
Informasjonssikkerhet i det siste leddet

Informasjonssikkerhet på høyeste nivå
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I en verden der informasjon må kunne hentes fram overalt og til alle tider har digitale 

databærere fått stadig større betydning. Den mengden data som lagres på ulike enheter 

som harddisker, USB-minner, SD-minnekort, DVD- og Blu-Ray-plater osv., har økt 

eksepsjonelt i løpet av det siste tiåret.

Informasjonssikkerhet i siste leddet spiller en hovedrolle i dagens IT-verden og de forskjellige 

lagringsenhetene kan utgjøre stor risiko for virksomhetens informasjonsteknikk. Myndigheter 

verden over har i de senere årene vedtatt lover som krever beskyttelsestiltak for ulike typer av 

konfidensiell personlig informasjon. Overtredelser av disse lovene behandles ikke lenger som 

ubetydelige forseelser, men straffes med store bøter. Men i mange tilfeller blir den mest 

omfattende straffen den skade som virksomhetens rykte faktisk påføres på grunn av brudd 

på datasikkerheten.

En stor del av den informasjonen som behandles innen forskjellige organisasjoner ansees for å 

være immateriell eiendom, f.eks. patenter, forretningsplaner og økonomirapporter. Selv om denne 

informasjonen ikke direkte omfattes av loven om konfidensialitet, kan en sikkerhetsovertredelse 

likevel få fatale følger. Hva skjer om f.eks. forretningshemmelighetene havner hos konkurrentene? 

Kunnskap er tross alt makt – og alle virksomheter må ha kontroll over sin egen, viktige informasjon.

En pioner innen informasjonssikkerhet

Adgangskontroll

Nettverkssikkerhet
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I dag er det et marked som endrer seg raskt og som skal kunne 

ta hånd om behovet for å beskytte all informasjon i siste fase. 

Når IT-ledere arbeider med informasjonssikring og setter opp 

organisasjonens sikkerhetsrutiner, kan de velge blant mange ulike 

verktøy og løsninger som brannmurer, tilgangskontroll osv.

Men hva skjer når informasjonen har gjort sin nytte og ikke lenger er 

nødvendig? Hvordan kan informasjonen på de lagringsmedier som utgjør 

sluttstasjonene bli slettet permanent og i samsvar med eksisterende krav 

til informasjonssikkerhet? Mange organisasjoner besvarer ikke dette 

spørsmålet fullt ut. Derfor er de også sårbare på måter som de selv 

kanskje ikke er oppmerksomme på.

Når det gjelder sletting av data i siste leddet i kjeden, kan alle som 

bruker intimus‘ produkter utnytte den enorme erfaringen som foreligger. 

Varemerket intimus så dagens lys for mer enn 50 år siden, og det startet 

med dokumentmakulatorer. I dag består sortimentet av komplett utstyr 

for informasjonssikring. Navnet intimus er latin for pålitelig fortrolighet – 

som sier alt. Våre langvarige relasjoner til myndigheter og globale 

virksomheter innebærer at vår forskning og utvikling alltid ligger et 

skritt foran lovgivningen og tekniske forbedringer.

Sikkerhet 
    i området

Sikkerhet i 
sluttstasjonene

Sikkerhet 
ved arkivering

Sikkerhetsoversikt for 
      virksomheten

www.intimus.com
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Crypto

Identifiser alle sikkerhetsaspekter Risikomatrise

Totalintegrert informasjonssikring – fra tidspunktet da 

informasjonen ble skapt til den dagen den blir tilintetgjort – 

er obligatorisk sett fra en juridisk synsvinkel og absolutt 

nødvendig for at selve organisasjonen skal nå sine mål.

Totalintegrert informasjonssikring er en 

mangefasettert og komplisert forpliktelse man 

påtar seg. Her kan konsulenttjenester fra 

intimus hjelpe til. Vi starter med å utføre en 

omfattende risikoanalyse. Det er absolutt 

nødvendig å fastslå og forstå status quo innen 

vi tilbyr spesielle anbefalinger om forandringer.

Ofte 
forekommende

Antagelig

Sporadisk

Kan 
forekomme

Usannsynlig

Meget 
usannsynlig

Risikosannsynlighet

 Informasjonsflyten i en organisasjon...

 ...skape og samle inn

 I organisasjonen bearbeides en strøm av informasjon, dag ut 

 og dag inn. Selv om papir fremdeles er den mest forekommende 

 informasjonsbæreren, er elektroniske medier som USB-minner, 

 mobile kommunikasjonsenheter osv., sterkt økende. Derfor må 

 det tas forholdsregler for å hindre uforsiktig avhending av 

 memorandum, faksmeldinger, utskrift av e-post osv. I tillegg 

 må håndtering av elektroniske medier underlegges sikre 

 prosedyrer.

 

 ...bruke, bearbeide og lagre

 Når informasjonen er registrert blir den brukt, bearbeidet og 

 lagret på mange ulike måter. Først og fremst er det nødvendig 

 å fastsette entydige tilgangsrettigheter for ulike avdelinger og 

 personer som skal ha adgang til informasjonen. 

 ...slette eller tilintetgjøre

 Når informasjonen er blitt brukt, må den tilintetgjøres på 

en måte som stemmer overens med sikkerhetskravene. Selv om informasjonen 

ikke lenger er nødvendig eller har noen verdi for virksomheten, kan den 

fremdeles være meget verdifull for tredjepart. Virksomhetens ledelse må 

derfor styre prosessen og tydelig fastsette bestemmelser for håndtering av 

informasjonen når den ikke skal brukes lenger.

S
ka

d
ek

o
ns

ek
ve

ns

Marginal         Kompro-              Kritisk         Katastrofal
                     mitterende

intimus risikomatrise avslører sannsynligheten 

for risiko innen en organisasjon, så vel som 

konsekvensene av en sikkerhetsovertredelse.

intimus konsulentteam samarbeider med kunden, 

for å kunne håndtere risikoene på en vellykket 

måte.
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     Intimus Sikkerhetsprinsipp

  TOP SECRET NIVÅ

  KONFIDENSIELT NIVÅ

 BEGRENSET NIVÅ

  PERSONLIG NIVÅ

  ÅPENT

       „intimus Security Principle“ – 
       ...en fullverdig metode for effektiv informasjonssikring

  Definere og opprette et konsept av progressive sikkerhetssoner, 

 ut fra organisasjonsnivåer og juridiske krav:

   Top Secret-nivå kan omfatte virksomhetens ledelse, økonomi eller teknikk.

   Konfidensielt nivå kan omfatte salg, markedsføring eller innkjøp.

	  Begrenset nivå kan omfatte alle andre områder som produserer store mengder 

  intern eller ekstern korrespondanse.

	  Personlig nivå kan omfatte kundebehandling eller kundeservice.

  

  Forhindre på en varig og pålitelig måte at informasjon flyttes 

 fra et nivå til et lavere nivå.

  Tilintetgjøre informasjon som ikke lenger trengs innen relevant sikkerhetssone 

 i henhold til den sonens spesifikke sikkerhetsparametere.

   
   

Si

kkerhetssoner
SIKKERHETSRÅDGIVNING

www.intimusconsulting.com
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intimus 
Crypto-nivåer...
For å holde følge med IT-verdens raske utvikling blir digitale 

databærere stadig viktigere. For 50 år siden fantes mesteparten 

av sensitiv informasjon kun på papir. I dag fører den økende 

mengden ulike digitale medier til nye utfordringer når data skal 

tilintetgjøres på en sikker måte.

Myndigheter rundt om i verden har utarbeidet spesielle standarder og 

retningslinjer når det gjelder sikker tilintetgjørelse av informasjon på 

databærere, og hvert enkelt land står fritt til å vedta sine egne lover. 

Blant de mest innflytelsesrike, nye internasjonale standardene finnes 

British Standard BS 8470:2006, NSA/CSS og DIN 32 757, samt den helt 

nye EU-standarden EN 15 713. Mange land bruker disse anerkjente 

standardene som basis for sine egne regelverk og forskrifter.

Hvor skal en IT-sjef finne pålitelig utrustning og gode råd i 

en verden av konkurrerende, motstridende standarder for 

informasjonssikring? Det er her Crypto-nivåene kommer inn 

i bildet. Med vår mer enn 50 års erfaring og ekspertkunnskap 

på dette området, har vi laget en oversikt som viser de viktigste 

standardene og hvordan de samsvarer med kravene.

               intimus Crypto-matrise
Crypto-nivå   8  9  10  11
Lagring på papir  < 10 mm² < 5 mm² < 3,5 mm² < 1 mm²

EU-standard EN 15 713         

DIN 32 757        

BS 8470:2006         

NSA/CSS 02-01       

NIST Special Publication 800-88        

NATO SDIP-293       

Optiske medier  < 10 mm² < 5 mm² < 3,5 mm² < 1 mm²

EU-standard EN 15 713        

DIN 32 757  

BS 8470:2006        

NSA/CSS 04-02        

NIST Special Publication 800-88         

NATO SDIP-293   	     

 
Magnetiske medier Tape < 2.800 oe > 2.800 oe Fysisk Fysisk
 HDD < 5.000 oe > 5.000 oe destruksjon destruksjon

DIN 33 858  	  	 	

EU-standard EN 15 713        

BS 8470:2006  	 	 	 

NSA/CSS   

NIST Special Publication 800-88       	 

NATO SDIP-293     	 

Halvledermedier  < 10 mm² < 5 mm² < 3,5 mm² < 1 mm²

EU-standard EN 15 713        

BS 8470:2006        

NSA/CSS 02-01     		 

NIST Special Publication 800-88       		 

NATO SDIP-293       

  oppfyller standarden                  bedre enn standarden
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...for krav til nivåene Secret og Top Secret

British Standard BS 8470:2006 – BS 8470:2006 beskriver 

hvordan man skal håndtere og kontrollere innsamling, 

transport og destruksjon av konfidensielt materiale som 

garanterer at slikt materiale avhendes sikkert og fullstendig. 

Anbefalingene gjelder for en virksomhets hovedkontor og 

alle avdelingskontorer.

Partikkelflate: < 10 mm²

DIN 33 858 – Denne tyske standarden handler om tilintet-

gjørelse av data lagret på magnetiske medier. Standarden 

definerer minimumskravene for destruksjonsutstyr og gir 

retningslinjer for den feltstyrke som må brukes, avhengig 

av hvilken type databærere som skal tilintetgjøres. 

Feltstyrken går fra 350 opp til 5.000 Oe i tre nivåer.

NATO SDIP-293 – I militæralliansen NATO gir denne 

standarden regler for destruksjon av medier som ikke skal 

brukes lenger. Mediene deles i papir og materiale som ikke 

er av papir. Hovedmetodene for destruksjon er strimling, 

brenning, oppkutting, smelting eller degaussing 

(avmagnetisering).

Partikkelflate papirstrimling: 5 mm²

NSA/CSS Specification 02-01 – For beskyttelse på nasjonalt 

sikkerhetsnivå, militære og myndigheter ga NSA (U.S. National 

Security Agency) ut en standard for dokumentmakulering i 2003. 

NSA/CSS Specification 02-01 angir makuleringsstørrelsen for 

dokumentpapir i cross-cut-maskiner, når myndighetene skal 

tilintetgjøre Top Secret eller hemmeligstemplede dokumenter. 

Partikkelflate: < 5 mm²

NIST Special Publication 800-88 – Mens NSA/CSS inneholder 

regelverk for bruk av det amerikanske militære eller myndigheter, 

angir denne publikasjonen fra 2006 retningslinjer for å tilintet-

gjøre datamedier i amerikanske, kommersielle organisasjoner. 

I motsetning til de fleste andre standarder dekker den et stort 

antall medier, primært inndelt i to grupper, dvs. papirdokumenter 

og elektroniske medier. Retningslinjene tar opp tendensene for 

datalagringsmedier og hvordan informasjon kan tilintetgjøres 

på en effektiv måte ved hjelp av strimling, oppkutting, 

pulverisering eller til og med brenning.

Partikkelflate beim Shreddern: 5 mm²

EU-standard EN 15 713 – Ble gitt ut i 2009 og er nå en 

europeisk standard for informasjonssikring. Erstatter den 

tidligere DIN 32 757 og BS 8470:2006 og definerer kravene 

for mekanisk, sikker destruksjon av konfidensielt materiale 

på sikkerhetsnivå 8. Datadestruksjon med høy sikkerhet 

for nivå 8 skjer med en partikkelstørrelse på gjennomsnittlig 

10 mm² og en maksimal bredde på 0,8 mm.

Partikkelflate: < 10 mm²

DIN 32 757-1 – I nesten 30 år ble den internasjonalt 

anerkjente standarden DIN 32 757-1 brukt som grunnlag for 

datasikkerhet. Der ble det definert totalt 5 sikkerhetsnivåer. 

For toppnivået 5 var det fastsatt en maksimal partikkel-

størrelse på 10 mm2 for uleselig tilintetgjørelse av data 

som ikke skulle brukes lenger. Dette tilsvarer mer enn 6.000 

enkeltpartikler for et ark A4-papir. DIN 32 757-1 omfatter 

ikke destruksjon av optiske medier.

www.intimus.com
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Innhold

Intimus Sikkerhetsprinsipp

Håndtering av sensitiv informasjon 

medfører en viss risiko med tanke 

på tap eller tyveri av data. 

intimus Security Principle tilbyr en 

fullverdig løsning av dette problemet.

Side 3 – 4

Internasjonale standarder 

og forskrifter

Håndtering av informasjonssikring 

innbefatter også alltid håndtering 

av ulike internasjonale standarder 

og forskrifter. 

intimus Crypto-nivåer gir en prinsipiell 

beskrivelse av dette emnet.

Side 5 – 6

...en komplett liste over medier finnes på www.intimus.com/crypto

Optiske medier

CD / DVD, Blu-Ray

CD-/DVD-slipeeapparat

Side 9 – 10

Magnetiske medier

Videokassetter, 

karbonfibertape, 

harddisker, 

ZIP, DAT, DLT

Degausser, kverning

Side 11– 12

Secure Erase

Side 13 – 14

Papir

Dokumenter i mindre 

og større volum eller 

i storformat

Dokumentmakulering

Side 15 – 20

Dokumentmakulering 

av store volumer

Side 21– 22

Halvledermedier

Compact Flash, 

SD-minnekort, 

USB-minne, EPROM, 

rutere

Disintegratoren

Side 23 – 24

Desintegrator 

med doble aksler

Side 25 – 26

www.intimus.com
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Typiske destruksjonsmetoder for ulike typer medier
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Destruksjonsmetode

 =  utilstrekkelig

 =  muligens utilstrekkelig

 =  tilstrekkelig
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Sikkerheten er grunnleggende.

I løpet av 2007 ble det solgt 26 milliarder optiske medier (CD-, DVD- og Blu-Ray-plater) 

verden rundt – med en årlig salgsøkning på gjennomsnittlig cirka 10 %. Dette er de medier 

som per i dag brukes mest når det gjelder portabel og kostnadseffektiv informasjonslagring. 

  Men dessverre kan nettopp de egenskapene som 

  gir så store fordeler for brukeren – enkle å ta med, 

  lav kostnad – også føre til utnyttelse og 

  informasjonstyverier, når disse mediene ikke lenger 

  skal brukes. En eneste plate i feil hender kan 

  avsløre statshemmeligheter eller være til skade for 

  en virksomhet i mange år fremover.

Den største utfordringen innen informasjonssikring i forbindelse med optiske medier er å 

kunne tilintetgjøre informasjonslagene på platen fullstendig. Det er ikke nok å kaste platen 

eller ripe opp overflaten. Kun bruk av en maskin som intimus 005S vil destruere alle 

informasjonslagene slik at de aldri kan gjenskapes. Dette er informasjonssikkerhet på 

høyeste nivå. USAs retningslinjer for tilintetgjøring på medier angir sliping som den eneste 

tilstrekkelige metoden – og intimus kan tilby nettopp denne ekstra sikkerheten.

intimus 005S

•  Rask, sikker og fullstendig tilintetgjøring

•  Enkel knappebetjening

•  Passer for CD-, DVD- og Blu-Ray-plater

•  NSA-godkjent sikkerhetsklasse

•  Tilfredsstiller retningslinjene i NIST SP 800-88

•  DVD-splitter følger med

Destruksjon av optiske medier – CD-/DVD-slipeapparat

DVD-splitter følger 
med som standard

CD-/DVD-/Blu-Ray-plater kan 
inneholde ufattelige mengder 
informasjon som kan leses av 
alle som har utstyr for dette

Den innebygde støvposen 
samler opp støvpartiklene 
og holder kontoret rent
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CRYPTO

Modellen intimus 005S bruker den patenterte teknikken DATAgrindTM som sliper 

250 mikrometer av datainformasjonslaget – noe som ligger utenfor alle muligheter 

for gjenoppretting.

På mindre enn ett minutt er all datainformasjon på en CD-/DVD- eller Blu-Ray-plate blitt 

tilintetgjort fullstendig. Alt som er igjen er fint støv, som samles opp av den innebygde 

støvposen. intimus 005S er fleksibel og enkel å betjene. CD- og Blu-Ray-plater kan 

bearbeides i ett moment. DVD-plater må splittes før destruksjon og denne prosessen 

foregår i to arbeidsmomenter. Etter slipingen kan restene av platene gjenvinnes 

som polykarbonat.

 Crypto-nivå 11  

 Modell intimus 005S  

Partikkelstørrelse  støv

Slipedybde mikrometer 250

Arbeidstid per plate sekunder < 18

Spenning volt  230

Mål L/B/H cm, cirka 26/23/11

Vekt kg, cirka 2,5
 
                                                            

Destruksjon bortenfor all gjenoppretting

www.intimus.com

Overgår standardene DIN og NSA
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Lagring som skjer digitalt krever maksimal beskyttelse.

Med sine store lagringsvolumer og mange ulike typer informasjon som lagres samlet, er 

digitale medier sårbare for alle typer misbruk. Moderne harddisker eller magnettape som 

 LTO eller QIC kan inneholde milliontalls skrevne sider sammen 

 med annen konfidensiell informasjon som bilder, filmer, 

 økonomiske beregninger, bankopplysninger osv. All denne 

 informasjonen beskyttes normalt under selve bruken. Men 

 når informasjonen ikke lenger brukes, løser man ikke 

 sikkerhetsproblemet bare ved å slette alle filer. Det meste 

 av slettet informasjon kan enkelt gjenopprettes. Stikkprøver 

 på kasserte datamaskiner og harddisker viste at mer enn 80 % 

 av alle harddisker som ble testet aldri hadde blitt slettet og de 

 inneholdt fortsatt personlig informasjon. Men hva som var 

 verre var at ca. 50 % av disse opplysningene utgjorde 

 en sikkerhetsrisiko.

Destruksjon av informasjon på harddisker – Degausser

intimus 9000

•  Rask, sikker og fullstendig avmagnetisering 
 i ett arbeidsmoment

•  Hurtigknapp eller auto-drift med automatisk innmating

•  PCS (Pulse Confirmation System) – verifisering av avmagnetiseringen 
 skjer visuelt og via lydsignal

•  Kontinuerlig drift, ingen kjøling er nødvendig

•  Tydelig indikasjon om driftsstatus via lamper og lydsignaler

•  Bærbar med to innbygde håndtak

•  Meget lav magnetisk påvirkning på omkringliggende område

•  Oppfyller den tyske standarden DIN 33 858 
 for avmagnetiseringsapparater

intimus 1000
intimus 1000 destruerer harddisker 
rent fysisk gjennom å bøye, bryte og 
vri harddisken og dens indre komponenter, 
inklusive datalagringsplatene.

intimus 8000
intimus 8000 kan plasseres 
direkte på skrivebordet – 
utformingen er kompakt, driften 
stille og syklustiden ligger på 
60 sekunder.

intimus 5000
Med sin enkle bruk, kompakte design og sterke 
magnetfelt er Intimus 5000 det riktige valget når 
det kommer til sletting av alle typer magnetiske 
bånd. Kan ikke slette enheter med mer enn 20GB.
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intimus avmagnetiseringsapparater arbeider med APT (Advanced Pulse TechnologyTM). 

Under avmagnetiseringen fremkaller en effektiv, rask impuls et kraftig magnetfelt. 

På denne måten blir energiforbruket 90 % lavere sammenlignet med andre modeller.

Samtidig genererer avmagnetiseringen et magnetfelt som er mange ganger sterkere enn 

de magnetfeltene som lese-/skrivehodene i harddisker og tape-enheter gir. Feltintensiteten 

i intimus avmagnetiseringsapparater ødelegger den magnetiske strukturen. Dette sikrer 

at datainformasjonen ikke lenger kan gjenopprettes ved hjelp av datamaskiner eller 

spesialutstyr i laboratorier. Ettersom teknikken ikke styres av noen type programvare kan 

den også radere feilaktige og skadede harddisker fullstendig, uansett operativsystem eller 

grensesnitt. Integrert sikkerhetssystem kontrollerer opplagret energi før hver raderingssyklus 

og sikrer total radering hver gang. En feltstyrkemåler, akustiske signaler og belyste 

trykknapper viser avmagnetiseringsapparatets status.

 Crypto-nivå 7 8 

 Modell  intimus 8000 intimus 9000 

Medie  Harddiskenheter opp til 25 mm   Harddiskenheter opp til 42 mm  
  Standard- og bærbare enheter,  Standard- og bærbare enheter,  
  Tapekassetter inkl. DLT, LTO, Tapekassetter inkl. DLT, LTO, 
  QIC, 3590, 8 mm og mer QIC, 3590, 8 mm og mer

Mediestørrelse/raderingsområde  171/114/25 mm 171/114/42 mm

Avmagnetiseringssystem   Kapasitiv utlading   Kapasitiv utlading  

Kapasitet   60 sekunder Kontinuerlig drift

Magnetfelt  8.000 Oe, 0,8 Tesla 9.000 Oe, 0,9 Tesla

Tid for radering *   minimum 60 sek.  minimum 12 sek. 

Strømforbruk (ved 230 V)  Standby 0,2 A /  Standby 0,2 A /  
  lading 4,0 A / radering 0,5 A lading 7,0 A / radering 0,5 A

Mål driftsklar L/B/H 31 x 45 x 19 cm 31 x 58 x 48 cm

Vekt  ca. 19 kg ca. 38 kg

* avhengig av brukers påvirkning

Fullstendig tilintetgjøring av informasjon

www.intimus.com

Oppfyller standarden NIST

Magnetiske krefter sett gjennom et mikroskop 
venstre = føre, høyre = etter avmagnetisering
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Radering av informasjon på harddisker – Secure Erase

intimus Hammer SE / SES

•  Harddiskene kan brukes på nytt – en fordel for miljøet 

•  Tester at dataene faktisk er slettet 

•  Skaper en lagret eller skrevet sporbarhet 

•  Kan brukes som frittstående enhet eller sammen med vanlige datamaskiner (via USB) 

•  Bærbar, frittstående enhet med tilleggsfunksjoner ved bruk av 
 programvaren CPR Toolbox (følger med). 

 Fastvaren Secure Erase er et program utviklet 

 av harddiskprodusenter og integrert i de fleste 

 harddisker.

 Når Secure Erasen aktiveres i intimus Hammer SE / SES 

 blir harddisken satt tilbake til opprinnelig status og alle 

 data forsvinner fullstendig. Ved start av programmet 

 tildeles harddisken et tilfeldig passord som stenger for 

 adgang til disken. Den åpnes ikke igjen før prosedyren 

 Secure Erase er ferdig. intimus Hammer er raskere, 

 sikrere og mye mer effektivt enn programvare som 

 skriver over harddisken.

NIST (National Institute of Standards and Technology) har opprettet nye standarder for 

radering av elektroniske medier som plasserer Secure Erase og avmagnetisering på 

høyeste sikkerhetsnivå og ikke omfatter faktisk fysisk destruksjon. 

intimus Hammer SE:
Bearbeider opp til 
4 disker samtidig 
(2 x SATA, 2 x PATA) 

intimus Hammer SES –
Maksimum produktivitet:

håndterer opptil 
30 harddisker samtidig 

(SCSI)
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intimus Hammer SE / SES bruker en fastvarebasert kommando 

for å radere data fullstendig fra harddisker. 

Denne enheten er lett å bruke og kan koples til opp til 4 harddisker 

samtidig via standard kabler og sletter data med en hastighet på opp 

til 4,0 GB pr minutt. Modellen SES kan koples til hele server rack med 

opp til 30 harddisker. Dette kompakte, portable produktet fungerer som 

 en frittstående enhet for dataradering 

 på stedet – eller den kan også kobles 

 til programmet CPR Toolbox (følger med) 

 som gir den ytterligere funksjoner.

Digital radering – Klar til å brukes på nytt 

www.intimus.com

Oppfyller standarden NIST

   Crypto-nivå 8 8 

  Modell  intimus Hammer SE intimus Hammer SES

Grensesnitt, harddisk  Parallell ATA (PATA) SCSI 50 pin (2) 
   Seriell ATA (SATA) SCSI 68 pin (2)

Grensesnitt, vertsmaskin   USB 2.0 USB 2.0

Maks. raderingshastighet    opp til 4,0 GB/minutt  –

Spenning  + 12 VDC + 12 VDC

Maks. strøm inn  3,5 A 3,5 A

Spenning til enheten  + 12 VDC, 5+ VDC + 12 VDC, 5+ VDC

Adressering som støttes   28 bit og 48 bit –

Maks. overføringsmodus   UDMA modus 4 –

Enheter som støttes   ATA 4 til ATA 7 SCSI

Mål L/B/H  10,5 x 10,6 x 3,6 cm 13,5 x 10,6 x 3,6 cm

Vekt    ca. 0,3 kg ca. 0,3 kg
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Dokumentmakulering med høy sikkerhet – ved skrivebordet  

 Når papirdokumenter som krever høy 

 sikkerhet ikke lenger er nødvendige. 

 Ved valg av dokumentmakulator må man tenke 

 på hvor den skal plasseres og brukes. Det aller 

 høyeste nivå for databeskyttelse av dokumenter 

 som krever høy sikkerhet, som patenter, 

 forretningsplaner og økonomiske rapporter, kan 

 bare garanteres når maskinene som skal 

 makulere dokumentene er innenfor brukerens 

 rekkevidde. Denne kategorien makulatorer for 

 høy sikkerhet passer for opp til fem brukere. 

Dokumentmakulatorene kutter opp papiret med høy sikkerhet, har 

brukervennlig design og lavt lydnivå. Dokumentene kan makuleres uten 

å forstyrre kollegaene i nærheten. 

Strategiske papirer, tekniske 
tegninger, kontrakter – alt 
makuleres fullstendig ved 

siden av skrivebordet 

intimus 45 / 60 / 90

•  Lavt lydnivå 

•  Auto-stopp og reversknapp for hurtig fjerning av papir som sitter fast 

•  Lysindikatorer for 
 - standby, 
 - full kurv, 
 - åpen dør 
 - og papirkrasj 

•  Støvfritt og solid kabinett i tre

•  Montert på hjul for fleksibel bruk

Dynamisk lyssensor for arkmating 
som passer på at du ikke mater 
maskinen med for mange ark 
av gangen
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Meget funksjonelle, pålitelige og teknisk avanserte. Topp ytelse 

takket være ledende teknikk. 

Dokumentmakulatorer skiller seg fra hverandre ved ulik innmating og 

geometrien på skjærevalsene. Begge disse faktorene er meget viktige 

for god ytelse. 

Skjærvalsene er en integrert del av kutteblokken for maksimal sikkerhet 

og som sammen med andre presisjonskomponenter danner den sentrale 

delen av makulatoren. Hver skjærevalse har hundrevis av presisjonsslipte 

spesialkniver. En dokumentmakulator med et kuttesystem for høy 

sikkerhet kutter et A4-ark i nesten 6 500 biter. 

Konfidensiell informasjon makuleres like i nærheten 

www.intimus.com

Tilfredstiller DIN og NSA Standarder

  Crypto-nivå 8  8 8  9 8  9 

  intimus modell 45 CC5  45 CC6 60 CC5  60 CC6 90 CC5 90 CC6

Kuttestørrelse mm 0,8 x 12 0,8 x 4,5 0,8 x 12 0,8 x 4,5 0,8 x 12 0,8 x 4,5

Kuttekapasitet 70 g/m² *  ark  7-8  5-6 7-8  5-6 7-8  5-6 
Kuttehastighet 70 g/m² **  m/sek. - ark/min.  0,08 - 129 0,08 - 97 0,08 - 129 0,1 - 97 0,08 - 129 0,08 - 97

Kuttekapasitet 80 g/m² *  ark  6-7  4-5 6-7  4-5 6-7  4-5 
Kuttehastighet 80 g/m² ** m/sek. - ark/min.  0,08 - 113 0,08 - 81 0,08 - 113 0,1 - 81 0,08 - 113 0,08 - 81

Innmatingsbredde / Papirformat mm / DIN  260 / A4  260 / A4  260 / A4

Oppsamlingskurv volum, l   45   60   90

Merkeeffekt/spenning kW / volt   0,7 / 230  0,7 / 230  0,7 / 230

Lydnivå dB(A)   < 55   < 55   < 55

Mål L/B/H cm, cirka   45/39/66  45/39/77  45/39/99

Vekt kg, cirka   34   36   40
 
* basert på DIN A4-papir. Arkkapasiteten varierer avhengig av papirkvalitet, vekt, fiberretning og strømforsyning. 
 Kapasiteten kan være lavere dersom spenningen ligger under nominell verdi.                    
** teoretisk gjennomsnittlig antall ark per minutt.                                                                 
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Papirmakulering for høy sikkerhet – på avdelingsnivå 

intimus 007 SE, 007 SF

• Automatisk start/stopp via 
 fotocelle – 007 SE manuell, 
 med multifunksjonsknapp 

•  Auto-stopp og reversknapp for 
 hurtig fjerning av papir som 
 sitter fast

•  Lysindikatorer for
 - standby
 - full kurv
 - åpen dør
 - papir som sitter fast

•  Elektronikk med mikrokontroller – 
 unntatt 007 SE 

• Mobilt, lukket, støvtett skap, 
 passer til sentralisert bruk

 Maksimal sikkerhet kombinert med høy kapasitet. 

 Den legendariske makulatoren intimus 007 så dagens 

 lys for mer enn 40 år siden. Betegnelsen 007 viser også 

 til dens funksjonalitet. En dokumentmakulator som oppfyller 

 økende, komplekse sikkerhetskrav fra myndigheter og 

 militære samt forsknings- og utviklingsavdelinger innen 

 alle industrielle sektorer. Selv i dag rundt om i verden 

 anses intimus 007 for å være standarden for makulering 

 med høy sikkerhet. På et marked som endrer seg 

 hele tiden og konkurransen øker kontinuerlig, må 

 makulatorer med høy sikkerhet kunne bidra til mer 

enn bare å forvandle papirdokumenter til uleselige biter. De må også være 

økonomiske og lette å bruke. De viktigste kravene omfatter kuttekapasitet 

og innmatingsbredde. Derfor leveres intimus dokumentmakulatorer 

i størrelser som passer hver enkelt avdelings krav til arkkapasitet. 

Forretningsplaner, kundeprofiler, 
personaldokumenter – makuleres på 

en sikker måte med en pålitelig 
dokumentmakulator beregnet for 

forskjellige avdelinger 

intimus 120

•  Lavt lydnivå

•  Auto-stopp og reversknapp for 
 hurtig fjerning av papir som 
 sitter fast

•  Lysindikatorer for
 - standby
 - full kurv
 - åpen dør
 - papir som sitter fast

•  Staubfrei geschlossene Bauweise 
 mit robustem Holzunterschrank

•  Auf Rollen flexibel einsetzbar

intimus 175

•  Lavt lydnivå

•  Automatisk start/stopp via 
 fotocelle

•  Auto-stopp og reversknapp for 
 hurtig fjerning av papir som 
 sitter fast

•  Lysindikatorer for
 - standby
 - full kurv
 - åpen dør
 - papir som sitter fast

•  Staubfrei geschlossene Bauweise 
 mit robustem Holzunterschrank

•  Auf Rollen flexibel einsetzbar
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Profesjonell sikkerhet for større volumer og størrelser 

www.intimus.com

Skjærevalsene i intimus makulatorer for høy sikkerhet 

har hundrevis av presisjonsslipte spesialkniver. En 

dokumentmakulator med et SF skjæreverk kutter hvert 

eneste papirark i mer enn 17 000 biter. 

Hver skjærevalse er resultatet av en meget avansert 

konstruksjons- og produksjonsprosess. To valser i spesialstål 

maskineres til et par skjærevalser, som vekselvirker nøyaktig 

med hverandre, akkurat som i et urverk fra Sveits. Når 

ønsket presisjon er nådd, avsluttes prosessen med herding, 

som gjør at valsene tåler mange års intensivt bruk. 

Tilfredstiller DIN og NSA Standarder

  Crypto-nivå 8  9 8  9 8  9 

  intimus modell 120 CC5 120 CC6 175 CC5 175 CC6 007 SE  007 SF

Kuttestørrelse mm 0,8 x 12 0,8 x 4,5 0,8 x 12 0,8 x 4,5 0,7 x 9,5 0,8 x 4,5

Kuttekapasitet 70 g/m² *  ark  10-12  7-8 15-17  8-10 12-14  8-10 
Kuttehastighet 70 g/m² **  m/sek. - ark/min.  0,14 - 313 0,14 - 214 0,15 - 515 0,23 - 465 0,23 - 651 0,23 - 465

Kuttekapasitet 80 g/m² *  ark  8-10  6-7 13-15  7-9 10-12  7-9 
Kuttehastighet 80 g/m² ** m/sek. - ark/min.  0,14 - 256 0,14 - 185 0,15 - 455 0,23 - 418 0,23 - 558 0,23 - 418

Innmatingsbredde / Papirformat mm / DIN  310 / A3  405 / A3  300 / A3

Oppsamlingskurv volum, l  120   175   175

Merkeeffekt/spenning kW / volt  1,8 / 230  1,8 / 230  1,9 / 230

Lydnivå dB(A)   57  60  52  70

Mål L/B/H cm, cirka   54/40/98  66/56/105  70/55/112

Vekt kg, cirka   56   91   142
 
* basert på DIN A4-papir. Arkkapasiteten varierer avhengig av papirkvalitet, vekt, fiberretning og strømforsyning. 
 Kapasiteten kan være lavere dersom spenningen ligger under nominell verdi.                    
** teoretisk gjennomsnittlig antall ark per minutt.                                                                    
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intimus 007 SL

•  Automatisk start/stopp via fotocelle

•  Auto-stopp og reversknapp for hurtig fjerning av papir som sitter fast

•  Lysindikatorer for
 - standby
 - full kurv
 - åpen dør
 - papir som sitter fast

•  Elektronikk med mikrokontroller 

•  Mobilt med lukket, støvtett kabinett

Papirmakulering på Top Secret-nivå 

En smått kaotisk oppkutting! 
Tusenvis uleselige biter i 
uregelmessige størrelser 

intimus 007 SL:
Hindrer Top Secret-klasset 
korrespondanse i å havne 
i feil hender 

 intimus 007 SL var den første dokumentmakulatoren som 

 overtraff kravene i den nye NSA-standarden som kom i 2003. 

 Alt kan bli mindre! Med framtiden og USA-standarden i tankene 

 fokuserte Martin Yale på å utvikle kutteteknikker som til og med 

 skulle overtreffe NSA-kravene. Resultatet ble imponerende. 

 Standardteknikk kuttet et DIN A4-papiark i mellom 6 000 og 

 17 000 biter. intimus 007 SL kuttet det samme arket opp i hele 

 30 000 biter. Med sin unike ytelse, lave lydnivå og 3CT- teknikken 

 (3-Cylinder-Technology) står 007 SL i en klasse for seg. 

 Tre skjærevalser (i stedet for to) kutter papiret opp i bittesmå 

 biter på 1,5 til 5 millimeter. Helt siden lanseringen i 2003 har den 

vært en betrodd forbundsfelle hos sikkerhetstjenesten til regjeringer verden over. Det finnes ikke 

noe utarbeidet teknikk som kan rekonstruere et dokument som er makulert med en intimus 007 SL. 
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www.intimus.com

Da intimus 007 SL ble utviklet var ingeniørene ved Martin Yale bransjens pionerer når 

det gjaldt å konstruere en dokumentmakulator med en teknikk som gjorde det umulig å 

gjenskape et dokument som var blitt makulert.

Nøkkelen til suksessen var å kutte opp bitene i en form som ikke engang den mest sofistikerte 

programvare skulle kunne løse. Ingeniørene ved Martin Yales var overbevist om at jo flere biter 

det var med uregelmessig form, desto vanskeligere skulle det bli å gjenskape materialet. 

Det var da teknikken for intimus 3CT (3-Cylinder-Technology) ble født. Under prosessen kjøres 

dokumentet først gjennom et par skjærevalser. Deretter starter nok en kutteprosess. Partiklene 

får da ulike størrelser på mellom 1,5 og 5 mm. De meget eksakte skjærevalsene settes sammen 

for hånd og består av hundrevis av deler.

Dette er den eneste måten å kunne garantere en makulering som er helt umulig å 

gjenskape, selv etter mange års bruk av maskinen.

Papirmakulering i toppklassen  

  Crypto-nivå 10 

  Modell  intimus 007 SL

Kuttestørrelse mm 0,65 x 1,5-5

Kuttekapasitet 70 g/m² *  ark  10-12 
Kuttehastighet 70 g/m² **  m/sek. - ark/min.  0,1 - 242

Kuttekapasitet 80 g/m² *  ark  9-10 
Kuttehastighet 80 g/m² ** m/sek. - ark/min.  0,1 - 202

Innmatingsbredde / Papirformat mm / DIN 300 / A3

Oppsamlingskurv volum, l 175

Merkeeffekt/spenning kW / volt 2,0 / 230

Lydnivå dB(A)  70

Mål L/B/H cm, cirka  70/55/112

Vekt kg, cirka  170
 
* basert på DIN A4-papir. Arkkapasiteten varierer avhengig av papirkvalitet, vekt, fiberretning og strømforsyning. 
 Kapasiteten kan være lavere dersom spenningen ligger under nominell verdi.                    
** teoretisk gjennomsnittlig antall ark per minutt.                                                                     

Overgår DIN og NSA Standarder
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intimus VZ 14.00/5

•  To momenter i en eneste kjøring: et transportbånd 
 binder sammen for- og etterskjæreverket

•  8 tonns presse komprimerer partiklene til kompakte baller

•  Lydsignal for ferdig ball

•  Utmating av ball direkte inn i en miljøvennlig 
 plastsekk ved hjelp av en trykknapp

Papirstrimling for høy sikkerhet – Storskalasystem

Arbeidsbordet for 
innmating er bredt 
og bekvemt

 Helt integrert databeskyttelse er (hermed) en barnelek.

 Når volumene blir virkelig store må kuttekapasiteten kunne følge 

 med, for raskt og effektivt å kunne makulere eksempelvis medisinsk 

 dokumentasjon, personjournaler eller domstolsdokumenter som 

 ikke lenger er nødvendige. Dersom makulatoren er for svak 

 eller langsom, brukes det lang tid og det blir en kjedelig 

 jobb som ingen liker – og da oppstår risikoen for at 

 sensitive dokumenter blir liggende intakte på 

 grunn av ren sløvhet.

Arkkapasitet og skjærehastighet er ikke nok som målestokk for effektiviteten 

på storskala dokumentmakulering. I storskalasystemer må man i stedet tenke 

på hvilken volumkapasitet som kreves, regnet i kilo per time. Dette kan enkelt 

fastsettes ut fra vekten på de dokumentene som hver dag skal tilintetgjøres, 

kombinert med den tid man tror er nødvendig for makuleringen.

Bedre arbeidsforhold. 
Støv kan ikke unngås når man kutter 
opp papir. Industristøvsugeren fjerner 
støvet der det oppstår og hindrer at 
det havner i omgivelsene og arbeids-
miljøet. (Denne funksjon leveres som 
ekstrautstyr.)
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Papirmakulering på Top Secret-nivå – Store volumer

Perfekt kutting og høy kapasitet. Kombinasjonen i VZ 14.00/5 for makulering/ballpressing 

er en effektivt intimus®POWER makuleringsprosess som oppfyller standarder for 

tilintetgjørelse av topphemmelige dokumenter.

Her finnes et forskjæreverk med kuttestørrelse på 6 x 50 mm og en cross-cut-enhet med 

kuttestørrelse på 2 x 4,5 mm for absolutt høyeste sikkerhet. Timekapasiteten ligger på cirka 150 kg 

(avhengig av innmatingshastighet og hvilket materiale som skal makuleres). Når materialet har 

passert forskjæreverket lander det på et transportbånd og føres så korteste vei til etterfølgende 

skjæresystem for videre oppkutting. Denne store kapasiteten for topp sikkerhet kan bare oppnås 

via kombinasjonen av for- og etterskjæreverk. Kuttesystemet med 2 x 4,5 mm stemmer overens 

med EN 15 713 sikkerhetsklasse 7. Takket være etterfølgende sammenpressing av de små 

bitene i den integrerte ballpressen, oppfylles også kravene i sikkerhetsklasse 8.

venstre = Papir
høyre = Sedler

 Crypto-nivå 8  

 Modell  intimus VZ 14.00/5 

Kuttestørrelse mm 2 x 4,5

Kuttekapasitet 70 g/m² * ark  90-100 
 kg/h 150

Kuttekapasitet 80 g/m² * ark  80-90 
 kg/h 150

Kuttehastighet ** m/Sek. 0,24

Innmatingsbredde / Papirformat mm / DIN 500 / A2

Abgabeleistung / Anschluss  kW / Volt 11,3 / 400

Lydnivå dB(A)  74

Mål L/B/H cm, cirka  288 (348 offen)/120/155

Vekt kg, cirka  1.370
 
* basert på DIN A4-papir. Arkkapasiteten varierer avhengig av papirkvalitet, vekt, fiberretning og strømforsyning. 
 Kapasiteten kan være lavere dersom spenningen ligger under nominell verdi.                    
** teoretisk gjennomsnittlig antall ark per minutt.                                                                    

www.intimus.com

Tilfredstiller DIN og NSA Standarder
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intimus desintegratorer

•  Store og kraftige aksellagring montert på utsiden

•  Oppmalingskammer med bred åpning som gir god 
 atkomst til alle kniver og enkel justering eller utskifting av kniver

•  Enkel atkomst til oppmalingskammeret som kan åpnes uten verktøy, 
 er lett å gjøre rent og har forriglet låsmekanisme

Maskinhus
•  Utstyrt med en matesjakt av stålplater med lydisolering, to gjennomsiktige 
 plastgardiner og to faste og to bevegelige hjul for enkel transport. De bevegelige 
 hjulene er låsbare. Reimbeskyttelse av ståldeksler.

Storskala datadestruksjon – Desintegrasjon

 Desintegrasjon er en metode som har vært i bruk mange tiår når 

 det gjelder store volumer og utgjør basis for maskinene intimus®POWER.

 For sikker destruksjon av sedler, papir og andre slags medier kreves 

 nøyaktig tilpassede maskiner med spesialutformede skjærvalser og 

 skjærgeometri. Dette garanterer en effektiv innmating og maksimal 

 kapasitet for tilintetgjørelse av sensitivt materiale og gjør det lettere og 

 raskere. Via en gittersikt forlater partiklene skjærekammeret og over i en 

 trakt der det føres videre. Maskinens kuttestørrelse kan enkelt tilpasses 

 etter behov ved å installere en gittersikt med en annen maskestørrelse.

 Alle intimus®POWER desintegratorer kan utstyres med lyddemping 

 som ekstrautstyr. Lyddempekabinettet har rene linjer, er produsert 

i malt stål og er kledd med et spesialmateriale innvendig som reduserer 

lydnivået til cirka 80 dB(A) under drift. Framsidens brede 

dører gjør service- og vedlikeholdsarbeid lett.

Tykke papirbunter, mobiltelefoner 
eller disker mates inn i 
desintegratoren...

...og samles opp som 
pulverisert materiale 

i beholderen

Diameteren på gitterets masker 
avgjør sikkerhetsnivået og 
finnes fra 2 opp til 20 mm
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Rotorene i intimus®POWER desintegratorer er maskinert i et stykke 

i CNC-maskiner.

De spesialutformede knivene som er festet med bolter, kan bearbeide massivt materiale 

som seddelbunter og omslag eller tykke bunter trykt papir. Alle våre desintegratorer 

anvender unik teknikk med diagonal skjæring, som er mer fordelaktig enn andre 

knivgeometrier. Andre fordeler er selvmating ved hjelp av knivene, jevn drift, minimalt 

med støv fra oppmalingen og meget lavt strømforbruk. Rotorknivene trenger ikke å 

justeres, de er ganske enkelt festet mot anleggsstopp. Ved å stille inn de to faste 

knivene justeres den nøyaktige avstanden mellom rotorknivene og de faste knivene. 

Alle knivene er produsert i verktøystål, herdet og har lang levetid. De kan slipes flere 

ganger uten bruk av spesialapparater.

 Crypto-nivå 8 / 9 

 Modell  intimus desintegratorer – 9 modeller 

Kapasitet kg/time med 4 mm 50 opp til 1.250

Mateåpningens størrelse  mm 130 opp til 1.270

Maskestørrelse  mm standard 4, alternativt 2 til 20

Strømforsyning  kW  1,5 til 75 

Antall blader  V/Hz 230/50 1PH / 400/50 3 PH

Anzahl der Klingen  rotor / stator 3 til 5 / 2

Knivutforming  enkel eller to-diagonal skjæring

Lydnivå dB(A)  < 80

Mål L/B/H cm, cirka  79/64/125 opp til 254/125/348

Vekt kg, cirka  230 opp til 4.100
 

Største kapasitet med teknikk for store volumer

www.intimus.com

venstre = 4 mm, diskett
høyre = 2 mm, papir

Tilfredstiller DIN og NSA Standarder



25

intimus desintegratorer 
med doble aksler

•  Tilintetgjør vanlige 2,5“, 3,5“ og 
 5,25“ harddisker, videokassetter, 
 karbonfibertape, kretskort, CD-ROM, 
 DDS- og DLT-tape til biter med 30 mm bredde

•  Helautomatisk funksjonsstyring

•  Bekvem oppsamling av de kvernede restene i en kurv på hjul (følger ikke med)

•  Maksimal betjeningssikkerhet takket være grensebrytere ved dør og øvre deksel

Destruksjon av optiske og magnetiske medier – desintegrator med doble aksler

I løpet av de siste årtiene har datalagringsmedienes kvalitet og 

kapasitet endret seg dramatisk.

De nye datalagringsenhetene finnes over alt, er billige, har stor kapasitet og har helt forandret 

sikring av informasjon. De utsetter virksomhetene for nye utfordringer når det gjelder håndtering av 

informasjon på en sikker og beskyttet måte. Og mengden datalagringsmedier øker faktisk fortsatt. 

Når „gamle metoder” for datalagring ikke lenger er i bruk (i alt raskere tempo) sitter virksomhetene 

der med foreldede harddisker, umoderne datamaskiner, skrivere og annet utstyr som har gjort sitt, 

men som fortsatt utgjør en risiko.

Datalagringsenhetene kan faktisk bli rene informasjonsbombene når de vel anses å være 

foreldet. Den letteste måten å foreta en sikker, rask og økonomisk makulering med synlige 

bevis for korrekt destruksjon er at harddisker og andre medier kvernes i små biter. 

For meget sensitive opplysninger innen industrien og myndighetene, gjelder de absolutt 

strengeste sikkerhetskravene. Hovedmålet for nettopp disse sikkerhetskravene er 

å forhindre alle mulige typer gjenoppretting av dataene.

Den unike desintegratoren intimus med doble aksler kan kverne i stykker cirka 22 til 50 

harddisker i format 3,5“ per time til små biter med størrelse 10 og 8 mm, ja til og med 

kun 6 mm (avhengig av hvilket gitter som er installert). Denne maskinen er hittil 

uovertruffen og etterspørselen er stor fra sikkerhetstjenester og regjeringsorganer 

som krever høyeste sikkerhetsklasse.
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  Crypto-nivå 8 / 9 

  Modell  Desintegrator med doble aksler 

Partikkelstørrelse  mm 6, 8 eller 10 mm 
   avhengig av gitterstørrelse

Kapasitet per time  ca. 22 Festplatten 3,5˝ 
   bei 6 mm 

Skjæreområde  mm 380 x 500

Effektforbruk/Spenning  kW / V 4,0 / 400

Styring  Moeller easy 512 PLC

Lydnivå dB(A)  82

Mål L/B/H cm, cirka  130/130/208

Vekt kg, cirka  1.060
 

www.intimus.com

Med sin unike hybridteknikk klarer intimus desintegrator med 

doble aksler både kverning og desintegrasjon.

Den er utviklet for industriformål og kverneverkte har 30 mm brede kniver av 

spesielt verktøystål og kraftig, elektrisk tannhjulsdrift. Knivene er herdet ifølge 

egne spesifikasjoner og har en unik geometri for perfekt bearbeiding av harddisker 

og andre medier. Via mateåpningen under det øvre dekselet kan mediene 

mates inn kontinuerlig i desintegratoren.

Etter kverning mates partiklene gjennom desintegrasjonsgitteret. Systemet kan 

klare 22 til 50 harddisker per time. Slitasjen på maskinen er lavt og strømforbruket 

er minimalt. På samme måte som i desintegratorer med én aksel, kan brukeren 

installere et gitter med en annen maskestørrelse, for å få den partikkelstørrelsen 

som kreves. Maskestørrelsene finnes som standard i 6, 8 eller 10 mm.

Toppsikkerhet og maksimal kapasitet

Tilfredstiller DIN og NSA Standarder
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