A biztonságos bejárati ajtó.

Kötelező előírások:
• a biztosítótársaságok alapfokú előírásai: minimum 2 zár, melyek záródási pontjai minimum 300
mm távolságra legyenek egymástól, valamint egyenként legalább 20 mm-t záródjanak.
minimum 2 de inkább 3 zsanér szükséges, (jobb esetben ezek MABISZ minősítéssel
rendelkeznek).
• amennyiben hengerzárbetétek működtetik ezeket a zártesteket, azok nem lóghatnak ki az ajtó
síkjából, ha az ajtó konstrukciója miatt mégis kilógnak (az esetek többségében ez így van)
törésvédelmükről gondoskodni szükséges. Ezt a legegyszerűbben, fa ajtó esetében
átmenőcsavarokkal rögzített törésvédő pajzs felszerelésével tudjuk megoldani. Törésvédő pajzs
kereskedelmi forgalomban kapható, de azok beszerzését és felszerelését érdemes szakemberre
bízni (nem mindegy, hogy milyen zárra milyen pajzsot és azt hogyan szereljük fel).
• a bejárati ajtók biztonsági szempontból nem elhanyagolható része az ablak, ezek a betörések
nagy részben segítik a betörők munkáját. Általában egy, jobb esetben kettő billenő kilincses
záródásúak, melyek kívülről könnyen kimozdíthatók. Így illetéktelen hozzáfér a zárakhoz
belülről, adott estben a fent lévő törésvédő pajzsot le tudja csavarozni, hogy a zárbetétet
hengerzár töréssel eltávolítsa és a zárat kiforgassa. A belvárosi ajtókon lévő ablakokra gyárilag
szerelt ablakrácsok az esetek túlnyomó részében komoly védelmet nem biztosítanak. Az
ablakrácsok csak akkor nyújtanak megfelelő védelmet, ha átmenőcsavarral belülről vannak
rögzítve, valamint a rácsozat olyan sűrű, hogy egy emberi kéz nem fér át rajta.
•
• Az ablakokra a legjobb (bár kevésbé barátságos) biztonságtechnikai eszköz az ablakrács, vagy a
fémredőny. A fémredőny előnye, hogy amikor a lakásban vagyunk, akkor felhúzhatjuk, és nem
zavarja a kilátást, hátránya, hogy jelentősen drágább mint egy fix rács, és esetleg felhúzva
felejtjük. A biztonsági ablakrács műszaki paramétereit a biztosító társaságok egységesen és elég
pontosan meghatározzák, a rácsnyílás nem lehet nagyobb 300 négyzetcentiméternél, a rácsozat
anyaga nem lehet vékonyabb mint 12 mm. a Rögzítése pedig nem lehet kívülről leszerelhető,
tehát a csavarfejeket le kell hegeszteni, vagy átmenő csavarokkal kell megoldani. Annak
mintázata szabadon választható csak a rácskiosztás méretkövetelményeit kell megtartani.
Ablakrácsot lehet készíttetni olyan módon is, hogy azok nyithatók legyenek, ilyenkor a biztosító
társaságok előírásai úgy módosulnak, mintha ajtórácsról beszélnénk (tehát 2 zár az előírások
szerint).
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