
* UL 72 -testiin ei välttämättä tarvitse kuulua pudotustestiä.

Asianmukaisen suojaustason tarjoamiseksi tuotteet testataan alan uusimpien standardien mukaisesti. Murto- ja 
palosuojaukseen liittyvät erilaiset sertifiointitestit suoritetaan itsenäisissä laboratorioissa sellaisten kokeneiden 
testaajien toimesta, joille on annettu tuotteen suunnitelmat sekä täydellinen valikoima työkaluja.

MURTOSUOJAUKSEN osalta kassakaapeille ja turvatuotteille myönnetään seuraavia luokituksia:
• Turvakaapeille saatavana ovat luokat S1 ja S2 (EN 11450). 
• Kassakaapit, holvit ja holvien ovet luokitellaan Euro 0 -luokasta Euro XIII -luokkaan (EN 1143-1) 
• Korkean turvatason lukot luokitellaan EN 1300 -standardin mukaisesti, kun taas turvaovisarjat,

ikkunat ja väliseinät saavat luokituksen väliltä RC1–RC6 (EN 1627).

Sertifiointiprosessin aikana tuotteista testataan ovipaneelit, pulttirakenteet, lukot ja kahvat. Sertifiointitesteihin 
sisältyy hyökkäysohjelma, jolla voidaan suorittaa erilaisia murtoyrityksiä valikoituja työkaluja käyttäen. Työkalun 
tyypin ja murtoyritykseen käytettävän ajan välistä yhteyttä voidaan käyttää kestävyyspisteytyksen (kestävyysyksikön) 
saamiseksi. Mitä korkeammat pisteet, sitä parempi on kestävyys. Saatuihin tuloksiin perustuen kassakaapille 
annetaan murtosuojaluokitus.

PALOSUOJAUKSEN osalta nämä standardit vaihtelevat sen mukaan, halutaanko suojata paperiasiakirjoja, digitaalisia 
tietovälineitä vai muita erittäin herkkiä esineitä. Tämä johtuu siitä, että lämpötila, jossa tietovälineet (esim. 52 °C) ja 
asiakirjat (esim. 177 °C) menevät pilalle, vaihtelee suojattavasta esineestä riippuen:

• Jotta tietovälineet olisivat kunnolla suojattuja, tuotteissa on alan standardien mukaan oltava merkintä
ECB•S EN 1047-1, UL 72 Class 125 tai NT Fire 017 60/120 DIS. 

ECB•S- ja UL-testeissä seurataan tietovälinekaapin sisälämpötilaa, kunnes se on täysin jäähtynyt “jäähtymisjakson” 
aikana. Tuotteiden arviointi tänä aikana on olennaisen tärkeää, koska sisälämpötilat saattavat nousta huippuunsa 
vasta kuudesta kahdeksaan tunnin kuluttua tulipalon sammuttamisesta. Näillä testeillä varmiste-
taan tuotteiden kattava testaus, ja läpäistyn testin jälkeen tuotteet suojaavat tietovälineitäsi täysin mainitun ajan.

• Asiakirjojen suojaamiseksi kaikissa tuotteissa on oltava asianmukaisen alan standardin mukainen 30
tai 60 minuutin paperisertifikaatti. 

UL72-Class 350, ECB•S EN 1047-1, EN 15659 ja NT Fire 017 ovat hyväksyttäviä standardeja paperiasiakirjojen 
suojaustuotteille.

SÄILYTYSLUOKAT JA MURTOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

Murtohälytysjärjestelmä toteutetaan FK:n julkaiseman “Murtohälytysjärjestelmät ja -palvelut” -ohjeen mukaan.

SERTIFIOITUA LUJUUTTA

EN 1047-1

UL 72 ja pudotustesti*

UL 72

EN 15659

NT Fire 017

DIN 4102/BS 476

KESTÄVYYSTASOT

Erittäin tiukkojen standardien lisäksi on 
olemassa myös muita vähemmän tiukkoja 
kestävyysstandardeja.

EI TESTEJÄ 

TIUKAT TESTIT

* UL 72 -testiin ei välttämättä tarvitse kuulua 
pudotustestiä.

STANDARDIT PUDOTUSTESTI PAPERI TIETOVÄLINEET JÄÄHDYTYS

EN 1047-1 1090 °C 9,15 metriä
S 60P (60 min.) / S 120P (120 
min)

S 60DIS (60 min.) / S 120DIS 
(120 min)

sis. jäähdytysajan

UL 72 1000 °C 9,15 metriä* Luokka 350 (½, 1, 2 tuntia) Luokka 125 (½, 1, 2 tuntia) sis. jäähdytysajan

EN 15659 850 °C ei
LFS 30P (30 min) / LFS 60P (60 
min)

ei käyttökohdetta ei testattu

NT Fire 017 927 °C ei
60 paperi (60 min) / 120 paperi 
(120 min)

60 levyke (60 min.) / 120 
levyke (120 min.)

ei testattu

DIN 4102/BS 476 ei testattu ei testattu ei testattu ei testattu ei testattu

STANDARDIT LYHYESTI

177 °C

75 °C

52 °C

KORKEIN SALLITTU SISÄPUOLEN 
LÄMPÖTILA

PAPERI
S60 P / S120P

TIETOVÄLINEET
(CD, DVD) 

S60D/S120D

TIETOVÄLINEET 
(magneettinauhat) 

S60DIS/S120DIS

SÄILYTETTÄVÄ
ENIMMÄISMÄÄRÄ

MURTOHÄLYTYS-
JÄRJESTELMÄ

10 000 Eur I -

30 000 Eur II Taso 2

60 000 Eur III Taso 3 + kohdevalvonta

120 000 Eur IV Taso 3 + kohdevalvonta

200 000 Eur V Taso 3 + kohdevalvonta

SFS-EN
1143-1
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