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RAILSTOP RS S
Faldsikringsanordning med medløbende  
sikringsudstyr RAILSTOP RS S05

KORT BESKRIVELSE

FORMÅLSBESTEMT ANVENDELSE

Sikringsanordningen RS S05 tjener i forbindelse 
med en sikkerhedssele ifølge DIN EN 361 med 
central faldsikringsøsken i mavehøjde, også  
betegnet ventral fæstningsøsken, og med  
D-ring i brysthøjde til sikring af en person ved 
op- eller nedstigning på en faldsikringsstige.

Anvendelsen forudsætter et tilsvarende  
kendskab til håndteringen af personligt  
sikkerhedsudstyr mod fald og med de risici der 
findes i forbindelse med aktiviteter i områder 
med fare for nedstyrtning.

Sikringsudstyret RS S05 må kun anvendes  
i  k o m b i n a t i o n  m e d  d e n  a f p r ø v e d e  
skinneføring.Dette PSU må kun anvendes 
lodret. Hældningsvinklen på maksimalt være  
på mellem 75° og 103,5°.

• Maks. antal brugere: 1 person pr. sikringsan-
ordning 

• Maks. brugervægt inkl. beklædning og udrust-
ning 150,0 kg 

•  Min. brugervægt inkl. beklædning og udrust-
ning 50,0 kg 

• Anvendelsestemperatur +80° C til -30° C 

Enhver anden anvendelse anses som afvigende 
fra bestemmelserne. Firmaet BORNACK hæfter 
ikke for skader som følge heraf. Risikoen for 
dette bæres udelukkende af brugeren.

PASSENDE RS S-KOMPONENTEN TIL  
STIGESYSTEM

• Stigetyper: 
 - LMB Tr280, LMB Tr273,3 
 - LMB Tr280 CC, LMB Tr273,3 CC 

• Skinnetyper: 
 - LMB fangskinne, C-Profil 
 - LMB fangskinne, C-Profil CC 

• Skinnebeslag i en afstand af 1,1 m eller  
stigebeslag i en afstand af 1,7 m 

• Skinneendestop, fast eller løselig hhv. oppe og 
nede 

• Skinne-stødkobling 
• Afmonteringsklap 
• Sikringsanordning BORNACK RS S05 
• Hvileafsats (sammenklappelig) på stigen 
• Tagudstigning med forstærkervange 

Yderligere information findes i produktinforma-
tionen for de angivne tilbehørsdele.

Monteringen af de forskellige stigetyper er at  
finde i en separat monteringsanvisning.

Tekniske ændringer forbeholdes
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Angivelser om stigemærkning findes på side 
16/17

UDSTYR PÅ SIKRINGSANORDNING

• Ergonomisk kabinet af aluminium. 
• Adskilte spærreklinker mod fald og tipning: 

 - Spærreklinke A „Stigning“ med kardanled og 
alt efter udførsel med sikkerhedskrog af stål 
eller sikkerhedskrog af aluminium med 
Twistlock Plus-lukning og svingslæde. 

 - Spærreklinke B „Horisontaltræk“ med  
forbindelsesstrop i tekstil og sikkerhedskrog 
med Twistlock-lukning af aluminium. 

• Vedligeholdelsesfrie lejer, hjul og led. 

TILBEHØR

• Sikkerhedssele ifølge EN 361 udstyret med to 
faldsikringsøskner på fronten (sternal øsken i 
brystbenshøjde, ventral øsken på mavesele)  
f. eks. FS4T. Sikkerhedsseler med elastiske 
selebånd er ikke kompatible.

KORT BESKRIVELSE
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Kardanled
Sporehjul

Ergonomisk form

Spærreklinke B
„Horisontaltræk“

Stor løbevalse
med kugleleje

Sikringsstift mod forkert 
indføring i skinnen

Mærkatlomme /
MærkningAnslagspunkt B

Til brystøsken med 
forbindelsesbånd
og karabinhage

Anslagspunkt A
til ventral fæstningsøsken (multifunktions- / 
faldsikringsøsken på mavesele) Selvsikrende 
sikkerhedskrog

Spærreklinke A 
„Stigning“

Mærkning

RS S05 ART. NR.: 361 065

Grundenhed

OBEN
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Kardanled
Sporehjul

Ergonomisk form

Spærreklinke B
„Horisontaltræk“

Stor løbevalse
med kugleleje

Sikringsstift mod forkert 
indføring i skinnen

Mærkatlomme /
MærkningAnslagspunkt B

Til brystøsken med 
forbindelsesbånd
og karabinhage

Anslagspunkt A
til ventral fæstningsøsken (multifunktions- / 
faldsikringsøsken på mavesele) Selvsikrende 
sikkerhedskrog

Spærreklinke A 
„Stigning“

Mærkning

RS S05 SWIVEL ART.NR.: 361 075

Grundenhed

OBEN
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STIGE INDFØRINGSSIKRING / STIGELÅS

SPÆRREKLINKE

AFMONTERINGSKLAP

HVILEAFSATS

Låsestift

Låsestift

Låsestift

Indførings-
sikring

Trinplade

C-profilskinne

Trinplade 

Trinplade

Stigeende

Stigestart

Spærreklinke

Afmonteringsklap

Hvileafsats 
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  Gennemfør en obligatorisk  
kontrol før hver anvendelse!  

• Konstateres selv de mindste mangler på PSU 
ved kontrollen, må dette PSU ikke længere  
anvendes. Ved beskadigelser eller funktionsfejl 
skal udstyret tages ud af brug og returneres til 
fabrikanten eller det autoriserede værksted 
for et eftersyn. Beskadiget PSU må kun  
kontrolleres og istandsættes på et værksted, 
som er autoriseret af firmaet BORNACK. 

 

VISUEL KONTROL

• Karabinhager, led, nitter,  grundenhed,  
spærreklinker, forbindelsesbånd udviser ingen 
synlige skader og er ikke bøjede. 

• Karabinlukning og dennes s ikr ing er  
funktionsdygtige. 

• Skinne, stigebeslag og opfangningsanordninger 
kontrolleres for fuldstændighed. 

• Skinnesamlinger er faste og afstanden  
mellem skinnerne er maks. 3,0 mm. 

• Den seneste inspektion ved en sagkyndig er 
foregået for under 1 år siden. 

• Mærkningen er læsbar. 
• Skinner, stigebeslag, ind- og udstigningssik-

ringer, afmonteringsklapper, samt sikringsan-
ordninger kontrolleres for fuldstændighed og 
skader. 

• Endestop på stigestart og -ende er tilgængelige. 

FUNKTIONSKONTROL

• Sikringsanordningen løber frit med ved  
horisontaltræk på øsken A, og standser ved 
træk nedad. 

• Fjederfunktion ved spærreklinke og karabin-
hage. 

• Er karabinlukningen og sikringen til den  
funktionsdygtig? 

ANVISNINGER FØR ANVENDELSEN
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ADVARSEL LIVSFARE:
Anvend kun egnede sikkerhedsseler. Indstil  
sikkerhedsselen til det personlige mål og tæt til 
kroppen.

PÅSÆTNING OG LUKNING AF  
SIKRINGSANORDNING

A Indfør sikringsanordningen enten på  
skinneenden eller på afmonteringsstedet i 
skinneprofilen. Træk låsestiften på stigelåsen 
bagud og hold den. 

Før sikringsanordningen ind i C-profilen og 
forbi låsestiften mens stiften peger mod  
højre. Indføringssikringen hindrer en forkert 
indsættelse. 

B Spærreklinken skal svinge automatisk tilbage 
efter gennemførslen med sikringsanordningen 
i låst position. 

C Træk låsestiften bagud og drej afmonterings-
klappen med urets retning til anslag. Indsæt 
sikringsanordningen mens sikringsstiften  
peger mod højre. Den indbyggede indførings-
sikring hindrer en forkert indsættelse. Luk  
afmonteringsklappen igen! Drej tilbage til 
gennemgangsstilling, og lad låsestiften  
snappe tilbage på plads i låsehullet. 

D Sørg for at retningspilen viser opad. Når  
sikringsanordningen slippes, fastlåses  
anordningen automatisk på skinnen. Udfør  
en funktionskontrol ved at køre sikringsan-
ordningen op og ned med hånden på  
skinnen. Anordningen skal låse ved baglæns 
bevægelse nedad eller når den slippes! 

ANVENDELSE AF RS S
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ANVENDELSE AF RS S

E Hægt anslagspunkt A på sikringsanordningen 
på den ventrale fæstningsøsken (faldsikrings- /
multifunktionsøsken) på maveselen. 

F Påhægtning af sikringsanordningen på den 
centrale anslagsøsken på fronten i brysthøjde 
(anslagspunkt B). 

ADVARSEL LIVSFARE:
karabinhagen på sikringsanordningen skal ved 
lodret skinneføring hægtes direkte på den  
centrale faldsikringsøsken på sikkerhedsselen, 
o g  m å  u n d e r  i n g e n  o m s t æ n d i g h e d e r  
forlænges!!!
Anvend kun skinneføringer som er monteret 
efter forskrifterne. Ved betrædelse skal man 
være særligt opmærksom på skinnestødkoblinger 
og stigebeslag!

KOMBINATIONER

G Ved kombination af dette produkt med andre 
bestanddele er der fare for en indbyrdes  
forringelse af brugssikkerheden, og derfor 
skal  anvendelsen og kombinationen  
grundlæggende kun finde sted i forbindelse 
med CE-mærkede og kompatible bestanddele 
af personligt sikkerhedsudstyr mod nedstyrt-
ning (PSU mod nedstyrtning). 

E

F

A

B

G
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ANVENDELSE AF RS S

BRUG AF SIKRINGSANORDNINGEN

ADVARSEL:
Sørg inden anvendelsen for et tilstrækkeligt  
frirum under brugeren, for at hindre et  
sammenstød med en udstående hindring eller 
med jorden.

ADVARSEL:
I begyndelsen af opstigning i nærheden af  
jorden (ca. 1,5 m) kan der under ugunstige  
forhold i forbindelse med et styrt opstå kontakt 
mellem benene og jorden.

Læn dig let ind i sikringsanordningen ved  
opstigning (horisontalt træk = understøttelse af 
ryggen) og hold den på denne måde frigjort.

• Stig regelmæssigt op- eller ned, og lad  
sikringsanordningen løbe med. 

• Belast ikke brystforbindelsen! Hold overkrop-
pen i en lodret position. Skulle overkroppen 
hælde ud af normal position (ved styrt,  
bevidstløshed, etc.) blokerer den supplerende 
spærreklinke B øjeblikkeligt! 

• Brugeren kan hurtigt og sikkert opnå en  
ergonomisk hvileposition ved manuelt at 
skubbe sig opad, blokere sikringsanordningen 
og indtage en siddende / hængende position 
i sikkerhedsselen. Fungerer ikke som arbejds-
pladspositionering! 

ADVARSEL:
Sikringsanordningen skal være blokeret, før 
man hænger / sætter sig i selen!

ADVARSEL:
Ved anvendelse af sikringsudstyret skal  
man sørge for at funktionen på spærreklinkerne 
og deres monteringsdele ikke hæmmes. I  
modsat fald kan spærrefunktionen sættes ud af  
funktion.

• Den standsede sikringsanordning løsnes let 
ved et løft af karabinhagen. 

• Ved arbejde på stigninger skal man altid  
sikre yderligere med en holde-wire ifølge  
EN 358 (f. eks. MANUSTOP) eller med en  
falddæmperwire ifølge EN 354 / 355 (f. eks. 
B F D  1 , 5  m ) .  E n  s k r å b e l a s t n i n g  p å  
sikringsanordningen fra siden er ikke tilladt. 

Anvendelsessituation med faldsikring
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ANVENDELSE AF RS S

ADVARSEL:
Såfremt flere personer skal anvende stigen  
s a m t i d i g t ,  s k a l  m a n  s ø r g e  f o r  e n  
minimumafstand på 3,0 m. Ydermere skal man 
overholde ejerens / virksomhedsejerens  
risikoanalyse med hensyn til brugerantal.

• Man må først løsne sig fra sikringsanordningen, 
når der ikke er fare for nedstyrtning.  
Anvend i givet fald en mellemsikring med  
forbindelsesmidler. 

AFMONTERING AF SIKRINGSANORDNING

H Kør med sikringsanordningen tæt hen til 
spærreklinken, dog uden anslag på spærre-
bolten. Før i givet fald sikringsanordningen et 
stykke tilbage igen. Tryk bøjlen på spærre-
kl inken og hold den.  Spærrebolten i  
C-profilen er sat tilbage, og frigiver C-profilen. 
Skub sikringsanordningen mod C-profilens 
ende, og tag den ud. Slip bøjlen; spærre- 
klinken skal igen svinge selvstændigt tilbage 
i låst position. 

UDSTIGNING PÅ TAG MED FORSTÆRKERVANGE

I Før sikringsanordningen frem indtil kort  
under stigelåsen. Hægt mellemsikringen på 
et anslagspunkt ifølge EN 795 ved hjælp af et 
forbindelsesmiddel ,  e l ler  direkte  på  
faldsikringen på tagkonstruktionen. Åbn nu 
stigelåsen og tag sikringsanordningen ud af 
skinnen på stigen. Nedstigning fra tag via  
tagudstigning sker i omvendt rækkefølge. 
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SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Det kan være livsfarligt ikke at overholde  
sikkerhedsbestemmelserne!
• PSU må ikke anvendes længere, selv ved 

mindre mangler. 
• Beskadiget, faldbelastet, tvivlsomt PSU eller 

sikkerhedsudstyr skal straks tages ud af brug. 
Kontroller må kun udføres af en sagkyndig  
eller af et værksted, som er skriftligt autorise-
ret af BORNACK. Dette skal dokumenteres på 
kontrolkortet. Videre anvendelse må kun finde 
sted efter en skriftlig frigivelse af den sagkyn-
dige. 

• Ændringer eller reparationer på egen hånd er 
ikke tilladte. 

• Den horisontale strækning (sikringsanordning 
til anslagspunkt A eller B) må ikke forlænges 
eller forkortes. 
 - horisontal strækning A ved RS S05 = 155,0 mm
 - horisontal strækning A ved RS S05 Swivel  
= 190,0 mm 

• Wiresikringen er en del af det personlige  
sikkerhedsudstyr mod nedstyrtning og bør  
tildeles til en bestemt person. 

• PSU må kun anvendes af uddannede personer, 
som er fortrolige med dette område, og også 
er informeret på sikker vis om håndteringen 
og om de mulige farer ved anvendelsen. 

• I henhold til forskrifterne om forebyggelse af 
ulykker er en teoretisk uddannelse og praktisk 
træning påkrævet for brugere af PSU mod 
nedstyrtning (kategori 3).  Gør i  denne  
forbindelse brug af  uddannelses-  og  
træningskompetencen i BORNACKs træning-
scentre: hotline@bornack.de. 

• Tilbehør fra andre producenter må kun anven-
des efter samtykke fra BORNACK og må ikke 
begrænse sikkerhedsudstyrets funktioner og 
sikkerhed. 

• Beklædning og sko skal tilpasses anvendelsen 
og vejrforholdene. 

• Må kun anvendes ved en optimal sundhedstil-
stand. 

• Sundhedsmæssige begrænsninger kan  
forringe brugerens sikkerhed ved arbejde i 
højden og dybden. 

• Sundhedsmæssige begrænsninger, (f. eks.  
indtagelse af medikamenter eller alkohol, 
hjerte- eller kredsløbsproblemer) kan forringe 
brugerens sikkerhed ved arbejde i højden og 
dybden. 

• Beskyt PSU mod indvirkning fra varme (f. eks. 
svejseflammer eller –gnister, cigaretgløder) 
samt kemikalier (syrer, lud, olier, etc.) og  
mekaniske påvirkninger (skarpe kanter o.a.) 
ved opbevaring, anvendelse og transport. 

• Før arbejdet påbegyndes skal den ansvarlige 
udarbejde en plan for redningsforanstaltninger. 
Deri skal det fastholdes, hvordan en person 
kan reddes sikkert og hurtigt, og hvordan man 
sikrer førstehjælpstiltag. En redning skal finde 
sted inden for 10 til 30 minutter. BORNACK 
understøtter dig med udarbejdelsen af  
målrettede redningsplaner og indbygger  
træning, der skal gennemføres, i din rednings-
plan. hotline@bornack.de 

• De lokale sikkerhedsforskrifter (f. eks. direkti-
verne fra de faglige sammenslutninger  
BGR 198 og BGR 199 i Tyskland) samt forskrif-
terne for forebyggelse af ulykker, som er  
gældende for den pågældende branche, skal 
overholdes. 

• Anvendelsestemperatur: -30° C til +80° C. 
• Vær opmærksom på kompatibilitet med de 

andre udstyrsdele i dette PSU. 
• Ved anvendelse af dette udstyr skal man uden 

undtagelse anvende en sikkerhedssele ifølge 
EN 361. 
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ØVRIGT

TILLADELSE

Konformitet Med EF-direktivet 89/686/EØF.

Typekontrol og produktionskontrol ved:
DEKRA EXAM GmbH  
Dinnendahlstr. 9 
D-44809 Bochum  
CE 0158

Kvalitetsstyringssystem certificeret ifølge DIN 
EN ISO 9001.

Produktionskontrol via notificeret organ i 
Kategori III

SALG

Forhandleren skal sørge for at levere brugs- 
anvisningen på destinationslandets sprog. Den 
pågældende oversættelse skal godkendes af 
BORNACK.

SERVICE

Ved yderligere forespørgsler om sikker anven-
delse af dette PSU eller supplerende tjenestey-
delser fra BORNACK, såsom:
• Risikoanalyse 
• Redningsplaner 
• Uddannelse + træning 
• Kontroller ved en sagkyndig 

bedes du venligst henvende dig med dit spørgs-
mål til vores e-mailhotline: hotline@bornack.de
Vi hjælper dig gerne videre!

REGELMÆSSIGE KONTROLLER

Nærværende PSU skal kontrolleres af en  
sagkyndig mindst en gang om året. Resultatet 
skal dokumenteres i kontrolkortet i afslutningen 
af denne brugsanvisning.

VEDLIGEHOLDELSE

• Bevægelige dele på karabinhager og andre  
enheder skal i givet fald holdes ved lige med 
doseret olie på leddene. 

• Anvend ikke fedt. Lejerne er permanent  
smurte kuglelejer. Smør i givet fald leddene 
med en smule symaskineolie (uden harpiks). 

• Vedl igeholdelsen må kun udføres  af  
uddannede, sagkyndige personer. Anvisnin-
gen i denne brugsanvisning skal følges nøje. 

• Velplejet sikkerhedsudstyr holder længere! 

RENGØRING

• Lufttør fugtigt PSU, men ikke på kunstige  
varmekilder. Gnid metalkomponenter tørre 
med en klud. 

• Rengør snavsede teksti lkomponenter  
(sikkerhedsseler, liner, etc.) med lunkent vand 
og en smule skånsomt vaskemiddel. Skyl dem 
derefter klare i rigeligt vand og lad dem luft-
tørre. Andre rengøringsmidler er ikke tilladte! 

• For en evt. desinfektion bedes du venligst  
henvende dig ti l  vores e-mailhotline:  
hotline@bornack.de 

• Efter kontakt med slatvand skal PSU holdes 
vådt, indtil det kan skylles omhyggeligt med 
destilleret vand. 

• Tør snavset udstyr med en klud, og rens, børst 
af eller rengør med lunket vand og evt.  
skånsomt vaskemiddel. Skyl det derefter klart. 
Andre rengøringsmidler er ikke tilladte. 
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ØVRIGT

• Blæs evt. udstyret af med trykluft. 

DRIFTSLEVETID / DEPONERINGS-MODNING

Anbefalinger til anvendelse af PSU mod  
nedstyrtning til erhvervsmæssige formål:

Maksimal opbevaringsvarighed før den første 
anvendelse:
Op til 3 år

Maksimal anvendelsesvarighed fra den første 
anvendelse:
Op til 8 år

En forlængelse af anvendelsesvarigheden er 
mulig via regelmæssige kontroller ved en  
sagkyndig og udskiftning af aldersbetingede 
sliddele (materialetræthed i båndet).

Intensiv anvendelse og / eller ekstreme  
anvendelsesforhold som skarpe kanter, kemiske 
påvirkninger, etc. fører af sikkerhedsmæssige 
årsager til en reduceret anvendelsesvarighed. 
Arbejdsgiveren skal sikre sig mod dette i risiko-
analysen for arbejdspladsen.

Arbejdsgiveren skal sørge for overholdelse af de 
maksimale frister via dokumentation for den 
første idriftsættelse på kontrolkortet og i line-
protokollen.
 
Kontrolkortet i slutningen af denne brugs- 
anvisning skal foreligge ved den regelmæssige 
kontrol ved en sagkyndig, og skal udfyldes af en 
sagkyndig.

Der skal angives informationer om de typiske 
anvendelsessituationer.

Du finder yderligere, detaljerede informationer 
på internettet på www.bornack.de i BORNACKs 
tekst „Deponeringsmodning for PSU-tekstil-
komponenter“.

REPARATION

• Reparationer må af ansvarsmæssige årsager 
udelukkende udføres af producenten, eller af 
værksteder som er autoriseret af denne. 

• Der må kun anvendes originale reservedele fra 
producenten. 

OPBEVARING

• Tør fugtigt PSU før opbevaringen. 
• Opbevares tørt og beskyttet mod lys. 
• O p b e v a r  i k k e  P S U  i  n æ r h e d e n  a f  

varmelegemer. En vedvarende påvirkning fra 
temperaturer på over +50° C har en negativ 
effekt på tekstilmaterialernes stabilitet, og 
forkorter driftslevetiden. 

• Bring ikke PSU i kontakt med aggressive  
stoffer (olier, fedt, syrer, kemikalier, etc.). 

• Opbevares beskyttet i udstyrstasken eller i  
udstyrsposen. 

TRANSPORT

• Transporteres beskyttet i udstyrstasken eller i 
udstyrsposen. 
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ØVRIGT

PRODUKTMÆRKNING

Mærkningen på nærværende PSU 
indeholder følgende angivelser.
Mærkning på mærkatlomme:

Mærkning på grundenhed:

QR-kode

Serienr.

Logo

Kontakt

Produktnavn /
Produkttype

Løbe- 
retning 
foroven 

Charge

   
  N

o.
 1

18
94

  K
 10

/1
2

Ch. Q/JJJJ-0000 
SN.000

Logo
Produktnavn
Produktart

CE-mærkning

Læs / Følg 
brugs- 
anvisning

Kontakt
Normer

Passende
stigesystemer

Charge
Serienr.

QR-kode
Nyttelast
Artikelnr.
Produkttype
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Charge
Serienr.

Nyttelast
Artikelnr.
Produkttype

Komponenten forbindelsesstrop:
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Mærkning på LMB faldsikringsstige:

Logo

Logo

Læs / Følg brugsanvisning

Læs / Følg brugsanvisning

Læs / Følg brugsanvisning

Produktnavn /
-type

Produktnavn / -type

Produktart

Normer

Kontakt

Produktnavn / -type

Anvendelsestemperaturområde

Monte-
ringsår

Passende stigesystemer

Symboler for tilladt sikkerhedsudstyr
(BORNACK / Skylotec)

Stige må kun benyttes med  
sikkerhedsudstyr og sikkerhedssele

Anvend kun stige med sikkerhedsudstyr  
og sikkerhedssele

Anvend kun stige med sikkerhedsudstyr  
og sikkerhedssele

Nedstyrtningsfare! Stiger på over  
3,0 m faldhøjde må ikke betjenes  
uden faldsikringsanordning 

Nedstyrtningsfare! Stiger på over  
3,0 m faldhøjde må ikke betjenes  
uden faldsikringsanordning 

Anvendelsestemperaturområde

Reparation

Kontrol

Monteringsår

Fremstilling

Logo

Symboler for tilladt sikkerhedsudstyr:

Nytte- 
last ift.

Minimumsafstand



DK

Mærkning på faldsikringsanordning:

Produktart

Produktart

Produktnavn / 
-type

Produktnavn / 
-type

Produktnavn / -type

Produktnavn / -type

Kontakt

Kontakt

Læs / Følg
brugsanvisning

Læs / Følg
brugsanvisning

Anvend kun med sikkerhedssele

Anvend kun med sikkerhedssele

Passende  
stigesystemer

Passende  
stigesystemer

Logo, Fabrikant af 
sikkerhedsudstyr

Logo, Fabrikant af 
sikkerhedsudstyr

Logo, fabrikant af stigesystemer

Logo, fabrikant af stigesystemer

Normer

Normer
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Kontrollisten skal udfyldes helt af den  
sagkyndige ved den årlige kontrol.

Denne kontrolliste fremsætter ingen  
fordring om kontrolkriteriernes fuldstæn-
dighed og fritager ikke den sagkyndige fra 
dennes bestemmelse af den samlede  
tilstand.

K O N T R O L K O R T
TIL ÅRLIG OVERVÅGNING

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. år

2. år

3. år

4. år

5. år

6. år

7. år

8. år

9. år

10. år

Dato Underskrift
Næste
kontrol Årsag til kontrol

Type RS S05: ________________________

Fremstillingsdato: ___________________

Serienr.: ___________________________

Købsdato: __________________________ 

Dato for 1.anvendelse: ________________

Deponering senest: __________________



DK

K O N T R O L K O R T
TIL ÅRLIG OVERVÅGNING

 

Udfyld venligst:

1. 
år

2. 
år

3. 
år

4. 
år

5. 
år

6. 
år

7. 
år

8. 
år

9. 
år

10. 
år

Selebånd ubeskadiget

Ingen kem. tilsmudsninger

Sømme ubeskadiget

Ingen deformeringer på  
metaldele

Karabinhage disponibel og 
funktionsdygtig

Tilstand på fjedre / nitter / 
Aksler OK

Ingen rustskader

Letglidende gribefunktion

Funktionskontrol: Medløb / 
Klemmer

Mekaniske beskadigelser

Mærkat læsbart

Brugsanvisning disponibel

Sporehjul funktionsdygtigt / 
ubeskadiget

I orden

Låst
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Kontrollisten skal udfyldes helt af den  
sagkyndige ved den årlige kontrol.

Denne kontrolliste fremsætter ingen  
fordring om kontrolkriteriernes fuldstæn-
dighed og fritager ikke den sagkyndige fra 
dennes bestemmelse af den samlede  
tilstand.

K O N T R O L K O R T
TIL ÅRLIG OVERVÅGNING

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. år

2. år

3. år

4. år

5. år

6. år

7. år

8. år

9. år

10. år

Dato Underskrift
Næste
kontrol Årsag til kontrol

Skinner / Stigetype: __________________

Fremstillingsdato: ___________________

Serienr.: ___________________________

Købsdato: __________________________ 

Dato for 1.anvendelse: ________________

Deponering senest: __________________



DK

1. 
år

2. 
år

3. 
år

4. 
år

5. 
år

6. 
år

7. 
år

8. 
år

9. 
år

10. 
år

Mærkning og advarsels- 
anvisninger disponible

En prøvegennemgang blev  
gennemført

Ingen beskadigelser / bøjninger 
på føringsskinne / trappestige

Anslagslasker er ubeskadigede

Fæstningsbøjle og ophæng  
udviser ingen materialetræthed

C-profil-kobling ok 
Mellemrum maks. 0-3,0 mm

Indføringssikring på stigestart 
monteret i venstre side

Fast faldsikringslås på  
stigeende disponibel og  
funktionsdygtig

Faldsikringslås på stigestart  
monteret korrekt og  
funktionsdygtig

Evt. monterede spærreklinker 
deaktiveret korrekt og ok

Hvileafsats i afstand af 6 m ok 
og funktionsdygtig

Sikkerhedsstige og skinner er fri 
for snavs

Forskruninger er i hel stand / 
ubeskadigede / sidder fast

Ingen fremmede del på stige /
fastspændingselementer

K O N T R O L K O R T
TIL ÅRLIG OVERVÅGNING

 

Udfyld venligst:
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1. 
år

2. 
år

3. 
år

4. 
år

5. 
år

6. 
år

7. 
år

8. 
år

9. 
år

10. 
år

Der blev kun anvendt originale 
dele

Brugsanvisning disponibel

I orden

Låst

K O N T R O L K O R T
TIL ÅRLIG OVERVÅGNING

 

Udfyld venligst:



DK

EF-KONFORMITETSERKLÆRING

   

CE-konformitetserklæring 
 
 
 
Fabrikanten, eller dennes autoriserede repræsentant, bosiddende i EU 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Tyskland  
 
erklærer hermed, at det i det efterfølgende betegnede sikkerhedsudstyr  

 
Faldsikringsanordning inklusiv fast føring  
EN 353-1:2002 CNB/P/11.073 
Type: RAILSTOP RS S  

 
opfylder kravene i EF-direktiv 89/686 EØF og såfremt korrekt, den efter national lovgivning 
harmoniserede norm EN 353-1:200 (i henhold til Artikel 8.4. for personligt sikkerhedsudstyr), 
samt de supplerende krav i Foranstaltningskatalog CNB/P/11.073

 

 
 

•  er identisk med det personlige sikkerhedsudstyr, som er genstand for 
CE-typegodkendelse 
Nr. ZP/B092/13  

  
   
   

  
• udstedt af

DEKRA Exam GmbH 
Zertifizierungsstelle CE 0158 
Dinnendahlstr. 9 
D- 44809 Bochum 

 
  

  

      

 
 
 

 
•  underlagt produktionskontrol ifølge Art. 11, Punkt A i EF-direktiv 89/686 EØF, 

overvåget af det notificerede kontrolorgan 
DEKRA Exam GmbH 
Dinnendahlstr. 9 
D-44809 Bochum 

  
  

 
 

 
 
10.2.2013  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 

 
Klaus Bornack  
Direktionen  



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Tyskland

Fon  + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-0
Fax  + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-550
info@bornack.de
www.bornack.de

BORNACK Schweiz
Oholten 7
5703 Seon, AG
Switzerland

Fon  + 41 (0) 62 / 886 30 40
Fax  + 41 (0) 62 / 886 30 41
info@bornack.ch
www.bornack.ch

FALLSTOP
Udstyr til sikring og  
redning i højden og dybden

SAFEPOINT
Stationære sikringssystemer  
til arkitektur og industri

© BORNACK – Tekniske ændringer forbeholdes
Genoptryk, også delvist, kun efter skriftlig godkendelse
Status: 04/2014 GAL Nr. 000 002 ebo


