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RAILSTOP RS S
Διάταξη προστασίας ανάβασης με ανακόπτη 
πτώσης καθοδηγούμενου τύπου RAILSTOP RS S05

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Ο ανακόπτης πτώσης RS S05 αποσκοπεί σε 
συνδυασμό με μια ζώνη ανακοπής κατά το 
πρότυπο DIN EN 361 με κεντρικό δακτύλιο 
προστασίας ανάβασης στο ύψος της κοιλιάς, 
που ονομάζεται και κοιλιακός δακτύλιος 
στερέωσης, και με δακτύλιο ανακοπής στο ύψος 
του στήθους αποκλειστικά την εξασφάλιση ενός 
ατόμου κατά την ανάβαση ή κατάβαση σε 
προστατευτική σκάλα ανάβασης.

Η χρήση προϋποθέτει αντίστοιχες γνώσεις του 
χειρισμού μέσων ατομικής προστασίας έναντι 
πτώσης και των κινδύνων εργασιών σε χώρους 
με κίνδυνο πτώσης.

Ο ανακόπτης πτώσης RS S05 επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με την 
ελεγμένη σιδηροτροχιά ασφαλείας.
Το ΜΑΠ αυτό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται 
μόνο σε κάθετη χρήση. Η γωνία κλίσης της 
σκάλας ανάβασης επιτρέπεται να είναι μέγιστα 
μεταξύ 75° και 103,5°

• Μεγ.  βάρος χρήστη με ενδυμασία και 
εξοπλισμό 150,0 kg

• Ελάχ. βάρος χρήστη με ενδυμασία και 
εξοπλισμό 50,0 kg

• Θερμοκρασία χρήσης +80°C έως -30°C

Κάθε άλλη χρήση θεωρείται μη κανονική 
χρήση. Η εταιρείας BORNACK δεν ευθύνεται για 
τις επαγόμενες ζημίες. Ευθύνη φέρει μόνο ο 
χρήστης.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΒΑΣΗΣ RS S

• Τύποι σκαλών ανάβασης:
 - LMB Tr280, LMB Tr273,3
 - LMB Tr280 CC, LMB Tr273,3 CC

• Τύποι σιδηροτροχιών:
 - LMB σιδηροτροχιά ανακοπής, προφίλ „C“
 - LMB σιδηροτροχιά ανακοπής, προφίλ „C“ CC

• Στερεώσεις σιδηροτροχιάς σε απόσταση 1,1 m ή 
στερεώσεις σκάλας σε απόσταση 1,7 m

• Αποληκτικά κλειδώματα σιδηροτροχιάς, 
σταθερά ή λυτά, εκάστοτε επάνω και κάτω

• Σύνδεσμος άκρου σιδηροτροχιάς
• Κλαπέτο εξαγωγής
• Ανακόπτης πτώσης BORNACK RS S05
• Εξέδρα στάσης (πτυσσόμενη) της σκάλας 

ανάβασης
• Έξοδος οροφής με διαδοκίδα ενίσχυσης

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
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Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στις 
πληροφορίες προϊόντος των αναφερόμενων 
εξαρτημάτων.

Η συναρμολόγηση των διάφορων τύπων 
σκαλών περιέχεται σε ξεχωριστές Οδηγίες 
συναρμολόγησης.

Πληροφορίες για τη σήμανση σκαλών θα βρείτε 
στη σελίδα 16/17. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΠΤΗ ΠΤΩΣΗΣ

• Εργονομικό περίβλημα από αλουμίνιο.
• Ξεχωριστοί μοχλοί ασφάλισης κατά πτώσης 

και ανατροπής:
 - Μοχλός ασφάλισης A „Ανάβαση“ με 
καρδανικό σύνδεσμο και ανάλογα με το 
μοντέλο με άγκιστρο ασφαλείας από χάλυβα 
ή άγκιστρο ασφαλείας από αλουμίνιο με 
κλείστρο Twist Lock Plus και Swivel.

 - Μοχλός ασφάλισης B „Οριζόντια έλξη“ με 
υφασμάτινη θηλιά σύνδεσης και άγκιστρο 
ασφαλείας με κλείστρο Twist Lock από 
αλουμίνιο.

• Ρουλεμάν, τροχαλίες και αρθρώσεις που δε 
χρειάζονται συντήρηση.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

• Ζώνη ανακοπής κατά EN 361 εξοπλισμένη με 
δύο μετωπικούς δακτυλίους προστασίας 
ανάβασης (στερνικός δακτύλιος στο ύψος του 
στέρνου, κοιλιακός δακτύλιος στη ζώνης 
κοιλιάς) π.χ.  FS4T. Ζώνες ανακοπής με 
ελαστικούς ιμάντες ζώνης δεν είναι συμβατοί.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Καρδανικός
σύνδεσμος

Τροχαλία
τροχιάς

Εργονομικό σχήμα

Μοχλός 
ασφάλισης B 
„Οριζόντια έλξη“

Μεγάλοι τροχοί 
κύλισης με ρουλεμάν

Βλήτρο ασφαλείας κατά
της εσφαλμένης εισαγωγής 
στη σιδηροτροχιά

Θήκη ετικέτας /
σήμανσηΣημείο ανάρτησης B 

για δακτύλιο στήθους 
με ιμάντα σύνδεσης 
και αυτόματο άγκιστρο

Σημείο ανάρτησης A 
για κοιλιακό δακτύλιο στερέωσης 
(δακτύλιος πολλαπλής λειτουργίας /
προστασίας ανάβασης στη ζώνη κοιλιάς) 
αυτοασφαλιζόμενο άγκιστρο ασφαλείας

Μοχλός 
ασφάλισης A 
„Ανάβαση“

Σήμανση

ΑΡ. ΕΙΔΟΥΣ RS S05: 361 065

Βασικό σώμα

OBEN
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Καρδανικός
σύνδεσμος

Θήκη ετικέτας /
σήμανση

Σημείο ανάρτησης A 
για κοιλιακό δακτύλιο στερέωσης 
(δακτύλιος πολλαπλής λειτουργίας /
προστασίας ανάβασης στη ζώνη κοιλιάς) 
αυτοασφαλιζόμενο άγκιστρο ασφαλείας

Σήμανση

Τροχαλία
τροχιάς

Εργονομικό σχήμα

Μεγάλοι τροχοί
κύλισης με ρουλεμάν

Βλήτρο ασφαλείας κατά 
της εσφαλμένης εισαγωγής 
στη σιδηροτροχιά

Σημείο ανάρτησης B για 
δακτύλιο στήθους με
ιμάντα σύνδεσης και 
αυτόματο άγκιστρο

ΑΡ. ΕΙΔΟΥΣ RS S05 SWIVEL: 361 075

Μοχλός 
ασφάλισης B 
„Οριζόντια έλξη“

Μοχλός 
ασφάλισης A 
„Ανάβαση“

Βασικό σώμα

OBEN
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ΣΚΑΛΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ 
ΑΝΑΒΑΣΗΣ

ΜΟΧΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΠΕΤΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΔΡΑ ΣΤΑΣΗΣ

Πείρος 
ασφάλισης

Πείρος 
ασφάλισης

Πείρος 
ασφάλισης

Ασφάλιση 
εισαγωγής

Έλασμα-
βαθμίδα

Σιδηροτροχιά 
προφίλ „C“

Έλασμα-
βαθμίδα

Έλασμα-βαθμίδα

Τέλος διαδρομής 
ανάβασης

Άρχη διαδρομής 
ανάβασης

Μοχλός 
ασφάλισης

Κλαπέτο
εξαγωγής

Εξέδρα 
στάσης
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  Πριν από κάθε χρήση να  
εκτελείται πάντα έλεγχος! 

• Ε ά ν  κα τά  τ ο ν  έ λ ε γ χο  π ρ ι ν  τ η  χρ ή σ η 
διαπιστωθούν τα παραμικρά ελαττώματα στο 
ΜΑΠ, το ΜΑΠ αυτό δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθεί πια. Σε περίπτωση βλαβών ή 
διαταραχών  λειτουργίας η συσκευή  να μη 
χρησιμοποιείται πλέον και να επιστρέφεται 
στον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο για έλεγχο. Ελαττωματικά ΜΑΠ 
ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι  ν α  ε λ έ γ χ ο ν τ α ι  κ α ι  ν α 
ε π ι σ κ ε υ ά ζ ο ν τ α ι  α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  σ ε 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρείας 
BORNACK.

 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• Αυτόματα άγκιστρα, αρθρώσεις, πιρτσίνια, 
βασικό σώμα, μοχλοί ασφάλισης, ιμάντας 
σύνδεσης δεν παρουσιάζουν εμφανείς βλάβες 
και στρεβλώσεις.

• Το κλείστρο του αυτόματου άγκιστρου και η 
ασφάλειά του λειτουργούν.

• Ελέγχετε τη σιδηροτροχιά, τις στερεώσεις 
σκάλας και τις διατάξεις ανακοπής για 
πληρότητα.

• Οι σύνδεσμοι σιδηροτροχιών είναι σταθεροί 
και η απόσταση μεταξύ των τροχιών μεγ.  
3,0 mm

• Η τελευταία επιθεώρηση από ειδικό έγινε πριν 
από λιγότερο από 1 χρόνο.

• Η σήμανση είναι αναγνώσιμη.
• Ελέγξτε τις σιδηροτροχιές, τις στερεώσεις 

σκάλας ,  τις ασφάλειες πρόσβασης και 
απόβασης, τα κλαπέτα εξαγωγής, τους 
ανακόπτες πτώσεις για πληρότητα και βλάβες.

• Η τελική ασφάλεια στην αρχή και το τέλος 
διαδρομής ανάβασης υφίστανται.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

• Ο ανακόπτης πτώσης κινείται με οριζόντια 
έλξη στο δακτύλιο Α ελεύθερα και κλειδώνει με 
έλξη προς τα κάτω.

• Ελατηριωτή λειτουργία στο μοχλό ασφάλισης 
και το αυτόματο άγκιστρο.

• Το κλείστρο του αυτόματου άγκιστρου και η 
ασφάλειά του λειτουργούν;

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
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ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ:
Να χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλες ζώνες 
ανακοπής.
Ρυθμίστε τη ζώνη ανακοπής εφαρμοστά 
σύμφωνα με το σώμα σας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΝΑΚΟΠΤΩΝ 
ΠΤΩΣΗΣ

A Εισάγετε τον ανακόπτη πτώσης στο άκρο της 
σιδηροτροχιάς ή στο σημείο εξαγωγής στο 
προφίλ σιδηροτροχιάς. Τραβήξτε τον πείρο 
ασφάλισης του αναστολέα ανάβασης προς τα 
πίσω και κρατήστε τη θέση.

Εισάγετε τον ανακόπτη πτώσης, με το βλήτρο 
π ρ ο ς  τ α  δ ε ξ ι ά  σ τ ο  π ρ ο φ ί λ  „ C “, 
παρακάμπτοντας τον πείρο ασφάλισης. Η 
ασφάλιση ε ισ αγωγής αποτρέπει  την 
εσφαλμένη εισαγωγή.

B Ο μοχλός ασφάλισης πρέπει να επανέρχεται 
αυτόματα στη θέση ασφάλισης μετά τη 
διέλευση του ανακόπτη πτώσης.

Γ  Τραβήξτε τον πείρο ασφάλισης προς τα πίσω 
και στρέψτε το κλαπέτο εξαγωγής τέρμα 
δεξιόστροφα. Εισάγετε τον ανακόπτη πτώσης 
με το βλήτρο ασφαλείας να δείχνει προς τα 
δεξιά. Η ενσωματωμένη ασφάλιση εισαγωγής 
αποτρέπει την εσφαλμένη εισαγωγή. Κλείστε 
πάλι το κλαπέτο εξαγωγής! Επαναφέρετε το 
στη θέση διέλευσης και επιτρέψτε στον πείρο 
ασφάλισης να πιάσει στην οπή ασφάλισης.

Δ  Προσέχετε, ώστε το βέλος υπόδειξης να δείχνει 
προς τα επάνω. Αφήνοντας ελεύθερο τον 
ανακόπτη πτώσης κλειδώνει αυτόματα στη 
σιδηροτροχιά.  Έλεγχος λειτουργίας με 
χειροκίνηση επάνω-κάτω του ανακόπτη πτώσης 

στη σιδηροτροχιά. Με απότομη κίνηση προς τα 
κάτω ή απελευθέρωση ο ανακόπτης πρέπει να 
κλειδώνει!

RS S ΣΕ ΧΡΗΣΗ
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RS S ΣΕ ΧΡΗΣΗ

E  Αναρτήστε το σημείο ανάρτησης A του 
ανακόπτη πτώσης στον κοιλιακό δακτύλιο 
στερέωσης (δακτύλιος προστασίας ανάβασης / 
πολλαπλής λειτουργίας) στη ζώνη κοιλιάς.

Ζ  Ανάρτηση του ανακόπτη πτώσης στον  
κεντρικό μετωπικό δακτύλιο ανάρτησης στον  
κοιλιακό δακτύλιο στερέωσης (σημείο  
ανάρτησης Β).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ:
Το αυτόματο άγκιστρο του ανακόπτη πτώσης 
πρέπει να αναρτείται με κάθετη σιδηροτροχιά 
ασφαλείας άμεσα στον κεντρικό δακτύλιος 
προστασίας ανάβασης της ζώνη ανακοπής και 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται επέκταση!!!
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστά συναρμολογημένες 
σιδηροτροχιές ασφαλείας. Κατά τη χρήση να 
προσέχετε  ιδ ιαίτερα τους συνδέσμους 
σιδηροτροχιών και τις στερεώσεις σκάλας!

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 

Η  Κατά το συνδυασμό του προϊόντος αυτού με 
άλλα εξαρτήματα υφίσταται ο κίνδυνος της 
αρνητικής αλληλοεπίδρασης στην ασφάλεια 
χρήσης και για το λόγο αυτό να γίνεται χρήση 
και συνδυασμός μόνο με εξαρτήματα μέσων 
ατομικής προστασίας έναν τι  πτώσης 
(ΜΑΠεΠ) και μηχανήματα διάσωσης συμβατά 
και με σήμανση CE.

E

Ζ

A

B

Η
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RS S ΣΕ ΧΡΗΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΗ ΠΤΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πριν τη χρήση φροντίστε για επαρκή ελεύθερο 
χώρο κάτω από το χρήστη, για να αποτρέψετε 
πρόσκρουση σε υφιστάμενα εμπόδια ή το 
έδαφος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά την αρχή της ανάβασης πλησίον του 
εδάφους (περ. 1,5 m) μπορεί κατά την ανακοπή 
μιας πτώσης υπό δυσμενείς συνθήκες να 
προκύψει επαφή των ποδιών με το έδαφος.

Κατά την ανάβαση να κλίνετε το σώμα σας 
ελαφριά προς τον ανακόπτη πτώσης (οριζόντια 
έλξη = υποστήριξη πλάτης) διατηρώντας τον έτσι 
ξεκλείδωτο.

• Ανεβαίνετε και κατεβαίνετε ομοιόμορφα, 
αφήνοντας τον ανακόπτη πτώσης να κινηθεί 
μαζί σας.

• Η σύνδεση στήθους να μένει δίχως φορτίο! 
Διατηρείτε το επάνω σώμα σε κάθετη θέση. 
Εάν το επάνω σώμα ανατραπεί από την 
κανονική θέση (πτώση, λιποθυμία, κτλ.) ο 
πρόσθετος μοχλός ασφάλισης Β μπλοκάρει 
αμέσως!

• Ωθώντας τον ανακόπτη πτώσης με το χέρι 
προς τα επάνω και παίρνοντας μια καθιστή /
κρεμαστή θέση στη ζώνη ανακοπής, ο χρήστης 
μπορεί γρήγορα και ασφαλώς να πάρει μια 
εργονομική θέση ηρεμίας. Δε χρησιμεύει για 
λήψη θέσης εργασίας!

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο ανακόπτης πτώσης πρέπει  να  ε ίναι 
μπλοκαρισμένος, πριν κρεμαστείτε / καθίσετε 
στη ζώνη!

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά τη χρήση του ανακόπτη πτώσης να 
προσέχετε την απρόσκοπτη λειτουργία των 
μοχλών ασφάλισης και των προσαρτημάτων 
τους. Ειδάλλως μπορεί να παύσει να λειτουργεί 
η λειτουργία μπλοκαρίσματος.

• Ο ασφαλισμένος ανακόπτης πτώσης μπορεί 
να λυθεί εύκολα ανεβάζοντας το αυτόματο 
άγκιστρο.

• Κατά την εργασία στη διαδρομή ανάβασης να 
ασφαλίζεστε πάντα επιπρόσθετα με ένα σχοινί 
συγκράτησης κατά EN 358 (π.χ. MANUSTOP) ή 
με ένα σχοινί απόσβεσης πτώσης κατά EN 354 / 
355 (π.χ. BFD 1,5 m). Πλευρική πλάγια ένταση 
επί του ανακόπτη πτώσης δεν επιτρέπεται.

Περίπτωση χρήσης στην προστασία ανάβασης
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RS S ΣΕ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Εάν η σκάλα ανάβασης χρησιμοποιείται 
ταυτόχρονα από περισσότερα άτομα πρέπει να 
τηρείται  μια ελάχιστη απόσταση 3,0 m. 
Περαιτέρω η ανάλυση κινδύνων του φορέα 
εκμετάλλευσης / επιχειρηματία πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη εν όψη του αριθμού χρηστών.

• Λυθείτε από τον ανακόπτη πτώσης μόνο, όταν 
δεν υφίσταται κίνδυνος πτώσης. Ενδχ. 
χρησιμοποιήστε ενδιάμεση ασφάλιση με 
αναδέτη.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΑΚΟΠΤΗ ΠΤΩΣΗΣ

Θ  Πλησιάστε με τον ανακόπτη πτώσης το μοχλό 
ασφάλισης, αλλά μην τον αναρτείτε στο πείρο 
ασφάλισης. Ενδχ. πάτε τον ανακόπτη πτώσης 
πάλι λίγο προς τα πίσω. 

  Πιέστε τη λαβή μοχλού ασφάλισης λίγο προς 
τα πίσω και κρατήστε τη θέση.

  Ο πείρος ασφάλισης στο προφίλ „C“ έχει 
επανέρθει και απελευθερώνει το προφίλ „C“.

  Ωθήστε τον ανακόπτη πτώσης προς το τέλος 
του προφίλ „C“ και εξάγετέ τον.

  Αφήστε τη λαβή, ο μοχλός ασφάλισης πρέπει 
ν α  ε π ι σ τ ρ έ ψ ε ι  α υ τ ό μ α τ α  σ τ η  θ έ σ η 
ασφάλισης.

ΕΞΟΔΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΔΙΑΔΟΚΙΔΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ι  Φέρτε τον ανακόπτη πτώσης έως λίγο κάτω από 
τον αναστολέα ανάβασης. Αναρτήστε σε ένα 
σημείο ανάρτησης κατά EN 795 ενδιάμεση 
ασφάλιση μέσω αναδέτη ή άμεσα στην ασφάλεια 
πτώσης της εγκατάστασης οροφής. Τώρα ανοίξτε 
τον αναστολέα ανάβασης και εξάγετε τον 
ανακόπτη πτώσης από τη σιδηροτροχιά της 
σκάλας ανάβασης.Η κατάβαση μέσω εξόδου 
οροφής γίνεται σε αντίστροφη σειρά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στην περίπτωση αθέτησης των υποδείξεων 
ασφαλείας υφίσταται κίνδυνος θάνατος!
• Τα ΜΑΠ να μη χρησιμοποιούνται έστω και με 

μικρά ελαττώματα.
• Ελαττωματικά, καταπονημένα από πτώση, 

αμφίβολα ΜΑΠ και συσκευές ασφαλείας 
πρέπει να αποσύρονται αμέσως από τη 
χρήση. Έλεγχος μόνο από ειδήμονα και/ή από 
γραπτά εξουσιοδοτημένο συνεργείο της BOR-
NACK. Ο έλεγχος πρέπει να τεκμηριώνεται στο 
δελτίο ελέγχου. Συνέχιση της χρήσης μόνο μετά 
από γραπτή έγκριση από ειδήμονα.

• Απαγορεύονται οι αυθαίρετες τροποποιήσεις 
ή επισκευές.

• Η οριζόντια διαδρομή (ανακόπτης πτώσης έως 
σημείο ανάρτησης A ή B) δεν επιτρέπεται να 
επιμηκύνεται ή να συντμείται.
 - οριζόντια διαδρομή A για RS S05 = 155,0 mm
 - οριζόντια διαδρομή A για RS S05 Swivel = 190,0 mm

• Η προστασία με πρόσδεση είναι τμήμα των 
μέσων ατομικής προστασίας έναντι πτώσης 
και πρέπει να ανήκει σε συγκεκριμένο άτομο.

• Τα ΜΑΠ επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
μόνο από καταρτισμένα άτομα, εξοικειωμένα 
με την ύλη και τον ασφαλή χειρισμό και 
ενημερωμένα για πιθανούς κινδύνους κατά τη 
χρήση των.

• Σύμφωνα με τις προδιαγραφές πρόληψης 
ατυχημάτων (ΠΠΑ) απαιτείται για χρήστες 
ΜΑΠ έναντι πτώσης (κατηγορία ΙΙΙ) θεωρητική 
κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση. Για το 
σκοπό αυτόν ωφεληθείτε από την κατάρτιση 
και εκπαίδευση των κέντρων εξάσκησης  
BORNACK: hotline@bornack.de.

• Ε ξ α ρ τ ή μ α τ α  ά λ λ ω ν  κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ώ ν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο με 
έγκριση της BORNACK και δεν επιτρέπεται να 
επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία και την 
ασφάλεια του μέσου προστασίας.

• Ενδυμασία και  υποδήματα πρέπει  να  

 
προσαρμόζονται στις καιρικές συνθήκες κατά 
τη χρήση.

• Χρήση μόνο σε άψογη κατάσταση υγείας.
• Περιορισμοί λόγω υγείας μπορούν να 

επιδράσουν αρνητικά στην ασφάλεια του 
χρήστη κατά την εργασία σε ύψη ή βάθη.

• Περιορισμοί  λόγω υγείας  (π .χ .  λήψη 
φαρμάκων η αλκοόλης, προβλήματα καρδιάς, 
κυκλοφορικού) μπορούν να επιδράσουν 
αρνητικά στην ασφάλεια του χρήστη κατά την 
εργασία σε ύψη ή βάθη.

• Προστατεύετε το ΜΑΠ κατά αποθήκευση, τη 
χρήση και τη μεταφορά από επίδραση 
θερμότητας (π.χ .  φλόγα ή σπινθήρες 
ηλεκτροκόλλησης, καύτρα τσιγάρων) καθώς 
και χημικές ουσίες (π.χ. οξύ, αλκαλικό διάλυμα, 
έλαια, κτλ.) και μηχανικές επιδράσεις (π.χ. 
κοφτερές ακμές).

• Πριν την έναρξη της εργασίας πρέπει να 
καταρτίζεται σχέδιο μέτρων διάσωσης από το 
αρμόδιο πρόσωπο. Σε αυτό πρέπει να 
καθορίζεται, πως θα γίνει ταχεία και ασφαλής 
διάσωση ατόμου και πως θα διασφαλίζεται η 
παροχή πρώτων βοηθειών. Η διάσωση πρέπει 
να γίνεται εντός 10 έως 30 λεπτών. Η BORNACK 
σας υποστηρίζει στην κατάρτιση ατομικά 
προσαρμοσμένων σχεδίων διάσωσης και τα 
ενσωματώνει στη διεξαγόμενη εξάσκηση.  
hotline@bornack.de

• Πρέπει  να τηρούν ται  ο ι  κατά τόπους 
προδιαγραφές ασφαλείας (π.χ. στη Γερμανία οι 
οδηγίες των επαγγελματικών συνεταιρισμών 
B G R  1 9 8  κα ι  B G R  1 9 9 )  κα θ ώ ς  κα ι  ο ι 
προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων (ΠΠΑ) 
του εκάστοτε κλάδου.

• Θερμοκρασία χρήσης: -30 °C έως +80 °C.
• Λάβετε υπόψη τη συμβατότητα με τα άλλα 

εξαρτήματα των ΜΑΠ.
• Τα ΜΑΠ αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται 

πάντα με ζώνη ανακοπής κατά EN 361.
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ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Συμμόρφωση με την οδηγία ΕΚ 89/686/ΕΟΚ.

Εξέταση τύπου και επιτήρηση παραγωγής 
από:
DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstr. 9, 
D-44809 Bochum
CE 0158

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο 
κατά DIN EN ISO 9001.

Επιτήρηση παραγωγής από κοινοποιημένο 
οργανισμό της κατηγορίας III

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

Ο έμπορος πρέπει να φροντίζει για την παροχή 
των οδηγιών χρήσης στη γλώσσα της χώρας 
προορισμού. Η εκάστοτε μετάφραση πρέπει να 
εγκρίνεται από την BORNACK.

ΣΕΡΒΙΣ

Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την 
ασφαλή χρήση αυτού του ΜΑΠ ή επιπρόσθετες 
υπηρεσίες της BORNACK, όπως:
• Ανάλυση κινδύνων
• Σχέδια διάσωσης
• Καταρτίσεις και εξασκήσεις
• Έλεγχος από ειδικούς

Απευθυνθείτε παρακαλώ με την ερώτησή σας 
στο email: hotline@bornack.de 
Θα σας βοηθήσουμε με ευχαρίστηση!

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Το προκείμενο ΜΑΠ πρέπει να ελέγχεται 
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο από έναν ειδικό. 
Το αποτέλεσμα πρέπει να τεκμηριώνεται στο 
δελτίο ελέγχου στο τέλος των οδηγιών χρήσης 
αυτών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Κινητά εξαρτήματα σε αυτόματα άγκιστρα και 
άλλες συσκευές να διατηρούνται ευκίνητα με 
σωστό λάδωμα.

• Μη χρησιμοποιείτε λίπος. Τα έδρανα είναι 
ρουλεμάν διαρκούς λίπανσης. Αρθρώσεις να 
λιπαίνονται ελαφριά με (άνευ ρητίνης) λάδι 
ραπτομηχανής.

• Η συντήρηση να διεξάγεται αποκλειστικά από 
ειδικευμένο προσωπικό. Τηρείτε απαρέγκλιτα 
τις υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης αυτές.

• Τα  π ε ρ ι π ο ι η μ έ ν α  μ έ σ α  π ρ ο σ τ α σ ί α ς 
διατηρούνται περισσότερο!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

• Υγρά ΜΑΠ να στεγνώνονται με αερισμό, όχι με 
τεχνητές πηγές θερμότητας. Μεταλλικά 
εξαρτήματα να στεγνώνονται με πανί.

• Ρυπαρά υφασμάτινα εξαρτήματα (π.χ. ζώνες 
ανακοπής, σχοινιά, κτλ.) να καθαρίζονται με 
χλιαρό νερό και λίγο απαλό απορρυπαντικό. 
Στη συνέχεια να ξεπλένονται με άφθονο νερό 
κα ι  να  σ τ ε γ ν ώνον τα ι  σ τον  α έρ α .  Δ ε ν 
επιτρέπονται άλλα απορρυπαντικά!

• Γι α  ε νδ χ .  α π ολύ μ α νσ η  α π ε υ θ υ ν θ ε ί τ ε 
παρακαλώ στο email: hotline@bornack.de 

• Μετά από επαφή με αλμυρό νερό το ΜΑΠ να 
διατηρείται υγρό, ώσπου να μπορεί να 
ξεπλυθεί με άφθονο αποσταγμένο νερό.
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ΔΙΑΦΟΡΑ

• Ρυπαρές συσκευές να σκουπίζονται με ένα 
πανί και να καθαρίζονται, βουρτίζονται ή να 
ξεπλένονται με χλιαρό νερό και λίγο απαλό 
απορρυπαντικό. Δεν επιτρέπονται άλλα 
απορρυπαντικά.

• Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο 
αέρα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ / ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΥΣΗΣ

Συστάσεις για τη χρήση ΜΑΠ έναντι πτώσης στο 
βιομηχανικό τομέα:

Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης πριν την 
πρώτη χρήση:
έως 3 έτη

Μέγιστη διάρκεια χρήσης μετά την πρώτη 
χρήση:
έως 8 έτη

Εφικτή η επιμήκυνση της διάρκειας χρήσης με 
τα κ τ ι κο ύ ς  ε λ έ γ χο υ ς  α π ό  ε ι δ ι κο ύ ς  κα ι 
αντικατάσταση με τον καιρό φθειρόμενων 
εξαρτημάτων (κόπωση ιμάντα).

Η εντατική χρήση και/ή ακραίες συνθήκες 
χρήσης όπως π.χ. κοφτερές ακμές, χημικές 
επιδράσεις, κτλ. οδηγούν για λόγους ασφαλείας 
σε μειωμένη διάρκεια χρήσης. Ο επιχειρηματίας 
πρέπει να εξασφαλίσει την ανάλυση κινδύνου 
του χώρου εργασίας.

Ο επιχειρηματίας πρέπει να τεκμηριώνει την 
πρώτη χρήση στο δελτίο ελέγχου ή στο 
ημερολόγιο σχοινιού για να διασφαλίζει την 
τήρηση των μέγιστων προθεσμιών.

Το δελτίο ελέγχου στο τέλος των οδηγιών χρήσης 
αυτών πρέπει να παρουσιάζεται κατά τον 

τακτικό έλεγχο από ειδικό και συμπληρώνεται 
από αυτόν.

Πρέπει να δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις 
συνήθεις περιπτώσεις χρήσης.

Θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στο 
σύγγραμμα της BORNACK „Ablegereife von tex-
tilen PSA-Komponenten“ (Ωριμότητα παύσης 
υφασμάτινων εξαρτημάτων ΜΑΠ) στη σελίδα 
www.bornack.de.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

• Για λόγους ευθύνης επισκευές επιτρέπεται να 
γίνονται μόνο από τον κατασκευαστή ή από 
εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

• Ε π ι τ ρ έ π ε τα ι  μ ό νο  η  χρ ή σ η  γ ν ή σ ι ω ν 
ανταλλακτικών του κατασκευαστή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

• Υγ ρ ό  Μ Α Π  ν α  σ τ ε γ ν ώ ν ε τα ι  π ρ ι ν  τ ην 
αποθήκευση.

• Αποθήκευση σε ξηρό χώρο, με προστασία από 
το φως.

• Το ΜΑΠ να μην αποθηκεύεται κοντά σε 
θέρμανση. Διαρκής επίδραση θερμοκρασιών 
άνω των +50 °C επιδρούν αρνητικά στην 
αντοχή των υφασμάτινων υλικών και μειώνουν 
τη διάρκεια ζωής.

• Το ΜΑΠ δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με 
δραστικές ουσίες (έλαια, γράσα, οξέα, χημικά, κτλ.).

• Προστατευμένη αποθήκευση στο βαλιτσάκι ή 
τσαντάκι συσκευής.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

• Προστατευμένη μεταφορά στο βαλιτσάκι ή 
τσαντάκι συσκευής.
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ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΗΜΑΣΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η σήμανση του προκείμενου ΜΑΠ 
περιέχει τα παρακάτω στοιχεία.
Σήμανση θήκη ετικέτας:

Σήμανση βασικό σώμα:

Κωδικός QR

Αρ. σειράς

Λογότυπο

Επαφή

Όνομα προϊόντος /
τύπος προϊόντος

Φορά 
κίνησης
Επάνω

Παρτίδα

   
  N

o.
 1

18
94

  K
 10

/1
2

Ch. Q/JJJJ-0000 
SN.000

ΛογότυποΌνομα 
προϊόντος
Είδος 
προϊόντος

Σήμανση CE

Διαβάστε / 
τηρείτε τις 
οδηγίες 
χρήσης

Επαφή
Πρότυπα

Κατάλληλα 
συστήματα 
ανάβασης

Παρτίδα

Αρ. σειράς

Κωδικός 
QRΩφέλιμο 

φορτίο

Αρ. είδους

Τύπος 
προϊόντος
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UPOBEN

Παρτίδα
Αρ. σειράς

Ωφέλιμο 
φορτίο

Αρ. είδους

Τύπος 
προϊόντος

Εξάρτημα θηλιά σύνδεσης:
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Σήμανση προστατευτική σκάλα ανάβασης LMB:

Λογότυπο

Λογότυπο

Διαβάστε / τηρείτε τις οδηγίες χρήσης

Διαβάστε / τηρείτε τις οδηγίες χρήσης

Διαβάστε / τηρείτε τις οδηγίες χρήσης

Όνομα / τύπος 
προϊόντος

Όνομα / τύπος προϊόντος

Είδος προϊόντος

Πρότυπα

Επαφή

Όνομα / τύπος 
προϊόντος

Φάσμα θερμοκρασίας 
χρήσης

Έτος 
συναρμολόγησης

Κατάλληλα συστήματα προστασίας 
ανάβασης

Σύμβολα επιτρεπτών ανακοπτών 
πτώσης (BORNACK / Skylotec)

Χρήση σκάλας ανάβασης μόνο 
με ανακόπτη πτώσης και ζώνη 
ανακοπής

Χρήση σκάλας ανάβασης μόνο με  
ανακόπτη πτώσης και ζώνη ανακοπής

Χρήση σκάλας ανάβασης μόνο με  
ανακόπτη πτώσης και ζώνη ανακοπής

Κίνδυνος πτώσης! Απαγορεύεται η χρήση 
σκαλών ανάβασης με ύψος πτώσης > 3,0 m 
δίχως διάταξη προστασίας ανάβασης

Κίνδυνος πτώσης! Απαγορεύεται η χρήση 
σκαλών ανάβασης με ύψος πτώσης > 3,0 
m δίχως διάταξη προστασίας ανάβασης

Φάσμα θερμοκρασίας χρήσης

Επισκευή

Έλεγχος

Έτος συναρμολόγησης

Κατασκευή

Λογότυπο

Σύμβολα επιτρεπτών ανακοπτών πτώσης:

Ωφέλιμο 
φορτίο άνα 
άτομο
Ελάχιστη 
απόσταση
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 Σήμανση διάταξη προστασίας ανάβασης:

Είδος προϊόντος

Είδος προϊόντος

Όνομα / τύπος 
προϊόντος

Όνομα / τύπος 
προϊόντος

Όνομα / τύπος 
προϊόντος

Όνομα / τύπος 
προϊόντος

Επαφή

Επαφή

Διαβάστε / τηρείτε τις 
οδηγίες χρήσης

Διαβάστε / τηρείτε τις 
οδηγίες χρήσης

Χρήση μόνο με 
ζώνη ανακοπής

Χρήση μόνο με 
ζώνη ανακοπής

Κατάλληλα 
συστήματα 
ανάβασης

Κατάλληλα 
συστήματα 
ανάβασης

Λογότυπο 
κατασκευαστής 
ανακόπτη 
πτώσης

Λογότυπο 
κατασκευαστής 
ανακόπτη 
πτώσης

Λογότυπο κατασκευαστής 
σύστημα ανάβασης

Λογότυπο κατασκευαστής 
σύστημα ανάβασης

Πρότυπα

Πρότυπα
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Ο  κ α τ ά λ ο γ ο ς  ε λ έ γ χ ο υ  π ρ έ π ε ι  ν α 
συμπληρώνεται πλήρως από τον ειδικό κατά 
τον ετήσιο έλεγχο.

Ο κατάλογος ελέγχου αυτός δεν αξιώνει 
πληρότητα των κριτηρίων ελέγχου και δεν 
αποδεσμεύει τον ειδικό από την δική του 
απόφαση σχετικά με τη γενική κατάσταση.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1ο έτος

2ο έτος

3ο έτος

4ο έτος

5ο έτος

6ο έτος

7ο έτος

8ο έτος

9ο έτος

10ο έτος

Ημ / νία Υπογραφή
Επόμενος 
Έλεγχος Λόγος ελέγχου

Τύπος RS S05: _______________________

Ημ / νία κατασκευής: _________________

Αρ. σειράς: _________________________

Ημ / νία αγοράς: _____________________ 

Ημ / νία 1ης χρήσης: __________________

Ωριμότητα παύσης το αργότερο: _________
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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ

 

Παρακαλώ συμπληρώστε:

1ο 
έτος

2ο 
έτος

3ο 
έτος

4ο 
έτος

5ο 
έτος

6ο 
έτος

7ο 
έτος

8ο 
έτος

9ο 
έτος

10ο 
έτος 

Ιμάντα ζώνης δίχως βλάβη

Δίχως χημική ρύπανση

Ραφές δίχως βλάβη

Καμία παραμόρφωση σε 
μεταλλικά μέρη

Αυτόματα άγκιστρα 
υφίστανται και λειτουργούν

Κατάσταση ελατηρίων /
πιρτσινιών / αξόνων εντάξει

Δίχως βλάβες διάβρωσης

Ευκινησία λειτουργίας 
αρπαγής

Έλεγχος λειτουργίας: Κίνηση / 
Πιάσιμο

Μηχανικές βλάβες

Ετικέτα αναγνώσιμη

Οδηγίες χρήσης υφίστανται

Τροχαλίες-οδηγοί 
λειτουργούν / δίχως βλάβη

Εντάξει

Αποκλείεται
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Ο  κ α τ ά λ ο γ ο ς  ε λ έ γ χ ο υ  π ρ έ π ε ι  ν α 
συμπληρώνεται πλήρως από τον ειδικό κατά 
τον ετήσιο έλεγχο.

Ο κατάλογος ελέγχου αυτός δεν αξιώνει 
πληρότητα των κριτηρίων ελέγχου και δεν 
αποδεσμεύει τον ειδικό από την δική του 
απόφαση σχετικά με τη γενική κατάσταση.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1ο έτος

2ο έτος

3ο έτος

4ο έτος

5ο έτος

6ο έτος

7ο έτος

8ο έτος

9ο έτος

10ο έτος

Ημ / νία Υπογραφή
Επόμενος 
Έλεγχος Λόγος ελέγχου

Τύπος σιδηροτροχιάς  /σκάλας: _________

Ημ / νία κατασκευής: _________________

Αρ. σειράς: _________________________

Ημ / νία αγοράς: _____________________ 

Ημ / νία 1ης χρήσης: __________________

Ωριμότητα παύσης το αργότερο: _________
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1ο 
έτος

2ο 
έτος

3ο  
έτος

4ο 
έτος

5ο 
έτος

6ο 
έτος

7ο 
έτος

8ο 
έτος

9ο 
έτος

10ο 
έτος

Σήμανση και προειδοποιητικές 
υποδείξεις υφίστανται

Διεξάχθηκε δοκιμαστική 
ανάβαση

Καμία βλάβη / στρέβλωση στη 
σιδηροτροχιά ασφαλείας / 
σκάλα ανάβασης

Θηλιές ανάρτησης δίχως βλάβη

Μοχλοί στερέωσης και 
αναρτήσεις δεν παρουσιάζουν 
κόπωση υλικού

Σύνδεση προφίλ „C“ εντάξει, 
διάκενο μεγ. 0-3,0 mm

Ασφάλιση εισαγωγής 
μονταρισμένη αριστερά στην 
αρχή διαδρομής ανάβασης
Σταθερός αναστολέας ανάβασης 
στο τέλος διαδρομής ανάβασης 
υφίσταται και λειτουργεί

Σταθερός αναστολέας ανάβασης 
στην αρχή διαδρομής ανάβασης 
υφίσταται και λειτουργεί

Ενδχ. συναρμολογημένοι μοχλοί 
ασφάλισης σωστά 
απενεργοποιημένοι και εντάξει

Εξέδρα στάσης σε απόσταση  
6 m εντάξει και λειτουργεί

Σκάλα ανάβασης ασφαλείας και 
σιδηροτροχιές δίχως ρύπανση

Κοχλιώσεις πλήρεις / δίχως 
βλάβη / καλά σφιγμένες

Δίχως ξένα εξαρτήματα στην 
σκάλα ανάβασης / τα στοιχεία 
στερέωσης

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ

 

Παρακαλώ συμπληρώστε:
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1ο 
έτος

2ο 
έτος

3ο 
έτος

4ο 
έτος

5ο 
έτος

6ο 
έτος

7ο 
έτος

8ο 
έτος

9ο 
έτος

10ο 
έτος

Χρησιμοποιήθηκαν μόνο 
αυθεντικά εξαρτήματα

Οδηγίες χρήσης υφίσ τανται

Εντάξει

Αποκλείεται

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ

 

Παρακαλώ συμπληρώστε:
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

   

Δήλωση συμμόρφωσης CE 
 
 
 
Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος, με έδρα στην ΕΕ, αντιπρόσωπός του 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Deutschland 
 
δηλώνει δια της παρούσης, ότι το παρακάτω αναφερόμενο μέσο ατομικής προστασίας 

 
Διατάξεις προστασίας ανάβασης με σταθερό οδηγό  
EN 353-1:2002 CNB/P/11.073 
Τύπος:     RAILSTOP RS S  

 
πληρεί τις απαιτήσεις της οδηγίας ΕΚ 89/686 ΕΟΚ και, εάν συντρέχει, αντιστοιχεί στο, σε εθνικό 
δίκαιο εναρμονισμένο, πρότυπο EN 353-1:2002 (σύμφωνα με το Άρθρο 8.4. του μέσου ατομικής 
προστασίας), καθώς και τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του καταλόγου μέτρων CNB/P/11.073

 
•  είναι ταυτόσημο με το μέσο ατομικής προστασίας, που είναι αντικείμενο της

πιστοποίησης τύπου CE
Αρ. ZP/B092/13 

  
   
  

  
• έκδοση από

DEKRA EXAM GmbH
Αρχή πιστοποίησης CE 0158
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum

 
  

         
 
 

 
•  υπόκειται στην επιτήρηση παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 11, σημείο Α της οδηγίας 

EΚ 89/686 ΕΟΚ, επιτηρούμενο από την κοινοποιημένη αρχή ελέγχου
DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum

  
  

 
 

 
 
10.02.2013 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 

 
Klaus Bornack  
Διεύθυνση επιχείρησης 



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Germany

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
Εξοπλισμός για την ασφάλιση  
και διάσωση σε ύψη και βάθη

SAFEPOINT
Μόνιμα συστήματα ασφάλισης  
για αρχιτέκτονες και βιομηχανία
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