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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1143-2:2001 Secure storage units — Requirements, 
classification and methods of test for resistance to burglary — Part 2: Deposit systems (Засоби безпечного 
зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість до злому. Частина 2. Депозитні 
системи), з окремими технічними відхилами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 105 «Банківські та фінансові системи 
і технології».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.
Цей стандарт замінює ДСТУ 4012.2-2001 «Засоби безпечного зберігання. Депозитні системи. 

Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість до злому» у зв’язку з прийняттям 
EN 1143-2:2001.

До стандарту внесено зміни, зумовлені правовими вимогами і конкретними потребами 
національної системи підтвердження відповідності. Технічний відхил і додаткову інформацію було 
долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, і позначено заголовком «Національний 
відхил».

До стандарту внесено такі національні відхили:
— у таблиці 1,2 посилання на ENV1300 замінено на посилання на чинний в Україні ДСТУ 4012.3-2001, 

який впроваджує вимоги ENV 1300:1999;
— відповідно до вимог розділу 2 у 7.2 замінено посилання на EN 45001, який замінено на 

EN ISO/IEC 17025:2005. Долучено посилання на чинний в Україні ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 Загальні 
вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:1999, ЮТ);

— у 9.3 дозволено використовувати типи вибухових речовин, які відрізняються від зазначених 
в EN 1143-2, у зв’язку з відсутністю та незастосовністю зазначених вибухових речовин в Україні. Заміна 
дозволена за умови, що вибухові речовини мають аналогічні PETN фізико-хімічні характеристики або, 
у разі неможливості їх використання, відповідають його тротиловому еквіваленту.

До розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення» і національні примітки 
до 3.2, 4.1, 4.3.1.2, 5.8, 7.1, 7.2, виділені в тексті рамкою.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:
— слова «цей європейський стандарт», у зв’язку з його прийняттям, замінено на «цей стандарт»;
— до стандарту введено «Зміст» згідно з вимогами ДСТУ 1.5:2003 та «Національний вступ» 

згідно з вимогами ДСТУ 1.7:2001;
— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та 

«Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;
— позначення одиниць вимірювання надано українською мовою;
— у 7.9 опис формули доповнено одиницями вимірювання наведених величин згідно з ДСТУ 1.5:2003.
Внесені національні відхили, пояснення та примітки не змінюють обсягу випробовувань

і забезпечують загальне однозначне розуміння результатів випробування та інформації, зокрема, 
класифікації, маркування тощо.

Цей стандарт містить:
— вимоги до депозитних систем;
— систему класифікації;
— методи випробовувань.
Приклади різних типів депозитних систем наведено в додатку А.
Огляд вимог до депозитних систем та умови випробовування для випробовувальних зломів для 

депозитів наведено в додатку В.
Цей стандарт поширюється на депозитні системи, які виготовляються та модернізуються,

і встановлює вимоги до випробовувань та класифікацію за результатами випробувань на тривкість 
до злому.

Цей стандарт придатний для цілей сертифікації.
Копії стандартів, на які є посилання в тексті, можна замовити в Головному фонді нормативних 

документів.



ВСТУП
Для класифікації тривкості до злому використовують накопичений досвід щодо результатів 

проведених випробувань. Цю класифікацію тривкості також можна використовувати під час розробляння 
систем захисту з урахуванням того, що залежно від зловмисника, умов на місці злочину та доступності 
інструментів, у реальній ситуації крадіжки із зломом, можливо, знадобиться значно більше часу, аніж 
протягом випробовування.

Стандарт містить також ручні випробовування. Результати та повторність цих випробовувань 
залежать від майстерності випробовувальної групи.

Депозитна система містить приймальний блок, блок введення і у деяких випадках жолоб. Цей 
стандарт стосується двох типів депозитних систем:

— нічних сейфів, які забезпечують депозитні послуги для клієнтів фінансових установ, 
та
— депозитних сейфів, що дозволяють персоналу компанії вміщувати гроші або цінності у надійному 

сховищі.
Приймальними блоками є, як правило, сейфи або сховища згідно з ЕМ 1143-1:1997, які мають 

отвори, необхідні для роботи депозитної системи.
Депозитні системи класифікують згідно з їх тривкістю до злому за системою класів, яка відповідає 

ЕМ 1143-1:1997. Тривкість до злому визначає випробовування, яке складається з випробовувань згідно 
з ЕМ 1143-1:1997, а також випробовувань, які надають оцінку захисту вилучання депозиту.

Управління депозитними системами може здійснюватися програмованими пристроями 
керування. Випробовування таких депозитних систем охоплює спроби вплинути на їх функції 
механічними або електромеханічними атаками; проте спроби вплинути на програмне забезпечення 
або апаратну частину пристроїв керування не є складовою цього стандарту.

Декілька розділів цього стандарту є тотожними відповідним розділам ЕМ 1143-1:1997.



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ БЕЗПЕЧНОГО ЗБЕРІГАННЯ

ВИМОГИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ 
НА ТРИВКІСТЬ ЩОДО ЗЛАМУВАННЯ 

Частина 2. Депозитні системи

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 
НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЗЛОМУ 

Часть 2. Депозитные системы

SECURE STORAGE UNITS

REQUIREMENTS, CLASSIFICATION AND METHODS 
OF TESTS FOR RESISTANCE TO BURGLARY 

Part 2. Deposit systems

Чинний в ід  2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт визначає вимоги до депозитних систем та їх випробовування і класифікує такі 

системи відповідно до їх тривкості до злому, а також тривкості до крадіжки депозитів.
Цей стандарт містить вимоги щодо проектування депозитних систем, керують якими програмовані 

пристрої керування. У цьому стандарті випробовування апаратної частини пристроїв керування 
обмежені електричними двигунами, давачами, котушками та аналогічними пристроями; 
випробовування програмного забезпечення не є предметом цього стандарту.

Депозитні системи можуть мати обладнання для таких дій, як ідентифікація користувача і (або) 
підрахунку і реєстрації грошей. Випробовування та класифікацію таких функцій цей стандарт не містить.

Цей стандарт не стосується захисту осіб, які користуються депозитною системою, або запобігання 
шахрайству з боку операторів системи.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Цей стандарт містить датовані та недатовані посилання, положення з інших публікацій. Ці 

нормативні посилання цитуються у відповідних місцях тексту, і публікації перелічені далі. Для датованих 
посилань подальші поправки або зміни будь-якої з цих публікацій застосовуються до цього стандарту 
тільки, якщо вони включені до нього шляхом поправки або перегляду. Для недатованих посилань 
застосовується найостанніше видання публікації, на яку є посилання (в тому числі поправки).

EN 1143-1:1997 Secure storage units — Requirements, classification and methods of test for resistance 
to burglary — Part 1: Safes, strongroom doors and strongrooms

EN 1143-1:1997/prA1 Secure storage units — Requirements, classification and methods of test for 
resistance to burglary — Part 1: Safes, strongroom doors and strongrooms



ENV 1300:1999 Secure storage units — Classification for high security locks in accordance with their 
resistance to unauthorized opening.

Примітка. Вважають, що зміну EN 1143-1/ргА1 долучено до EN 1143-1.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
EN 1143-1:1997 Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовування 

на тривкість до злому. Частина 1. Сейфи, двері сховищ та сховища
ENV1300 Засоби безпечного зберігання. Класифікація замків високої безпеки відповідно до їхньої 

тривкості до несанкціонованого відмикання
Набули чинності зміни EN 1143-1/А1:2001 і EN 1143-1:1997/А2:2002 Засоби безпечного зберігання. 

Вимоги, класифікація та методи випробовування на тривкість до злому. Частина 1. Сейфи, двері 
сховищ та сховища

ENV 1300:1999 Засоби безпечного зберігання. Класифікація замків високої безпеки відповідно 
до їхньої тривкості до несанкціонованого відмикання чинний в Україні як ДСТУ 4012.3 [1]

EN 1143-1:1997 Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовування 
на тривкість до злому. Частина 1. Сейфи, двері сховищ та сховища зі змінами і доповненнями 
EN 1143-1/А1:2001 і EN 1143-1:1997/А2:2002 чинний в Україні як ДСТУ 4012.1 [2].

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Для цілей цього стандарту застосовні наведені нижче терміни та визначення. Терміни та 

визначення, наведені в 3.1, взято з EN 1143-1.

Національний відхил
Замінити посилання на EN 1143-1:1997 по всьому тексту на ДСТУ 4012.1 [2]

3.1 Загальні визначення
3.1.1 сейф (safe)
Механічне захисне устатковання, яке забезпечує захист свого вмісту проти крадіжки зі зломом 

і в зачиненому стані має довжину принаймні одного внутрішнього боку не більше одного метра

3.1.2 автономний сейф (free-standing safe)
Сейф, захист якого проти крадіжки зі зломом залежить лише від матеріалів і конструкції його 

початкового виготовлення, а не від матеріалів, що додаються чи монтуються під час його 
встановлювання

3.1.3 умонтований сейф; вбудований сейф (built-in safe)
Сейф, захист якого проти крадіжки зі зломом частково залежить від матеріалів, умонтованих 

у нього або доданих до нього під час його встановлювання.
Примітка. Сейфи, вмонтовані у підлогу та стіну —  це спеціальні типи вмонтованих сейфів

3.1.4 сховище (цінностей) (strongroom)
Об’єкт для зберігання, який захищає від злому і в зачиненому стані має довжину кожного 

внутрішнього боку понад 1 м.
Примітка. Сховища можуть бути відлиті на місці експлуатування, зібрані з попередньо виготовлених елементів або бути 

комбінацією обох згаданих способів

3.1.5 двері сховища (strongroom door)
Двері із замком(-ами), ригельним механізмом і рамою, призначені для забезпечення доступу 

у сховище

3.1.6 приладдя сховища (accessories)
Монтажні знаряддя/пристрої, які розташовані у структурі або проходять крізь структуру сховища 

чи дверей сховища і призначені для вентиляції або вкладання готівки та цінностей.
Примітка. Приладдя сховища можуть бути завжди відчинені, як правило, відчинені (проте можуть бути зачинені у разі 

виникнення непередбачених обставин) або зачиненими (проте можуть бути відчиненими за потреби)



3.1.7 операційний час (operating time)
Час, протягом якого використовують інструмент для спроби призвести до змін у випробному зразку

3.1.8 одиниця опору; RU (resistance unit)
Тривкість до злому, яка є результатом використання інструмента з коефіцієнтом 1 і базисною 

величиною 0 протягом однієї хвилини
3.1.9 клас опору (resistance grade)
Класифікаційний покажчик опору проти крадіжки зі зломом
3.1.10 величина опору (resistance value)
Числове значення в одиницях опору, розраховане для кожного випробовування
3.1.11 базисна величина; BV (basic value)
Число в одиницях опору, встановлене для певного інструмента.
Примітка. Базисна величина відображає труднощі придбання, транспортування, використовування та застосовування 

відповідного інструмента у ситуації, що розглядається, і отримання необхідних знань і досвіду для його ефективного 
використовування

3.1.12 коефіцієнт інструмента (tool coefficient)
Число в одиницях опору за хвилину, встановлене для групи інструментів.
Примітка. Коефіцієнт інструмента відображає такі чинники, як шум, дим, кіптява та інші ефекти, які збільшують імовірність 

виявлення спроби крадіжки зі зломом

3.1.13 ригельний механізм (дверей) (boltwork)
Механізм, за допомогою якого зачинені двері утримуються у такому стані, що доки він не буде 

відсунутий, двері не можуть бути відчинені
3.1.14 замок (lock)
Засіб, придатний розпізнавати введений ключ (код) і здійснювати блокувальну функцію ригельного 

механізму або дверей

3.1.15 переблоковувальний пристрій (relocking device)
Система, яка суміщає елементи блокування та виявляння і має перешкоджати зсуву ригельного 

механізму у нефіксовану позицію у разі виявляння спроби крадіжки зі зломом.
Примітка. Переблоковувальний пристрій може бути частиною ригельного механізму (наприклад, активним безпосереднім 

блоківником) або автономним пристроєм (наприклад, пасивним блокіратором)

3.1.16 зачинити (to close)
Перемістити двері так, щоб стало можливим зафіксувати їх ригельним механізмом або засувом
3.1.17 зачинити на засув (to bolt)
Перемістити ригельний механізм або засув замка (якщо відсутній ригельний механізм) у положення, 

в якому зачинені двері фіксуються
3.1.18 замикати (to lock)
Блокувати від переміщення ригельний механізм дією замка.

3.2 Визначення для депозитних систем
3.2.1 депозитна система (deposit system)
Конструкція з приймального блока та блока введення і необов’язково жолоба для їх з’єднання.
Депозитними системами є депозитні сейфи або нічні сейфи.
Примітка. Депозитна система обслуговує потреби безпечного приймання та безпечного зберігання грошових депозитів 

і (або) цінностей. Терміни «депозитний сейф» та «нічний сейф» також застосовують до депозитних систем, які мають приймальні 
блоки великого розміру, які можуть також бути віднесені до категорії сховищ

3.2.2 депозитний сейф (deposit safe)
Депозитна система, вимоги до якої пов'язані з положеннями захисту, необхідними для того, щоб 

надати можливість службовцям вносити депозити в приймальний блок без необхідності відкривати 
двері цього блока.

Примітка. Депозитні сейфи звичайно знаходяться всередині будівлі



3.2.3 нічний сейф (night safe)
Депозитна система, вимоги до захисту якої пов’язані з її використовуванням фінансовими 

установами для надання послуг безпечного приймання депозитів клієнтів.
Примітка 1. Доступ до нічних сейфів часто надається з боку вулиці.
Примітка 2. Як депозитні сейфи, так і нічні сейфи, можна використовувати разом зі спеціальними сумками, гаманцями та 

іншими контейнерами

3.2.4 приймальний блок (receiving unit)
Засіб безпечного зберігання з отворами, необхідними для обслуговування депозитної системи

3.2.5 блок введення (input unit)
Обладнання для доступу користувачів, в яке вносять депозити для переміщування 

в приймальний блок.
Примітка. Доступ до блоків введення може контролюватися замками або пристроями, які можуть забезпечити ідентифікацію 

особи, яка вносить депозит

3.2.6 жолоб (chute)
Необов'язкове з’єднання між блоком введення та приймальним блоком, по якому переміщується 

депозит
3.2.7 депозит (deposit)
Об’єкт, який вкладається в блок введення та призначений для переміщування в приймальний блок.
Примітка. Депозитом можуть бути гроші або цінності, розміщені в спеціальних контейнерах, сумках або конвертах, або 

одиничні банкноти чи пачки банкнот

3.2.8 інтегрована депозитна система (integrated deposit system)
Системи, що керуються програмованими пристроями керування, в яких послідовності фізичних 

депозитів не можуть бути змінені з’єднанням із пристроями за межами приймального блока
3.2.9 розподілена депозитна система (distributed deposit system)
Системи, що керуються програмованими пристроями керування, в яких послідовності фізичних 

депозитів змінюють з’єднанням із пристроями за межами приймального блока
3.2.10 база (base)
Будь-яка частина депозитної системи, що знаходиться між приймальним блоком та поверхнею, 

до якої вона має бути прикріплена.
Примітка. Базу використовують для розміщення приймального блока депозитної системи на зручній для користування висоті

3.3 Визначення випробовування на вилучання депозиту (deposit test attack definitions).
Примітка. Випробовувальні зломи, наведені в пунктах від 3.3.1 до 3.3.5 включно, є випробовуваннями на вилучення депозитів

3.3.1 зламування (forcing)
Вилучання депозитів із приймального блока через існуючі отвори в цьому блоці здійсненням 

випробовувального злому блока введення, жолоба або існуючих отворів у приймальному блоці, за 
якого відбуваються деструктивні зміни або видиме ушкодження депозитної системи.

Зламування може відбуватися до, протягом або після процедури внесення депозиту
3.3.2 вибирання депозиту (deposit retrieval)
Вилучення депозиту з депозитної системи здійсненням випробовувального злому без залишення 

слідів, які можуть бути виявлені під час ретельного оглядання експертів із метою доведення, що мав 
місце кримінальний напад.

Вибирати депозит можна до, протягом або після процедури внесення депозиту

3.3.3 вивуджування (fishing)
Вилучання депозитів із приймального блока через блок введення або будь-які отвори, що існують 

у депозитній системі, здійсненням випробовувального злому блока введення або будь-яких існуючих 
у депозитній системі отворів.

Вивуджування відбувається після процедури внесення депозиту. Вивуджування не призначене 
для спричинення ушкодження системи, проте можуть залишитися видимі сліди нападу



3.3.4 багаторазове захоплення (repeated trapping)
Вилучання депозиту через блок введення або жолоб здійсненням випробовувальної атаки на 

блок введення чи жолоб, частково виконують до процедури внесення депозиту, не впливає на подальше 
нормальне використовування механізму і залишає видиме ушкодження депозитної системи. 
Багаторазове захоплення можна здійснювати до, протягом та після процедури внесення депозиту 
(див. 3.3.5).

Багаторазове захоплення застосовне лише до нічних сейфів
3.3.5 захоплення останнього депозиту (trapping last deposit)
Вилучання депозиту через блок введення або жолоб здійсненням випробовувальної атаки на 

блок введення чи жолоб, частково виконується до процедури внесення депозиту, може впливати на 
подальше нормальне використовування механізму і може залишати видиме ушкодження депозитної 
системи.

Захоплюють останній депозит до та після процедури внесення депозиту.
Захоплення останнього депозиту застосовне лише до нічних сейфів.
Багаторазове захоплення (3.3.4) та захоплення останнього депозиту можна здійснювати 

введенням пристроїв, що запобігають досягненню депозитами приймального блока і уможливлюють 
вилучення депозитів із депозитної системи

3.3.6 видимі сліди; видимі ушкодження (visible traces; visible damage)
Подряпини або зміни, які є наслідком застосування інструментів і можуть бути виявлені на 

фотографії, зробленій фотокамерою миттєвого фотографування при розташуванні об’єктива такої 
камери на відстані 1 м по горизонталі від сліду/ушкодження і 1,7 м від рівня землі.

Примітка. Сліди або ушкодження, що можуть бути виявлені на такій фотографи, вважають видимими користувачу депозитної 
системи.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИМОГИ
4.1 Класифікація
Депозитні системи класифікують за класом опору відповідно до таблиці 1. Депозитні сейфи 

класифікують за класами, що позначають як D-А, а нічні сейфи класифікують за класами, що позначають 
як N-A. А — є римською цифрою або 0.

Класу опору може бути надана позначка ЕХ (наприклад, D-А ЕХ або N-A ЕХ), яка зазначає 
відповідність вимогам випробовувань на вибух. Проте позначка ЕХ не застосовна до класів 0 та І.

Депозитні системи класів 0 та І класифікують як депозитні сейфи.
Депозитні системи класів від II до V можуть бути класифіковані як депозитні сейфи або нічні 

сейфи.
Депозитні системи класів VI і вище класифікують як нічні сейфи.
Депозитні системи, що мають приймальний блок із довжиною хоча б однієї внутрішньої стінки, 

що не перевищує 1 м, класифікують за одним із 11 класів (див. таблицю 1).
Депозитні системи, що мають приймальний блок, у якого всі внутрішні стінки довше 1 м, 

класифікують за одним із 14 класів (див. таблицю 2).
Позначка ЕХ є не обов’язковою.
Примітка 1. До депозитних систем висуваються різні вимоги в межах одного класу опору залежно від того, чи є довжина 

усіх внутрішніх сторін більшою за 1 м, чи ні.
Примітка 2. Межі класів є такі ж, як в EN 1143-1.

4.2 Загальні вимоги
У захисному матеріалі блока введення або жолоба не повинно бути інших отворів, крім необхідних 

для ідентифікації користувача (наприклад, замків, пристроїв для зчитування карток тощо), для кабелів 
та внесення депозитів.

У захисному матеріалі приймального блока не повинно бути інших отворів, крім отворів для замків, 
кабелів, анкерного кріплення і отвору для блока введення або жолоба.

Не використані отвори для кабелів мають бути закриті або заглушені виробником засобами, які 
не можна видалити ззовні, не залишивши видимих слідів.



4.3 Вимоги до приймальних блоків
Примітка 1. Приймальні блоки, у яких довжина хоча б однієї внутрішньої стінки не перевищує 1 м, розглядають як сейфи 

(див. 3.1.1), а приймальні блоки, у яких довжина всіх внутрішніх стінок перевищує 1 м, розглядають як сховища (див. 3.1.4).
Примітка 2. Блок введення, вмонтований у приймальний блок, не розглядають як частину приймального блока. У цьому 

стандарті та частина простору, що зайнята блоком введення, також не може тлумачитись як частина приймального блока.

4.3.1 Замки: кількість та клас
Приймальні блоки мають бути обладнані замками, що відповідають ЕЫ\/ 1300, відповідно до 

таблиці 1 та 2.
Примітка. Додатково до замків, зазначених у таблиці 1 та 2, можуть бути встановлені замки з годинниковим механізмом 

і (або) замки із часовою затримкою.

4.3.2 Приймальні блоки з довжиною принаймні однієї внутрішньої сторони не більше ніж 1 м
4.3.2.1 Під час випробовування відповідно до розділу 7 приймальний блок має забезпечити

величину опору повному та частковому доступу, зазначену у таблиці 1 для відповідного класу. Цю 
вимогу не застосовують до отвору для блока введення та жолоба.

Таблиця 1 —  Мінімальні вимоги до приймальних блоків із довжиною принаймні однієї внутрішньої сторони не 
більше ніж 1 м

Клас*
Величина опору для 

випробовування 
інструментом злому 

(див. розділ 7)

Міцність анкерного 
кріплення" 

(див. 8.1, 8.2)

Випробовування 
інструменти злому 
системи кріплення 

приймального блока0 
(див. 8.3)

Вимоги для ЕХ 
призначення 

(див. розділ 9)

Замок
(замки)

Частковий
доступ,

RU

Повний
доступ,

RU

Необхідне
зусилля,

кН

Величина
опору,

RU

Величина після- 
детонаційного 

опору, Ри
Кількість

Клас
за

ENV
1300

D-0 ЗО ЗО 50 — 1 А
D-I ЗО 50 50 — 1 А

D-II (ЕХ) 
N-II (ЕХ) 50 80 50 50 4 1 А

D-III (ЕХ) 
N-III (ЕХ) 80 120 50 50 6 1 В

D-IV(EX)
N-IV(EX) 120 180 100 50 9 2 В

D-V (EX) 
N-V (EX) 180 270 100 50 14 2 В

N-Vl (EX) 270 400 100 70 20 2 С

N-Vll (EX) 400 600 100 120 ЗО 2 С
N-Vl II (EX) 550 825 100 160 41 2 С
N-IX (EX) 750 1050 100 210 53 2 С

N-X (EX) 900 1350 100 280 68 2 С

а«ЕХ» у лапках означає депозитні системи, що можуть бути класифіковані як із позначкою ЕХ, так і без неї.

ь Застосовне для приймальних блоків депозитних сейфів до 1000 кг та будь-яких приймальних блоків нічних сейфів. Зверніть 
увагу на те, що випробовування анкерного кріплення для депозитних сейфів та нічних сейфів відрізняється (див. 8.1 та 8.2).

с Застосовне лише для приймальних блоків нічних сейфів.

Національний відхил
В Україні чинний ДСТУ 4012.3 [1], який впроваджує вимоги ЕМУ 1300. Класи замків високої безпеки треба встановлювати 

згідно з цим стандартом.

4.3.2.2 Приймальні блоки депозитних сейфів вагою до 1000 кг повинні мати хоча б один отвір для 
анкерного кріплення. Під час випробовування відповідно до 8.1 вузол анкерного кріплення для кожного 
анкерного отвору має витримати зусилля, визначене в таблиці 1 для відповідного класу.

4.3.2.3 Приймальні блоки нічних сейфів повинні мати систему кріплення, якою вони можуть бути 
зафіксовані. Під час випробовування відповідно до 8.2 система кріплення повинна витримувати зусилля, 
визначені в таблиці 1 для відповідного класу. Під час випробовування відповідно до 8.3 система кріплення 
має відповідати величині опору, визначеній в таблиці 1 для відповідного класу.



4.3.2.4 Під час випробовування відповідно до розділу 9 приймальний блок депозитної системи 
з позначкою ЕХ має відповідати величині післядетонаційного опору, визначеній в таблиці 1 для 
відповідного класу.

4.3.3 Приймальні блоки з довжиною усіх внутрішніх сторін більше ніж 1 м
4.3.3.1 Під час випробовування відповідно до розділу 7 приймальний блок має забезпечити 

величину опору повному доступу відповідно до таблиці 2 для відповідного класу. Ці вимоги не 
застосовують до отвору для блока введення або жолоба.

4.3.3.2 Під час випробовування відповідно до розділу 9 приймальний блок депозитної системи 
з позначкою ЕХ має відповідати величині післядетонаційного опору, зазначеній у таблиці 2 для 
відповідного класу.

Таблиця 2 —  Мінімальні вимоги до приймальних блоків із довжиною усіх внутрішніх сторін більше ніж 1 м

Клас3

Величина опору для 
випробовування інструментом 

злому на повний доступ, Ри  
(див. розділ 7)

Післядетонаційний опір ЕХ 
призначення, И ІІ 

(див. розділ 9)

Замок
(замки)

Кількість Клас за 
ЕМУ 1300

Р-О ЗО — 1 А

0 - \ 5 0 — 1 А

Р -ІІ (ЕХ) 
N-11 (ЕХ) 8 0 4 1 А

О-ІІІ (ЕХ) 
N-111 (ЕХ) 120 6 1 В

□ -IV  (ЕХ) 
Ж \ /  (ЕХ) 180 9 2 В

О -У  (ЕХ) 
И Л / (ЕХ) 2 7 0 14 2 В

N-N/1 (ЕХ) 4 0 0 2 0 2 С

N-N/11 (ЕХ) 6 0 0 ЗО 2 С

МЛ/ІІІ (ЕХ) 8 2 5 41 2 С

т х  (ЕХ) 1 0 5 0 5 3 2 С

^ Х  (ЕХ) 1 3 5 0 6 8 2 С

^ Х І  (ЕХ) 2 0 0 0 100 3 або 2 Ь С або Р»

^ Х ІІ(Е Х ) 3 0 0 0 150 3 або 2 Ь С або Оь

И-ХІИ (ЕХ) 4 5 0 0 2 2 5 2 0

а «ЕХ» у лапках означає системи зберігання, що можуть бути класифіковані як із позначкою ЕХ. так і без неї.

0 И-ХІ (ЕХ) та М-ХІІ (ЕХ) повинні мати три замки класу С або два замки класу 0.

Національний відхил
В Україні чинний ДСТУ 4012.3 [1], який впроваджує вимоги Е М  1300. Класи замків високої безпеки треба встановлювати 

згідно з цим стандартом.

4.4 Вимоги до системи
4.4.1 Загальні вимоги
Опір вилученню одного або більшої кількості депозитів має бути ефективним від моменту, коли користувач 

завершив процедуру внесення депозиту відповідно до письмових інструкцій з користування системою.
Депозитні системи, в яких послідовність внесення депозиту керується програмованими 

пристроями керування, мають задовольняти вимоги 4.4.2 або 4.4.3.

4.4.2 Інтегровані депозитні системи
4.4.2.1 Послідовність внесення депозитів повинна керуватися пристроями всередині 

приймального блока.



4.4.2.2 Треба унеможливити зміну програмного забезпечення, яке містить попередньо визначену 
послідовність, якщо не відкрито двері приймального блока.

4.4.2.3 Модуль керування має бути захищений захисним кожухом зі сталевих листів щонайменше 
1,5 мм завтовшки. Несанкціоноване відкривання кожуха має призводити до експлуатаційної відмови. 
Мають бути забезпечені засоби для зазначення факту втручання в центральний модуль.

4.4.2.4 Зовнішні команди, що виконуються депозитною системою, мають бути здатні до 
ініціювання лише попередньо визначених послідовностей дій.

4.4.2.5 Програма, що керує послідовністю приймання депозиту, має бути ідентифікована 
унікальним номером версії.

4.4.3 Розподілені депозитні системи
4.4.3.1 Якщо процес внесення депозиту керується або змінюється ззовні приймального блока, 

сигнали керування мають бути криптографічно захищені.
Примітка. Настанова OECD (Організації економічного співробітництва та розвитку) визначає криптографію як дисципліну, що 

утілює принципи, засоби та методи перетворення даних із метою приховання їхнього змісту, встановлення автентичності, а також 
запобігання невиявленій модифікації, спростуванню фактів/участі і (або) несанкціонованому використовуванню.

4.4.3.2 Програмне забезпечення, яке керує послідовністю внесення депозиту, має бути 
ідентифіковане унікальним номером версії.

4.4.3.3 Блок керування має бути захищений замком і контролем доступу так, щоб несанкціонований 
вхід призводив до експлуатаційної відмови.

4.4.4 Тривкість до випробовування на вилучання депозиту
Під час випробовування відповідно до розділу 7 депозитний сейф має забезпечувати тривкість 

до зламування, вивуджування та вилучання депозиту, визначену у таблиці 3D для відповідного класу.
Під час випробовування відповідно до розділу 7 нічні сейфи мають забезпечувати тривкість до 

зламування, вивуджування, вилучання депозиту, захоплення останнього депозиту та багаторазового 
захоплення, визначену у таблиці 3N для відповідного класу.

4.4.5 Призначення ЕХ
Під час випробовування відповідно до розділу 9 депозитна система з позначкою ЕХ має відповідати 

значенню післядетонаційного опору, визначеному в таблиці 3D або таблиці 3N, якщо застосовно, для 
відповідного класу.

Таблиця ЗО — Мінімальні вимоги до депозитних сейфів на тривкість до випробовування на вилучання депозиту

Клас“
Тривкість 

до зламування, 
RU

Тривкість 
до вивуджування, 

RU

Тривкість 
до вилучення депозиту, 

RU

Післядетонаційний опір, 
RU

D-0 ЗО ЗО ЗО —

D-I ЗО ЗО 50 —

D-II (ЕХ) 50 50 80 4

D-III (ЕХ) 80 80 120 6

D-IV(EX) 120 120 180 9

D-V(EX) 180 180 270 14

‘  «ЕХ» у дужках означає депозитні сейфи, що можуть бути класифіковані як із позначкою ЕХ, так і без неї.

Таблиця ЗИ —  Мінімальні вимоги до нічних сейфів на тривкість до випробовування на вилучання депозиту

Клас3
Тривкість 

до зламування, 
RU

Тривкість 
до вивуджування, 

RU

Тривкість 
до вилучення 

депозиту, 
RU

Тривкість 
до захоплення 

останнього 
депозиту, RU

Тривкість 
до багаторазового 

захоплення,
RU

Післядетонаційний
опір,
RU

N-II (ЕХ) 50 50 80 20 50 4

N-III (ЕХ) 80 80 120 ЗО 80 6

N-IV(EX) 120 120 180 40 120 9



Продовження таблиці ЗМ

Клас’
Тривкість 

до зламування, 
RU

Тривкість 
до вивуджування. 

RU

Тривкість 
до вилучення 

депозиту, 
RU

Тривкість 
до захоплення 

останнього 
депозиту, ІЗІІ

Тривкість 
до багаторазового 

захоплення,
RU

Післядетонаційний
опір,
RU

N-V (ЕХ) 180 180 270 40 180 14

N-VI (ЕХ) 270 270 400 40 270 2 0

N-VII (ЕХ) 400 40 0 600 40 400 ЗО

N-VIII (ЕХ) 550 550 600 40 550 41

N-IX (ЕХ) 700 700 600 40 700 53

N-X (ЕХ) 900 900 600 40 900 6 8

N-XI (ЕХ)6 1350 1350 600 40 1350 100

N-XII (ЕХ)“ 2 0 0 0 2 0 0 0 600 40 2 0 0 0 150

N-XIII (ЕХ)6 3000 3000 600 40 3000 225

а «ЕХ» у дужках означує депозитні сейфи, що можуть бути класифіковані як із позначкою ЕХ, так і без неї.

ь Застосовно до нічних сейфів із приймальними блоками, усі внутрішні сторони яких перевищують 1 м.

5 ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Технічна документація повинна містити таку інформацію:
a) дату випуску та назву виробника або назву заявника, який звертається стосовно проведення 

випробовування, зазначені на кожній сторінці;
b) визначення типу продукції: депозитний сейф або нічний сейф із відповідною ЕХ-познакою 

і автономним або вмонтованим приймальним блоком із переліком типорозмірів тієї самої конструкції;
c) креслення зразка для випробовувань, включаючи складові блоки системи, із зазначенням таких 

даних, як:
1)вага та зовнішні й внутрішні розміри з виробничими допусками;
2) горизонтальний та вертикальний перерізи;
3) кількість, схема розміщення та характеристики замків, ригельного механізму та перебло- 

ковувальних пристроїв;
4) кількість, крок і розташування дверних засувів, їх розміри (наприклад, у перерізі), хід і за

чеплення, та їх тип (рухомий або стаціонарний);
5) розміщення і конструкція будь-яких локальних ділянок зі спеціальним захисним матеріалом;
6 )детальний опис з’єднання і (або) припасовування або анкерного кріплення всіх елементів, 

важливих для фізичної безпеки (наприклад, конструкція та розташування кріплень і з’єднань, 
засобів, за допомогою яких блок введення, жолоб та приймальний блок з’єднуються один 
з одним);

7) розмітка, розташування та розміри будь-яких отворів, які проходять крізь захисний матеріал, 
із детальним зазначенням спеціально захищених ділянок;

8) детальний опис додаткового обладнання, наприклад, замикання з годинниковим механізмом 
і замикання з часовою затримкою;

сі) перелік усіх замків, що можуть бути встановлені, із зазначенням виробника та номера моделі; 
е) специфікація конструкційних матеріалів, яку не містять креслення;
^  детальна інформація щодо будь-яких матеріалів або пристрою(-їв), призначених для виділення 

газу, диму, сажі тощо у разі фізичного злому, або такі, що можуть виділяти шкідливі речовини під час 
випробовування;

д) визначення типів та розміщення будь-яких кабелів і (або) обладнання для систем виявлення 
проникання, монтування електромеханічних охоронних пристроїв та пристроїв аварійної сигналі
зації тощо;

її) інструкції з монтування, які надають щонайменше нижче наведену інформацію:



1) спосіб анкерного кріплення автономних приймальних блоків;
2) спосіб вбудовування вмонтованих приймальних блоків, у тому числі визначення пропорційної 

частини корпусу, призначеної для вбудовування, мінімальний розмір і товщина оболонки 
в перерізі; мінімальні вимоги щодо якості матеріалу для вбудовування; (типи та пропорції 
наповнювачів, цементу та інших складових, рухливість щойно виготовленої маси та міцності 
її куба на стискання через 28 днів, а також відповідних методів випробовувань для визначення 
цих характеристик); будь-які елементи підсилення або анкерного кріплення, які мають бути 
розміщені всередині маси оболонки;

3) спосіб спорудження монолітних забетонованих на місці приймальних блоків, включаючи 
мінімальні вимоги до якості бетону (типи та пропорції наповнювачів, цементу й інших 
компонентів; рухливість щойно виготовленої маси та міцності її куба на стискання через 28 днів, 
а також відповідні методи випробовувань для визначення цих характеристик); елементи 
підсилення, що мають бути долучені до приймального блока, засоби кріплення дверей та 
рам дверей до стін, а також засоби, за допомогою яких арматура та анкерні кріплення 
приєднуються до цих елементів;

4) способи монтування елементів заводського виготовлення приймального блоку;
і) для депозитних систем, що містять електричні або електронні елементи, програмне 

забезпечення або компоненти, що керуються або приводяться у дію за допомогою пневматичних чи 
гідравлічних пристроїв, має бути надана така інформація:

1) перелік монтажних вузлів (тип та постачальник); двигунів, коробок передач, проводів, РСВ 
(друкованих плат з інтегрованими схемами) тощо;

2) схема переходів, діаграма стану або інші описи логічних взаємозв’язків у послідовності 
захоплення депозиту;

3) специфікації на апаратне та програмне забезпечення для всіх вузлів депозитної системи;
І) письмова інструкція з процедури внесення депозиту.

6 ВИПРОБНИЙ ЗРАЗОК
6.1 Випробовування треба проводити на зразках, що мають приймальний блок та блок введення, 

а також, за наявності, жолоб (див. 6.5). Якщо приймальним блоком є сховище, то зразок приймального 
блока має бути представлений елементами (наприклад, стіновими панелями), що містять усі з'єднання 
та вузли, істотні для проведення випробовувань. Додаткове обладнання (див. 5с (8)), яке може знизити 
величину опору до злому, треба долучити у випробний зразок. Додаткове обладнання та приладдя, 
такі як замки з годинниковим механізмом та замки з часовою затримкою, які можуть збільшити величину 
опору до злому під час випробовування інструментом злому, мають бути на час випробовування 
видалені або переведені в неробочий стан.

6.2 Вводи для кабелів систем виявляння і (або) приладдя, визначені в документації, мають бути 
наявні у випробному зразку.

6.3 Випробні зразки умонтованих або монолітних приймальних блоків повинні бути встановлені 
з використовуванням компонентів, що постачають, відповідно до інструкцій з монтування (див. 51і)).

6.4 Якщо конструкція депозитної системи дозволяє встановлювати підблоки у різний спосіб 
(наприклад, системи з жолобом або без нього, жолоби різної конструкції, довжини тощо), усі такі 
конфігурації мають задовольняти вимоги цього стандарту, і кожна конфігурація має бути випробувана 
з використовуванням відповідного випробного зразка. Випробні зразки мають бути придатні для 
проведення випробовувань або оцінювання різних конфігурацій.

6.5 Системи, що містять (або можуть містити) жолоб, мають бути випробувані з таким жолобом. 
Якщо довжина жолоба не є фіксованою, випробний зразок повинен мати жолоб довжиною 1 м.

7 ВИПРОБОВУВАННЯ
7.1 Правила
Випробовувальна група (див. 7.2) повинна розглянути випробний зразок (див. розділ 6) та технічну 

документацію (див. розділ 5) і розробити програму злому випробного зразка. Величини опору для 
повного або часткового доступу (згідно з вимогами) обчислюють на основі часу, необхідного для 
введення відповідного випробовувального шаблона у випробний зразок. Величини опору вилученню 
депозитів із депозитної системи обчислюють на основі часу, необхідного для вилучення одного або 
більше депозитів (згідно з вимогами).



Інструменти та програма злому, використовувані під час випробовувань, мають бути такі, які на 
думку випробовувальної групи, з найбільшою ймовірністю призведуть до найнижчих величин опору. 
Можуть бути проведені дослідні випробовування.

Примітка 1. Доступ до випробних зразків, технічної документації і спостереження за проведенням випробовувань має бути 
обмежений, дозволений лише особам, уповноваженим випробовувальною лабораторією.

Примітка 2. Спостерігачами на випробовуваннях можуть бути представники виробника та сертифікаційного органу (наприклад, 
інспектори та представники керівництва випробовувальної лабораторії). Повноваження спостерігачів мають бути узгоджені між 
випробовувальною лабораторією та заявником до початку випробовувань.

7.2 Випробовувальна група
Випробовувальна група має складатися з:
1) керівника випробовувальної групи, який відповідає за проведення випробовувань і в обов'язки 

якого входить планування, керівництво та нагляд за випробовуванням;
2) хронометриста, у функції якого входить хронометраж і протоколювання перебігу подій протягом 

випробовування;
3) випробовувачів, в обов’язки яких входить проведення необхідних інструментальних зломів 

випробного зразка під керівництвом керівника групи.
Примітка. Проведення випробовування має відповідати сучасному рівню техніки. Для одержання вірогідних результатів 

випробування випробовувальна лабораторія повинна дотримуватися стандарту ЕМ 45001, а також регулярно брати участь 
в аудитах, спільних випробовуваннях, обмінах досвідом та в інших відповідних заходах щодо підвищення кваліфікації.

Національний відхил
ЕМ 45001 замінено на ЕМ І80/ІЕС17025. Замінити посилання на ЕМ 45001 на ДСТУ ІБО/ІЕС 17025 [3].

7.3 Обладнання
7.3.1 Інструменти злому
Будь-якому інструменту, який використовують для випробовування, треба надати коефіцієнт та 

базисну величину згідно з ЕМ 1143-1, додаток А.
Інструменти категорії В містять інструменти категорії А.
Інструменти категорії С містять інструменти категорій А та В.
Інструменти категорії й  містять інструменти категорій А, В та С.
Інструменти категорії Б містять інструменти категорій А, В, С та О.
Інструменти не повинні піддаватися жодним змінам, за винятком тих, що дозволені при створенні 

«спеціально виготовлених інструментів». Наприклад, не дозволено збільшувати мундштуки, довжину 
електродів, прутів або важелів тощо.

ЗАСТОРОГА З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ! Запобіжні пристрої інструментів, такі як запобіжники, 
плавкі запобіжники та інші засоби обмеження сили струму і (або) регулятори максимальної 
швидкості, заборонено видаляти або заміняти.

Якщо ручний ударний інструмент і зубило використовують разом, то для захисту операторів 
може бути використаний спеціально сконструйований тримач зубила. Такий тримач зубила можна 
розглядати як ручний захоплювальний інструмент (див. ЕМ 1143-1, таблиця А.2).

Примітка. Випробовувальні лабораторії повинні вести перелік інструментів, використовуваних на поточний момент, із 
зазначенням їх категорії згідно з ЕМ 1143-1, додаток А.

7.3.2 Годинник
Годинник повинен забезпечувати вимірювання часу з абсолютною похибкою не більше ніж 0,05 хв 

за кожні 10 хв вимірюваного часу з ціною поділки щонайбільше 0,01 хв.
Годинники мають бути видимі усім спостерігачам, а момент початку та закінчення кожного 

операційного часу мають супроводжувати акустичним або світловим сигналом.

7.3.3 Випробовувальні шаблони
7.3.3.1 Випробовувальні шаблони для оцінювання часткового доступу
Потрібні три випробовувальні шаблони з твердого матеріалу довжиною 150 мм кожний, які мають 

перерізи такої форми:
а) круг діаметром 125 мм;



b) квадрат зі стороною 112 мм завдовжки, кромки та кути котрого мають радіус заокруглення 5 мм;
c) прямокутник зі сторонами розміром 100 мм х 125 мм завдовжки, кромки та кути котрого мають 

радіус заокруглення 5 мм.
Допуск для усіх розмірів повинен бути +20 мм.
7.3.3.2 Випробовувальні шаблони для оцінювання повного доступу
Потрібні три випробовувальні шаблони з твердого матеріалу довжиною 400 мм кожний, які мають 

перерізи такої форми:
a) круг діаметром 350 мм;
b) квадрат зі стороною 315 мм завдовжки, кромки та кути котрого мають радіус заокруглення 10 мм;
c) прямокутник зі сторонами розміром 300 мм х 330 мм завдовжки, кромки та кути котрого мають 

радіус заокруглення 10 мм.
Для усіх розмірів допуски мають бути +о3 мм.

7.4 Критерії випробовування
7.4.1 Випробовування інструментом злому
Випробовування інструментом злому завершено, коли:
a) для часткового доступу, один із випробовувальних шаблонів, визначених у 7.3.3.1, може повністю 

пройти крізь утворений отвір;
b) для повного доступу виконується одна з таких умов:
— один із випробовувальних шаблонів, визначених у 7.3.3.2, може повністю пройти крізь утворений 

отвір;
— двері видалені або відчинені настільки, що утворився просвіт завширшки принаймні 300 мм 

і висотою принаймні 80 % внутрішньої висоти камери зберігання.
Для вмонтованих сейфів їх видалення з оболонки також вважають повним доступом.

7.4.2 Випробовування на вилучання депозиту
Критерієм завершення різних випробовувань на вилучання депозитів є вилучання непошкодженого 

депозиту (депозитів), як це зазначено у таблиці 4.
Депозит вважають непошкодженим, якщо величина цього депозиту або його вміст не зменшилися.
Таблиця 4 —  Критерії завершення випробовувань на вилучання депозиту

Тип випробовування Критерій завершення

Зламування 
Вивуджування 
Багаторазове захоплення 
Вибирання депозиту 
Захоплення останнього депозиту

Вилучення трьох непошкоджених депозитів 
Вилучення трьох непошкоджених депозитів 
Вилучення трьох непошкоджених депозитів 
Вилучення одного непошкодженого депозиту 
Вилучення одного непошкодженого депозиту

7.5 Програма випробовувань
7.5.1 Усі депозитні системи
Приймальні блоки депозитної системи мають піддаватися принаймні одному випробовуванню 

інструментом злому на:
a) частковий доступ через стінку корпусу або двері приймального блока, якщо довжина хоча

б одного внутрішнього боку цього блока не перевищує 1 м (див. 4.3.2);
b) повний доступ крізь стінку корпуса або двері приймального блока.
Додаткові випробовування інструментом злому на частковий або повний доступ треба спрямувати 

на стінку, верх, базу або двері та засув, якщо приймальний блок має зони або ділянки, які за конструкцією 
відрізняються від випробуваних відповідно до а) або Ь) і для яких є підстави очікувати нижчої величини 
опору (наприклад, у зоні існуючих отворів).

7.5.2 Депозитні сейфи
Депозитні системи мають бути піддані принаймні:
a) одному випробовуванню на міцність анкерного кріплення, якщо застосовно (див. 4.3);
b) випробовуванням на доступ зламуванням, вивуджуванням та вибиранням депозиту;
c) випробовуванню вибухом приймального блока, якщо потрібне призначення ЕХ (див. 4.3).



7.5.3 Нічні сейфи
Нічні сейфи мають бути піддані принаймні:
a) одному випробовуванню на міцність анкерного кріплення та одному випробовуванню 

інструментом злому засобів кріплення приймального блока, якщо застосовно (див. 4.3);
b) випробовуванням на доступ зламуванням, вивуджуванням, вибиранням депозиту, захоплення 

останнього депозиту та багаторазового захоплення;
c) випробовуванню вибухом приймального блока та внутрішньому випробовуванню вибухом 

у будь-якому місці нічного сейфа, якщо потрібне призначення ЕХ (див. 4.3).

7.6 Умови випробовувань
7.6.1 Випробовування приймального блока на повний та частковий доступ
7.6.1.1 Наявні отвори для блока введення або жолоба не можна використовувати протягом 

випробовування приймальних блоків на повний та частковий доступ.
Примітка. Протягом випробовувань блок введення або жолоб можна прикріпити до приймального блока.

7.6.1.2 До проведення випробовувань інструментом злому можуть бути проведені дослідні 
випробовування.

7.6.1.3 Не дозволено проводити неруйнівні маніпуляції з замком або його відмикання відмичкою.
7.6.1.4 Під час випробовування можна використовувати всі отвори, що існують у випробному 

зразку, крім отвору для блока введення і (або) жолоба (а також крім отворів у підлозі приймального 
блока, призначених для його кріплення).

7.6.1.5 Не можна використовувати жодні механічні переваги, що виникають завдяки штучним 
умовам, в яких перебуває випробний зразок; наприклад, не можна використовувати інструменти нижче 
площини бази приймального блока, якщо його піднімають для випробовування на опори.

7.6.1.6 Приймальні блоки, в яких довжина хоча б одного внутрішнього боку не перевищує 1 м, 
можна випробовувати інструментами категорій А, В, С та 0. Приймальні блоки, всі внутрішні боки яких 
більше 1 м, треба випробовувати інструментами категорій А, В, С, О та Б.

7.6.1.7 Протягом одного випробовування інструментом злому заборонено одночасно 
використовувати:

a) два або більше електроінструменти (див. ЕМ 1143-1:1997, таблиця А.7, А.8, А.9 та А.10);
b) два або більше термоінструменти (див. ЕМ 1143-1:1997, таблиця А.11);
c) два або більше ручних ударних інструменти (див. ЕМ 1143-1:1997, таблиця А.5);
сі) електроінструмент та термоінструмент;
е) ручний ударний інструмент та електроінструмент;
0 ручний ударний інструмент та термоінструмент;
д) два або більше спеціально виготовлених електроінструменти (див. ЕМ 1143-1, таблиця А.6).
7.6.1.8 У разі використовування ручних ударних інструментів, які утримують обома руками 

одночасно, кількість ударів має бути обмежена числом 250 за одне випробовування інструментом 
злому.

7.6.1.9 Під час будь-якого випробовування інструментом злому зі зразком для випробовування 
можуть працювати лише двоє випробовувачів і керівник групи випробовувачів. Одночасно дозволено 
працювати із випробним зразком лише двом особам.

7.6.1.10 Під час випробовування інструментом злому заборонено використовувати балансири.
7.6.1.11 Для очищення випробного зразка можна використовувати пилососи та стиснене повітря.
7.6.1.12 Заборонено спрямовувати випробовування на ділянки або елементи, що були послаблені 

протягом попередніх випробовувань.
7.6.1.13 Будь-яке випробовування інструментом злому треба продовжувати, доки можна 

обґрунтовано очікувати на одержання додаткової інформації, необхідної для визначення класу опору. 
Це може мати місце тоді, коли буде перевищена величина опору, визначена у попередніх 
випробовуваннях.

7.6.2 Випробовування депозитних систем на повний доступ
Треба виконати випробовування на повний доступ до депозитної системи (тобто з блоком 

введення та жолобом (якщо застосовні), з’єднаними з приймальним блоком), якщо очікується, що 
вони призведуть до зменшення величини опору порівняно з тією, що була одержана в результаті



проведення випробовувань на повний доступ до приймального блока без приєднаних блока введення 
та жолоба. Якщо виконано випробовування депозитної системи на повний доступ, то треба 
застосовувати величину опору, найнижчу з одержаних.

Під час випробовування можуть бути використані будь-які отвори у випробному зразку, за винятком 
отворів для кріплення у підлозі приймального блока.

Примітка. Для депозитної системи з блоком введення або жолобом, встановленими на своїх місцях, випробовування на 
частковий доступ із використовуванням отвору не проводять.

7.6.3 Випробовування на вилучання депозитів у депозитних системах
(див. також таблицю В.2)
7.6.3.1 Загальні положення
Для випробовування на вилучання депозитів треба використовувати лише інструменти категорій А, 

В, С та й, а також неінструментальні засоби, як це зазначено у ЕЫ 1143-1.
Для випробовування на вилучання депозитів приймальний блок повинен бути завантажений 

депозитами на 75 % його проектної місткості. Депозити повинні бути того типу, для обробляння яких 
призначена депозитна система; якщо її призначено для обробляння більше ніж одного типу депозитів, 
випробовування треба провести з тим типом депозиту, для якого очікується найнижча величина опору.

Якщо спеціальні депозити не визначено, треба використовувати банкноти у конвертах.
На початку випробовування блок треба зачинити і замкнути (за можливості) та розмістити 

у нормальному робочому положенні.
Для замкнених депозитних систем ключ від блока введення або картка/код мають бути доступні 

для випробовувальної групи протягом усіх випробовувань на злом депозитів, за винятком зламування 
депозитних сейфів.

7.6.3.2 Зламування
Депозити треба вилучити з приймального блока через існуючі отвори у ньому. Можна 

випробовувати блок введення та жолоб, за наявності, а існуючі отвори у депозитній системі можуть 
бути збільшені. Випробовування на зламування можна проводити у будь-який час протягом 
депозитного циклу, і такі випробовування можуть утворювати видимі ушкодження.

7.6.3.3 Вивуджування
Депозити повинні бути вилучені з приймального блока через блок введення або існуючі отвори 

у депозитній системі. Блок введення та існуючі отвори у приймальному блоці можуть бути випробувані, 
проте випробовування не повинні призводити до навмисних пошкоджень, а жодні сліди такого 
випробовування не повинні бути видимими депозитору. Випробовування на вивуджування 
у депозитному циклі треба виконувати лише після внесення депозиту.

Примітка 1. Якщо випробовування залишає видимі депозитору сліди, то його треба розглядати як зламування.

Примітка 2. До випробовування на вивуджування підготовчі роботи здійснювати не дозволено.

7.6.3.4 Вибирання депозиту
Можна випробовувати будь-який елемент депозитної системи та випробовування проводять 

у будь-який час депозитного циклу. Депозити можуть бути вилучені через будь-який блок та з будь- 
якої частини депозитної системи. Випробовування не повинне залишати слідів, видимих під час 
оглядання експертами.

7.6.3.5 Багаторазові захоплення
Депозити повинні бути вилучені крізь блок введення або жолоб із будь-якої частини депозитної 

системи. Випробовувати можна лише блок введення або жолоб. Випробовування не повинні залишати 
видимих депозитору слідів, і система має функціювати після вилучення депозитів. Випробовування 
можна проводити у будь-який час протягом депозитного циклу.

7.6.3.6 Захоплення останнього депозиту
Депозити повинні бути вилучені через блок введення або жолоб із будь-якої частини депозитної 

системи. Випробовувати можна лише блок введення або жолоб. Випробовування можуть утворювати 
пошкодження і (або) залишити сліди, видимі депозитору, і система після вилучення депозитів може 
бути непрацездатною. Випробовування можна проводити у будь-який час протягом депозитного циклу.

7.6.3.7 Багаторазові захоплення та захоплення останнього депозиту
7.6.3.7.1 Для випробовування на багаторазові захоплення або захоплення останнього депозиту



можна використовувати пристрої будь-якої конструкції, не долучені до переліку інструментів згідно 
з ЕМ 1134-1. Такі пристрої розглядають як спеціально виготовлені інструменти інструментальної 
категорії А згідно з ЕМ 1143-1, таблиця А.6, з коефіцієнтом інструмента 5 РІІ/хв та базисною величиною 
18 1311. Під час розраховування впливу таких інструментів на величину опору треба враховувати час 
пристосування пристрою до депозитної системи, помножений на коефіцієнт інструмента та базисну 
величину пристрою. Якщо для пристосування пристрою до депозитної системи використовуються 
інструменти категорії вищої за категорію А, треба застосовувати більш високий коефіцієнт інструмента 
і долучати відповідну(-і) базисну(-і) величину(-и).

7.6.3.7.2 Випробовування повинні містити:
a) спробу вплинути на процедуру внесення депозиту через давачі системи керування 

(за наявності) або механічним блокуванням механізму введення;
b) спробу керувати системою шляхом прямого під’єднання зовнішнього джерела напруги до 

системи силових приводів (за наявності).
7.6.3.7.3 Випробовування не повинне містити:
a) заміни або маніпулювання програмами керування;
b) спроби вплинути на контролер (за наявності) за допомогою електромагнітного випромінювання 

або електростатичного розряду, або спроби переключити з’єднання на панелях РС чи реле.
Якщо знеструмлення протягом випробовування впливає на чутливість депозитної системи, 

випробовування треба здійснювати з від’єднанням енергопостачання.

7.7 Порядок проведення випробовування
7.7.1 Запротоколюйте дату отримання випробного зразка (див. розділ 6) та технічної документації 

(див. розділ 5), а також унікальний ідентифікаційний номер, наданий випробовувальною лабораторією.

7.7.2 Обстежте випробний зразок (див. розділ 6), вивчіть технічну документацію (див. розділ 5) 
і пересвідчитеся в їх відповідності.

7.7.3 Підготуйте інструменти для випробовування для негайного застосовування. Підготовчий 
час для першого комплекту включений до базисних величин і не треба враховувати додатково для 
визначання величини опору. Наприклад, електродрилі мають бути оснащені свердлами, кутові 
шліфувальні машини — різальними дисками, термоінструменти — відповідними насадками, а опори 
для дрилів прикріплені до зразка.

7.7.4 Зачиніть та замкніть випробний зразок.
Для некласифікованих замків має бути доступним код або ключ.
7.7.5 Встановіть випробний зразок депозитної системи у його нормальне положення на підлозі 

або імітованій підлозі і, за винятком випробовувань інструментом злому, закріпіть його, за необхідності, 
для сприяння випробовуванню.

Для випробовувань інструментом злому анкерне кріплення випробного зразка депозитної системи 
не потрібне. Зразок дозволено повертати так, щоб можна було випробувати будь-яку з його сторін, 
і час, потрібний для цього, треба врахувати як операційний час.

7.7.6 Почніть відповідну атаку відповідно до 7.6, вимірюючи час відповідно до 7.8.

7.7.7 Наочність підготовчої роботи має бути враховано, коли оцінюється чи, є видимими залишки 
випробовування. Підготовчу роботу не можна приховувати або маскувати до того, як буде зроблена 
фотографія з метою вирішення питання, чи є залишки випробовування видимими.

7.8 Вимірювання операційного часу

7.8.1 Виміряйте та запротоколюйте операційний час для кожного використаного інструменту. 
Для кожної дії увімкніть годинник, коли інструмент торкнеться випробного зразка; вимкніть годинник, 
коли інструмент перестане торкатися випробного зразка.

Будь-який час, потрібний для розміщення інструменту всередині випробного зразка, треба 
вимірювати як операційний час. Час, витрачений на закріплення пристроїв для багаторазового 
захоплення та захоплення останнього депозиту (див. 7.6.3.6), треба включати в операційний час.

Запротокольований операційний час треба заокруглити до наступної повної 1/60 хвилини або 
1/100 хвилини.



7.8.2 Якщо ручні ударні інструменти (див. EN 1143-1, таблиця А.5) утримуються обома руками 
одночасно, операційний час треба обчислювати залежно від кількості ударів так:

— інструменти категорії А: 1/60 хвилини на один удар, якщо інструмент безпосередньо
ударяє випробний зразок;
1/40 хвилини на один удар, якщо сила удару передається на 
випробний зразок через допоміжні пристрої (див. стандарт 
EN 1143-1, таблиця А. 12).

— інструменти категорії В: 1/30 хвилини на один удар, якщо інструмент безпосередньо
ударяє випробний зразок;
1/15 хвилини на один удар, якщо сила удару передається на 
випробний зразок через допоміжні пристрої (див. стандарт 
EN 1143-1, таблиця А. 12).

7.8.3 Якщо для злому одночасно застосовують метод удару двома руками, для якого час 
обчислюється за кількістю ударів, та інший метод механічного злому, наприклад, із застосовуванням 
лома, то з двох значень часу треба взяти більше, тобто або фактичний операційний час, або операційний 
час, визначений за кількістю ударів.

7.8.4 Операційний час включає будь-який час, витрачений на видалення інструментів (або їхніх 
частин) необхідний для продовження випробовувань. Операційний час також включає час, необхідний 
для зміни положення випробного зразка під час випробовування інструментом злому.

7.8.5 Операційний час включає будь-який проміжок (проміжки) часу, протягом яких інструмент 
не перебуває у контакті із випробним зразком, якщо це необхідно для найефективнішого продовження 
випробовування інструментом злому; наприклад, якщо припиняють контакт відбійного молотка із 
випробним зразком із метою зміни точки або кута атаки.

7.8.6 До операційного часу не належать:
a) час, витрачений на переміщення опори інструменту або її видалення;
b) тривалість тимчасової перерви під час випробовування інструментом злому за наказом 

керівника випробовувальної групи обумовленої міркуваннями безпеки, наприклад, через виділення 
випробним зразком надмірної кількості газу, диму або сажі, або для очищення чи видалення уламків із 
робочої зони;

c) будь-який час, який керівник випробовувальної групи надає для оглядання/контролювання 
випробного зразка;

d) час, протягом якого використовують неінструментальні засоби (див. стандарт EN 1143-1, 
таблиця А.14) та пилосос або стиснене повітря для очищання.

7.9 Обчислювання величин опору
Для кожного випробовування інструментом злому обчисліть величину опору VR за такою 

формулою:
f - C  + I S V ,

де Z f  — сума усіх операційних часів у хвилинах;
С — найвищий коефіцієнт інструмента для використаних інструментів злому, R U /x b  

(див. стандарт EN 1143-1, додаток А).
1BV  — сума базисних величин усіх використаних інструментів злому, RU.
Обчислене значення треба зводити до наступного цілого числа. Це число є величиною опору 

в одиницях опору (RU) для цього випробовування інструментом злому.

7.10 Протокол випробовування
Для кожного випробовування інструментом злому запротоколюйте принаймні таку інформацію:
a) номер для посилання на протокол випробовування;
b) назву випробовувальної лабораторії;
c) дату та місце проведення випробовування;
d) склад випробовувальної групи із зазначенням прізвищ керівника групи, хронометриста та 

випробовувачів;



e) прізвища спостерігачів випробовування у разі їх присутності;
f) тип продукції;
д) ідентифікацію випробного зразка (див. розділ 6);
h) опис кожного проведеного випробування інструментом злому у хронологічному порядку 

з детальним зазначенням місця злому, інструментів злому, проведених вимірювань і подій разом 
із записом усіх операційних часів та посиланням на всі зроблені фотографії або відеозаписи;

i) обчислювання величини опору l/R в одиницях опору (RU).

8 ВИПРОБОВУВАННЯ АНКЕРНОЇ СИСТЕМИ ДЕПОЗИТНИХ СИСТЕМ

8.1 Депозитні сейфи

8.1.1 Правила
Міцність анкерної системи приймальних блоків із довжиною хоча б одного внутрішнього боку не 

більше ніж 1 м оцінюють прикладанням навантаження, як це показано на рисунку 1.

8.1.2 Обладнання для навантаження
Потрібне обладнання для визначення міцності на розтяг, яке забезпечує навантаження не менше 

ніж 100 кН. Навантаження треба прикладати так, як показано на рисунку 1. Вимірювати прикладене 
навантаження треба з точністю ± 5 % від прикладеного навантаження.

8.1.3 Критерій випробовування
Випробовування анкерного кріплення завершено, коли анкерний вузол зруйновано чи вирвано

з приймального блока або бази.

8.1.4 Порядок проведення випробовування

8.1.4.1 Підготовка
Закріпіть випробний зразок на обладнанні для навантаження вузлом анкерного кріплення через 

один з отворів для кріплення відповідно до інструкції з монтування (див. 5h).

8.1.4.2 Навантаження
Потрібне зусилля (див. таблицю 1) треба прикладати у такому напрямку, щоб спробувати витягти 

вузол зі стінки або з бази приймального блоку.
Протягом 2—3 хв поступово збільшуйте навантаження до потрібної величини зусилля. Утримуйте 

навантаження на цьому рівні протягом 1 хв, а потім зніміть його.

8.1.5 Подання результатів випробування
Треба чітко зазначити прикладене зусилля, а також те, чи витримане зусилля без руйнування 

болта, чи головку болта витягнуто через стінку або з бази.

8.2 Випробовування анкерного кріплення нічних сейфів

8.2.1 Правила
Міцність анкерної системи приймального блока з довжиною хоча б одного внутрішнього боку не 

більше ніж 1 м оцінюють прикладанням горизонтального зусилля до випробного зразка.

8.2.2 Обладнання
8.2.2.1 Засоби для прикладання до зразка горизонтального зусилля щонайменше 100 кН, яке 

дозволяє виміряти прикладене зусилля з точністю в межах ± 5 %.
8.2.2.2 Сталева плита, до якої можна прикріпити приймальний блок або базу приймального блока 

і яка здатна витримати повне випробовувальне зусилля.
8.2.2.3 Пристрій для вимірювання кута повороту приймального блока.

8.2.3 Критерій випробовування
Випробовування міцності анкерного кріплення завершено, коли приймальний блок переміщується 

більше ніж на 200 мм або повертається на кут понад 60°.



8.2.4 Порядок проведення випробовування
8.2.4.1 Підготовка
Якщо у приймального блока немає бази, прикріпіть цей блок, до сталевої плити за методом 

анкерного кріплення, рекомендованого виробником.
Якщо у приймального блока є база, закріпіть приймальний блок, приєднавши його до бази методом 

зварювання або за допомогою болтів відповідно до інструкцій виробника, а базу прикріпіть до сталевої 
плити у спосіб, рекомендований виробником для анкерного кріплення.

Приймальний блок вмонтований в стіну, поверніть на кут 90° і прикріпіть його до горизонтальної 
сталевої плити так, щоб така сталева фіксувальна плита імітувала вертикальну монтажну стінку.

Під час кожного випробовування на міцність анкерного кріплення треба використовувати нові 
кріпильні болти та відповідні деталі.

До приймального блока можуть бути додані компоненти, призначені для полегшення прикладання 
необхідного під час випробовування зусилля; наприклад, приварюванням до приймального блока 
сталевої смуги, до якої може бути прикладене зусилля домкрату, або пристрою, за який приймальний 
блок можна тягти.

8.2.4.2 Навантаження
Випробовування треба проводити із зачиненим та замкненим приймальним блоком.



До прикладання будь-якого зусилля треба спробувати видалити або послабити всі зовнішні 
кріплення. Це треба робити із застосовуванням ручних інструментів для монтування-демонтування 
категорії А (див. ЕМ 1143-1, таблиця А.1), максимум до 50 одиниць опору (1311).

На початку випробовування зусилля треба прикладати у горизонтальному напрямку. Для 
вбудованих у підлогу приймальних блоків зусилля треба прикладати на рівні на (100 ± 10) мм нижче 
верху приймального блока. Для вмонтованих у стіну приймальних блоків зусилля треба прикладати 
на (100 ± 10) мм нижче найвищої точки приймального блока, змонтованого відповідно до 8.2.4.1.

Навантаження треба прикладати плавно, і необхідне зусилля (див. таблицю 1) досягається 
протягом 2—3 хв. Необхідне зусилля треба підтримувати принаймні 1 хв, після чого виміряти кут, на 
який повернувся приймальний блок під впливом прикладеного зусилля.

Після зняття прикладеного зусилля треба виміряти відстань, на яку перемістився приймальний 
блок під впливом прикладеного зусилля.

8.2.5 Подання результатів
У протокол випробовування треба занести прикладене зусилля і чітко зазначити кут, на який 

повернувся приймальний блок, та відстань, на яку він змістився під дією прикладеного зусилля.

8.3 Випробовування інструментом злому елементів кріплення приймального блока нічного 
сейфа

8.3.1 Правила
Величину опору засобів кріплення приймального блока оцінюють, спрямовуючи випробовування 

інструментом злому на засоби кріплення.

8.3.2 Критерій випробовування
Випробовування інструментом злому засобів кріплення приймального блока завершено, коли 

засоби кріплення повністю розірвані.
8.3.3 Порядок проведення випробовування
Випробовування інструментом злому проводять із метою розриву або руйнування засобів 

кріплення, і його можна здійснювати через базу приймального блока або через отвори, що існують 
у приймальному блоці, якщо такі отвори знаходяться на відстані до 250 мм від випробовуваного 
болта.

Дозволено використовувати лише інструменти категорій А, В, С та О (за винятком інструментів, 
зазначених у ЕМ 1143-1, таблиця А.6). Заборонено використовувати неінструментальні засоби, 
зазначені в ЕМ 1143-1, таблиця А. 14.

8.3.4 Подання результатів
Протокол випробовування повинен містити результати в одиницях опору (Р ІІ), а також 

встановлювати, чи задовольняють одержані результати вимоги таблиці 1, чи ні.

9 ВИПРОБОВУВАННЯ ВИБУХОМ ДЕПОЗИТНИХ СИСТЕМ ІЗ ПОЗНАЧКОЮ ЕХ
9.1 Загальні положення
Депозитні системи з позначкою ЕХ треба випробовувати відповідно до 9.3.
Приймальний блок, крім отвору для блока введення або жолоба, повинен або задовольняти вимоги 

ЕМ 1143-1, розділ 9, або повинен бути випробуваний відповідно до 9.2.

9.2 Випробовування вибухом приймальних блоків
9.2.1 Правила
Підривають вибуховий заряд. Далі проводять випробовування інструментом злому і вимірюють 

залишковий опір щодо повного доступу.

9.2.2 Випробний зразок
Випробуйте неушкоджений порожній випробний зразок. Можна використовувати зразок, раніше 

випробуваний інструментом злому (див. розділ 7), якщо це випробовування не впливатиме на результат 
випробування вибухом. Випробним зразком може бути приймальний блок, у якому отвір для блока 
введення або жолоба заглушений сталевою плитою завтовшки 10 мм.



Примітка. Внутрішній об'єм приймальних блоків із довжиною хоча б однієї сторони, що не перевищує 1 м, має бути від 300 дм3 
до 400 дм3. Якщо немає серійних приймальних блоків такого об'єму, треба вибрати найближчий існуючий розмір.

9.2.3 Вибухові речовини
Заряд має бути з пентаеритритолу тетранітрату (РЕТГ\І) із такими властивостями:
— густина (1500 ± 50) кг/м3;
— питома енергія (5000 ± 500) Дж/г;
— швидкість детонації (7000 ± 500) м/с.
Національний відхил
Дозволено використовувати інші типи ВР за умови, що вони мають аналогічні РЕТМ фізико-хімічні характеристики або, 

у разі неможливості їх використовування, відповідають його тротиловому еквіваленту.

9.2.4 Маса вибухового заряду
Маса вибухового заряду має задовольняти таблицю 5. 
Таблиця 5 —  Маса вибухового заряду для класів опору від II до XIII

Клас опору

Маса вибухового заряду, г

Приймальні блоки з довжиною хоча б однієї 
сторони < 1 м

Приймальні блоки 
з довжиною усіх сторін > 1 м

II, III та IV 70 ± 1 70 ± 1

V, VI та VII 100 ± 1 125 ± 1

VIII, IXта X 200 ± 1 250 ± 1

XI, XII та XIII — 375 ± 1

9.2.5 Критерій випробовування
Випробовування вибухом приймального блока завершено після досягнення повного доступу.

9.2.6 Порядок проведення випробовування
9.2.6.1 Приймальні блоки з довжиною хоча б однієї сторони не більше ніж 1 м
Розмістіть компактний вибуховий заряд у геометричному центрі внутрішнього об’єму 

приймального блока. Зачиніть та замкніть двері і підірвіть заряд.
Після підривання здійсніть злом інструментом до досягнення повного доступу (як зазначено 

у 7.4.1 Ь)) або заданої величини післядетонаційного опору (див. таблицю 1). Запротоколюйте злом 
інструментом як післядетонаційний злом інструментом.

Для такого післядетонаційного злому інструментом можна використовувати лише інструменти 
категорій А, В, С та О. Будь-який післядетонаційний злом має тривати доти, поки більше не можна 
обґрунтовано розраховувати на одержання додаткової інформації, необхідної для визначення величини 
післядетонаційного опору.

9.2.6.2 Приймальні блоки з довжиною усіх сторін понад 1 м
Можуть бути проведені підготовчі зломи інструментом для створення отворів, через які можна 

закласти вибуховий заряд. Ці підготовчі зломи не повинні перевищувати 25 % від мінімальної величини 
опору в одиницях опору (КІІ) щодо повного доступу для того класу опору, на який випробний зразок 
було попередньо класифіковано (див. таблицю 2). Для такої підготовчої роботи треба використовувати 
лише інструменти категорій А, В, С та О. Величину опору для такої підготовчої роботи треба 
розраховувати відповідно до 7.9.

Вибуховий заряд повинен бути розміщений, зафіксований та підірваний.
Після вибуху треба здійснити злом інструментом до досягнення повного доступу, як зазначено 

у 7.4.1 Ь) або до досягнення заданої величини післядетонаційного опору (див. таблицю 2). Такі заключні 
зломи інструментом заносять до протоколу як післядетонаційні зломи інструментом.

Інструменти, що застосовують для інструментального післядетонаційного злому, треба обмежити 
категоріями А, В, С та О за ЕИ 1143-1.

Будь-який післядетонаційний злом має тривати доти, поки більше не можна обґрунтовано 
розраховувати на одержання додаткової інформації, необхідної для визначення величини 
післядетонаційного опору.



9.3 Випробовування вибухом депозитних систем
9.3.1 Правила
Вибуховий заряд, введений через блок введення або жолоб, підривають у середині системи, 

після чого вимірюють опір вилученню трьох неушкоджених депозитів.

9.3.2 Випробний зразок
Випробовують неушкоджений випробний зразок. Можна використовувати випробний зразок, який 

раніше піддавали іншим випробовуванням, якщо ці попередні випробовування не впливатимуть на 
результат випробування вибухом.

9.3.3 Вибухові речовини
Заряд повинен відповідати визначеному в 9.2.3.

9.3.4 Маса вибухового заряду
Маса вибухового заряду повинна задовольняти вимоги, наведені у 9.2.4.

9.3.5 Критерій випробовування
Випробовування вибухом депозитної системи завершено, коли вилучено три неушкоджені 

депозити.

9.3.6 Порядок проведення випробовування
Заповнити приймальний блок депозитами на 75 % його проектної місткості.
До початку випробовування блок введення треба зачинити та замкнути (за можливості)

і розмістити у нормальному робочому положенні. Випробовувальній групі мають бути доступні ключ 
або картка/код для блока введення нічного сейфа. Ключ або картка/код блока введення депозитного 
сейфа повинні бути не доступні випробовувальній групі.

Вибуховий заряд треба ввести в депозитну систему через блок введення або жолоб.
Для розміщення вибухового заряду у найефективнішому положенні може бути проведена 

підготовча робота. Підготовча робота не повинна перевищувати 25 % від мінімальної величини опору 
в одиницях опору ((ЗІІ) щодо повного доступу для класу опору випробного зразка, та інструменти 
повинні бути лише категорій А, В, С або Р (див. ЕМ 1143-1).

Під час випробовування необхідно продемонструвати докази того, що є можливим розмістити та 
забити вибуховий заряд у бажаному місці, якщо брати до уваги конструкцію та умови функціювання 
блока введення. Якщо для потрібного розміщення вибухового заряду необхідне певне положення 
механізму блока введення, треба показати, що функції блока введення не запобігають установці цього 
механізму у таке положення.

Інструменти для післядетонаційного інструментального злому мають відповідати категоріям А,
В, Ста О (див. ЕМ 1143-1).

Післядетонаційний злом інструментами має тривати доти, поки більше не можна обґрунтовано 
розраховувати на одержання додаткової інформації, необхідної для визначення величини 
післядетонаційного опору.

9.4 Обчислювання величин опору для післядетонаційного злому інструментами
Величину опору для злому інструментами розраховують за такою формулою:

/^\/рсІ =  ^  • С + ^  ВУрсІ,

де — величина післядетонаційного опору, 1311;
Zfp<̂  — сума всіх операційних часів для післядетонаційних зломів інструментом, хв; 
с — найвищий з коефіцієнтів серед всіх інструментів злому, застосованих у післядетонаційних 

зломах інструментом, РІІ/хв (додаток А);
ХВУрсі — сума базисних величин всіх інструментів, використаних лише в післядетонаційних зломах 

інструментом, РІІ. Враховуються тільки базисні величини тих інструментів злому, які не 
використовувалися у підготовчих зломах інструментом.

Обчислене значення треба звести до наступного цілого числа, яке є величиною опору 
в одиницях опору (РІІ) для післядетонаційної роботи.



Базисні величини інструментів, які використовували під час випробовувань на післядетонаційний 
злом, так і під час підготовчих випробовувань на злом, мають бути враховані лише у підготовчому 
зломі інструментом.

9.5 Протоколювання випробовування
Для післядетонаційного злому інструментом запротоколюйте у хронологічному порядку 

щонайменше таку інформацію:
— місце злому;
— використані інструменти;
— записи всіх значень операційного часу;
— виконані вимірювання та події;
— посилання на будь-які зроблені фотографії або відеозаписи;
— величину опору в одиницях опору (Ки).

10 ПРОТОКОЛ ВИПРОБОВУВАННЯ

10.1 Надайте протоколу випробовування унікальний ідентифікаційний номер.

10.2 Якщо випробовування вибухом не проводили, протокол повинен містити таку інформацію:
a) назву виробника, місце та рік виготовлення;
b) технічну документацію, надану відповідно до розділу 5, та інформацію про якість відповідних 

робіт вбудовування, виконаних на місці випробовування, для вбудованого або монолітного 
приймального блока;

c) марковання виробником випробного зразка;
сі) опис та результат будь-якого виконаного дослідного доступу;
е) програму випробовувань, розроблену на основі попереднього обстеження;
0 дату та місце проведення випробовувань;
д) склад випробовувальної групи, прізвища керівника випробовувальної групи, хронометриста та 

випробовувачів; прізвища усіх незалежних технічних експертів, які надавали консультації;
її) специфікації використаних інструментів злому;
і) величину опору, обчислену для кожного випробовування інструментом злому;
І) прикладене у випробовуванні анкерного кріплення навантаження у кілоньютонах та опис будь- 

якої деформації або руйнування стінок або бази приймальних блоків (якщо застосовне);

10.3 Якщо проводили випробовування вибухом, занесіть до протоколу додатково до 10.2 
такі дані:

к) опис та результати будь-якого виконаного дослідного доступу;
І) програму випробовування, розроблену на основі попереднього обстеження; 
т )  дату та місце проведення випробовування вибухом;
п) склад випробовувальної групи, прізвища керівника випробовувальної групи, хронометриста та 

випробовувачів;
о) специфікації використаних інструментів злому;
р) торгову марку і типи вибухових речовин, масу заряду та опис розташування заряду;
Я) опис післядетонаційного злому інструментом і обчислювання остаточної величини опору.

11 МАРКОВАННЯ
Депозитні системи мають бути чітко промарковані незмивним засобом на металевій табличці, 

закріпленій з внутрішнього боку двері або всередині замкової камери принаймні такими даними:
a) назва виробника або ідентифікаційний код;
b) позначення стандарту та клас опору;
c) позначка ЕХ (якщо застосовна); 
сі) рік виготовлення;
Додаткове марковання може містити:
е) тип, номер моделі та опис або розмір виробу;
0 серійний номер.



ДОДАТОКА 
(довідковий)

СХЕМИ РІЗНИХ ТИПІВ ДЕПОЗИТНИХ СИСТЕМ

А.1 Деякі приклади різних типів депозитних систем показано на рисунку А.1.
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Рисунок А.1 —  Типи депозитних систем



А.2 Приклад інтегрованої/розподіленої системи показано на рисунку А.2.
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Рисунок А.2 — Приклад інтегрованої/розподіленої системи



ДОДАТОК В 
(довідковий)

ОГЛЯД ВИМОГ ТА УМОВ ВИПРОБОВУВАНЬ 
НА ВИЛУЧАННЯ ДЕПОЗИТІВ

Огляд вимог наведено у таблиці В.1.
Огляд умов випробовувань на вилучання депозитів наведено у таблиці В.2.

Таблиця В.1 —  Огляд вимог

Усі депозитні системи:
4.2:
—  Не д озвол ено  на я вн ість  отвор ів  у захисном у м атер іал і блока  введення або ж олоба, за винятком  

тих, що по тр іб н і для  ід е н ти ф іка ц ії користувача  (та п рийом у), прокладки  кабел ів  та внесення 
депозитів

—  Невикористані отвори для кабелів мають бути перекриті або заглушені
—  Не д озволено  наявн ість  отвор ів  у захисном у матер іал і п рийм ал ьного  блока, за винятком  тих, що 

потрібні для замків, кабелів, анкерного кріплення або отворів для блока введення або жолоба
4.3.2: Приймальний блок має бути обладнаний замком (замками) відповідно до ЕМУ 1300
4.4.3: Депозитні системи з позначкою ЕХ повинні витримувати випробовування вибухом

П риймальні блоки з д овж и ною  од н іє ї сторони 51 м:
4.3.2
—  Повинні витримувати випробовування на повний та 

частковий доступ, за винятком отвору для блока вве
дення або жолоба

—  Для систем із позначкою ЕХ приймальний блок по
винен витримувати випробовування вибухом

Приймальні блоки з д овж иною  вс іх  сторін > 1 м:
4.3.3
— Повинен витримувати випробовування на повний та 

частковий доступ, за винятком отвору для блока вве
дення або жолоба

—  Для систем із позначкою  ЕХ приймальний блок 
повинен витримувати випробовування вибухом

Анкерне кр іплення депозитних сейф ів: 
4.3.2

Анкерне кр іплення н ічних сейф ів: 
4.3.2

П риймальні блоки з д о в 
ж и н о ю  о д н іє ї  с т о р о н и  
£ 1 м:
Блоки вагою до 1000 кг: 
Анкерне кріплення повин
не витримувати випробо
вування на витягування

П риймальні блоки з д о в 
ж иною  вс іх  сторін >1 м:
Вимоги відсутні

Приймальні блоки  з д о в 
ж иною  одн іє ї сторони 
£ 1 м:
Засоби кріплення пови
нні витримувати випробо
вування інструментом 
злому і випробовування 
на міцність анкерного 
кріплення

Приймальні блоки з д о в 
ж иною  вс іх  сторін >1 м:
Вимоги відсутні

Д епозитні сейф и 
4.4.3
Система повинна витримувати:
—  Зламування
—  Вивуджування
—  Вибирання депозиту

Нічні сейф и 
4.4.3
Система повинна витримувати:
— Зламування
—  Вивуджування
— Вибирання депозиту
—  Багаторазове захоплення
—  Захоплення останнього депозиту

Інтегровані депозитні системи:
4.4.1а)
—  Пристрої керування всередині приймального блока
—  Зміна програмного забезпечення можлива лише за 

відчинених дверей приймального блока
—  Блок керування повинен бути захищений кожухом
—  Несанкціоноване відкриття кожуха призводить до 

відмови функціювання
—  Програмне забезпечення ідентифіковане унікальним 

номером версії

Розподілені депозитні системи:
4.4.1Ь)
— Сигнали керування повинні бути криптограф ічно 

захищені
— Блок керування повинен бути встановлений у боксі 

з замком
— Несанкціоноване відкриття кожуха призводить до 

відмови функціювання
— Програмне забезпечення ідентифіковане унікальним 

номером версії



Таблиця В.2 — Огляд вимог випробовувань для випробовування на вилучання депозиту

Випробовування 
на вилучання 

депозиту

Елементи, 
що підлягають 

злому

Депозити, що 
мають бути 

вилучені

Шлях вилучання 
депозиту з депозитної 

системи

Сліди або навмисне 
пошкодження

Час
випробовування

Зламування Блок введення, 
жолоб, існуючі 
отвори у прий
мальному блоці, 
що можуть бути 
збільшені

Приймальний
блок

Існуючі отвори у 
депозитній системі

Видимі сліди, 
навмисне пошко
дження

Будь-який час

Вивуджування Блок введення, 
жолоб, існуючі 
отвори у прий
мальному блоці, 
що можуть бути 
збільшені

Приймальний
блок

Блок введеня або 
існуючі отвори у 
приймальному 
блоці

Немає видимих 
слідів, немає 
навмисних 
пошкоджень

Після внесен
ня депозиту

Багаторазове 
захоплення по 
одному депозиту

Блок введення 
або жолоб

Система. Після 
захоплення 
система має 
функціювати

Блок введеня або 
жолоб

Немає видимих 
слідів. Можуть 
бути навмисні 
пошкодження

Будь-який час

Захоплення
останнього
депозиту

Блок введення 
або жолоб

Система. Після 
захоплення сис
тема не має функ
ціювати

Блок введеня або 
жолоб

Будь-які сліди. 
Дозволені навмис
ні пошкодження

Будь-який час

Вилучення
депозиту

Система Система Будь-який шлях Немає жодних 
слідів або пошко
джень, видимих 
експертам

Будь-який час
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