423.742

**) **) **)

*) Individuel sum, der svarer til den samlede værdi af varer i policen.

**) Individuel sum, der svarer til den samlede værdi for særligt løsøre i policen.

Sumgrænserne er i 2007-niveau og indeksreguleres.
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