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RAILSTOP RS S
Dispozitiv de protecţie la urcare  
cu echipamentde siguranţă mobil  
RAILSTOP RS S05

SCURTĂ DESCRIERE

UTILIZAREA CONFORM DESTINAŢIEI

Echipamentul de siguranţă RS S05 serveşte în 
legătură cu o chingă conform DIN EN 361 cu inel 
central de protecţie la urcare la înălţimea  
abdomenului, denumit, de asemenea, inel  
ventral de fixare, şi inel de prindere la înălţimea 
toracelui, exclusiv asigurării unei persoane la 
urcarea sau coborârea pe o scară de protecţie la 
urcare.

Utilizarea presupune cunoştinţe în manipularea 
echipamentului personal de protecţie împotriva 
căderii de la înălţime şi riscurilor rezultate din 
activităţile desfăşurate în zona cu pericol de 
cădere de la înălţime.

Echipamentul de siguranţă RS S05 este permis 
a fi utilizat numai în combinaţie cu ghidajul pe 
şine verificat.
Acest echipament personal de protecţie se va 
utiliza numai pe verticală. Unghiul de înclinare 
al scărilor trebuie să se afle între maxim 75° şi 
103,5°.

• Nr. max. de utilizatori: 1 persoană per  
echipament de siguranţă

• Greutatea max .  a  ut i l izatorului  incl . 
îmbrăcămintea şi echipamentul 150,0 kg

• Greutatea min.  a  ut i l izatorului  inc l . 
îmbrăcămintea şi echipamentul 50,0 kg

• Temperatura de utilizare +80°C până la -30°C

O r i c e  a l t ă  u t i l i z a re  e s t e  co n s i d e rat ă 
neconformă destinaţiei. Firma BORNACK nu 
răspunde pentru daunele care rezultă de aici. 
Riscul pentru aceasta este suportat exclusiv de 
utilizator.

COMPONENTE RS S ADECVATE SISTEMULUI DE 
URCARE

• Tipuri de scară:
 - LMB Tr280, LMB Tr273,3
 - LMB Tr280 CC, LMB Tr273,3 CC

• Tipuri de şine:
 - Şină de siguranţă LMB, profil C
 - Şină de siguranţă LMB, profil CC

• Fixări de şină la distanţă de 1,1 m sau fixări de 
scară la distanţă de 1,7 m

• Blocări finale de şină, fixe sau mobile, sus şi 
jos

• Conector cap la cap de şină

Ne rezervăm dreptul modificărilor tehnice
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• Clapetă de extragere
• Echipament de siguranţă BORNACK RS S05
• Platformă de odihnă (pliabilă) a scării
• Coborâre de pe acoperiş cu traversă de  

consolidare

I n fo r m aţ i i  s u p l i m e nt a re  s e  gă s e s c  î n 
informaţiile despre produs ale accesoriilor  
specificate.

Montarea diferitelor tipuri de scară este descrisă 
în instrucţiunile separate de montaj.

Date despre marcarea scărilor se găsesc la  
pagina 16/17.

DOTARE ECHIPAMENT DE SIGURANŢĂ

• Carcasă ergonomică din aluminiu.
• Clichete separate de blocare împotriva căderii 

şi împotriva basculării:
 - Clichet de blocare A „Urcare“ cu articulaţie 
cardanică şi, în funcţie de varianta de 
execuţie, cu cârlig de siguranţă din oţel sau 
cârl ig de siguranţă din aluminiu cu 
închizătoare Twistlock Plus şi Swivel.

 - clichet de blocare B „tracţiune orizontală“ cu 
buclă textilă de legătură şi cârlig de 
siguranţă cu închizătoare Twistlock din  
aluminiu.

• Lagăre, role şi articulaţii care nu necesită 
întreţinere.

ACCESORII

• Chingă echipată cu două inele frontale de 
protecţie la urcare conform EN 361 (inel  
sternal la înălţimea sternului, inel ventral la 
cureaua pentru abdomen) de ex. FS4T.  
Chingile cu benzi elastice ale chingilor nu sunt 
compatibile.

SCURTĂ DESCRIERE
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Articulaţie
cardanică

Rolă de 
detecţie

Formă ergonomică

Clichet de blocare B
„Tracţiune 
orizontală“

Rolă mare de rulare
cu rulment cu bile

Ştift de siguranţă 
împotriva introducerii 
inversate în şină

Buzunar etichetă / 
marcajPunct de prindere B 

pentru inelul pentru 
torace cu bandă de legătură 
şi cârlig cu carabină

Punct de prindere A
pentru inelul ventral de fixare (inel 
multifuncţional / de protecţie la urcare 
la cureaua pentru abdomen) Cârlig de 
siguranţă cu auto-asigurare

Clichet de blocare A
„Urcare“

Marcare

COD ART. RS S05: 361 065

Corp de bază

OBEN
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Articulaţie
cardanică

Buzunar etichetă / 
marcaj

Punct de prindere A
pentru inelul ventral de fixare (inel 
multifuncţional / de protecţie la urcare 
la cureaua pentru abdomen) Cârlig de 
siguranţă cu auto-asigurare

Marcare

Rolă de
detecţie

Formă ergonomică

Rolă mare de rulare
cu rulment cu bile

Ştift de siguranţă 
împotriva introducerii 
inversate în şină

Punct de prindere B 
pentru inelul pentru 
torace cu bandă de legătură 
şi cârlig cu carabină

COD ART. RS S05 SWIVEL: 361 075

Clichet de blocare B
„Tracţiune 
orizontală“

Clichet de blocare A
„Urcare“

Corp de bază

OBEN
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SCARĂ SIGURANŢĂ ÎMPOTRIVA GLISĂRII ÎN  
INTERIOR / DISPOZITIV DE BLOCARE

DISPOZITIV DE BLOCARE

CLAPETĂ DE EXTRAGERE

PLATFORMĂ DE ODIHNĂ

Bolţ de blocare

Bolţ de 
blocare

Bolţ de 
blocare

Siguranţă 
împotriva glisării 
în interior

Treaptă 
din tablă

Şină profil C

Treaptă
din tablă

Treaptă din tablă

Capăt al căii 
de urcare

Începutul căii 
de urcare

Închizător

Clapetă de 
extragere

Platformă 
de odihnă
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  Efectuaţi controlul în mod obligatoriu 
înainte de fiecare utilizare!  

• În cazul în care la controlul dinaintea utilizării 
se  constată  ce le  mai  mic i  l ipsur i  la  
echipamentul personal de protecţie, nu este 
permisă folosirea acestuia.  În caz de 
deteriorări  sau de disfuncţional ităţi ,  
dispozitivul trebuie scos din uz şi trebuie  
returnat producătorului, respectiv atelierului 
autorizat în scop de verificare. Punerea în 
funcţiune a unui echipament personal de 
protecţie care prezintă lipsuri este permisă 
numai într-un atelier autorizat al firmei  
BORNACK.

 

CONTROLUL VIZUAL

• Carabinele, articulaţiile,niturile, corpul de 
bază, clichetele de blocare, banda de legătură 
nu prezintă daune vizibile şi nu sunt îndoite.

• Închizătoarea cu carabină şi siguranţa  
acesteia sunt funcţionale.

• Verificaţi dacă şinele, fixările de scară şi  
dispozitivele de prindere sunt complete.

• Rezistenţa şinelor la impact şi distanţa dintre 
şine max. 3,0 mm.

• Ultima inspecţie care trebuie efectuată de un 
expert nu este mai veche de 1 an.

• Marcajul este lizibil.
• Verificaţi dacă şinele, fixările de scară, 

siguranţele la urcare şi coborâre, clapetele de 
extragere, echipamentele de siguranţă sunt 
complete şi nu prezintă deteriorări.

• Siguranţa de capăt de la începutul şi capătul 
căii de urcare sunt existente.

CONTROLUL FUNCŢIONAL

• Echipamentul siguranţă rulează la tracţiune 
orizontală la inelul A liber şi se blochează la 
tracţiunea în jos.

• Funcţia arcului la clichetul de blocare şi  
cârligul cu carabină.

• Închizătoarea cu carabină şi siguranţa  
acesteia sunt funcţionale?

INDICAŢII ÎNAINTE DE UTILIZARE
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ATENŢIE - PERICOL DE MOARTE:
Utilizaţi numai echipamente adecvate de 
siguranţă. Reglaţi chinga strâns pe corp la  
dimensiunile personale.

AŞEZAREA ŞI ÎNCHIDEREA ECHIPAMENTULUI 
DE SIGURANŢĂ

A Introduceţi echipamentul de siguranţă  
la capătul şinei sau la locul de scoatere în  
profilul  şinei .  Extrageţi  spre spate şi 
menţineţi în poziţie bolţul de blocare al  
dispozitivului de blocare.

Deplasaţi echipamentul de reţinere, cu ştiftul 
indicând la dreapta, în profilul C şi pe lângă 
bolţul de blocare. Siguranţa împotriva glisării 
în interior împiedică o introducere greşită.

B Clichetul de blocare trebuie să pivoteze  
înapoi independent după traversarea cu  
echipamentul de siguranţă în poziţia de  
blocare.

C Trageţi bolţul de blocare spre spate şi pivotaţi  
clapeta de extragere în sens orar până la  
opritor. Introduceţi echipamentul de siguranţă 
cu ştiftul de siguranţă indicând spre dreapta. 
Siguranţa împotriva glisării în interior 
integrată împiedică o introducere greşită. 
Închideţi din nou clapeta de extragere! 
Pivotaţi înapoi în poziţia de trecere şi lăsaţi 
bolţul de blocare să se fixeze în orificiul de 
fixare. 

D Aveţi grijă ca săgeata de direcţie să indice în sus. 
La eliberarea echipamentului de siguranţă  
aparatul se blochează automat pe şină.  
Controlul funcţional prin deplasarea manuală în 
sus şi în jos a echipamentului de siguranţă pe 

şină. La mişcarea bruscă în jos sau la eliberare, 
aparatul trebuie să se blocheze!

RS S ÎN UTILIZARE
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RS S ÎN UTILIZARE

E Suspendaţi punctul de prindere A al echipamen 
tului de siguranţă în inelul ventral de fixare 
(inel de protecţie la urcare / multifuncţional) la  
cureaua pentru abdomen.

F Suspendarea echipamentului de siguranţă în 
inelul central de prindere din faţă la nivelul 
toracelui (punct de prindere B).

ATENŢIE - PERICOL DE MOARTE:
Cârligul cu carabină al echipamentului de 
siguranţă trebuie să fie suspendat la ghidajul 
vertical pe şine direct în inelul central de  
protecţie la urcare al echipamentului de 
siguranţă şi în niciun caz nu trebuie să fie  
prelungit!!! Utilizaţi exclusiv ghidaje pe şine 
montate regulamentar. La păşire, acordaţi 
atenţie legăturilor cap la cap ale şinelor şi 
fixărilor de scară!

COMBINAREA

G În cazul combinării acestui produs cu alte 
componente există pericolul influenţării  
reciproce a siguranţei în utilizare, de aceea, 
utilizarea respectiv combinarea se vor realiza 
în principiu numai în legătură cu componente 
cu marcajul CE şi compatibile ale Echipamen-
tului Personal de Protecţie împotriva căderii 
de la înălţime (PSAgA) şi aleechipamentelor 
de salvare.

E

F

A

B

G
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RS S ÎN UTILIZARE

UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI DE SIGURANŢĂ

ATENŢIE:
Înainte de utilizare, asiguraţi spaţiu liber  
suficient sub utilizator, pentru a împiedica un 
impact cu un obstacol ieşit în afară sau cu solul.

ATENŢIE:
La începutul urcării în apropierea solului (cca. 
1,5 m) se poate ajunge în condiţii nefavorabile la 
contactul picioarelor cu solul în cazul reţinerii 
unei căderi.

La urcare, aşezaţi-le în interiorul echipamentului 
de siguranţă (tracţiune orizontală = susţinere a 
spatelui) şi menţineţi-le blocate în acest mod.

• Urcaţi sau coborâţi concomitent şi lăsaţi  
echipamentul  de siguranţă să ruleze 
împreună.

• Lăsaţi legătura pentru torace nesolicitată! 
Menţineţi partea superioară a corpului în 
poziţie verticală. Dacă partea superioară a  
corpului deviază din poziţia normală (prin 
cădere, pierderea cunoştinţei, etc.) blochează 
imediat clichetul suplimentar de blocare B!

• Prin împingerea manuală în sus şi blocarea 
echipamentului de siguranţă, respectiv prin 
adoptarea unei poziţii de şedere / suspendare 
în chingă, utilizatorul poate ajunge rapid şi 
sigur într-o poziţie ergonomică de repaus. Nu 
serveşte poziţionării locului de muncă!

ATENŢIE:
Echipamentul de siguranţă trebuie să fie blocat 
înainte de suspendarea/aşezarea în chingă!

ATENŢIE:
La utilizarea echipamentului de siguranţă  
trebuie avut grijă ca funcţia clichetelor de  
blocare şi a componentelor acestora să nu fie 
împiedicată. În caz contrar, funcţia de blocare 
poate fi scoasă din funcţiune.

• Echipamentul de siguranţă blocat se poate 
desface uşor prin ridicarea cârligului cu 
carabină.

• În timpul lucrului în calea de urcare, asiguraţi 
suplimentar cu o frânghie de susţinere  
conform EN 358 (de  ex .  MAN USTOP) 
sau cu amortizor de cădere cu frânghie  
EN 354 / 355 (de ex. BFD 1,5 m). Încărcarea 
laterală înclinată pe echipamentul de 
siguranţă nu este permisă.

Situaţie de utilizare în protecţia la urcare
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RS S ÎN UTILIZARE

ATENŢIE:
Dacă mai multe persoane utilizează scara  
simultan, trebuie avută în vedere o distanţă 
minimă de 3,0 m. În plus, trebuie respectată ana-
liza situaţiilor periculoase a administratorului / 
companiei cu privire la numărul utilizatorilor.

• Eliberaţi-vă din echipamentul de siguranţă 
numai atunci când nu există pericol de cădere 
de la înălţime. Dacă este cazul, utilizaţi 
siguranţa intermediară cu mijloace de 
legătură.

SCOATEREA ECHIPAMENTULUI DE SIGURANŢĂ

H Apropiaţi-vă cu echipamentul de siguranţă 
aproape de clichetul de blocare, totuşi nu îl 
prindeţi de bolţul de blocare. Eventual 
retrageţi din nou echipamentul de siguranţă 
într-o porţiune.
 Apăsaţi înapoi etrierul clichetului de blocare 
şi menţineţi-l în poziţie. Bolţul de blocare din 
profilul C este resetat şi eliberează profilul C.
 Împingeţi echipamentul de siguranţă în 
direcţia capătului profilului C şi scoateţi-l.
 Eliberaţi etrierul, clichetul de blocare trebuie 
să pivoteze automat din nou înapoi în poziţia 
de blocare.

COBORÂRE DE PE ACOPERIŞ CU TRAVERSĂ 
DE CONSOLIDARE

I Ghidaţi echipamentul de siguranţă până la 
aproape sub dispozitivul de blocare. La un 
punc t  de  pr indere  conform EN 795 , 
suspendaţi siguranţa intermediară prin  
intermediul mijlocului de legătură sau direct 
în siguranţa împotriva căderii a instalaţiei de 
acoperiş. Deschideţi acum dispozitivul de 
blocare şi scoateţi echipamentul de siguranţă 

din şina scării. Coborârea prin intermediul 
coborârii de pe acoperiş în ordine inversă.
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PREVEDERI DE SIGURANŢĂ

În cazul nerespectării indicaţiilor de siguranţă 
există pericol de moarte!
• Nu mai utilizaţi echipamentul personal de 

protecţie (EPP) chiar şi în cazul în care prezintă 
mici lipsuri.

• EPP sau echipamentele de siguranţă deterio-
rate, solicitate în urma unui eveniment de 
cădere, cu o stare disputabilă se vor scoate 
imediat din uz. Controlul se va efectua numai 
de către un expert sau un atelier partener  
autorizat în scris de BORNACK. Acestea  
trebuie înregistrate în fişa de control. Utiliza-
rea în continuare trebuie să aibă loc numai în 
urma aprobării în scris a acestui expert.

• Modificările sau lucrările de reparaţie neauto-
rizate nu sunt permise.

• Traseul orizontal (echipamentul de siguranţă 
până la punctul de prindere A sau B) nu  
trebuie prelungit sau scurtat.
 - calea orizontală A la RS S05 = 155,0 mm
 - calea orizontală A la RS S05 Swivel = 190,0 mm

• Protecţia cablului este parte a echipamentului 
personal de protecţie împotriva căderii şi  
trebuie alocată unei anumite persoane.

• Este permisă utilizarea echipamentului perso-
nal de protecţie numai de persoane instruite, 
care sunt familiarizate cu domeniul de utiliza-
re şi care au fost instruite despre posibilele 
pericole care apar în timpul utilizării.

• Conform prevederilor de prevenire a acciden-
telor (UVV) pentru utilizatorul unui EPP împo-
triva căderii de la înălţime (Categorie III) este 
necesară o instruire teoretică şi o instrucţie 
practică. Utilizaţi pentru aceasta competenţa 
de instruire şi formare profesională a centrelor 
de training BORNACK: hotline@bornack.de.

• Este permisă utilizarea accesoriilor altor 
producători numai cu acordul BORNACK, iar 
acestea nu trebuie să influenţeze funcţia şi 
siguranţa echipamentului de protecţie.

 
• Îmbrăcămintea şi încălţămintea trebuie  

adaptate utilizării şi condiţiilor meteo.
• Utilizarea numai în condiţie fizică optimă.
• Limitările fizice pot influenţa siguranţa  

utilizatorului în timpul lucrului la înălţime şi 
adâncime.

• Limitările fizice (de ex. consumul de medica-
mente sau alcool, probleme cardiace şi de 
circulaţie) pot influenţa siguranţa utilizatoru-
lui în timpul lucrului la înălţime şi adâncime.

• Protejaţi EPP la depozitare, utilizare şi trans-
port împotriva influenţei căldurii (de ex. 
flacăra sau scânteile de sudură, scrumul de 
ţigară), precum şi împotriva substanţelor  
chimice (de ex. acizi, leşii, uleiuri) şi a 
influenţelor mecanice (de ex. muchii ascuţite 
sau asemenea).

• Înainte de începerea lucrului, trebuie redactat 
de către persoana responsabilă un plan pen-
tru măsurile de salvare. În acesta trebuie să se 
stabilească cum poate fi salvată rapid şi sigur 
o persoană şi  cum poate fi  asigurată  
acordarea primului ajutor. O salvare trebuie să 
aibă loc în 10 - 30 minute. BORNACK vă 
susţine cu elaborarea planurilor de salvare 
personalizate şi vă integrează planul de  
salvare în trainingurile pe care le realizează. 
hotline@bornack.de

• Trebuie respectate prevederile de siguranţă 
(de ex. în Germania, directivele asociaţiilor 
profesionale de profil BGR 198 şi BGR 199),  
precum şi prevederile de prevenire a acciden-
telor (UVV).

• Temperatura de utilizare: -30 °C până la  
+80 °C.

• Respectaţi compatibilitatea cu alte compo-
nente de echipare ale EPP.

• La utilizarea acestui EPP trebuie să se utilizeze 
fără excepţie o chingă conform EN 361.
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ALTELE

AUTORIZAŢIE

Conformitate cu Directiva CE 89/686/ CEE

Examinarea de tip şi supravegherea procesului 
de fabricaţie de către:
DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstr. 9, D-44809 Bochum
CE 0158

Sistem de Management al Calităţii certificat 
conform DIN EN ISO 9001.

Supravegherea procesului de fabricaţie de 
către instituţia notificată categoria III

DISTRIBUŢIE

Comerciantul va asigura că instrucţiunile de  
folosire să fie livrate odată cu produsul în limba 
ţării respective. Traducerea respectivă trebuie 
autorizată de compania BORNACK.

SERVICE

Pentru informaţii suplimentare în privinţa 
utilizării sigure a acestui EPP sau referitoare la 
alte servicii ale companiei BORNACK, cum ar fi:
• analiza riscurilor
• planuri de salvare
• instructaje + antrenamente
• verificări de către personal specializat

Vă rugăm să adresaţi eventualele întrebări
hotline-ului nostru prin e-mail: 
hotline@bornack.de
Vă ajutăm cu plăcere în continuare!

VERIFICĂRI REGULATE

Prezentul echipament personal de protecţie  
trebuie verificat cel puţin o dată pe an de către 
o persoană calificată. Rezultatul trebuie  
înregistrat în fişa de control de la sfârşitul  
acestor instrucţiuni de utilizare.

ÎNTREŢINEREA

• Componentele mobile de la cârligul cu 
carabină şi de la alte dispozitive trebuie 
menţinute mobile eventual prin ungerea 
dozată a articulaţiilor.

• Nu folosiţi nicio unsoare. Lagărele sunt 
rulmenţi cu bile lubrifiate permanent. Dacă 
este cazul, ungeţi uşor articulaţiile cu ulei 
pentru maşini de cusut (fără răşini).

• Executarea întreţinerii este permisă numai 
persoanelor calificate şi instruite. Indicaţiile 
din aceste instrucţiuni de folosire trebuie  
respectate cu stricteţe.

• Echipamentele de protecţie îngrijite au o 
durată de viaţă mai lungă!

CURĂŢENIA

• Uscaţi echipamentele personale de protecţie 
la aer şi nu la surse artificiale de căldură. 
Frecaţi componentele metalice cu o lavetă 
până se usucă.

• Curăţaţi componentele textile murdare (de ex. 
harnaşamentele de siguranţă şi frânghiile) cu 
apă călduţă şi puţin detergent delicat. După 
aceea, clătiţi abundent cu apă curată şi lăsaţi 
la aer să se usuce. Nu este permisă folosirea 
altor agenţi de curăţare!

• Pentru o eventuală dezinfectare, adresaţi-vă 
centrului de asistenţă hotline: 
hotline@bornack.de
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ALTELE

• După contactul cu apă sărată, menţineţi  
echipamentul personal de protecţie ud până 
ce se poate clăti abundent cu apă distilată.

• Dispozitivele murdare se vor şterge şi se vor 
curăţa cu o lavetă, se vor peria sau se vor 
curăţa cu apă călduţă şi eventual cu detergent 
delicat, clătiţi cu apă curată. Nu este permisă 
folosirea altor agenţi de curăţare.

• Dacă este cazul, suflaţi aparatul cu aer  
comprimat.

DURATA DE VIAŢĂ / DURATA DE DEPOZITARE

Recomandări pentru utilizarea echipamentului 
personal de protecţie contra căderii de la 
înălţime în domeniul industrial:

Durata maximă de depozitare înainte de prima
utilizare: până la 3 ani

Durata maximă de utilizare de la prima utilizare 
utilizare: până la 8 ani

Este posibilă prelungirea duratei de utilizare 
prin verificări regulate efectuate de experţi şi 
înlocuirea pieselor supuse uzurii şi condiţionate 
de vechime (slăbirea rezistenţei chingii).

Utilizarea intensivă şi / sau condiţiile extreme 
de utilizare precum muchii ascuţite, influenţe  
chimice, etc. duc din raţiuni de securitate la o 
durată de utilizare redusă. Întreprinzătorul va 
asigura acest aspect la întocmirea analizei de 
periculozitate a postului de lucru.

Întreprinzătorul va asigura respectarea  
termenelor maxime prin documentarea primei 
dări în funcţiune în fişa aparatului, respectiv în 
jurnalul frânghiei.
 

Fişa de control trebuie prezentată la sfârşitul 
acestor instrucţiuni de folosire la verificarea 
regulată de către expert şi trebuie completată 
de un expert.

Trebuie specificate informaţiile despre situaţiile 
tipice de utilizare.

Informaţii detaliate suplimentare găsiţi în inter-
net la adresa www.bornack.de în documentul 
BORNACK „Atingerea gradului de uzură  
necesitând casarea componentelor textile ale 
echipamentelor personale de protecţie“.

REPARAŢIA

• Din motive de siguranţă, reparaţiile trebuie 
executate numai de producător sau de  
atelierele autorizate.

• Este permisă utilizarea numai a pieselor de 
schimb originale ale producătorului.

DEPOZITAREA

• Echipamentele personale de protecţie umede 
se vor usca înainte de depozitare.

• A se depozita la loc ferit de lumină şi uscat.
• Nu depozitaţi echipamentele personale de 

protecţie în apropierea unor instalaţii de 
încălzire. Temperaturile de peste 50 °C care 
acţionează pe termen lung au o acţiune 
negativă asupra materialului textil  şi 
scurtează durata de viaţă a acestuia.

• Nu aduceţi echipamentele personale de 
protecţie în contact cu substanţe agresive 
(uleiuri, grăsimi, acizi, substanţe chimice etc.).

• Depozitarea protejată în valiza pentru  
echipamente sau în ambalajul pentru 
păstrare.
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ALTELE

TRANSPORTUL

• Tra n s p o r t  p ro t e j at  î n  va l i za  p e nt r u  
echipamente sau în ambalajul pentru 
păstrare.
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ALTELE

MARCAREA PRODUSULUI

Marcajul de pe echipamentul 
personal de protecţie prezent 
conţine următoarele informaţii. 
Marcaj buzunar etichetă:

Marcaj corp de bază:

Cod QR

Nr. de serie

Logo

Contact

Denumire / 
tip produs

Direcţie de 
rulare 
Sus

Lot

   
  N

o.
 1

18
94

  K
 10

/1
2

Ch. Q/JJJJ-0000 
SN.000

Logo
Nume produs 
Tip produs 

Marcaj CE 

Citiţi / 
respectaţi 
instrucţiunile 
de folosire 

ContactStandarde

Sisteme 
adecvate de 
urcare

Lot 
Nr. de serie

Cod QR
Sar. utilă
Nr. articol 
Tip de produs

RA
IL

ST
O

P 
RS

 S
05

 
w

w
w

.b
or

na
ck

.d
e

UPOBEN

Lot
Nr. de serie

Sar. utilă 
Nr. articol 
Tip produs

Componente ale buclei de legătură:
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Marcaj scară cu protecţie la urcare LMB: 

Logo

Logo

Citiţi / respectaţi instrucţiunile de utilizare

Citiţi / respectaţi instrucţiunile de utilizare

Citiţi / respectaţi instrucţiunile de utilizare

Denumire / 
tip produs

Denumire / tip produs

Tip produs

Standarde

Contact

Denumire / tip produs

Domeniu al temperaturii de utilizare

An montaj

Sisteme adecvate pentru protecţia la urcare

Simboluri ale echipamentelor admise de siguranţă
(BORNACK / Skylotec)

Utilizaţi scara numai cu echi-
pamentul de siguranţă şi 
harnaşamentul de siguranţă

Utilizaţi scara numai cu echipament  
de reţinere şi harnaşament de siguranţă

Utilizaţi scara numai cu echipament  
de reţinere şi harnaşament de siguranţă

Pericol de cădere! Scările cu o înălţime de 
cădere de peste 3,0 nu trebuie utilizate fără 
dispozitiv de protecţie la urcare

Pericol de cădere! Scările cu o înălţime de 
cădere de peste 3,0 nu trebuie utilizate fără 
dispozitiv de protecţie la urcare

Domeniu al temperaturii de utilizare

Reparaţie

Verificare

An montaj

Fabricaţie

Logo

Simboluri ale echipamentelor admise de 
siguranţă: 

Sarcină 
utilă 
per 
pers. 
Distanţă 
minimă

Marcaj CE 
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Marcarea echipamentului de protecţie la urcare:

Tip produs

Tip produs

Denumire / tip
produs

Denumire / tip
produs

Denumire / tip produs

Denumire / tip produs

Contact

Contact

Citiţi / respectaţi 
instrucţiunile de  
utilizare

Citiţi / respectaţi 
instrucţiunile de  
utilizare

Utilizaţi numai cu 
harnaşament de siguranţă

Utilizaţi numai cu 
harnaşament de siguranţă

Sisteme 
adecvate 
de urcare

Sisteme 
adecvate 
de urcare

Logo 
producător 
echipament 
de siguranţă

Logo 
producător 
echipament 
de siguranţă

Logo producător  
Sisteme de urcare

Logo producător  
Sisteme de urcare

Standarde

Standarde
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Fişa de control trebuie completată în  
întregime la verificarea anuală de către un  
expert.

Această fişă de control nu implică nicio 
pretenţie la integralitatea criteriilor de  
verificare şi nu exonerează expertul de  
decizia sa cu privire la starea generală.

F I Ş A  D E  C O N T R O L 
PENTRU MONITORIZAREA ANUALĂ

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1-ul an

al 2-lea an

al 3-lea an

al 4-lea an

al 5-lea an

al 6-lea an

al 7-lea an

al 8-lea an

al 9-lea an

al 10-lea an

Data Semnătură
Următoarea

verificare Motivul verificării

Tip RS S05: _________________________

Data fabricaţiei: _____________________

Nr. de serie: _________________________

Data achiziţionării: ___________________ 

Data primei utilizări: __________________

Eliminare în cazul uzurii cel târziu după: 

__________________________________
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Vă rugăm completaţi:

1-ul 
an

al 
2-lea 

al 
3-lea 

al 
4-lea 

al 
5-lea

al 
6-lea

al 
7-lea

al 
8-lea

al 
9-lea

al 
10-lea

Banda chingii nedeteriorată

Fără impur. chimice

Cusături nedeteriorate

Fără deformări la piesele  
metalice

Cârligele cu carabină există 
şi sunt funcţionale

Starea arcurilor / niturilor /
axelor OK

Fără daune cauzate de  
coroziune

Funcţie de înclichetare cu 
mişcare uşoară

Control funcţional: Rulare / 
Blocare

Deteriorări mecanice

Etichetă lizibilă

Există instrucţiunile de  
folosire

Role de ghidare funcţionale /
nedeteriorate

OK

Blocat

F I Ş A  D E  C O N T R O L 
PENTRU MONITORIZAREA ANUALĂ
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Fişa de control trebuie completată în  
întregime la verificarea anuală de către un  
expert.

Această fişă de control nu implică nicio 
pretenţie la integralitatea criteriilor de  
verificare şi nu exonerează expertul de  
decizia sa cu privire la starea generală.

F I Ş A  D E  C O N T R O L 
PENTRU MONITORIZAREA ANUALĂ

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1-ul an

al 2-lea an

al 3-lea an

al 4-lea an

al 5-lea an

al 6-lea an

al 7-lea an

al 8-lea an

al 9-lea an

al 10-lea an

Data Semnătură Motivul verificării

Şine / tip scară: ______________________

Data fabricaţiei: _____________________

Nr. de serie: _________________________

Data achiziţionării: ___________________ 

Data primei utilizări: __________________

Eliminare în cazul uzurii cel târziu după: 

__________________________________

Următoarea
verificare
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1-ul 
an

al 
2-lea 

al 
3-lea 

al 
4-lea 

al 
5-lea

al 
6-lea

al 
7-lea

al 
8-lea

al 
9-lea

al 
10-lea

Marcajul şi indicaţiile de  
avertizare există

A fost realizată o inspecţie de 
probă

Fără deteriorări / deformări ale 
şinei de ghidare / scării de 
păşire

Eclisele de limitare sunt  
nedeteriorate

Etrierele de fixare şi suspensia 
nu prezintă semne de obosire a  
materialului

Legătura profilului C OK spaţiu  
liber max. 0-3,0 

Siguranţa împotriva glisării la  
interior montată la începutul 
căii de urcare pe partea stângă
Dispozitiv fix de blocare la 
capătul căii de urcare există şi 
este funcţional
Dispozitivul de blocare de la 
începutul căii de urcare sunt 
montate regulamentar şi sunt 
funcţionale
Eventual clichetele de blocare 
montate sunt dezactivate  
regulamentar şi sunt OK

Platforma de odihnă la distanţă 
de 6 m OK şi funcţională

Scara de siguranţă şi şinele nu 
prezintă impurităţi

Îmbinările filetate sunt  
complete / nedeteriorate /  
fixate

Vă rugăm completaţi:

F I Ş A  D E  C O N T R O L 
PENTRU MONITORIZAREA ANUALĂ
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1-ul 
an

al 
2-lea 

al 
3-lea 

al 
4-lea 

al 
5-lea

al 
6-lea

al 
7-lea

al 
8-lea

al 
9-lea

al 
10-lea

Fără piese ale altor producători 
la scară / elementele de fixare

Au fost utilizate numai piese 
originale

Există instrucţiunile de folosire

OK

Blocat

Vă rugăm completaţi:

F I Ş A  D E  C O N T R O L 
PENTRU MONITORIZAREA ANUALĂ
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

   

Declaraţie de conformitate CE 
 
 
 
Producătorul sau reprezentantul său autorizat, cu sediul în UE  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Germania  
 
declară prin prezenta că echipamentul personal de protecţie denumit mai jos  

 
Echipamente de protecţie la urcare inclusiv ghidaj fix  
EN 353-1:2002 CNB/P/11.073 
Tip:  RAILSTOP RS S  

 
corespunde cerinţelor 89/686 CEE şi, dacă se aplică, norma armonizată în dreptul 
naţional EN 353-1:2002, (conform articolului 8.4. privind echipamentul personal de protecţie), 
precum şi cerinţelor suplimentare ale catalogului de măsuri CNB/P/11.073

 

 
 

•  este identic cu echipamentul personal de protecţie, care face obiectul
certificatului de omologare a tipului CE
Nr. ZP/B092/13

  
   
  

  
•  
  

         
 

emis de DEKRA Exam GmbH 
oficiu de certificare CE 0158
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum

 
 

•  se supune monitorizării procesului de fabricaţie conform art. 11, punctul B al 
Directivei CE 89/686 CEE monitorizat prin Institutul de testare notificat
DEKRA Exam GmbH 
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum

  
  

 
 

 
 
10.02.2013 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 

 
Klaus Bornack  
Conducerea  
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Note:
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Note:
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Note:

 



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Germany

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
Switzerland

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

FALLSTOP
Echipament pentru asigurarea şi
salvarea de la înălţime şi adâncime

SAFEPOINT
Sisteme permanente de asigurare 
pentru arhitecţi şi industrie

© BORNACK – Dreptul modificărilor tehnice rezervat
Reproducerea, chiar şi parţială, se va realiza numai cu aprobare scrisă
Versiune: 04/2014 GAL Nr. 000 002 ebo


