
Val av skåp beror på vad som skall förvaras. Dokument, datamedia eller 
värden i övrigt har olika brandhållfasthet och skall därför förvaras i olika 
typer av skåp. Brandsäkerheten d v s hur hög temperatur ett visst material 
tål innan det förstörs varierar. Papper tål högre temperatur än till exempel 
datamedia. Vid brand skyddar ett dokumentskåp papper, men datamedia 
förvarat i samma skåp blir förstört. Välj för den skull produkter testade hos 
välrenommerade testinstitut enligt tuffa teststandards. Något att tänka på 
när du skall välja skåp.

I dokumentskåpet kan du förvara dokument 
och värdepapper, som skall säkras vid brand. 
Brandklassen anges i 60P, 90P eller 120P. 
Det innebär att dokument, som förvaras i skåpet är 
läsbara efter en våldsam brand i 1000° C i minst 
60, 90 eller 120 minuter. 

I datamediaskåpet skyddas olika typer av 
datamedia såsom disketter, CD-skivor, diabilder 
eller fotonegativ vid brand. Brandklassen anges i 
S60DIS eller S120DIS. Det betyder att datamedia, 
som förvaras i skåpet är fullt läsbara efter en brand 
i 1000° C i 60 alternativt 120 minuter. 

I ett värdeskåp kan du förvara värdesaker såsom 
kontanter, kontrakt m m. Några värdeskåp är 
testade och godkända både mot brand och inbrott. 
Brandklassen är antingen 60P, 90P eller 120P. 
Inbrottsskyddet testas och certifieras enligt 
SS-EN 1143-1 och anges i Grader.

I säkerhetsskåpen kan du förvara värden som inte 
behöver brandskydd t ex lap-tops, mediciner, AV-
utrustning, nycklar, sekretesskyddade handlingar mm. 
Inbrottsskyddet testas och certifieras enligt SS 3492.  

Välj rätt skydd

Välj ett riktigt skåp 

Skåp offereras på begäran. Kontakta oss!



Nyckelskåp/Dokumentskåp 

Benämning Brandskydd Inbrottsskydd

Inbrottsfördröjande skåp Nej Inbrottsfördröjande

Dokumentskåp Papper i 60, 90 eller 120 minuter. Nej.

Datamediaskåp Datamedia i 60, 90 eller 120 minuter. Nej.

Säkerhetsskåp/
Nyckelskåp

Nej. Enligt SS 3492. Skyddar bl a mot angrepp med 
tunga handverktyg i 10 minuter.

Kassaskåp Papper i 60 minuter. Enligt SS 3493. Skyddar bl a mot angrepp med 
tunga handverktyg i 10 minuter.

Värdeskåp Nej. (Flera tillverkare konstruerar 
värdeskåp med testat brandskydd).

Enligt SS-EN 1143-1. 
Högsta säkerhet.

Nyckelskåp Tunnplåt Nej. Nej.

Nyckelskåp Stålplåt Nej. Inbrottsfördröjande.

Om förvaringsenheter

Förvaringsenheter benämns med olika namn beroende på vilket brand- och/eller inbrottsskydd de erbjuder. 
Tabellen nedan summerar de viktigaste typerna av förvaringsenheter. 
Kombinationer existerar också, exempelvis brandskyddade värdeskåp.
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