
Att tänka på vid köp av 
inbrottslarmanläggning till företag

Flertalet utryckningar till följd av larm beror på hand-
havandefel, felaktig installation, bristfälligt underhåll 
eller dåliga produkter. För att undvika omotiverade 
utryckningar av väktare och polis följer här några tips 
på vad man bör tänka på. För att minimera framtida 
problem bör en certifi erad anläggarfi rma som använder 
certifi erade produkter anlitas. Certifi erade anläggarfi r-
mor fi nns listade på Svenska Stöldskyddsföreningens 
(SSF) hemsida www.ssf.nu. 
     Den egna personalen som sköter eller använder 
anläggningen ska vara väl förtrogen med hur larmet 
fungerar.
     För att säkerställa inbrottslarmanläggningars funk-
tion har försäkringsbranschen tagit fram ett gemensamt 
regelverk kallat SSF 130 som omfattar fyra larmklas-
ser. Den försäkrade verksamhetens art styr vilken 
larmklass som gäller. Reglerna föreskriver bland annat 
att larmet ska vara anslutet till en larmcentral och vara 
trådbundet. Installatören ska till försäkringstagaren 
lämna ett anläggarintyg, som är en särskild blankett 
som beskriver larmanläggningen.
     Ofta är det enkelt att utöka inbrottslarmet med ett 
överfallslarm för att öka personsäkerheten.

Några vanliga begrepp som kan vara bra att känna till:

Centrallarm är kopplat till en larmcentral som skickar 
ut väktare.

Skalskydd omfattar alla öppningar i objektets 
omslutningsyta.

Försåtskydd är ett larmskydd som är begränsat till 
vissa delar, såsom till exempel korridorer.

Centralapparat mottar, bearbetar och vidareförmedlar 
larmsignaler.

Övervakad överföring skyddar larmöverföringen till 
larmcentralen.

Förbikoppling medger tillfälligt tillträde till en  be-
gränsad del av objektet, oftast till centralapparaten.

Volymskydd är ett utvidgat försåtskydd som ger larm 
vid rörelse. 

Glaskrossdetektor reagerar för om glasrutan 
krossas.

Rörelsedetektorer reagerar för förändring av värme-
strålning eller refl ektion.

Larmdon kan till exempel vara en siren.

Har vi krav på inbrottslarm framgår det av ditt försäk-
ringsbrev och villkor V 215. Kontakta oss gärna om du 
osäker.

Inbrottslarm

Larmklass 1  Invändigt försåtskydd med minst 2 volymdetektorer.
Larmklass 2  Skalskydd med invändigt försåtskydd.
Larmklass 3  Skalskydd med invändigt volymskydd i vissa utrymmen.
Larmklass 4  Skalskydd med invändigt volymskydd i samtliga utrymmen.

Larmöverföringsutrustningen ska uppfylla kraven i SSF 114 för respektive larmklass.




