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Käyttöalueet
Vankeinhoito, poliisi, sairaala sekä julkinen sektori. Soveltuu 
myös omakotitaloihin, kauppaliikkeisiin, toimistorakennuk-
siin sekä yksityiseen toimintaan, jossa on tarvetta kehitty-
neelle murtosuojaukselle ja turvallisuuden parantamiseen 
edullisilla käyttökustannuksilla.

Tuotekuvaus
Hammerglas AlarmDG95 hälytyslasilla on uhkakuvasta riippu-
en erilaisia asennusvaihtoehtoja. Useimmiten särkymätön 
Hammerglass ruutu asennetaan hyökkäyspuolelle, jotta 
vältytään lasinsiruilta ilkivallanteon yhteydessä.

Joissakin kohteissa halutaan sisäpuolelle henkilöitä suojaa-
via sirpaleettomia/särkymättömiä laseja ja ulkopuolelle häly-
tyslasi. Tämän tyyppiset asetelmat ovat tavallisia vankein-
hoidossa, oikeuspsykiatriassa ja vastaavissa ympäristöissä, 
joissa on vaarana tapahtua henkilövahinkoja aiheuttavia 
vahingontekoja.

Hammerglass lasi kestää nanokäsitellyn pintansa ansiosta 
kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantuminen 
voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella.

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa 
tulipalossa.

Suojausluokka ja sertifikaatti
Hammerglass on standardin EN 356:n mukaisesti hyväksyt-
ty jopa suojausluokkaan P8B (vastaa suojausluokkaa 3).

Hälytyslasi DG95 on sertifioitu säädöksen EN 1014, hälytys-
luokka 3:n mukaisesti.

Järjestelmä A-A
Hammerglass sisäpuolella
Henkilöturva/Murtosuojaus

Sisäpuolinen Hammerglass 
suojalasi henkilöturvaksi. 
Sovellus on tavallinen vankein-
hoidossa, oikeuspsykiatriassa 
ja laitoksissa, joissa tarvitaan 
sisäpuolista suojaa lasinsir-
paleilta. Hälytyslasi DG95:n 
ulkopuolelle.

Järjestelmä B-B
Hammerglass ulkopuolella
Ilkivaltasuojaus/Murtosuojaus

Ulkopuolinen Hammerglass 
suojalasi pysäyttää ulkopuoli-
sen ilkivallan tai hyökkäyksen 
aiheuttamat lasinsirpaleet. Hä-
lytyslasi DG95:n sisäpuolelle.

Hammerglass AlarmDG95

Hammerglass suojalasi yhdistettynä vahvistet-
tuun DG95-hälytyslasiruutuun. Tällä hälytysla-
silla on uhkakuvasta riippuen erilaisia asennus-
vaihtoehtoja. Eristyslasielementti on koostettu 
mekaanisesti murto-/ilkivalta-/henkilösuoja-
tusta Hammerglass lasista, sekä hälyttävästä 
DG95-lasista, joka havaitsee vahingon jo varhai-
sessa vaiheessa.

• Aina hälytysvalmis murtosuoja

• Laajempi henkilöturva sirpaloitumattomalla 
sisä- tai ulkopinnalla

Hankesuunnitteluneuvontaa
Hammerglass AlarmDG95 perustuu sähköisesti johtavaan 
hälytyslasiin, joka voidaan yksinkertaisella tavalla liittää 
tavanomaiseen hälytysjärjestelmään. Ehjässä hälytyslasissa 
on matala sähköinen vastus, jota ohjataan hälytyslaitteistol-
la. Jos hälytyslasi vaurioituu murtoyrityksestä tai muusta va-
hingonteosta, koko ruutu säröilee pieniksi palasiksi. Tällöin 
sähköinen vastus kasvaa ja aktivoi hälytyksen.  
Kysy DWG-tiedostoja Hammerglass AB:ltä.

Lasermerkintä
Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja 
tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, 
parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa 
ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

Takuu
Viiden (5) vuoden eristyslasitakuu.

Asennus
Hammerglass lasin asennuksen saa suorittaa ainoastaan 
hyväksytty asentaja parhaan laadun takaamiseksi.
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