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RAILSTOP RS S
Varmistuskiskovarusteet mukana kulkevalla 
putoamissuojaimella RAILSTOP RS S05

LYHYT KUVAUS

MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ

Putoamissuojainta RS S05 käytetään yhdessä 
DIN EN 361 mukaisen varmistusvyön kanssa, 
jossa on varmistuslenkki vatsan korkeudella ja 
putoamissuojalenkki rinnan korkeudella, joiden 
tarkoitus on suojata henkilöä vain, kun hän 
nousee tai laskeutua turvatikkaita pitkin.

Käyttö edellyttää vastaavat tiedot putoamiselta 
suojaavien henkilökohtaisten turvavarusteiden 
käytöstä sekä riskeistä, jotka liittyvät putoamis-
vaarallisilla alueilla toimimiseen.

Putoamissuojainta RS S05 saa käyttää vain  
yhdessä tarkastettujen kisko-ohjaimien kanssa.
Tätä henkilökohtaista suojavarustetta saa  
käyttää vain pystysuuntaisessa käytössä.  
Tikkaiden kaltevuuskulma saa olla enintään  
75° - 103,5°.

• Käyttäjien enimmäislukumäärä: 1 henkilö per 
putoamissuojain

• Käyttäjän enimmäispaino sis. vaatetuksen ja 
varusteet 150,0 kg

• Käyttäjän vähimmäispaino sis. vaatetuksen ja 
varusteet 50,0 kg

• Käyttölämpötila +80 °C - -30 °C

Kaikki muunlainen käyttö on määräysten  
vastaista. Yritys BORNACK ei vastaa siitä  
aiheutuvista vahingoista. Vastuun kantaa  
ainoastaan käyttäjä itse.

SOPIVAT NOUSUJÄRJESTELMÄOSAT RS S

• Turvatikastyypit:
 - LMB Tr280, LMB Tr273,3
 - LBM Tr280 CC, LMB Tr273,3 CC

• Kiskotyypit:
 - LMB turvakisko, C-profiili
 - LMB turvakisko, C-profiili CC

• Kiskokiinnikkeet 1,1 m välein tai tikaskiinnik-
keet 1,7 m välein

• Kiskojen pääterajoittimet, kiinteät tai irrotet-
tavat, ylhäällä ja alhaalla

• Kiskojen puskuliitokset
• Kiinnitysportti
• Putoamissuojain BORNACK RS S05
• Tikkaiden levähdystaso (taitettava)
• Yläpää nousua varten vahvistuksella

Lisätietoja saat esitettyjen lisävarusteiden  
tuotetiedoista.

Asennus erilaisiin tikastyyppeihin on esitetty 
erillisissä asennusohjeissa.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
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Tiedot tikkaiden tunnuksista löydät sivuilta 
16/17.

PUTOAMISSUOJAN VARUSTEET

• Ergonominen kotelo alumiinia.
• Erilliset tarraimet putoamiselle ja kallistumi-

selle:
 - Tarrain A „Nousu“ nivellenkillä ja mallista 
riippuen turvahaalla terästä tai alumiinia 
Twistlock-Plus-lukolla ja leikarilla.

 - Tarrain B „Vaakaveto“ tekstiililiitolenkillä ja 
turvahaalla Twistlock-lukolla alumiinia.

• Huoltovapaat laakerit, rullat ja nivelet.

LISÄVARUSTEET

• Varmistusvyö EN 361 mukaisesti varustettu 
kahdella etupuolella olevalla putoamissuoja-
lenkillä (lenkki rintalastan korkeudella, lenkki 
vatsavyössä) esim. FS4T. Varmistusvyöt elasti-
silla hihnoilla eivät ole yhteensopivia.

LYHYT KUVAUS
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Nivellenkki
Kiskorulla

Ergonominen muoto

Tarrain B 
„Vaakaveto“

Suuri ohjausrulla
Varmistustappi, joka
estää virheellisen sisään
viennin kiskoon

Etikettitasku /
merkinnätKiinnityspiste B 

rintakehän lenkille 
liitosvyölle ja 
karbiinihaalla

Kiinnityspiste A 
vatsan kiinnityslenkille (monitoimi- / 
varmistuslenkki vatsavyölle)
Itselukittuva turvakoukku

Tarrain A „Nousu“

Merkinnät

RS S05 TUOTENRO: 361 065

Runko

OBEN
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Nivellenkki
Kiskorulla

Ergonominen muoto

Tarrain B 
„Vaakaveto“

Suuri ohjausrulla
Varmistustappi, joka
estää virheellisen sisään
viennin kiskoon

Etikettitasku /
merkinnätKiinnityspiste B 

rintakehän lenkille 
liitosvyölle ja 
karbiinihaalla

Kiinnityspiste A 
vatsan kiinnityslenkille (monitoimi- / 
varmistuslenkki vatsavyölle)
Itselukittuva turvakoukku

Tarrain A „Nousu“

Merkinnät

RS S05 SWIVEL TUOTENRO: 361075

Runko

OBEN



6 | 7

VARMISTUSTIKKAAT SISÄÄNTYÖNTÖVARMISTIN / NOUSURAJOITIN

TARRAIN

KIINNITYSPORTTI

LEVÄHDYSTASO

Lukituspultti

Lukituspultti

Lukituspultti

Sisääntyöntövarmistin

Astinpuola

C-profiilikisko

Astinpuola

Astinpuola

Tikkaiden yläpää

Tikkaiden alapää

Tarrain

Kiinnityspotti

Levähdystaso
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  Tarkasta ehdottomasti  
ennen jokaista käyttöä!  

• Jos henkilökohtaisessa suojavarusteessa  
havaitaan ennen käyttöä pieninkin puute, sitä 
ei saa enää käyttää. Jos laite on vahingoit-
tunut tai siinä on toimintahäiriöitä, se on 
otettava pois käytöstä ja lähetettävä valmista-
jalle tai sopimuskorjaamoon tarkastettavaksi. 
Puutteelliset henkilökohtaiset suojavarusteet 
saa tarkastaa ja kunnostaa vain yrityksen 
BORNACK sopimuskorjaamoissa.

 

SILMÄMÄÄRÄINEN TARKASTUS

• Karbiinihaoissa, lenkeissä, niiteissä, rungossa, 
tarraimissa, liitosvöissä ei ole silminnähtäviä 
vaurioita eivätkä ne ole vääntyneet.

• Karbiinilukko ja sen varmistimet ovat toimin-
takunnossa.

• Tarkasta, että kisko, tikaskiinnikkeet ja  
putoamissuojavarusteet ovat täydelliset.

• Kiskoliitokset ovat kunnossa ja kiskojen  
välinen etäisyys on enintään 3,0 mm.

• Viimeisestä asiantuntijan tarkastuksesta ei 
ole kulunut kauemmin kuin 1 vuosi.

• Tunnukset ja merkinnät ovat lukukelpoiset.
• Tarkasta, että kiskot, tikaskiinnikkeet, nousu- 

ja laskeutumisvarmistukset, kiinnitysportit, 
putoamislaitteet ovat täydelliset eikä niissä 
ole vikoja.

• Tikkaiden ylä- ja alapään varmistimet ovat 
olemassa.

TOIMINTATARKASTUS

• Putoamissuojalaite liikkuu vaakasuoraan  
vedettäessä lenkissä A vapaasti ja lukittuu 
alaspäin vedettäessä.

• Tarraimen ja karbiinihaan jousitoiminnot
• Ovatko karbiinilukko ja sen varmistin  

kunnossa?

OHJEITA ENNEN KÄYTTÖÄ
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HUOMIO HENGENVAARA:
Käytä vain soveltuvia varmistusvöitä. Säädä  
varmistusvyö henkilökohtaisten mittojesi  
mukaan kehonmyötäisesti.

PUTOAMISSUOJAIMEN ASENTAMINEN JA 
SULKEMINEN

A Vie putoamissuojain kiskon päästä tai  
ki innitysportista kiskoprofii l i in.  Vedä  
nousurajoittimen lukituspulttia taaksepäin 
ja pidä siitä kiinni.

Vie putoamissuojain siten, että tappi 
osoittaa oikealle, C-profiiliin lukituspultin 
ohitse .  S isääntyöntövarmist in  estää  
virheellisen asennuksen.

B Tarraimen pitää kääntyä automaattisesti  
takasin lukitusasentoon, kun putoamissuo-
jain kuljetetaan läpi.

C Vedä lukituspultti taaksepäin ja käännä  
kiinnitysporttia myötäpäivään vasteeseen 
asti. Sijoita putoamissuojain siten, että  
varmistustappi osoittaa oikealle. Integroitu 
sisääntyöntövarmistin estää virheellisen  
asennuksen. Sulje kiinnitysportti! Käännä  
t a ka i s i n  l ä p i m e n o a s e nt o o n  j a  a n n a  
lukituspultin lukittua porareikään.

D Va r m i s t a ,  e t t ä  o h j e n u o l i  o s o i t t a a  
ylöspäin. Kun putoamissuojain vapautetaan,  
laite lukkiutuu automaattisesti kiskoon.  
Te e  t o i m i n t a t a r k a s t u s  s i i r t ä m ä l l ä  
putoamissuojainta käsin ylös ja alas kiskossa. 
Nykäyksenomaisessa liikkeessä alaspäin  
tai vapautettaessa laitteen pitää lukittua!

RS S KÄYTÖSSÄ
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RS S KÄYTÖSSÄ

E Ripusta putoamissuojaimen kiinnityskohta  
A vatsavyön kiinnityslenkkiin (noususuojaus- /
monitoimilenkki).

F Ripusta putoamissuojain etupuolen, rintalastan 
korkeudella olevaan kiinnityslenkkiin  
(kiinnityskohta B).

HUOMIO HENGENVAARA:
Putoamissuojaimen karbiinihaka pitää  
pystysuuntaista kisko-ohjainta käytettäessä  
ripustaa suoraan varmistusvyön keskiosan  
noususuojauslenkkiin eikä sitä saa missään  
tapauksessa jatkaa!!!
Käytä vain asianmukaisesti asennettuja  
kisko-ohjaimia.  Kiinnitä noustessasi  ja  
laskeutuessasi erityistä huomiota kiskojen  
liitoskohtiin ja tikaskiinnikkeisiin!

YHDISTÄMINEN

G Kun tämä tuote yhdistetään muihin osiin,  
on olemassa vaara, että molempien osien 
käyttöturvallisuus heikkenee. Sen vuoksi  
varustetta pitää aina käyttää tai yhdistää se 
putoamiselta suojaavien henkilökohtaisten 
suojavarusteiden ja pelastuslaitteiden  
CE-merkittyihin ja yhteensopiviin osiin.

E

F

A

B

G
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RS S KÄYTÖSSÄ

PUTOAMISSUOJAIMEN KÄYTTÖ

HUOMAA:
Varmista ennen käyttöä, että käyttäjän alla on 
riittävästi vapaata tilaa ulkonevaan esteeseen 
tai maahan törmäämisen estämiseksi.

HUOMAA:
Kun nousu aloitetaan lähellä alustaa (noin  
1,5 m), epäedullisissa olosuhteissa voivat kiinni 
otettaessa jalat törmätä alustaan.

Nojaudu noustessa kevyesti putoamissuojaimeen 
(vaakasuora veto = selän tuenta) ja pidä se näin 
lukittuna.

• Nouse tai laskeudu tasaisesti siten, että  
putoamissuojain kulkee mukana.

• Älä kuormita rintakehän kiinnityskohtaa! Pidä 
ylävartalo pystyasennossa. Jos ylävartalo  
kallistuu normaaliasennosta (putoamisen,  
tajuttomuuden jne. seurauksena) lisätarrain B 
lukittuu välittömästi!

• Työntämällä putoamissuojainta käsin  
ylöspäin ja lukitsemalla se sekä asettumalla 
istuvaan / riippuvaan asentoon varmistusvyön 
varaan käyttäjä voi sijoittua nopeasti ja  
turvallisesti ergonomiseen levähdysasentoon. 
Tätä ei saa käyttää työpisteeseen sijoittu-
misessa!

HUOMAA:
Putoamissuojaimen pitää lukittua ennen kuin 
asetutaan riippumaan/istumaan vyön varaan!

HUOMAA:
P u t o a m i s s u o j a i n t a  k ä y t e t t ä e s s ä  o n  
varmistettava, että tarrainten ja niiden  
rakenneosien toimintoja ei estetä. Muutoin  
tarraintoiminto voi lakata toimimasta.

• Lukittuvan putoamissuojaimen voi helposti 
irrottaa karbiinihaan avaamisella.

• Nousutikkailla työskenneltäessä pitää  
lisäksi käyttää turvapidätysköyttä EN 358  
mukaan (esim. MANUSTOP) tai putoamista 
vaimentavaa köyttä EN 354 / 355 mukaan 
(esim. BFD 1,5 m). Putoamissuojainta ei saa 
kuormitta sivusuunnassa viistoon.

Käyttötilanne varmistustikkailla 



FI

RS S KÄYTÖSSÄ

HUOMAA:
Jos useampi henkilö käyttää samanaikaisesti 
varmistustikkaita, on säilytettävä 3,0 m  
vähimmäisetäisyys.  Lisäksi  on otettava  
huomioon liikkeenharjoittajan / omistajan  
käyttäjien lukumäärää koskeva riskianalyysi.

• Irrottaudu putoamissuojaimesta vasta, kun ei 
ole mitään putoamisvaaraa. Käytä tarvittaessa 
välivarmistimia kiinnitysvälineillä.

PUTOAMISSUOJAIMEN IRROTTAMINEN

H Siirrä putoamissuojain lähelle tarrainta,  
mutta älä anna sen törmätä lukituspulttiin. 
Siirrä tarvittaessa putoamissuojainta hieman 
takaisinpäin. Paina tarraimen kahvasta ja 
pidä kiinni siitä. C-profiilin lukituspultti  
palautuu ja vapauttaa C-profiilin. Työnnä  
putoamissuojain C-profiilin päähän ja ota se 
ulos. Vapauta kahva, tarraimen pitää kääntyä 
automaattisesti takaisin lukitusasentoon.

KATOLLE NOUSU VAHVISTETULLA TUELLA

I Vie putoamissuojain aivan nousulukituksen 
alapuolelle. Ripusta EN 795 mukaiseen  
kiinnityspisteeseen välivarmistin kiinnitysvä-
lineellä tai suoraan katon putoamisvarmisti-
meen. Avaa nyt nousulukitus ja irrota  
putoamissuojain varmistustikkaiden  
kiskosta.  Alaslaskeutuminen tehdään  
päinvastaisessa järjestyksessä.
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TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Turvallisuusmääräysten noudattamatta  
jättäminen aiheuttaa hengenvaaran!
• Jos henkilökohtaisessa suojavarusteessa on 

pieniäkin puutteita, sitä ei saa enää käyttää.
• Poista vahingoittuneet,  putoamisessa  

mukana olleet, epäilyttävät henkilökohtaiset 
suojavarusteet tai suojalaitteet välittömästi 
käytöstä. Tarkastuksen saa suorittaa vain  
asiantuntija ja/tai yrityksen BORNACK kirjalli-
sesti valtuuttama korjaamo. Tarkastus pitää 
kirjata tarkastuskorttiin. Uudelleen käyttö on 
mahdollista vasta asiantuntijan kirjallisen  
hyväksynnän jälkeen.

• Omavaltaisten muutosten tai korjausten  
tekeminen on kielletty.

• Vaakasuoraa osuutta (putoamissuojasta  
kiinnityspisteeseen A tai B) ei saa pidentää tai  
lyhentää.
 - vaakasuora osuus A RS S05 = 155,0 mm
 - vaakasuora osuus A RS S05 Swivel = 190,0 mm

• Turvaköysi kuuluu putoamiselta suojaaviin 
henkilökohtaisiin suojavarusteisiin, jotka  
pitää kohdistaa määrätylle henkilölle.

• Henkilökohtaisia suojavarusteita saavat  
käyttää vain henkilöt, jotka on koulutettu  
niiden käyttöön, ja jotka tuntevat materiaaliin 
ja joille on opastettu varusteiden turvallinen 
käyttö ja käytön yhteydessä mahdollisesti  
ilmenevät vaarat.

• Onnettomuuksien ehkäisymääräysten  
mukaisesti vaaditaan putoamiselta suojaavan 
henkilökohtaisen suojavarusteen (luokka III) 
käyttäjältä teoreettinen ja käytännöllinen 
koulutus. Käytä hyväksesi BORNACK yrityksen 
koulutuskeskuksen tarjoamia päteviä koulu-
tuspalveluita: hotline@bornack.de

• Muiden valmistajien lisävarusteita saa  
käyttää vain BORNACKin hyväksynnällä  
eivätkä ne saa heikentää suojavarusteen  
toimintoja ja turvallisuutta.

• Pukeutuminen ja kengät on valittava käytön ja 
sääolosuhteiden mukaisesti.

• Saa käyttää vain, kun käyttäjän terveydentila 
on kunnossa.

• Terveysrajoitteet voivat heikentää käyttäjän 
turvallisuuden korkeilla paikoilla ja syvissä 
paikoissa työskenneltäessä.

• Terveysrajoitteet (esim. lääkkeiden tai alkoho-
lin käyttö, sydän- ja verenkiertohäiriöt) voivat 
heikentää käyttäjän turvallisuuden korkeilla 
paikoilla ja syvissä paikoissa työskenneltäessä.

• Henkilökohtaiset suojavarusteet on suojatta-
va varastoinnin, käytön ja kuljetuksen aikana 
kuumuudelta (esim. hitsausliekit tai -kipinät, 
savukkeen hehkuvat päät) sekä kemikaaleilta 
(hapot, emäkset, öljyt jne.) kuten myös me-
kaanisilta vaikutuksilta (terävät kulmat yms.).

• Vastuuhenkilön on laadittava ennen töiden 
aloittamista pelastustoimien suunnitelma. 
Siihen on sisällytettävä, miten henkilö 
 voidaan pelastaa nopeasti ja turvallisesti ja 
miten varmistetaan ensiavun paikalle saanti. 
Pelastuksen on tapahduttava 10 - 30 minuutin 
sisällä. BORNACK tarjoaa tukeaan räätälöi-
tyjen pelastussuunnitelmien laadinnassa ja 
sisällyttää pelastussuunnitelmanne suoritet-
taviin koulutuksiin. hotline@bornack.de

• Paikallisia turvallisuusmääräyksiä (esim. Sak-
sassa ammattiliittojen BGR 198 ja BGR 199 oh-
jeet) sekä alalla voimassa olevia onnettomu-
uksien ehkäisymääräyksiä on noudatettava.

• Käyttölämpötila: -30 °C - +80 °C.
• Yhteensopivuuteen muiden henkilökohtais-

ten suojavarusteosien kanssa pitää kiinnittää 
huomiota.

• Tätä henkilökohtaista suojavarustetta  
käytettäessä saa käyttää vain EN 361 mukaista 
varmistusvyötä.
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MUUTA

HYVÄKSYNTÄ

Yhdenmukainen EY-direktiivin 89/686/EEC 
kanssa.

Rakennemallitarkastus ja tuotannon valvonta:
DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstr. 9, D-44809 Bochum
CE 0158

Laadunvalvontajärjestelmä sertifioitu DIN EN 
ISO 9001 mukaisesti.

Tuotannon valvonta ilmoitetun laitoksen 
toimesta, luokka III

JÄLLEENMYYNTI

Jälleenmyyjän pitää huolehtia siitä, että  
mukana toimitetaan määrämaan kiellelle  
käännetty käyttöohje. BORNACKin pitää  
hyväksyä kulloinenkin käännös.

ASIAKASPALVELU

Tämän henkilökohtaisen suojavarusteen  
turvallista käyttöä ja muita BORNACKin  
tarjoamia täydentäviä palveluita kuten:
• riskianalyysi
• pelastussuunnitelmat
• koulutukset
• asiantuntijatarkastukset

koskevien kysymysten suhteen voit kääntyä 
sähköpostipalvelumme puoleen: 
hotline@bornack.de
Autamme sinua mielellämme!

SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET

Asiantuntijan pitää tarkastaa kyseessä oleva 
henkilökohtainen suojavaruste vähintään  
kerran vuodessa. Tarkastuksen tulos pitää  
kirjata tämän käyttöohjeen lopussa olevaan 
tarkastuskorttiin.

HUOLTO

• Karbiinihaan ja muiden laitteiden liikkuvat 
osat tulee pitää liikkuvina nivelet tarvittaessa 
öljyämällä.

• Älä käytä rasvoja. Laakerit ovat kestovoideltuja 
kuulalaakereita. Öljyä nivelet tarvittaessa 
(hartsittomalla) ompelukoneöljyllä.

• Huollon saavat suorittaa vain asiantuntevat 
henkilöt. Tämän käyttöohjeen ohjeita tulee 
noudattaa tarkkaan.

• Hoidetut suojavarusteet kestävät kauemmin!

PUHDISTUS

• Kuivaa kosteat henkilökohtaiset suojavarus-
teet vapaasti, ei keinotekoisilla lämmönläh-
teillä. Pyyhi metalliosat liinalla kuiviksi.

• Pese likaantuneet tekstiiliosat (varmistusvyöt, 
köydet jne.) haalealla vedellä ja pienellä 
määrällä mietoa pesuainetta. Huuhtele sen 
jälkeen huolellisesti ja anna kuivua vapaasti. 
Muut puhdistusaineet ja -välineet eivät ole 
sallittuja!

• Käänny mahdollisen desinfioinnin suhteen 
sähköpostipalvelun: hotline@bornack.de  
puoleen.

• Jos henkilökohtainen suojavaruste joutuu  
kosketuksiin suolaveden kanssa, pidä niin  
kauan kosteana, että voit huuhdella sen run-
saalla tislatulla vedellä.
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MUUTA

• Pyyhi likaantuneet laitteet liinalla ja puhdista, 
h a r j a a  t a i  p e s e  h a a l e a l l a  ve d e l l ä  j a  
mahdollisesti miedolla pesuaineella, huuhtele 
puhtaaksi. Muita puhdistusaineita ja - 
välineitä ei saa käyttää.

• Puhalla laite tarpeen vaatiessa paineilmalla.

KÄYTTÖIKÄ JA KÄYTÖSTÄ POISTOAIKA

S u o s i t u ks e t  p u t o a m i s e l t a  s u o j a av i e n  
henkilökohtaisten suojavarusteiden käytölle 
teollisuusaloilla:

Varastoinnin enimmäiskesto ennen ensimmäi-
stä käyttöä:
enintään 3 vuotta

Kokonaiskäyttöikä ensimmäisestä käytöstä  
lukien: 
enintään 8 vuotta

Käy ttöikää voi  pidentää säännöl l isten  
asiantuntijatarkastusten ja kulumisosien  
(vöiden väsyminen) vaihdon avulla.

Voimakas käyttö ja/tai käyttö ääriolosuhteissa, 
kuten terävät reunat, kemialliset vaikutukset 
jne., lyhentävät turvallisuussyistä käyttöikää. 
Yrittäjän pitää ottaa tämä huomioon työpaikan 
riskianalyysissa.

Yrittäjän pitää varmistaa enimmäisaikojen  
noudattaminen kirjaamalla ensimmäinen  
käyttö tarkastuskorttiin tai köysipäiväkirjaan.

Tä m ä n  k ä y t t ö o h j e e n  l o p u s s a  o l e v a  
tarkastuskortti pitää esittää säännöllisissä  
asiantuntijatarkastuksissa ja asiantuntijan  
pitää täyttää se.

Tiedot tyypill isistä käyttötilanteista on  
ilmoitettava.

Muita  yks ity iskohtais ia  t ietoja  löydät  
Internetistä osoitteesta www.bornack.de  
BORNACK-otsakkeen „Henkilökohtaisten  
suojavarusteiden tekstiiliosien käytöstä  
poistoaika“ alta.

KORJAUKSET

• Takuusyistä korjauksia saavat suorittaa vain 
valmistaja tai  hänen valtuuttamansa  
korjaamot.

• Saa käyttää vain valmistajan alkuperäisiä  
varaosia. 

VARASTOINTI

• Kuivaa kosteat henkilökohtaiset suojavarus-
teet ennen varastointia.

• Varastoi kuivassa ja valolta suojatussa  
paikassa.

• Älä säilytä henkilökohtaisia suojavarusteita 
lämmityslaitteiden läheisyydessä. Jatkuvat yli 
+50 °C:n lämpötilat vaikuttavat kielteisesti 
tekstiilimateriaaleihin ja lyhentävät niiden  
elinikää.

• Älä altista henkilökohtaisia suojavarusteita 
aggressiivisille aineille (öljyt, rasvat, hapot,  
kemikaalit jne.).

• Varastoi laitelaukussa tai laitepussissa  
suojattuna.

KULJETUS

• Kuljetettava suojattuna laitelaukussa tai  
laitepussissa
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MUUTA

TUOTEMERKINNÄT

Tämän henkilökohtaisen suojavarusteen 
tuotemerkinnöissä ovat seuraavat tiedot.
Etikettitaskun merkinnät:

Rungon merkinnät:

QR-koodi

Sarjanro

Logo

Yhteystiedot

Tuotenimi /
tuotetyyppi

Kulkusuunta
Ylös

Erä

   
  N

o.
 1

18
94

  K
 10

/1
2

Ch. Q/JJJJ-0000 
SN.000

Logo
Tuotenimi
Tuotelaji

CE-merkki

Lue 
käyttöohje / 
noudata 
sitä

Yhteystiedot
Standardit

Sopiva nousu-
järjestelmät

Erä
Sarjanro

QR-koodi
Hyötykuorma
Tuotenro
Tuotetyyppi

RA
IL

ST
O

P 
RS

 S
05

 
w

w
w

.b
or

na
ck

.d
e

UPOBEN

Erä
Sarjanro

Hyötykuorma
Tuotenro
Tuotetyyppi

Kiinnityslenkkiosien merkinnät:
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Merkinnät LMB varmistustikkaat: 

Logo

Logo

Lue käyttöohje / noudata sitä

Lue käyttöohje / noudata sitä

Lue käyttöohje / noudata sitä

Tuotenimi / 
-tyyppi

Tuotenimi / -tyyppi

Tuotelaji

Standardit

Yhteystiedot

Tuotenimi / -tyyppi

Käyttölämpötila-alue

Asennusvuosi

Sopivat noususuojausjärjestelmät

Sallitut putoamissuojaimet 
(BORNACK / Skylotec)

Käytä varmistustikkaita vain  
putoamissuojaimella ja  
varmistusvöillä

Käytä tikkaita vain putoamissuojaimella  
ja varmistusvöillä

Käytä tikkaita vain putoamissuojaimella  
ja varmistusvöillä

Putoamisvaara! Yli 3,0 m putoamiskorkeuden 
omaavia tikkaita ei saa käyttää ilman  
putoamissuojavarusteita

Putoamisvaara! Yli 3,0 m putoamiskorkeuden 
omaavia tikkaita ei saa käyttää ilman  
putoamissuojavarusteita

Käyttölämpötila-alue

Korjaus

Tarkastus

Asennusvuosi

Valmistus

Logo

Sallittujen putoamissuojaimien symbolit:

Hyötykuorma

Vähimmäisetäisyys
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Merkinnät Putoamissuojain:

Tuotelaji

Tuotelaji

Tuotenimi / 
-tyyppi

Tuotenimi / 
-tyyppi

Tuotenimi / -tyyppi

Tuotenimi / -tyyppi

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Lue käyttöohje / 
noudata sitä

Lue käyttöohje / 
noudata sitä

Käytä vain varmistusvöiden kanssa

Käytä vain varmistusvöiden kanssa

Sopivat nousujärjestelmät

Sopivat nousujärjestelmät

Valmistajan logo, 
putoamissuojain

Valmistajan logo, 
putoamissuojain

Valmistajan logo, nousujärjestelmät

Valmistajan logo, nousujärjestelmät

Standardit

Standardit
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Asiantuntijan pitää täyttää vuositarkastuk-
senyhteydessä tarkastusluettelo kokonaisu-
udessaan. 

Tämä tarkastusluettelo ei pyri olemaan  
täydellinen esitys tarkastusperusteista eikä 
se vapauta asianatuntijaa kokonaiskunnon 
arvion tekemisestä.

T A R K A S T U S K O R T T I
VUOSITTAISTA VALVONTAA VARTEN

 

Tyyppi RS S05: _______________________

Valmistuspäivämäärä: ________________

Sarjanumero: _______________________

Ostopäivämäärä: ____________________ 

1. käytön päivämäärä: ________________

Käytöstä poisto viimeistään: ___________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

5. vuosi

6. vuosi

7. vuosi

8. vuosi

9. vuosi

10. vuosi

Päivämäärä Allekirjoitus
Seuraava 
tarkastus Tarkastuksen peruste
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T A R K A S T U S K O R T T I
VUOSITTAISTA VALVONTAA VARTEN

 

Merkitse:

1. 
vuosi

2. 
vuosi

3. 
vuosi

4. 
vuosi

5. 
vuosi

6. 
vuosi

7. 
vuosi

8. 
vuosi

9. 
vuosi

10. 
vuosi

Varmistusvyö vahingoittunut

Ei kemiallista  
likaantuneisuutta

Saumat  
vahingoittumattomat

Ei muodonmuutoksia  
metalliosissa

Karbiinihaka olemassa ja  
toimiva

Jousien / niittien / akselien 
tila ok

Ei korroosiovaurioita

Helposti toimivat  
lukitustoiminnot

Toimintatarkastus: Mukana 
kulkeminen / kiinnittyminen

Mekaaniset vauriot

Etiketti lukukelpoinen

Käyttöohje olemassa

Ohjausrullat toimivat /  
vahingoittumattomat

Kunnossa

Estetty
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Asiantuntijan pitää täyttää vuositarkastuk-
senyhteydessä tarkastusluettelo kokonaisu-
udessaan. 

Tämä tarkastusluettelo ei pyri olemaan  
täydellinen esitys tarkastusperusteista eikä 
se vapauta asianatuntijaa kokonaiskunnon 
arvion tekemisestä.

T A R K A S T U S K O R T T I
VUOSITTAISTA VALVONTAA VARTEN

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

5. vuosi

6. vuosi

7. vuosi

8. vuosi

9. vuosi

10. vuosi

Päivämäärä Allekirjoitus
Seuraava 
tarkastus Tarkastuksen peruste

Kisko- / tikastyyppi: __________________

Valmistuspäivämäärä: ________________

Sarjanumero: _______________________

Ostopäivämäärä: ____________________ 

1. käytön päivämäärä: ________________

Käytöstä poisto viimeistään: ___________
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1. 
vuosi

2. 
vuosi

3. 
vuosi

4. 
vuosi

5. 
vuosi

6. 
vuosi

7. 
vuosi

8. 
vuosi

9. 
vuosi

10. 
vuosi

Merkinnät ja varoituskilvet  
olemassa

Koekäyttö on suoritettu

Ei ohjauskiskon / astimien  
vaurioita / taipumia

Kiinnityssilmukat  
vahingoittumattomat

Kiinnityskaarissa ja  
ripustuksissa ei ole materiaalin 
väsymistä

C-profiili liitos ok 
Rako maks. 0 - 3,0 mm

Sisääntyöntövarmistin  
tikkaiden loppupäässä  
asennettu vasemmalle puolelle

Kiinteä nousulukitus tikkaiden 
päässä olemassa ja toimiva

Nousulukitus tikkaiden  
alkupäässä asennettu  
asianmukaisesti ja toimiva

Mahdollisesti asennetut  
tarraimet asianmukaisesti  
deaktivoitu ja ok

Levähdystaso 6 m etäisyydellä 
ja toimiva

Varmistustikkaissa ja kiskoissa 
ei ole likaa

Ruuviliitokset ovat täydelliset /
vahingoittumattomat /  
kunnolla kiristetty

Ei vieraita osia tikkaissa /  
kiinnitysosissa

T A R K A S T U S K O R T T I
VUOSITTAISTA VALVONTAA VARTEN

 

Merkitse:
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1. 
vuosi

2. 
vuosi

3. 
vuosi

4. 
vuosi

5. 
vuosi

6. 
vuosi

7. 
vuosi

8. 
vuosi

9. 
vuosi

10. 
vuosi

On käytetty vain  
alkuperäisvaraosia

Käyttöohje olemassa

Kunnossa

Estetty

T A R K A S T U S K O R T T I
VUOSITTAISTA VALVONTAA VARTEN

 

Merkitse:
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CE YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS

   

CE Yhdenmukaisuusvakuutus 
 
 
 
Valmistaja tai sen valtuuttama, EU:n alueella toimiva edustaja  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Saksa  
 
vakuuttaa, että seuraavaksi kuvattu henkilökohtainen suojavaruste  

 
Varmistuskiskovaruste sisältäen kiinteän ohjaimen   
EN 353-1:2002 CNB/P/11.073 
Tyyppi: RAILSTOP RS S  

 
on EY-direktiivin 89/686 EEC vaatimusten mukainen, ja mikäli asiaankuuluvaa, kansallisen lain 
kanssa harmonisoidun standardin EN 353-1:2002 vaatimusten (henkilökohtaisia suojavarusteita 
koskevan pykälän 8.4 mukaisesti) kuten myös toimenpideluettelon CNB/P/11.073 mukainen

 

 
 

•  on täysin samanlainen kuin henkilökohtainen 
suojavaruste, joka on CE-rakennemallisertifioinnin kohde
nro ZP/B092/13

  
   
   

  
• laatija

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

 
  

         
 
 

 
•  tuotannon valvonta EY-direktiivin 89/686 EEC kohdan A, art. 11 alainen, jota valvoo

DEKRA Exam GmbH
Zertifizierungsstelle
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum

  
  

 
 

 
 
10.02.2013 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 

 
Klaus Bornack  
Toimitusjohtaja  



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Germany

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

BORNACK Schweiz
Oholten 7
5703 Seon, AG
Switzerland

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

FALLSTOP
Suojavaruste turvaamaan ja pelastamaan  
korkeilla paikoilla ja syvissä paikoissa toimittaessa 

SAFEPOINT
Kiinteät varmistusjärjestelmät  
arkkitehdeille ja teollisuudelle

© BORNACK – Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Kopiointi, myös osittainen, vain kirjallisella luvalla
Tilanne: 04/2014 GAL Nr. 000 002 ebo


