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RAILSTOP RS S
Aizsardzības ierīce kāpšanai ar vadāmu  
kritiena aizturētāju RAILSTOP RS S05

ĪSS APRAKSTS 

ATBILSTOŠA LIETOŠANA

Kritiena aizturētājs RS S05 tiek lietots kopā ar 
drošības jostu pēc DIN EN 361 standarta, ar 
centrālo vidukļa augstuma cilpu, kas saukta arī 
par priekšējo stiprinājuma cilpu, kā arī ar krūšu 
augstuma drošības cilpu, un ir paredzēts tikai 
cilvēka nodrošināšanai kāpjot pa pieslienamām 
kāpnēm.

Pielietošanā ir vajadzīgas atbilstošas zināšanas 
par rīkošanos ar individuālo aizsargaprīkojumu 
pret kritieniem un par rīcības riskiem kritienu 
iespējamās vietās. 

Kritiena aizturētāju RS S05 drīkst izmantot tikai 
kopā ar pārbaudītu slīdes vadotni.
Šo individuālo aizsardzības aprīkojumu drīkst 
izmantot tikai vertikāli. Kāpņu slīpuma leņķis 
drīkst būt maksimāli starp 75° un 103,5°. 

• Maksimālais lietotāju skaits: 1 cilvēks uz vienu 
kritiena aizturētāju.

• Maksimālais lietotāja svars, ieskaitot apģērbu 
un aprīkojumu 150,0 kg.

• Minimālais lietotāja svars, ieskaitot apģērbu 
un aprīkojumu 50,0 kg.

• Lietošanas temperatūra +80°C līdz -30°C.

Jebkura cita pielietošana tiek uzskatīta kā 
neatbilstoša. Par zaudējumiem firma BORNACK 
neuzņemas atbildību. Risku uzņemas tikai 
lietotājs.

PIEMĒROTIE KĀPŠANAS SISTĒMAS  
KOMPONENTI RS S

• Kāpņu veidi: 
 - LMB Tr280, LMB Tr273,3 
 - LMB Tr280 CC, LMB Tr273,3 CC 

• Vadotņu veidi: 
 - LMB vadotne, C-profils 
 - LMB vadotne, C-profils CC 

• Vadotņu stiprinājumi ar attālumu 1,1 m vai 
kāpņu stiprinājumi ar attālumu 1,7 m 

• Vadotņu gala bloķētāji, neizjaucami vai  
izjaucami, augšā vai apakšā 

• Vadotņu savienotāji 
• Aizbīdnis 
• Kritiena aizturētājs BORNACK RS S05 
• Kāpņu laukumiņš (saliekams) 
• Kāpšana uz jumta ar stiprinošo uzgali 

Vairāk informācijas jūs varat atrast minēto 
palīgmateriālu aprakstos. 

Montāžas instrukcija dažādiem kāpņu veidiem ir 
pieejama atsevišķi. 

Tiesības uz izmaiņām tehniskajā informācijā rezervētas



LV

Norādes par kāpņu marķējumu atrodamas 
16/17 lapā.

KRITIENA AIZTURĒTĀJA APDARE

• Ergonomisks alumīnija korpuss. 
• Atsevišķi bloķētāji pret krišanu un pret 

izkrišanu: 
 - B l o ķē t ā j s  A  „ Kā p š a n a“  a r  ka r d ā n a  
šarnīru un,atkarībā no izpildījuma, ar 
drošības āķi no tērauda vai ar drošības āķi  
no alumīnija, ar Twistlock-Plus aizslēgu un 
šarnīrsavienojumu.

 - Bloķētājs B „Horizontālā vilce“ ar tekstila 
savienotājcilpu un drošības āķi ar Twistlock 
aizslēgu no alumīnija.

• Bezmaksas apkope gultņiem, veltņiem un 
šarnīriem.

ZPIEDERUMI

• Drošības jostai pēc EN 361 standarta ir divas 
priekšējas cilpas (cilpa krūškaula augstumā, 
priekšējā cilpa pie vidukļa jostas), piem. FS4T. 
Drošības josta nav savietojama ar elastīgajām 
saitēm.

ĪSS APRAKSTS 
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Kardāna šarnīrs
Slīdveltnis

Ergonomiska forma

Bloķētājs B 
„Horizontāla vilce“

Lielais vadāmais veltnis 
ar lodveida gultni

Drošināšanas tapa 
pret pretēju ievirzīšanu 
vadotnē

Etiķetes vieta /
Marķējums

Atdures punkts B 
krūšu cilpai ar savienojošo 
saiti un karabīnes āķi

Atdures punkts A 
priekšējai stiprinošai cilpai 
(daudzfunkciju / kāpšanas cilpa pie 
vidukļa jostas) Padrošinošs drošības āķis

Bloķētājs A 
„Kāpšana“

Marķējums

RS S05 ART.NR.: 361 065

Pamatkorpuss

OBEN
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Kardāna šarnīrs
Slīdveltnis

Ergonomiska forma

Bloķētājs B 
„Horizontāla vilce“

Lielais vadāmais veltnis 
ar lodveida gultni

Drošināšanas tapa 
pret pretēju ievirzīšanu 
vadotnē

Etiķetes vieta /
Marķējums

Atdures punkts B 
krūšu cilpai ar savienojošo 
saiti un karabīnes āķi

Atdures punkts A 
priekšējai stiprinošai cilpai 
(daudzfunkciju / kāpšanas cilpa pie 
vidukļa jostas) Padrošinošs drošības āķis

Bloķētājs A 
„Kāpšana“

Marķējums

RS S05 SWIVEL ART.NR.: 361 075

Pamatkorpuss

OBEN
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KĀPNES IEVIRZES DROŠINĀTĀJS /
KĀPŠANAS BLOĶĒTĀJS

BLOĶĒTĀJS

AIZBĪDNIS

KĀPŅU LAUKUMIŅŠ

Aiztures ķīlis

Aiztures 
ķīlis

Aiztures 
ķīlis

Ievirzes 
drošinātājs

Pakāpiens

C profila vadotne

Pakāpiens

Pakāpiens

Kāpņu gals

Kāpņu sākums

Bloķētājs

Aizbīdnis

Kāpņu 
laukumiņš
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  Pirms katras lietošanas reizes  
noteikti jāveic pārbaude!

 

• Ja pārbaudes laikā ierīcei tiek konstatēts pat 
vismazākais defekts, tad šo ierīci vairs nedrīkst 
lietot. Bojājumu un darbības traucējumu 
gadījumā ierīci nedrīkst lietot un tā ir  
jānogādā ražotājam, resp. uz līgumā norādīto 
darbnīcu pārbaudei. Bojātu ierīci drīkst 
pārbaudīt un labot tikai firmas BORNACK 
darbnīcā.

 

PĀRBAUDE PĒC IZSKATA

• Karabīnes, šarnīri, kniedes, pamatkorpusi, 
bloķētāji, savienotājsaites neuzrāda nekādus 
acīmredzamus bojājumus un tie nav saliekti. 

• Karabīņu aizslēgi un to drošinātāji darbojas 
pareizi.

• Jāpārbauda vai vadotnes, kāpņu stiprinājumi 
un  kritiena aiztures ierīces ir pilnīgi pēc 
komplektācijas. 

• Vadotņu savienotāji ir stingri un attālums 
starp vadotnēm ir maksimāli 3,00 mm 

• Pēdējā lietpratīgā pārbaude nav bijusi senāk 
kā pirms 1 gada. 

• Marķējums ir salasāms. 
• Jāpārbauda vai vadotnes, kāpņu stiprinājumi, 

iekāpšanas un izkāpšanas drošinātāji , 
aizbīdņi, kritiena aizturēšanas ierīces ir pilnīgi 
pēc komplektācijas un nav bojāti. 

• Drošinātāji funkcionē kāpšanas sākumā un 
beigās.

DARBĪBAS PĀRBAUDE

• Kritiena aizturētājs horizontālajā vilcē pie  
cilpas A kustas brīvi un vilcē uz leju apstājas.

• Bloķētājiem un karabīņu āķiem atsperes  
darbojas. 

• Vai karabīņu aizslēgs un tā drošinātājs darbo-
jas pareizi?

NORĀDĪJUMI PIRMS LIETOŠANAS
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UZMANĪBU - BĪSTAMI DZĪVĪBAI:
Lietot tikai piemērotas drošības jostas. 
Pielāgot drošības jostu individuāliem ķermeņa 
izmēriem.

KRITIENA AIZTURĒTĀJA UZLIKŠANA UN 
SASLĒGŠANA

A Virziet kritiena aizturētāju vadotnes profilā 
tās galā vai izņemšanas vietā. Kāpšanas 
bloķētāja aiztures ķīli pavelciet uz leju un  
turiet. 

Tapa atrodas virzienā pa labi, virziet kritiena 
aizturētāju C profilā, garām aiztures ķīlim.  
Ievirzes drošinātājs  novērš nepareizu 
ievietošanu

B Pēc  k r i t ie n a  a iz t u rētāja  iev i rz ī šanas 
bloķētājam ir pašam jānofiksējas bloķēšanas 
pozīcijā. 

C Pavelciet aiztures ķīli uz leju un aizbīdni 
pulksteņa rādītāja virzienā, līdz tas atduras. 
Drošinātāja tapa atrodas virzienā pa labi,  
ievirziet kritiena aizturētāju. Iestrādātais  
Ievirzes drošinātājs  novērš nepareizu 
ievietošanu. Noslēdziet atkal aizbīdni!  
Savirziet ierīci atpakaļ izejas stāvoklī un ļaujiet 
aiztures ķīlim nofiksēties. 

D Raugieties, lai norādes bultiņa būtu uz augšu. 
Kritiena aizturētāja palaišanas brīdī ierīce uz  
vadotnes aizbultējas pati. Pārbaudiet darbību, 
bīdot ierīci ar roku pa vadotni uz augšu un uz 
leju. Atpakaļgaitas kustībā uz leju vai atlaižot, 
ierīcei ir jānobloķējas!

RS S LIETOŠANA
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RS S LIETOŠANA

E Kritiena aizturētāja atdures punktu A iekariniet 
priekšējā stiprinājuma cilpā (drošinātāja -/
multifunkcionāla cilpa) pie vidukļa jostas. 

F Iekariniet kritiena aizturētāju centrālajā 
priekšējā krūšu augstuma cilpā (Atdures 
punkts B). 

UZMANĪBU - BĪSTAMI DZĪVĪBAI:
Atrodoties vertikāli slīdes vadotnē, kritiena 
aizturētāja karabīnes āķim jābūt iekarinātam 
tieši centrālajā drošības jostas cilpā un to 
nekādā gadījumā nedrīkst pagarināt!!!  
Izmantot tikai pareizi montētas slīdes vadotnes. 
Kļūdas gadījumā īpašu uzmanību pievērst 
v a d o t ņ u  s a v i e n o j u m i e m  u n  k ā p ņ u 
stiprinājumiem! 

KOMBINĒŠANA

G Kombinējot šo produktu ar citām daļām, 
pastāv savstarpēja kaitējuma draudi 
l i e t o š a n a s  d r o š ī b a i ,  t ā p ē c  l i e t o j o t 
kombināciju, ir principiāli jāizmanto tikai  
ar CE zīmi marķētas un savietojamas 
i n d i v i d u ā l ā  a i z s a rg a p r ī ko j u m a  p re t  
kritieniem detaļas un glābšanas ierīces.  

E

F

A

B

G
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RS S LIETOŠANA

KRITIENA AIZTURĒTĀJA LIETOŠANA

UZMANĪBU:  
Pirms lietošanas nodrošināt pietiekoši daudz 
brīvas vietas zem lietotāja, lai novērstu 
uzgrūšanos šķērslim vai zemei. 

UZMANĪBU:  
Kāpiena sākumā zemes tuvumā (apm. 1,5m), 
nelabvēlīgos apstākļos kritiena aizturēšanas 
brīdī ir iespējama kāju sadursme ar zemi. 

Kāpjot, viegli iegulieties kritiena aizturētājā 
(horizontālā vilce = muguras balsts) un šādā 
veidā turieties. 

• Vienmērīgi kāpiet augšā un lejā un ļaujiet  
kritiena aizturētājam kustēties līdzi.  

• Nepārslogojiet krūšu apvidu! Turiet ķermeņa 
augšdaļu vertikālā pozīcijā. Gadījumā, ja 
ķermeņa augšdaļa izslīd no normālās pozīcijas 
(sadursmes, samaņas zaudēšanas gadījumā, 
u.c.), tūlīt nobloķējas papildu bloķētājs B. 

• Virzot kritiena aizturētāju uz augšu un 
bloķējot to manuāli, kā arī ieņemot sēdus vai 
karājošos pozīciju drošības jostā, lietotājs var 
ātri un droši iegūt ergonomisku un ērtu 
pozīci ju.  Nav piemērots darba vietas 
pozicionēšanai!  

UZMANĪBU:  
Kritiena aizturētājam jābūt bloķētam pirms 
iesēšanās jostā! 

UZMANĪBU:  
Izmantojot kritiena aizturētāju, jāpievērš 
uzmanība tam, lai netiktu traucēta bloķētāju 
un to  daļu darbība.  Pretējā  gadī jumā 
bloķēšanas funkcija var tikt pārtraukta. 

• Apturēto kritiena aizturētāju var viegli 
atbrīvot, paceļot karabīnes āķi. 

• Strādājot uz kāpnēm vienmēr papildus 
n o d r o š i n i e t i e s  a r  v i r v i  p ē c  E N  3 5 8 
s t a n d a r t a ( p i e m.  M A N U STO P )  va i  a r 
amortizējošo virvi pēc EN 354 / 355 standarta 
(piem. BFD 1,5 m). Sāniska un slīpa kritiena 
aizturētāja noslogošana nav pieļaujama. 

Piemērojamā situācija aizsardzībai kāpjot
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RS S LIETOŠANA

UZMANĪBU:  
Ja kāpnēs atrodas vairāki cilvēki vienlaicīgi, 
jāievēro vismaz 3,0 m liels attālums. Citu 
attālumu gadījumā, jāievēro uzņēmēja analīze 
par apdraudējumu attiecībā uz lietotāju skaitu.

• No kritiena aizturētāja drīkst izkāpt tikai tad, 
kad vairs nepastāv kritiena draudi. Pretējā 
gadījumā, lai nodrošinātos izmantojiet 
savienojošos materiālus.

KRITIENA AIZTURĒTĀJA NOŅEMŠANA

H Piespiediet kritiena aizturētāju cieši pie 
bloķētāja, tomēr neuzsitiet pa aiztures ķīli. Ja 
neizdodas, pavirziet kritiena aizturētāju atkal 
atpakaļ. Kāpšļa bloķētāju nospiediet uz  
aizmuguri un turiet. Aiztures ķīlis ir iestatīts 
atpakaļ C-profilā un C profils ir atbrīvots.   
Pabīdiet kritiena aizturētāju C-profila virzienā 
līdz galam un izņemiet. Atbrīvojiet kāpsli, 
b loķētājam pašam atkal  jāatgr iežas 
bloķēšanas pozīcijā.

KĀPŠANA UZ JUMTA AR STIPRINOŠO  
UZGALVI 

I Pavirziet kritiena aizturētāju nedaudz zem 
bloķētāja. Atdures punktā pēc EN 795  
standarta iekariniet starpdrošinātāju 
savienotāja veidā vai iekariniet tieši jumta 
ierīces drošinātājā.  Tagad atbrīvojiet 
bloķētāju un izņemiet kritiena aizturētāju no 
kāpņu slīdes. Nokāpšana no jumta apgrieztā 
secībā. 
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DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Drošības norādījumu neievērošanas gadījumā 
pastāv apdraudējums dzīvībai! 
• Arī tad, ja ir konstatēti nelieli defekti, 

individuālo aizsargaprīkojuma ierīci (IAI) vairs 
nedrīkst izmantot. 

• Bojāta, sadursmē noslogota, apšaubāma IAI 
vai drošības ierīces nekavējoties jāpārtrauc  
lietot. Kontrole jāveic tikai kompetentai  
personai  un /  vai  BOR NACK rakstiski 
autorizētai līgumā norādītai darbnīcai. Tas ir 
jādokumentē pārbaudes kartē. Tikai pēc  
rakstiskas kompetentas personas atļaujas 
ierīci drīkst lietot turpmāk. 

• Patvaļīga pārveidošana vai labojumi nav 
pieļaujami. 

• Horizontālo distanci (kritiena aizturētājs līdz 
atdures punktam A vai B) nedrīkst pagarināt 
vai saīsināt. 
 - horizontālā distance A ierīcei RS S05  
= 155,0 mm 

 - horizontālā distance A ierīcei RS S05 ar 
šarnīrsavienojumu = 190,0 mm 

• Aizsargvirve ir individuālā aizsargaprīkojuma 
sastāvdaļa, un tā ir jāizdala noteiktam 
cilvēkam. 

• IAI drīkst lietot tikai apmācīti cilvēki, kuri ir 
iepazinušies ar materiālu, ir pārliecināti par 
rīkošanos ar to un ir informēti par iespējamo 
apdraudējumu lietošanas laikā.  

• Atbilstoši nelaimes gadījuma novēršanas  
instrukcijai (NGNI) IAI lietotājam pret III  
kategorijas kritieniem ir nepieciešama 
teorētiska apmācība un praktisks treniņš.  
Izmantojiet BORNACK apmācību centru  
kompetenci: hotline@bornack.de. 

• Citu ražotāju piederumus drīkst izmantot tikai 
ar BORNACK piekrišanu un tie nedrīkst 
ietekmēt aizsargaprīkojuma darbību un 
drošību.

• Apģērbam un apaviem jābūt piemērotiem 
ierīces lietošanai un laika apstākļiem. 

• Lietot ierīci tikai tad, ja veselības stāvoklis ir 
optimāls. 

• Veselības ierobežojumi var ietekmēt lietotāja 
drošību, strādājot augstumā un dziļumā.

• Veselības ierobežojumi (piem., medikamentu 
vai alkohola lietošana, sirds, asinsrites 
problēmas) var ietekmēt lietotāja drošību, 
strādājot augstumā un dziļumā.

• Ierīci uzglabājot, lietojot un pārvadājot, tā ir 
jāsargā no karstuma (piem. metinātāja liesma 
vai dzirksteles, kvēlojošas cigaretes), kā arī 
ķimikāliju (skābes, sārmi, eļļas, u.c.) un 
mehāniskas (asas malas u.c.) ietekmes.

• Pirms darba uzsākšanas atbildīgajai personai 
ir jāizstrādā glābšanas pasākumu plāns. Tajā ir 
jāizklāsta tas, kā cilvēks var ātri un droši glābt 
un kā tiek nodrošināta pirmā palīdzība. 
Glābšanai jānotiek 10 līdz 30 minūšu laikā. 
BORNACK palīdzēs Jums atbilstoša plāna 
izstrādē un iekļaus to apmācību programmā. 
hotline@bornack.de

• Jāievēro vietējie drošības noteikumi (piem. 
Vācijā arodbiedrību vadlīnijas BGR 198 un  
BGR 199), kā arī nozarei atbilstošas nelaimes 
gadījuma novēršanas instrukcijas.

• Lietošanas temperatūra: -30 °C līdz +80 °C. 
• Ievērot ierīces savietojamību ar citām 

aprīkojuma detaļām. 
• Lietojot šo ierīci, bez izņēmuma ir jāizmanto 

standarta EN 361 drošības josta.
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DAŽĀDI

SERTIFIKĀCIJA

Atbilstība EG direktīvai 89/686/EWG.

Konstrukcijas pārbaudi un ražošanas 
pārraudzību veica:
DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstr. 9, D-44809 Bochum
CE 0158

Kvalitātes vadības sistēma sertificēta pēc  
standarta DIN EN ISO 9001.

Ražošanas pārraudzība veikta norādītā III 
kategorijas vietā.

PĀRDOŠANA

Pārdevējiem jārūpējas par to, lai lietošanas  
instrukcija tiktu nodrošināta attiecīgās valsts 
valodā. Katru tulkojumu apstiprina BORNACK.  

SERVISS

Ja jums vēl ir jautājumi par drošu šīs ierīces 
lietošanu vai par papildu pakalpojumiem, ko 
sniedz BORNACK, tādiem kā: 
• Apdraudējuma analīze 
• Glābšanas plāni 
• Apmācības + treniņi 
• Kompetences pārbaudes

Lūdzu sūtiet savus jautājumus uz mūsu  
e-pastu: hotline@bornack.de 
Mēs labprāt Jums palīdzēsim arī turpmāk!

REGULĀRAS PĀRBAUDES

Šī  ierīce vismaz reizi  gadā jāpārbauda  
kompetentai personai. Rezultāts ir jāieraksta 
pārbaudes kartē šīs lietošanas instrukcijas 
beigās.  

APKOPE

• Kustīgās detaļas pie karabīņu āķiem un citām 
ierīcēm jāieeļļo. 

• Nelietot taukus. Gultņi ir ilgstoši ieeļļoti  
lodveida gultņi. Šarnīrus viegli jāieeļļo ar 
šujmašīnu eļļu, kas nesatur sveķus.  

• Apkopi drīkst veikt tikai apmācītas kompetentas 
personas. Stingri jāievēro norādījumi šajā 
lietošanas instrukcijā. 

• Kopts aizsargaprīkojums kalpo ilgāk!

TĪRĪŠANA

• Mitru ier īci  žāvēt ar  gaisu,  nevis  pie 
mākslīgiem siltuma avotiem. Metāla detaļas 
noslaucīt ar lupatu. 

• Netīras tekstila detaļas (drošības jostu,  
virves u.c.) jātīra ar remdenu ūdeni un nelielu 
daudzumu maigas iedarbības tīrīšanas 
līdzekli. Pēc tam izskalot ar lielu daudzumu 
ūdens un izžāvēt gaisā. Citi tīrīšanas līdzekļi 
nav atļauti! 

• Par dezinfekciju lūdzu jautāt e-pastā:  
hotline@bornack.de 

• Pēc kontakta ar sālsūdeni, turēt ierīci tik ilgi 
mitru, līdz to var kārtīgi izskalot ar destilētu 
ūdeni. 

• Netīras ierīces noslaucīt un notīrīt ar lupatu, 
birsti vai remdenu ūdeni un vājas iedarbības 
mazgāšanas līdzekli, izskalot tīru. Citi tīrīšanas 
līdzekļi nav atļauti.  

• Ierīci izpūst ar gaisa plūsmu.
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DAŽĀDI

DARBMŪŽS / UTILIZĀCIJA 

Ieteikumi ierīces lietošanai pret kritieniem 
industriālā nozarē: 

Maksimālais uzglabāšanas ilgums pirms 
pirmās lietošanas: 
līdz 3 gadiem

Maksimālais lietošanas ilgums pēc pirmās 
lietošanas:
līdz 8 gadiem

Lietošanas ilguma pagarināšana ir iespējama, 
veicot regulāras pārbaudes un mainot  
nolietojumam pakļautas detaļas (saišu 
atslābums). 

Intensīva lietošana un / vai ekstrēmi lietošanas 
apstākļi kā asas malas, ķīmiska ietekme u.c. 
drošības pasvērumu dēļ samazina lietošanas 
ilgumu. Uzņēmējam tas ir jāiekļauj darbavietas 
apdraudējuma analīzē. 

Ierakstot pārbaudes kartē pirmo ievadi 
ekspluatācijā, uzņēmējs nosaka maksimālo 
termiņu ievērošanu.  

Pārbaudes karte šīs lietošanas instrukcijas 
beigās ir jāizmanto regulāro pārbaužu laikā un 
to aizpilda kompetenta persona.

 Jāuzrāda informācija par tipiskām situācijām 
lietošanas laikā. 

Sīkāku informāciju jūs atradīsiet mājas lapā  
www.bornack.de sadaļā „Ablegereife von  
textilen PSA-Komponenten“. 

LABOŠANA

• Atbildības uzņemšanās dēļ labojumus drīkst 
veikt tikai ražotājs vai līgumā norādītās 
darbnīcas. 

• Drīkst izmantot tikai ražotāja oriģinālās  
rezerves detaļas.  

UZGLABĀŠANA

• Mitru ierīci pirms uzglabāšanas izžāvēt. 
• Uzglabāt sausu un sargāt no gaismas. 
• Neuzglabāt ierīci apkures iekārtu tuvumā. 

Ilgstoša, vairāk kā +50 °C augsta temperatūra 
negatīvi ietekmē tekstila materiālu izturību 
un saīsina darbmūžu.

• Nepakļaut ierīci  saskarsmei ar stipras 
iedarbības vielām (eļļas, tauki, skābes, 
ķimikālijas, u.c.).

• Droša ierīces uzglabāšana ir tās somā vai 
maisā. 

TRANSPORTĒŠANA

• Droša ierīces transportēšana ir tās somā vai 
maisā.
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DAŽĀDI

PRODUKTA MARĶĒJUMS

Marķējums uz šīs ierīces satur 
sekojošu informāciju.
Etiķetes vietas marķējums: 

Marķējums LMB kāpnes:

QR kods

Sērijas numurs

Zīmols

Kontakti

Produkta 
nosaukums / tips

Vadāmības 
virziens uz 
augšu

Maiņa

   
  N

o.
 1

18
94

  K
 10

/1
2

Ch. Q/JJJJ-0000 
SN.000

ZīmolsProdukta 
nosaukums
Produkta
veids

CE zīme

Lasīt /
ievērot 
norādījumus

Kontakti
Standarti

Piemērotās  
kāpšanas sistēmas

QR kods

Produkta
tips

RA
IL

ST
O

P 
RS

 S
05

 
w

w
w

.b
or

na
ck

.d
e

UPOBEN

Maiņa
Maiņa

Sērijas 
numurs

Sērijas 
numurs

Noslogojums
Noslogojums

Artikula 
numurs

Artikula 
numurs

Produkta tips

Savienotājcilpa:
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Marķējums LMB kāpnes:

Zīmols

Zīmols

Lasīt / ievērot norādījumus

Lasīt / ievērot norādījumus

Lasīt / ievērot norādījumus

Produkta  
nosaukums /
tips

Produkta nosaukums / tips

Produkta veids

Standarti

Kontakti

Produkta  
nosaukums / tips

Lietošanas 
temperatūras  
diapazons

Montāžas 
gads

Piemērotās kāpšanas sistēmas

Pieļaujamo kritiena aizturētāju simboli 
(BORNACK / Skylotec)

Kāpnes izmantot tikai ar kritiena 
aizturētāju un drošības jostu

Kāpnes izmantot tikai ar kritiena  
aizturētāju un drošības jostu

Kāpnes izmantot tikai ar kritiena  
aizturētāju un drošības jostu

Kritiena draudi! Kāpnes augstumā virs 3,0 m 
nedrīkst izmantot bez aizsargaprīkojuma.

Kritiena draudi! Kāpnes augstumā virs 3,0 m 
nedrīkst izmantot bez aizsargaprīkojuma.

Lietošanas temperatūras diapazons

Labošana

Pārbaude

Montāžas gads

Ražošana

Zīmols

Pieļaujamo kritiena aizturētāju simboli:

Noslogojums Minimālais 
attālums
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Marķējums aizsardzības:

Produkta veids

Produkta veids

Produkta 
nosaukums / 
tips

Produkta 
nosaukums / 
tips

Produkta 
nosaukums / tips

Produkta 
nosaukums / tips

Kontakti

Kontakti

Lasīt / ievērot 
norādījumus

Lasīt / ievērot 
norādījumus

Izmantot tikai ar drošības jostu

Izmantot tikai ar drošības jostu

Piemērotās kāpšanas sistēmas

Piemērotās kāpšanas sistēmas

Ražotāja 
kritiena 
aizturētāja 
logo

Ražotāja 
kritiena 
aizturētāja 
logo

Ražotāja kāpšanas sistēmas logo

Ražotāja kāpšanas sistēmas logo

Standarti

Standarti
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Ikgadējās pārbaudes laikā pārbaudes karti 
pilnībā aizpilda kompetenta persona. 

Šī pārbaudes karte neizvirza prasības 
pārbaudes kritēri j iem un neatbrīvo  
kompetento personu no sava lēmuma 
pieņemšanas par kopējo stāvokli.

P Ā R B A U D E S  K A R T E
IKGADĒJAI PĀRBAUDEI

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Datums Paraksts
Nākamā  

pārbaude Pārbaudes iemesls

Tips RS S05: _________________________

Ražošanas datums: __________________

Sērijas numurs: _____________________

Pirkuma datums: ____________________ 

1.lietošanas datums: _________________

Vēlākais utilizācijas datums: ____________

1. gads

2. gads

3. gads

4. gads

5. gads

6. gads

7. gads

8. gads

9. gads

10. gads
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P Ā R B A U D E S  K A R T E
IKGADĒJAI PĀRBAUDEI

 

Lūdzu aizpildīt:

1. 
gads

2. 
gads

3. 
gads

4. 
gads

5. 
gads

6. 
gads

7. 
gads

8. 
gads

9. 
gads

10. 
gads

Jostas saite nav bojāta

Nav ķīmisku traipu

Šuvums nav bojāts

Metāla detaļas nav 
deformētas

Karabīnes āķis atrodas vietā 
un darbojas pareizi

Atsperu, kniežu, asu stāvoklis

Korozijas bojājumu nav

Fiksējošās darbības bez 
traucējumiem

Darbības pārbaude: kustas /
bloķējas

Mehāniski bojājumi

Etiķete salasāma

Lietošanas instrukcija  
pieejama

Vadotne darbojas pareizi /
nav bojāta

Kārtībā

Aizturēts
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Ikgadējās pārbaudes laikā pārbaudes karti 
pilnībā aizpilda kompetenta persona. 

Šī pārbaudes karte neizvirza prasības 
pārbaudes kritēri j iem un neatbrīvo  
kompetento personu no sava lēmuma 
pieņemšanas par kopējo stāvokli.

P Ā R B A U D E S  K A R T E
IKGADĒJAI PĀRBAUDEI

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. gads

2. gads

3. gads

4. gads

5. gads

6. gads

7. gads

8. gads

9. gads

10. gads

Datums Paraksts
Nākamā  

pārbaude Pārbaudes iemesls

Vadotņu / kāpņu veidiem: _____________

Ražošanas datums: __________________

Sērijas numurs: _____________________

Pirkuma datums: ____________________ 

1.lietošanas datums: _________________

Vēlākais utilizācijas datums: ____________
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1. 
gads

2. 
gads

3. 
gads

4. 
gads

5. 
gads

6. 
gads

7. 
gads

8. 
gads

9. 
gads

10. 
gads

Marķējums un brīdinājumi 
pieejami

Veikts izmēģinājums

Vadotne / kāpņu pakāpieni nav 
bojāti / deformēti

Uzliktņi nav bojāti

Stiprinājumu āķi un 
uzkabinājumi neuzrāda 
nolietošanās pazīmes

C-profila savienojumi kārtībā 
Sprauga maksimāli 0-3,0mm 

Ievirzes drošinātājs kāpņu 
sākumā montēts kreisajā pusē

Kāpšanas bloķētāji kāpņu beigās 
ir stingri un darbojas 

Kāpšanas bloķētājs kāpņu 
sākumā pareizi montēts un  
darbojas 

Montētie bloķētāji pareizi 
deaktivēti un ir kārtībā

Kāpņu laukumiņš 6m attālumā 
ir kārtībā un darbojas

Drošības kāpnes un vadotnes 
nav notraipītas

Skrūvējumi ir pilnīgi /  
nav bojāti / ir stingri

Uz kāpnēm un stiprinošajiem 
elementiem nav svešķermeņi

P Ā R B A U D E S  K A R T E
IKGADĒJAI PĀRBAUDEI

 

Lūdzu aizpildīt:
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1. 
gads

2. 
gads

3. 
gads

4. 
gads

5. 
gads

6. 
gads

7. 
gads

8. 
gads

9. 
gads

10. 
gads

Pielietotas tikai oriģinālās 
detaļas

Lietošanas instrukcija pieejama

Kārtībā

Aizturēts

P Ā R B A U D E S  K A R T E
IKGADĒJAI PĀRBAUDEI

 

Lūdzu aizpildīt:
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   CE PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

   

CE Paziņojums par atbilstību 
 
 
 
Ražotājs vai tā autorizēts, ES reģistrēts pārstāvis  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Vācija  
 
ar šo apstiprina, ka zemāk norādītais individuālais aizsargaprīkojums  

 
Aizsargierīces kāpšanai, ieskaitot stingru vadotni   
EN 353-1:2002 CNB/P/11.073 
Tips: RAILSTOP RS S  

 
atbilst direktīvas 89/686 EWG un nacionālā standarta EN 353-1:2002 prasībām 
(atbilstoši pantam 8.4 par individuālo aizsargaprīkojumu), kā arī kataloga CNB/P/11.073
papildu prasībām. 

 

 
 

•  identisks individuālam aizsargaprīkojumam, 
kāds ir sertificēts ar numuru 
Nr. ZP/B092/13 
 

  
   
  

  
•  
  

         
 

sertifikātu izsniedzis 
DEKRA Exam GmbH
Sertifikācijas vieta CE 0158
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bohuma 

 
•  pakļauts ražošanas pārraudzībai atbilstoši direktīvas 89/686 EWG 11.panta A punktam, 

pārrauga pārbaužu institūts  
DEKRA Exam GmbH
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bohuma

  
  

 
 

 
 
10.02.2013 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 

 
Klaus Bornack  
Izpilddirektors  



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Vācija

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

BORNACK Schweiz
Oholten 7
5703 Seon, AG
Šveice

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

FALLSTOP
Aprīkojums drošināšanai un glābšanai 
darbam augstumā un dziļumā  

SAFEPOINT
Fiksētas drošības sistēmas 
arhitektiem un industrijai 

© BORNACK – Tiesības uz izmaiņām tehniskajā informācijā paturētas
Izplatīt, arī fragmentāri, tikai ar rakstisku apstiprinājumu.  
Stand: 04/2014 GAL Nr. 000 002 ebo


