Sikring af hjemmet
Et par råd så indbrudstyven går forgæves
Af Jan Ekstrøm

Desværre er det ofte sådan, at man først bliver bevidst om, at sikring af hjemmet er
nødvendigt, når man har haft besøg af ubudne gæster.
For at forhindre tyven i at komme ind gælder det først og fremmest om at gøre vejen ind i
huset så besværlig som muligt. Derfor skal man først og fremmest sikre døre og vinduer i sit
hus med stærke og tidsvarende låse, så indbrud vanskeliggøres.
Den optimale måde at sikre sit hjem på, er naturligvis et alarmsystem og gode låse.
Hvis du ikke allerede har et alarmsystem, kan du måske begynde med at se på dine låse.
Har du f.eks. en Ruko nøgle med et rundt hoved, så har SIKKERHEDSNIVEAU
du et forældet låsesystem, som bør udskiftes hurtigst
muligt. Som minimum skal du have et låsesystem, der
er kendetegnet ved det trapezformede nøglehoved. Du
kan også vælge Ruko Garant Plus eller lignende. Dette
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låsesystem har høj dirkesikring, og er samtidig sikret
mod kopiering af nøglerne uden indehaverens
godkendelse.
En lås med rund låsecylinder, der er placeret under
dørgrebet, kendetegner ligeledes en forældet låseklasse
og bør ligeledes udskiftes.
Hvis du ikke ønsker at udskifte din gamle lås, kan du blot vælge at supplere hovedlåsen med
en godkendt ekstralås.
Yderdøre
Det anbefales, at man har 2 låse på yderdøre.
Lås 1.
Der skal bruges nøgle fra udvendig side, og indvendigt sidder der et vridegreb, som låsen
nemt kan åbnes med. Det er det man kalder den ”hjemmesikre” lås, hvor alle i huset i
tilfælde af brand kan komme hurtig ud uden brug af nøgle.
Lås 2.
Låsen er nøglebetjent fra både ud- og indvendig side. Denne lås bruges kun, når alle er gået
hjemmefra, og det er det man kalder den ”udesikre” lås, da den kun kan åbnes indefra med
nøgle. Hvis tyve begår indbrud gennem et svagt sikret vindue, kan han ikke komme ud af
døren med tyvekosterne.
Check terrasse, have- og skydedøre
Terrasse- og havedøre skal have et indvendigt aflåseligt terrassedørsgreb, som er aflåset, når
alle i familien er ude af huset. Således bliver dette også til en ”udesikker” dør og forhindrer

tyven, der måske er brudt ind gennem et vindue, i let at slippe ud af terrassedøren med
tyvekosterne.
Udvendig kan denne terrassedør også sikres med en sikringsskinne, som dækker over den
luft, der er mellem dør og karm. Dette er en god idé, da selve aflåsningen i døren er et svagt
punkt og dermed let for en indbrudstyv at brække op.

