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RAILSTOP RS S
Hoogtebeveiligingsapparaat met meelopend 
opvangapparaat RAILSTOP RS S05

KORTE BESCHRIJVING

REGLEMENTAIR GEBRUIK

Het opvangapparaat RS S05 dient in combinatie 
met een harnas volgens DIN EN 361 met  
centraal beveiligingsoog ter hoogte van de buik, 
ook als ventraal bevestigingsoog aangeduid, en 
met opvangoog ter hoogte van de borst  
uitsluitend voor de beveiliging van een persoon 
bij  het bekl immen of afdalen van een  
veiligheidsladder. Het gebruik veronderstelt 
voldoende kennis van het gebruik van  
persoonlijke valbeschermingsmiddelen en de 
risico’s van werkzaamheden op plaatsen waar 
het risico van naar beneden vallen bestaat.

Het opvangapparaat RS S05 mag uitsluitend in 
combinatie met de gecontroleerde railgeleiding 
gebruikt worden.

Dit persoonlijk beschermingsmiddel mag  
uitsluitend verticaal gebruikt worden. De  
hellingshoek van de ladder mag maximaal  
tussen 75° en 103,5° bedragen.

• Max. aantal gebruikers: 1 persoon per opvang-
apparaat

• Max. gewicht van de gebruiker incl. kleding en 
uitrusting 150,0 kg

• Min. gewicht van de gebruiker incl. kleding en 
uitrusting 50,0 kg

• Gebruikstemperatuur +80 °C tot -30 °C

Ieder ander gebruik geldt als niet reglementair.
De Firma BORNACK is niet aansprakelijk voor 
schade die het gevolg is van niet-reglementair 
gebruik. Het risico hiervoor draagt alleen de 
gebruiker

PASSENDE KLIMSYSTEEMCOMPONENTEN RS S

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

• Railtypes:
 - LMB vangrail, C-profiel
 - LMB vangrail, C-profiel CC

• Railbevestigingen op een afstand van 1,1 m of 
ladderbevestigingen op een afstand van 1,7 m

• Raileindstop, vast of los te maken, telkens  
boven en onder

• Railnaadverbinder
• Klep
• Opvangapparaat BORNACK RS S05
• Rustplatform (uitklapbaar) van de ladder
• Gedeelte dat boven het dak uitsteekt met  

versterking

Technische wijzigingen voorbehouden
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Meer informatie vindt u in de productgegevens 
van de vermelde toebehoren. 

De montage van de verschillende laddertypes 
vindt u in een afzonderl i jke montage- 
handleiding.

Informatie over de markering van de ladders 
vindt u op bladzijde 16/17

UITRUSTING OPVANGAPPARAAT

• Ergonomische behuizing uit aluminium.
• Afzonderlijke pallen tegen vallen en kantelen:

 - Pal A ‘Klimmen’ met cardankoppeling en  
a f h a n ke l i j k  va n  d e  u i tvo e r i n g  m e t  
veiligheidshaak uit staal of aluminium met 
Twistlock-Plus-sluiting en swivel.

 - Pal B ‘Horizontale beweging’ met textiele 
verbindingslus en veiligheidshaak met 
Twistlock-sluiting uit aluminium.

• Onderhoudsvrije lager, rollen en scharnieren.

TOEBEHOREN

• Harnas volgens EN 361 uitgerust met twee  
beveiligingsogen aan de voorkant (sternaal 
oog ter hoogte van het borstbeen, ventraal 
oog aan de buikriem) bijv. FS4T. Harnassen 
met elastische riemen zijn niet compatibel.

KORTE BESCHRIJVING
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Cardankoppeling
Spoorrol

Ergonomische vorm

Pal B 
„Horizontale 
beweging“

Grote looprol
met kogellager

Veiligheidspen tegen 
verkeerd invoeren 
in de rail

Etikethouder /
MarkeringAanslagpunt B 

voor borstoog met 
verbindingsband en 
karabijnhaak

Aanslagpunt A 
voor ventraal bevestigingsoog  
(multifunctioneel oog / beveiligingsoog 
aan de buikriem) Zelfborgende  
veiligheidshaak

Pal A 
„Stijgen“

Markering

RS S05 ART.NR.: 361 065

Basiselement

OBEN
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Cardankoppeling

Etikethouder /
Markering

Aanslagpunt A 
voor ventraal bevestigingsoog  
(multifunctioneel oog / beveiligingsoog 
aan de buikriem) Zelfborgende  
veiligheidshaak

Markering

Spoorrol

Ergonomische vorm

Grote looprol
met kogellager

Veiligheidspen tegen 
verkeerd invoeren 
in de rail

Aanslagpunt B 
voor borstoog met 
verbindingsband en 
karabijnhaak

RS S05 SWIVEL ART.NR.: 361 075

Pal B 
„Horizontale 
beweging“

Pal A 
„Stijgen“

Basiselement

OBEN
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LADDER INSCHUIFBEVEILIGING / KLIMBARRIERE

PAL

KLEP

RUSTPLATFORM

Vastzetbout

Vastzetbout

Vastzetbout
Inschuifbeveiliging

Treeplank

C-profielrail

Treeplank

Treeplank

Einde 

Begin

Pal

Klep

Rustplatform
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  Controle voor ieder gebruik  
absoluut uitvoeren! 

• Indien bij de controle voor gebruik gebreken 
– hoe klein ook – aan het persoonlijk 
beschermingsmiddel vastgesteld worden, 
mag dit beschermingsmiddel niet meer  
gebruikt worden. Bij beschadigingen of  
functiestoringen mag de valbescherming niet 
meer gebruikt worden en moet ze naar de  
fabrikant of erkende dealer gestuurd worden 
voor controle. Gebrekkige persoonlijke  
beschermingsmiddelen mogen uitsluitend 
door een erkende dealer van de firma  
BORNACK gecontroleerd en onderhouden 
worden.

 

ZICHTCONTROLE

• Karabijnhaken, scharnieren, klinknagels,  
basiselementen, pallen, verbindingsband enz. 
vertonen geen zichtbare schade en zijn niet 
verbogen.

• De karabijnsluiting en beveiliging functioneren 
goed.

• Rails, ladderbevestigingen en valbeveiligingen 
op volledigheid controleren.

• Railnaden vast en afstand tussen de rails max. 
3,0 mm.

• Laatste controle door een deskundige is niet 
meer dan 1 jaar geleden.

• Markering is leesbaar.
• Rails, ladderbevestigingen, in-uitstapbeveili-

gingen, kleppen, opvangapparaten op  
volledigheid en op beschadigingen controleren.

• Eindbeveiliging aan begin en einde van de  
ladder aanwezig.

FUNCTIECONTROLE

• Het opvangapparaat loopt bij een horizontale 
beweging aan oog A vrij mee en blokkeert bij 
een neerwaartse beweging.

• Veerfunctie bij pal en karabijnhaak.
• Functioneren de karabijnsluiting en de  

beveiliging goed?

GEBRUIKSINSTRUCTIES
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OPGELET LEVENSGEVAAR:
Gebruik uitsluitend geschikte harnassen.
Harnas aanpassen aan het lichaam van de  
gebruiker.

OPVANGAPPARAAT BEVESTIGEN & SLUITEN

A Opvangapparaat aan het raileinde of aan de 
opening in het railprofiel schuiven.
De vastzetbout van de klimblokkering naar 
achteren uittrekken en vasthouden.

Het opvangapparaat met de stift naar rechts 
wijzend in het C-profiel inschuiven en langs 
de vastzetbout schuiven. De inschuifbeveili-
ging verhindert een verkeerde bevestiging.

B De pal moet automatisch na het schuiven met 
het opvangapparaat in de blokkeerpositie 
terugkeren.

C De vastzetbout naar achteren trekken en de 
klep met de wijzers van de klok tot tegen de 
aanslag zwenken. Het opvangapparaat met de 
veiligheidspen naar rechts inzetten. De  
geïntegreerde inschuifbeveiliging verhindert 
een verkeerde montage. De klep weer sluiten! 
In de doorgangspositie terugzwenken en de 
vastzetbout in de opening laten springen.

D Zorg ervoor dat de pijl naar boven wijst. Bij  
het loslaten van het opvangapparaat  
vergrendelt  het  apparaat  op de rai l  
automatisch. Functiecontrole door manueel 
op- en neerwaarts verschuiven van het  
opvangapparaat langs de rail.  Bij een  
plotselinge beweging naar beneden of loslaten 
moet het apparaat blokkeren!

GEBRUIK VAN RS S
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GEBRUIK VAN RS S

E Aanslagpunt A van het opvangapparaat in het 
ventrale bevestigingsoog (beveiligingsoog / 
multifunctioneel oog) aan de buikriem hangen.

F Bevestigen van het opvangapparaat in het 
centrale voorste aanslagoog op borsthoogte 
(aanslagpunt B).

OPGELET LEVENSGEVAAR:
De karabijnhaak van het opvangapparaat moet 
bij verticale railvoering direct in het centrale  
beveiligingsoog van het harnas gehangen  
worden en mag in geen geval verlengd  
worden!!!
Gebruik uitsluitend reglementair gemonteerde 
railvoeringen. Let bij het betreden vooral op  
railnaadverbindingen en ladderbevestigingen!

COMBINEREN

G Bij de combinatie van dit product met andere 
onderdelen bestaat het risico van nadelige 
wederzijdse beïnvloeding van de gebruiksvei-
ligheid. Daarom is dit gebruik in principe  
uitsluitend in combinatie met CE-gemarkeerde 
en compatibele onderdelen van persoonlijke 
valbeschermingsproducten en reddingsmid-
delen toegestaan.

E

F

A

B

G
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GEBRUIK VAN RS S

GEBRUIK VAN HET OPVANGAPPARAAT

OPGELET:
Voor het gebruik voor voldoende vrije ruimte 
onder de gebruiker zorgen om een botsing met 
een uitspringende hindernis of een val op de 
vloer te verhinderen.

OPGELET:
Bij het begin van de beklimming dicht bij  
de vloer (ca. 1,5 m) kunnen de benen bij het  
o pva n g e n  va n  e e n  va l  i n  o n g u n s t i g e  
omstandigheden contact met de vloer maken.

Bij het klimmen lichtjes in het opvangapparaat 
hangen (horizontale beweging = rugonder- 
steuning) en op deze wijze ontgrendeld houden.

• Gelijkmatig klimmen en afdalen en het  
opvangapparaat laten meelopen.

• De borstverbinding onbelast laten! Het  
bovenlichaam verticaal houden. Als het  
bovenlichaam de normale positie verlaat 
(door een val, bewusteloosheid enz.) blokkeert 
de extra pal B onmiddellijk!

• Door manueel naar boven schuiven en  
blokkeren van het opvangapparaat en door 
aannemen van een zit- / hangpositie in het 
harnas kan de gebruiker snel en veilig een  
ergonomische rustpositie bereiken. Dient niet 
voor werkplaatspositionering!

OPGELET:
Het opvangapparaat moet geblokkeerd zijn 
voor men zich in de riem hangt / plaatsneemt!

OPGELET:
Bij het gebruiken van het opvangapparaat moet 
ervoor gezorgd worden, dat de werking van de 
pallen en hun aanbouwonderdelen niet  
gehinderd wordt.

• Het vergrendelde opvangapparaat kan  
gemakkelijk door optillen van de karabijnhaak 
losgemaakt worden.

• Bij werkzaamheden bij het klimmen altijd een 
met extra veiligheidskabel volgens EN 358 
(bijv. MANUSTOP) of met een valkabel volgens 
EN 354 / 355 (bijv. BFD 1,5 m) beveiligen.  
Zijdelingse belasting op het opvangapparaat 
is niet toegestaan.

Toepassingsvoorbeeld met valbeveiliging
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GEBRUIK VAN RS S

OPGELET:
Indien meerdere personen de ladder tegelijk  
gebruiken moet een minimumafstand van  
3,0 m in acht genomen worden. Bovendien 
moet de risicoanalyse van de exploitant /  
ondernemer met betrekking tot het aantal  
gebruikers in acht genomen worden.

• Zich pas losmaken uit het opvangapparaat als 
er geen valgevaar bestaat. Evt. een tussenbe-
veiliging met verbindingsmiddelen gebruiken.

OPVANGAPPARAAT WEGNEMEN

H Het opvangapparaat tot dicht bij de pal  
schuiven maar niet in de pal laten grijpen. 
Het opvangapparaat desnoods weer een stuk 
terugschuiven.
 Beugel pal terugdrukken en houden.
 De vastzetbout in het C-profiel is teruggezet 
en geeft het C-profiel vrij.
 Het opvangapparaat in de richting van het  
C-profiel-einde schuiven en uitnemen.
 De beugel loslaten, de pal moet automatisch 
weer in de vergrendelpositie springen.

GEDEELTE DAT BOVEN HET DAK UITSTEEKT 
MET VERSTERKING

I Het opvangapparaat tot kort onder de stop 
schuiven. Aan een aanslagpunt volgens  
EN 795 de tussenbeveiliging door middel van 
een verbindingsmiddel of direct in de  
valbeveiliging van het daksysteem hangen. 
Nu de stop openen en het opvangapparaat 
uit de rail van de ladder nemen.
Afdaling via gedeelte dat boven het dak  
uitsteekt in omgekeerde volgorde.
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VEILIGHEIDSBEPALINGEN

Bij niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften 
bestaat levensgevaar!
• Het persoonlijk beschermingsmiddel ook bij 

kleine gebreken niet meer gebruiken.
• Beschadigde, door een val belaste, twijfelach-

tige persoonlijke beschermingsmiddelen of 
veiligheidsapparaten onmiddellijk buiten  
gebruik nemen. De beschermingsmiddelen 
mogen uitsluitend door een deskundige en /
of een door BORNACK erkende dealer  
gecontroleerd worden. Dit moet in de  
controlekaart gedocumenteerd worden. Het 
beschermingsmiddel mag pas weer gebruikt 
worden na een schriftelijke goedkeuring door 
de deskundige.

• Eigenmachtige veranderingen of reparaties 
zijn niet toegestaan.

• De horizontale afstand (opvangapparaat tot 
aanslagpunt A of B) mag niet langer of korter 
gemaakt worden.
 - horizontale afstand A bij RS S05 = 155,0 mm
 - horizontale afstand A bij RS S05 Swivel  
= 190,0 mm

• Het veiligheidstouw maakt deel uit van de 
persoonlijke beschermingsuitrusting tegen 
vallen en is persoonsgebonden (iedere  
gebruiker beschikt over een eigen uitrusting).

• Het persoonlijke beschermingsmiddel mag 
uitsluitend door opgeleide personen gebruikt 
worden, die met het gebruik vertrouwd zijn en 
de mogelijke gevaren bij het gebruik kennen 
en kunnen inschatten.

• Volgens de ongevallenpreventievoorschriften 
(UVV) is voor gebruikers van een persoonlijke 
va l b e s c h e r m i n g  ( c a t e g o r i e  l l l )  e e n  
theoretische opleiding en een praktische  
training noodzakelijk. Gebruik hiervoor de  
opleidings- en trainingscompetentie van de 
BORNACK-opleidingscentra: 
hotline@bornack.de

• Toebehoren van andere fabrikanten mogen 
uitsluitend met toestemming van BORNACK 
gebruikt worden en mogen de werking en  
veiligheid van de beschermingsmiddelen niet 
nadelig beïnvloeden.

• Kleding en schoenen moeten aan het gebruik 
en de weersomstandigheden aangepast  
worden.

• Voer werkzaamheden op hoogte alleen uit bij 
een optimale gezondheid.

• Lichamelijke beperkingen kunnen de veilig-
heid van het gebruik bij werkzaamheden op 
grote hoogte of diepte nadelig beïnvloeden.

• Gezondheidsproblemen (bijv. het gebruik van 
geneesmiddelen of alcohol, hartklachten,  
problemen met de bloedcirculatie) kunnen de 
veiligheid van de gebruiker bij werkzaamhe-
den op grote hoogte of diepte nadelig  
beïnvloeden.

• Het persoonlijk beschermingsmiddel bij  
opslag, gebruik en transport tegen de inwer-
king van hitte (bijv. lasvlammen of -vonken, 
sigarettengloed) en chemicaliën (zuren, logen, 
oliën enz.) en tegen mechanische invloeden 
(scherpe randen e.d.) beschermen.

• Voor het begin van de werkzaamheden moet 
een plan voor reddingsmaatregelen opgesteld 
worden door de verantwoordelijke persoon. 
Daarin moet vastgelegd worden hoe een  
persoon snel en veilig gered kan worden en 
hoe de eerstehulpverlening gegarandeerd 
wordt. Een redding moet binnen 10 tot 30  
minuten uitgevoerd worden.

• BORNACK ondersteunt u met de opstelling 
van reddingsplannen op maat en integreert 
uw reddingsplan in de uit te voeren training. 
hotline@bornack.de 
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VEILIGHEIDSBEPALINGEN

• De plaatselijke veiligheidsvoorschriften (bijv. 
in Duitsland de richtlijnen van de beroeps-
verenigingen BGR 198 en BGR 199) en de  
sectorspecifieke ongevallenpreventie- 
voorschriften (UVV) moeten in acht genomen  
worden.

• Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.
• Compatibiliteit met andere uitrustingsonder-

delen van het persoonlijke beschermingsmid-
del in acht nemen.

• Bij gebruik van dit persoonlijk beschermings-
middel moet altijd een harnas volgens EN 361 
gebruikt worden.
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OVERIGE

TOELATING

Conformiteit met de EG-richtlijn 89/686/EWG.

Typekeuring en productiebewaking door:
DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstr. 9 
D-44809 Bochum
CE 0158

Kwaliteitsmanagementsysteem gecertificeerd 
volgens DIN EN ISO 9001.

Productiebewaking door aangemelde instantie 
categorie III

VERKOOP

De verkoper moet ervoor zorgen, dat de hand-
leiding beschikbaar is in de taal van het land 
van bestemming. De desbetreffende vertaling 
moet door BORNACK goedgekeurd worden.

SERVICE

Voor verdere vragen over het veilige gebruik  
van dit persoonlijke beschermingsmiddel of  
aanvullende services van BORNACK zoals:
• risicoanalyses
• reddingsplannen
• opleidingen + trainingen
• controles door deskundigen

kunt u zich wenden tot onze e-mail-hotline: 
hotline@bornack.de
Wij helpen u graag verder!

REGELMATIGE CONTROLES

Dit persoonlijk beschermingsmiddel moet ten 
minste één keer per jaar door een deskundige 
gecontroleerd worden.
Het resultaat moet in de controlekaart  
achteraan in deze handleiding gedocumen-
teerd worden.

ONDERHOUD

• Beweegbare onderdelen aan karabijnhaken en 
andere apparaten evt. door oliën soepel houden.

• Geen vet gebruiken. Lagers zijn permanent 
gesmeerde kogellagers. De scharnieren evt. 
met (harsvrije) naaimachineolie lichtjes oliën.

• Het onderhoud mag uitsluitend door opgeleide 
deskundige personen uitgevoerd worden. De 
voorschriften in deze handleiding moeten 
strikt nageleefd worden.

• Goed onderhouden beschermingsmiddelen 
kunnen langer gebruikt worden!

REINIGING

• Het vochtige persoonlijke beschermingsmid-
del aan de lucht en niet aan kunstmatige 
warmtebronnen drogen. Metalen onderdelen 
met een doek droogwrijven.

• Vervuilde textiele onderdelen (harnas, kabels 
e n z . )  m e t  l a u w wa r m  wa t e r  e n  wa t  
fijnwasmiddel reinigen. Daarna overvloedig 
spoelen en aan de lucht laten drogen. Andere 
reinigingsmiddelen zijn niet toegestaan!

• Voor een evt. desinfectie kunt u zich tot de  
e-mail-hotline wenden: hotline@bornack.de

• Na contact met zoutwater houdt u het  
persoonlijk beschermingsmiddel zo lang  
vochtig, tot overvloedig met gedestilleerd  
water gespoeld kan worden.
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OVERIGE

• Vervuilde apparaten met een doek schoonma-
ken, uitborstelen of met lauwwarm water en 
evt. fijnwasmiddel reinigen en daarna goed 
spoelen. Andere reinigingsmiddelen zijn niet 
toegestaan.

• Apparaat evt. met perslucht reinigen.

LEVENSDUUR / AFKEURING

Aanbevelingen voor het gebruik van persoon-
lijke valbeveiligingen in de industrie:

Maximale bewaartijd voor het eerste gebruik:  
3 jaar

Maximale gebruiksduur vanaf het eerste  
gebruik: 
8 jaar

Verlenging van de gebruiksduur mogelijk door 
regelmatige controles door een deskundige en 
vervanging van slijtageonderdelen (materiaal-
moeheid van de band).

Intensief gebruik en / of extreme gebruiksom-
standigheden zoals scherpe randen, chemische 
invloeden enz. leiden tot een kortere gebruiks-
duur. De ondernemer moet hier in de risicoana-
lyse van de werkplaats rekening mee houden.

De ondernemer moet door de documentatie 
van de eerste ingebruikneming in de controle-
kaart of het logboek de naleving van de maxi-
mumtermijnen garanderen.

De controlekaart achteraan in deze handleiding 
moet bij de regelmatige controle door een  
deskundige getoond worden en moet door een 
deskundige ingevuld worden.

Er moet informatie gegeven worden over de  
typische gebruikssituaties.

Meer details vindt u op www.bornack.de in het 
BORNACK-document ‘Afkeuring van textiele  
onderdelen van persoonlijke beschermings-
middelen’.

REPARATIES

• Reparaties mogen omwille van de aansprake-
lijkheid uitsluitend door de fabrikant of door 
erkende dealers uitgevoerd worden.

• Er mogen uitsluitend originele vervangonder-
delen van de fabrikant gebruikt worden.

OPSLAG

• Vochtige persoonlijke beschermingsmiddelen 
moeten voor de opslag gedroogd worden.

• Op een donkere en droge plaats bewaren.
• Het persoonlijk beschermingsmiddel niet in 

de buurt van verwarmingen opslaan.
• Permanente temperaturen van meer dan  

+50 °C hebben een negatief effect op de  
stevigheid van het textiele materiaal en  
verkorten de levensduur.

• Het persoonlijk beschermingsmiddel niet met 
agressieve stoffen (oliën, vetten, zuren,  
chemicaliën enz.) in contact laten komen.

• Beschermde opslag in de speciaal voorziene 
koffer of tas.

TRANSPORT

• Beschermd transport in de speciaal voorziene 
koffer of tas.
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PRODUCTMARKERING

De markering op dit persoonlijk 
beschermingsmiddel bevat de 
volgende gegevens.
Markering etikethouder:

Markering basiselement:

QR-code

Serienr.

Logo

Contact

Productnaam /
producttype

Looprichting
Boven

Lot

   
  N

o.
 1

18
94

  K
 10

/1
2

Ch. Q/JJJJ-0000 
SN.000

Logo
Productnaam
Product-
classificatie

CE-teken

Handleiding 
lezen / in 
acht nemen

Contact
Normen

Passende 
ladders

QR-code
Nuttige 
belasting

Artikelnr.
Producttype
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Lot

Lot

Serienr.
Serienr.

Nuttige 
belasting

Artikelnr.
Producttype 

Component verbindingslus:
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Markering hoogtebeveiligingsapparaat:

Logo

Logo

Handleiding lezen / in acht nemen

Handleiding lezen / in acht nemen

Handleiding lezen / in acht nemen

Productnaam / -type

Productclassificatie

Normen

Contact

Productnaam  / -type

Gebruikstemperatuurbereik

Jaar van 
de montage

Passende hoogtebeveiligingssystemen

Symbolen van toegelaten opvangapparaten 
(BORNACK / Skylotec)

Ladder uitsluitend met  
opvangapparaat en harnas  
gebruiken

Ladder uitsluitend met  
opvangapparaat en harnas gebruiken

Ladder uitsluitend met  
opvangapparaat en harnas gebruiken

Valgevaar! Ladders met een valhoogte van 
meer dan 3,0 m mogen niet gebruikt worden 
zonder hoogtebeveiligingsapparaat.

Valgevaar! Ladders met een valhoogte van 
meer dan 3,0 m mogen niet gebruikt worden 
zonder hoogtebeveiligingsapparaat.

Gebruikstemperatuurbereik

Reparatie

Controle

Jaar van de montage

Productie

Logo

Symbolen van toegelaten opvangapparaten: 

Nuttige  
belasting  
p.p.
Minimum- 
afstand

CE-teken

Productnaam / 
-type
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Markering hoogtebeveiligingsapparaat:

Productclassificatie

Productclassificatie

Productnaam / 
-type

Productnaam / 
-type

Productnaam / -type

Productnaam / -type

Contact

Contact

Handleiding lezen / 
in acht nemen

Handleiding lezen / 
in acht nemen

Alleen met harnas 
gebruiken

Alleen met harnas 
gebruiken

Passende 
ladders

Passende 
ladders

Logo
Fabrikant
Opvangapparaat

Logo
Fabrikant
Opvangapparaat

Logo fabrikant Ladders

Logo fabrikant Ladders

Normen

Normen
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De controlelijst moet bij de jaarlijkse  
controle door de deskundige volledig  
ingevuld worden.

Deze controlelijst maakt geen aanspraak op 
volledigheid van de testcriteria en ontslaat 
de deskundige niet van zijn beslissing over 
de volledige toestand.

C O N T R O L E K A A R T
VOOR DE JAARLIJKSE CONTROLE

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

5e jaar

6e jaar

7e jaar

8e jaar

9e jaar

10e jaar

Datum Handtekening
Volgende 
controle Reden van de controle

Type RS S05: ________________________

Productiedatum: ____________________

Serienr.: ___________________________

Aankoopdatum: _____________________ 

Datum van het 1e gebruik: _____________

Afkeuring ten laatste: _________________
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Invullen a.u.b.

1e 
jaar

2e 
jaar

3e 
jaar

4e 
jaar

5e 
jaar

6e 
jaar

7e 
jaar

8e 
jaar

9e 
jaar

10e 
jaar

Riem onbeschadigd

Geen chemische vervuiling

Naden onbeschadigd

Geen vervormingen aan  
metalen onderdelen

Karabijnhaken voorhanden 
en goed functionerend

Toestand van de veren /  
klinknagels / assen i.o.

Geen corrosieschade

Soepele klikfunctie

Functiecontrole: meelopen /
klemmen

Mechanische  
beschadigingen

Etiket leesbaar

Handleiding beschikbaar

Geleidingsrollen  
functioneren goed /  
onbeschadigd

In orde

Afgekeurd

C O N T R O L E K A A R T
VOOR DE JAARLIJKSE CONTROLE
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De controlelijst moet bij de jaarlijkse  
controle door de deskundige volledig  
ingevuld worden.

Deze controlelijst maakt geen aanspraak op 
volledigheid van de testcriteria en ontslaat 
de deskundige niet van zijn beslissing over 
de volledige toestand.

C O N T R O L E K A A R T
VOOR DE JAARLIJKSE CONTROLE

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

5e jaar

6e jaar

7e jaar

8e jaar

9e jaar

10e jaar

Datum Handtekening
Volgende 
controle Reden van de controle

Rails / laddertype: ____________________

Productiedatum: ____________________

Serienr.: ___________________________

Aankoopdatum: _____________________ 

Datum van het 1e gebruik: _____________

Afkeuring ten laatste: _________________
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1e 
jaar

2e 
jaar

3e 
jaar

4e 
jaar

5e 
jaar

6e 
jaar

7e 
jaar

8e 
jaar

9e 
jaar

10e 
jaar

Markering en waarschuwingen 
voorhanden

Er werd een test uitgevoerd

Geen beschadigingen / 
verbuigingen van de  
geleidingsrails / trapladder

Aanslaglussen zijn  
onbeschadigd

Bevestigingsbeugels en  
ophanging vertonen geen  
materiaalmoeheid

C-profielverbinding i.o. 
Opening max. 0-3,0 mm

Inschuifbeveiliging aan het  
begin van de ladder links  
gemonteerd
Vaste stop aan het eind van de 
ladder voorhanden en goed 
functionerend
Stop aan het begin van  
de ladder reglementair  
gemonteerd en goed  
functionerend
Evt. gemonteerde pallen  
reglementair gedeactiveerd en 
i.o.
Rustplatform op een  
afstand van 6 m i.o. en  
goed functionerend

Veiligheidsladder en rails zijn 
vrij van vervuiling

Schroefverbindingen zijn  
volledig/onbeschadigd / zitten 
vast

Geen vreemde delen aan  
ladder / bevestigingselementen

C O N T R O L E K A A R T
VOOR DE JAARLIJKSE CONTROLE

 

Invullen a.u.b.
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1e 
jaar

2e 
jaar

3e 
jaar

4e 
jaar

5e 
jaar

6e 
jaar

7e 
jaar

8e 
jaar

9e 
jaar

10e 
jaar

Er werden uitsluitend originele 
onderdelen gebruikt

Handleiding aanwezig

In orde

Afgekeurd

C O N T R O L E K A A R T
VOOR DE JAARLIJKSE CONTROLE

 

Invullen a.u.b.
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EG-CONFORMITEITVERKLARING

   

CE-conformiteitverklaring 
 
 
 
De fabrikant of zijn erkende, in de EU gevestigde vertegenwoordiger  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Duitsland  
 
verklaart hierbij, dat onderstaand persoonlijk beschermingsmiddel  

 
hoogtebeveiligingsapparaat inclusief vaste geleiding  
EN 353-1:2002 CNB/P/11.073 
type: RAILSTOP RS S  

 
aan de eisen van richtlijn 89/686 EEG voldoet en, indien van toepassing, voldoet aan de in het 
nationale recht geharmoniseerde norm EN 353-1:2002 (in overeenstemming met artikel 8.4. van 
het persoonlijk beschermingsmiddel), en aan de bijkomende voorschriften van CNB/P/11.073

 

 
 

•  identiek met het persoonlijk beschermingsmiddel dat deel uitmaakt v
an CE-typecertificering 
nr. ZP/B092/13

  
   
  

  
• uitgereikt door 

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

 
  

         
 
 

 
•  onderworpen aan de productiecontrole volgens art. 11, punt A van richtlijn 89/686 EEG, 

bewaakt door de aangemelde testinstantie DEKRA Exam GmbH
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum

  
  

 
 

 
 
10 februari 2013 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 

 
Klaus Bornack  
Zaakvoerder  
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Notes:
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Notes:
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Notes:

 



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Duitsland

Tel.  + 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
Zwitserland

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

FALLSTOP
Uitrusting voor het beveiligen en 
redden op grote hoogte en diepte 

SAFEPOINT
Vaste beveiligingssystemen  
voor architecten en industrie

© BORNACK – Technische wijzigingen voorbehouden
Nadruk, ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke goedkeuring.
Laatste aanpassing: 04/2014 GAL Nr. 000 002 ebo


