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RAILSTOP RS S
Zaščitna priprava za vzpenjanje s
prestrezno napravo RAILSTOP RS S05

KRATKI OPIS

PRAVILNA UPORABA 

Prestrezna naprava RS S05 se v povezavi s 
prestreznim pasom v skladu z DIN EN 361 s  
centralnim zaščitnim ušescem za vzpenjanje na 
višini trebuha, imenovanim tudi trebušno  
pritrdilno ušesce, in s prestreznim ušescem na 
višini prsi uporablja izključno za zavarovanje 
ene osebe pri vzpenjanju ali sestopanju z lestve.

Za pravilno uporabo je potrebno ustrezno  
znanje pri ravnanju z osebno zaščitni opremo 
proti padcem in o tveganjih, povezanih z  
dejavnostmi na območjih,  kjer obstaja  
nevarnost padca.

Prestrezna naprava RS S05 se lahko uporablja 
samo v kombinaciji s preverjenim tirničnim  
vodilom.
To osebno zaščitno opremo je dovoljeno  
uporabljati samo v navpični smeri. Naklon  
lestve je lahko največ med 75° in 103,5°.

• Najv.  število uporabnikov: 1  oseba na  
prestrezno napravo

• Najv. teža uporabnika vklj. z oblačili in opremo 
150,0 kg

• Najm. teža uporabnika vklj. z oblačili in  
opremo 50,0 kg

• Temperatura uporabe +80 °C do -30 °C

Vsaka drugačna uporaba velja kot nepravilna. 
Za posledične škode podjetje BORNACK ne  
prevzema odgovornosti. Tveganje prevzema 
uporabnik sam.

PRIMERNE KOMPONENTE RS S  
VZPENJALNEGA SISTEMA

• Vrste strešnih lestev:
 - LMB Tr280, LMB Tr273,3
 - LMB Tr280 CC, LMB Tr273,3 CC

• Vrste tirnic:
 - LMB lovilna tirnica, C-profil
 - LMB lovilna tirnica, C-profil CC

• Pritrditev tirnic na razdalji 1,1 m ali pritrditve 
lestev na razdalji 1,7 m

• Končne blokade tirnic ,  nepremične ali 
premične, vselej zgoraj in spodaj

• Odbojni spojniki tirnic
• Odvzemna loputa
• Lovilna naprava BORNACK RS S05
• Podest (zložljiv) strešne lestve
• Strešni izhod z ojačevalnim stebrom

Nadaljnje informacije najdete v informacijah o 
izdelku navedenih dodatkov.

Montaža različnih vrst lestev je opisana v 
ločenih navodilih za montažo.

Tehnične spremembe pridržane.
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Podatke o oznaki lestve najdete na strani 16/17.

OPREMA PRESTREZNE NAPRAVE

• Ergonomično ohišje iz aluminija.
• Ločene zaporne zaskočke proti padcu in  

protiprevrnitvi.
 - Zaporna zaskočka A  „vzpenjanje“  s  
kardanskim zgibom in glede na izvedbo z 
varnostnim kavljem iz jekla ali varnostnim 
kavljem iz aluminija z zapahom Twistlock-
Plus in tečajem.

 - Zaporna zaskočka B „vodoravni vlek“ s  
tekstilno povezovalno zanko in varnostnim 
kavljem z zapahom Twistlock iz aluminija.

• Ležaji, kolesa in zgibi, ki ne potrebujejo 
vzdrževanja.

DODATKI

• Prestrezni pas v skladu z EN 361, opremljen z 
dvema sprednjima zaščitnima ušescema za 
vzpenjanje (sternalno ušesce na višini prsnice, 
trebušno ušesce na trebušnem pasu) npr. 
FS4T. Prestrezni pasovi z elastičnimi trakovi 
niso združljivi.

KRATKI OPIS
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Kardanski zgib
Sledilno
kolo

Ergonomična oblika

Zaporna 
zaskočka B
„vodoravni vlek“

Veliko tekalno kolo 
s krogelnim ležajem

Varnostni zatič, ki 
preprečuje napačno 
vstavljanje v tirnico

Etiketni žepek /
oznakaPritrditvena točka B za 

naprsno ušesce s 
povezovalnim trakom 
in karabinerjem

Točka prislona A
za navpično pritrdilno ušesce 
(večfunkcijsko / zaščitno vzpenjalno 
ušesce na trebušnem pasu), 
samovarovalnim varnostni kavelj

Zaporna zaskočka A
„vzpenjanje“

Oznaka

RS S05 ŠT. ART.: 361 065

Osnovno ogrodje

OBEN
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Kardanski zgib

Etiketni žep /
oznaka

Točka prislona A
za navpično pritrdilno ušesce 
(večfunkcijsko / zaščitno vzpenjalno 
ušesce na trebušnem pasu), 
samovarovalnim varnostni kavelj

Oznaka

Sledilno
kolo

Ergonomična oblika

Veliko tekalno kolo s 
krogelnim ležajem

Varnostni zatič, ki 
preprečuje napačno 
vstavljanje v tirnico

Pritrditvena točka B 
za naprsno ušesce s 
povezovalnim trakom 
in karabinerjem

RS S05 SWIVEL ŠT. ART.: 361 075

Zaporna 
zaskočka B
„vodoravni vlek“

Zaporna zaskočka A
„vzpenjanje“

Osnovno ogrodje

OBEN



6 | 7

STREŠNA LESTEV VAROVALNA BLOKADA / DVIŽNA BLOKADA

ZAPORNA ZASKOČKA

ODVZEMNA LOPUTA

PODEST

Blokirni sornik

Blokirni 
sornik

Blokirni 
sornik

Varovalna 
blokada

Stopna
pločevina

Tirnica s 
C-profilom

Stopna
pločevina

Stopna pločevina

Konec 
vzpenjalne višine

Začetek 
vzpenjalne višine

Zaporna
zaskočka

Odvzemna loputa

Podest
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  Pred vsako uporabo je  
obvezen pregled! 

• Če pri pregledu pred uporabo na osebni 
zaščitni opremi odkrijete napake, je ne smete 
uporabljati. Pri poškodbah ali motnjah v  
delovanju je treba napravo umakniti iz  
prometa in vrniti proizvajalcu oz. pooblaščeni 
servisni delavnici, da jo pregleda. Pomanjkljivo 
osebno zaščitno opremo lahko preverjajo in 
popravljajo samo v pooblaščeni servisni  
delavnici podjetja BORNACK.

 

VIZUALNI PREGLED

• Karabinerji, zgibi, kovice, osnovno ogrodje, 
zaporne zaskočke in spojniki nimajo vidnih 
poškodb in niso zviti.

• Karabinski  zapahi in njihova varovala  
brezhibno delujejo.

• Preverite tirnice, pritrditve lestev in lovilne  
priprave, če so popolne.

• Odbojniki  t i rnic  so f iksni  in  razdal ja  
medtirnicami je najv. 3,0 mm

• Zadnji strokovni pregled opravljen pred največ 
1 letom.

• Oznaka je čitljiva.
• Preverite, ali so tirnice, pritrditve lestev,  

vstopna in izstopna varovala, odvzemne  
lopute in prestrezne naprave popolni ali 
poškodovani.

• Končno varovalo na začetku vzpenjalne poti je 
nameščeno.

PREIZKUS DELOVANJA

• Prestrezna naprava se pri vodoravnem vleku 
prosto premika po osi A in fiksira, ko jo 
povlečete navzdol.

• Vzmetno delovanje pri zaporni zaskočki in  
karabinskem kavlju.

• Ali karabinski zapah in njegovo varovalo  
brezhibno delujeta?

NAPOTKI PRED UPORABO
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POZOR, ŽIVLJENJSKA NEVARNOST:
Uporabljajte samo primerne prestrezne pasove. 
Prestrezni pas nastavite tako, da se bo tesno  
prilegal osebnim meram.

NAMESTITEV IN ZAPIRANJE PRESTREZNE 
NAPRAVE

A Prestrezno napravo vstavite v tirnični profil na 
koncu tirnice ali na odvzemnem mestu.  
Blokirni sornik vzpenjalne blokade izvlecite 
nazaj in ga zadržite.

Prestrezno napravo vstavite v C-profil tako, da 
bo zatič usmerjen v desno, in jo napeljite 
mimo blokirnega sornika. Varovalna blokada 
preprečuje napačno vstavljanje. 

B Zaporna zaskočka se mora po tem, ko skoznjo 
zapeljete prestrezno napravo, samodejno 
obrniti nazaj v zaprti položaj.

C Blokirni sornik povlecite nazaj in odvzemno 
loputo zavrtite v skrajno desno. Prestrezno  
napravo vstavite tako, da bo varovalni zatič  
usmerjen v desno. Integrirana varnostna  
blokada preprečuje napačno vstavljanje Znova 
zaprite odvzemno loputo! Obrnite jo nazaj v 
prehodni položaj in zaskočite blokirni sornik v 
zaskočno izvrtino. 

D Pazite, da bo smerna puščica kazala navzgor. 
Ko izpustite prestrezno napravo, se ta  
samodejno blokira na tirni ci. Preverite  
delovanje tako, da prestrezno napravo ročno 
premaknete po tirnici navzgor in navzdol. Pri 
sunkovitem premiku navzdol ali če napravo 
izpustite, se mora zablokirati!

RS S V UPORABI
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RS S V UPORABI

E Točko prislona A prestrezne naprave vpnite v 
trebušno pritrdilno ušesce (vzpenjalno  
zaščitno ušesce / večfunkcijsko ušesce) na 
trebušnem pasu.

F Vpnite prestrezno napravo v sredinsko čelno 
vpenjalne ušesce na višini prsnega koša 
(točka prislona B).

POZOR, ŽIVLJENJSKA NEVARNOST:
Karabinski kavelj prestrezne naprave je treba pri 
navpičnem tirničnem vodilu vpeti neposredno v 
sredinsko vzpenjalno zaščitno ušesce in ga  
nikakor ni dovoljeno podaljšati!!!
Uporabljajte samo pravilno montirana tirnična 
vodila. Pri vzpenjanju bodite posebej pozorni na 
odbojne spojnike tirnic in pritrditve lestev!

KOMBINIRANJE

G Pri kombinaciji tega izdelka z drugimi  
sestavnimi deli obstaja nevarnost vzajemnega 
ogrožanja varnosti, zato je treba napravo 
u p o ra b l j at i  o z .  ko m b i n i rat i  s a m o  z 
združljivimi sestavnimi deli osebne zaščitne 
opreme proti  padcem in reševalnimi  
napravami z oznako CE.

E

F

A

B

G
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RS S V UPORABI

UPORABA PRESTREZNE NAPRAVE

POZOR:
Pred uporabo poskrbite za zadosten prostor pod 
uporabnikom, da preprečite trčenje z oviro ali 
tlemi.

POZOR:
Na začetku vzpenjanja v bližini tal (pribl. 1,5 m) 
se lahko pri  določenih okol iščinah pri  
prestrezanju padca uporabnik z nogami  
dotakne tal.

Pri vzpenjanju se rahlo uležite v prestrezno  
napravo (vodoravni vlek = podpora hrbta) in jo na 
ta način držite sproščeno.

• Vzpenjajte ali sestopajte enakomerno tako, da 
se bo prestrezna naprava premikala sočasno z 
vami.

• Prsna povezava naj bo neobremenjena! 
Zgornji del telesa držite v navpičnem položaju. 
Če se zgornji del telesa nagne iz običajnega 
položaja (zaradi padca, nezavesti itd.),  
dodatna zaporna zaskočka B takoj zablokira!

• Če prestrezno napravo ročno potisnete  
navzgor in zablokirate ter zavzamete sedeči /
viseči položaj v prestreznem pasu, lahko hitro 
in varno dosežete ergonomični položaj  
mirovanja.  Ni  namenjeno delovnemu 
položaju!

POZOR:
Prestrezna naprava mora biti blokirana, preden 
se obesite / usedete v pas! 

POZOR:
Pri uporabi prestrezne naprave je treba paziti, 
da delovanje zapornih zaskočk in njenih delov ni 
moteno. Sicer zaporna funkcija ne deluje.

• Blokirano prestrezno napravo je mogoče  
enostavno sprostiti  tako,  da dvignete  
karabinski kavelj.

• Pri delu na vzpenjalni poti se vedno dodatno 
zavarujte z vrvjo v skladu z EN 358 (npr.  
MANUSTOP) ali z vrvjo za ublažitev padca v 
skladu z EN 354 / 355 (npr. BFD 1,5 m). Stranska 
poševna obremenitev prestrezne naprave ni 
dovoljena.

Primer uporabe v vzpenjalni zaščiti
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RS S V UPORABI

POZOR:
Če mora strešno lestev uporabljati več oseb 
hkrati, je treba upoštevati najmanjšo razdaljo 
3,0 m. Nadaljnje je treba pri številu uporabnikov 
upoštevati analizo nevarnosti upravitelja /  
podjetnika.

• Iz prestrezne naprave se odpnite šele, ko ni več 
nevarnosti padca. Po potrebi uporabite  
vmesna varovala s spojniki.

ODSTRANJEVANJE PRESTREZNE NAPRAVE

H S prestrezno napravo se zapeljite čisto do 
zaporne zaskočke, vendar se ne dotaknite 
zapornega sornika. Po potrebi prestrezno  
napravo malce umaknite.
 Streme zaporne zaskočke potisnite nazaj in 
ga zadržite. Zaporni sornik se prestavi nazaj v 
C-profil in ga sprosti.
 Prestrezno napravo potisnite v smeri konca 
C-profila in jo izvzemite.
 Izpustite streme. Zaporna zaskočka se mora 
samodejno vrniti v zaprti položaj.

STREŠNI IZHOD Z OJAČEVALNIM STEBROM

I Prestrezno napravo zapelj ite t ik  pod  
vzpenjalno blokado. Na točko prislona v  
skladu z EN 795 vpnite vmesno varovalo s  
spojnikom ali neposredno v varovalo proti 
padcu strešnega sistema. Sedaj odprite  
vzpenjalno blokado in prestrezno napravo  
odvzemite iz tirnice strešne lestve. Sestopanje 
poteka skozi strešni izhod v obratnem  
vrstnem redu.
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VARNOSTNA DOLOČILA

Pri neupoštevanju varnostnih napotkov  
obstaja življenjska nevarnost!
• Osebne zaščitne opreme ne uporabljati niti pri 

majhnih napakah.
• Poškodovano osebno zaščitno opremo, osebno 

zaščitno opremo, ki je bila izpostavljena padcu 
ali za katero dvomite, da je brezhibna kot tudi 
pomanjklj ive varnostne naprave takoj  
prenehajte uporabljati. Pregled lahko izvaja 
samo strokovnjak in/ali pooblaščena servisna 
delavnica s pisnim pooblastilom podjetja 
BORNACK. Pregled je treba dokumentirati na 
kontrolni kartici. Nadaljnja uporaba je dovoljena 
šele po pisnem potrdilu strokovnjaka.

• Lastne spremembe al i  popravi la niso  
dovoljeni.

• Vodoravne poti (prestrezna naprava do točke 
prislona A ali B) ni dovoljeno podaljšati ali 
skrajšati.
 - vodoravna pot A pri RS S05 = 155,0 mm
 - vodoravna pot  A  pr i  RS  S05 Swivel  
= 190,0 mm

• Privezna zaščita je del osebne zaščitne  
opreme proti padcu in mora biti dodeljena 
določeni osebi.

• Osebno zaščitno opremo lahko uporablja 
samo usposobljeno osebje, seznanjeno z  
napravo in njeno varno uporabe kot tudi 
možnimi nevarnostmi pri uporabi.

• V skladu s predpisi za preprečevanje nesreč 
(UVV) morajo uporabniki osebne zaščitne  
opreme proti padcem (kategorija lll) opraviti 
teoretično šolanje in praktično usposabljanje. 
V ta namen so vam na voljo usposabljanja in 
šolanja izobraževalnih centrov BORNACK:  
hotline@bornack.de.

• Dodatke drugih proizvajalcev je dovoljeno 
uporabljati samo z dovoljenjem podjetja  
BORNACK, vendar ne smejo vplivati na  
delovanje in varnost zaščitne opreme.

 
• Oblačila in čevlje je treba prilagoditi uporabi 

in vremenskim vplivom.
• Uporaba je dovoljeno samo pri optimalnem 

zdravstvenem stanju.
• Zdravstvene omejitve lahko vplivajo na  

varnost uporabnika pri delu na višinah in v 
globinah.

• Zdravstvene omejitve (npr. jemanje zdravil  
ali uživanje alkohola, težave s srcem in krvnim 
o b t o ko m )  l a h ko  v p l i va j o  n a  va r n o s t  
uporabnika pri delu na višinah in v globinah.

• Osebno zaščitno opremo je treba pri 
skladiščenju, uporabi in transportu zaščititi 
pred učinkovanjem vročine (npr. varilni  
plameni ali iskre, cigaretna žerjavica itd.) in 
mehanskimi vplivi (ostri robovi ipd.).

• Pred začetkom dela mora odgovorna oseba 
pripraviti načrt za reševalne ukrepe. V njem je 
treba določiti, kako je mogoče osebo hitro in 
varno rešiti in kako zagotoviti prvo pomoč. 
Reševanje mora biti izvedeno v 10 do 30  
minutah. Podjetje BORNACK vam lahko  
pomaga pri izdelavi reševalnih načrtov po 
meri in vam na željo vključi reševalni načrt v 
potrebno usposabljanje. hotline@bornack.de

• Upoštevati je treba krajevne varnostne  
predpise (npr. v Nemčiji Direktive poklicnih 
zadrug BGR 198 in BGR 199) ter predpise za 
preprečevanje nesreč (UVV) zadevne panoge.

• Temperatura uporabe: -30 °C do +80 °C.
• Upoštevajte združljivost z drugimi deli osebne 

zaščitne opreme.
• Pri uporabi te osebne zaščitne opreme je treba 

obvezno uporabljati prestrezni pas v skladu z 
EN 361.
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DRUGO

DOVOLJENJE

Skladnost z Direktivo ES 89/686/EGS.

Testiranje vzorca in nadzor izdelave opravil:
DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstr. 9, D-44809 Bochum
CE 0158

Sistem za zagotavljanje kakovosti certificiran v 
skladu z DIN EN ISO 9001.

Nadzor izdelave s strani priglašenega
organa kategorije III

PRODAJA

Trgovec mora poskrbeti, da so izdelku priložena 
navodila za uporabo v jeziku države, v kateri se 
izdelek prodaja. Vsak prevod mora odobriti  
podjetje BORNACK.

SERVIS

Za nadaljnja vprašanja o varni uporabi te  
osebne zaščitne opreme ali  o dodatnih  
storitvah podjetja BORNACK, kot so:
• analiza nevarnosti
• reševalni načrti
• izobraževanja + usposabljanja
• strokovni pregledi,

se obrnite na naš e-poštni naslov: 
hotline@bornack.de
Z veseljem vam bomo pomagali!

REDNI PREGLEDI

Pričujočo osebno zaščitno opremo mora  
strokovnjak pregledati najmanj enkrat letno. 
Rezultat je treba zabeležiti na kontrolno kartico 
na koncu teh navodil za uporabo.

VZDRŽEVANJE

• Premične dele na karabinskih kavljih in  
drugih napravah po potrebi naoljite na zgibih.

• Ne uporabiti masti. Ležaji so trajno namazani 
krogelni ležaji. Zgibe po potrebi rahlo naoljite 
z oljem za šivalne stroje (brez smole).

• Vzdrževanje lahko izvaja samo usposobljen 
strokovnjak. Strogo je treba upoštevati  
napotke v teh navodilih za uporabo.

• Vzdrževana zaščitna oprema drži dlje časa!

ČIŠČENJE

• Vlažno osebno zaščitno opremo sušite na  
zraku in ne na umetnih virih toplote. Kovinske 
dele obrišite s krpo.

• Umazane tekstilne dele (prestrezni pas, vrvi 
itd.) očistite z mlačno vodo in nekaj blagega 
čistila. Nato dobro sperite z vodo in posušite 
na zraku. Druga čistila niso dovoljena!

• Za morebitno razkuževanje se obrnite na 
e-poštni naslov: hotline@bornack.de

• Po stiku s slano vodo osebno zaščitno opremo 
namakajte tako dolgo, dokler je ni mogoče 
sprati z obilico destilirane vode.

• Umazane naprave obrišite in očistite s krpo, 
jih pokrtačite ali očistite z mlačno vodo in  
blagim čistilom ter sperite. Druga čistila niso 
dovoljena.

• Napravo po potrebi spihajte s stisnjenim  
zrakom.
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DRUGO

ŽIVLJENJSKA DOBA / ROK UPORABE

Priporočila za uporabo osebne zaščitne opreme 
proti padcem na industrijskem področju:

Najdaljša skladiščna doba pred prvo uporabo:
do 3 leta

Najdaljša uporabna doba po prvi uporabi: 
do 8 let

Uporabno dobo je mogoče podaljšati z rednimi 
strokovnimi pregledi in zamenjavo obrabnih  
delov (trakovi).

Intenzivna uporaba in/ali ekstremni pogoji  
uporabe, kot so ostri robovi, kemični vplivi itd., 
zaradi varnostnih razlogov skrajšajo uporabno 
dobo naprave. Podjetnik mora to preverjati z 
analizo nevarnosti na delovnem mestu.

Podjetnik mora na kontrolni list oz. v dnevnik 
uporabe vrvi zabeležiti prvo uporabo in tako  
zagotoviti upoštevanje najdaljših rokov.
 
Kontrolni list na koncu teh navodil za uporabo 
je treba predložit i  pri  vsakem rednem  
strokovnem pregledu, izpolni pa ga strokovnjak, 
ki opravlja pregled.

Navesti je treba informacije o tipičnih situacijah 
uporabe.

Nadaljnje podrobne informacije najdete na 
spletu www.bornack.de pod naslovom  
BORNACK „Rok uporabe tekstilnih komponente 
osebne zaščitne opreme“.

POPRAVILO

• Zaradi garancijskih določil lahko popravila  
opravlja samo proizvajalec ali pooblaščena 
servisna delavnica.

• Uporabljati je dovoljeno samo originalne  
nadomestne dele proizvajalca.

SKLADIŠČENJE

• Vlažno osebno zaščitno opremo pred 
skladiščenjem posušite.

• Skladiščite jo zaščiteno pred svetlobo in na  
suhem.

• Osebne zaščitne opreme ne skladiščite v 
b l iž in i  gre lnikov.  Tra jno uč inkovanje  
temperatur, višjih od +50 °C, negativno vpliva 
na trdnost tekstilnega materiala in skrajša 
življenjsko dobo.

• Preprečite stik osebne zaščitne opreme z  
agresivnimi snovmi (olja, masti, kisline,  
kemikalije itd.).

• Zaščiteno skladiščenje v kovčku za napravo ali 
vrečki za napravo.

TRANSPORT

• Zaščiten transport v kovčku za napravo ali 
vrečki za napravo.
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DRUGO

OZNAKA IZDELKA

Oznaka na pričujoči osebni zaščitni 
opremi vsebuje naslednje podatke. 
Oznaka na etiketnem žepku:

Oznaka osnovnega ogrodja:

QR-koda

Serijska št.

Logotip

Stik

Ime izdelka /
tip izdelka

Smer teka 
zgoraj

Serija

   
  N

o.
 1

18
94

  K
 10

/1
2

Ch. Q/JJJJ-0000 
SN.000

Logotip 
Ime izdelka 
Tip izdelka 

CE-znak 

Preberite /
upoštevajte  
navodila za  
uporabo 

Stik
Standardi

Ustrezni  
vzpenjalni sistemi

Serija 
Serijska št.

QR-koda
Nosilnost 
Št. artikla 
Tip izdelka

RA
IL

ST
O

P 
RS

 S
05

 
w

w
w

.b
or

na
ck

.d
e

UPOBEN

Serija
Serijska št.

Nosilnost 
Št. artikla 
Tip izdelka

Sestavni deli povezovalne zanke:
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Oznaka zaščitne strešne lestve LMB:

Logotip

Logotip

Preberite / upoštevajte navodila za uporabo

Preberite / upoštevajte navodila za uporabo

Preberite / upoštevajte navodila za uporabo

Ime izdelka /
tip izdelka

Ime / tip izdelka

Vrsta izdelka

Standardi

Stik

Ime / tip izdelka

Temperaturno 
območje uporabe

Leto 
montaže

Ustrezni vzpenjalni zaščitni sistemi

Simboli dovoljenih vzpenjalnih naprav
(BORNACK / Skylotec)

Strešno lestev uporabljajte
samo s prestrezno napravo in 
pasom

Strešno lestev uporabljajte samo s  
prestrezno napravo in pasom

Strešno lestev uporabljajte samo s  
prestrezno napravo in pasom

Nevarnost padca! Strešnih lestev z več kot  
3,0 m višine padca ne uporabljati brez  
vzpenjalne zaščitne priprave

Nevarnost padca! Strešnih lestev z več kot  
3,0 m višine padca ne uporabljati brez  
vzpenjalne zaščitne priprave

Temperaturno območje uporabe

Popravilo

Pregled

Leto montaže

Izdelava

Logotip

Simboli dovoljenih vzpenjalnih naprav:

Nosilnost  
na osebo 
Najm.  
razdalja
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Oznaka vzpenjalne zaščitne priprave:

Vrsta izdelka

Vrsta izdelka

Ime izdelka /
tip izdelka

Ime izdelka /
tip izdelka

Ime / tip izdelka

Ime / tip izdelka

Stik

Stik

Preberite upoštevajte 
navodila za uporabo

Preberite / upoštevajte
navodila za uporabo

Uporabljajte samo s 
prestreznim pasom

Uporabljajte samo s 
prestreznim pasom

Ustrezni 
vzpenjalni 
sistemi

Ustrezni 
vzpenjalni 
sistemi

Logotip 
proizvajalca 
prestrezne 
naprave

Logotip  
Proizvajalec 
prestrezne  
naprave

Logotip proizvajalca
vzpenjalnih sistemov

Logotip proizvajalca
vzpenjalnih sistemov

Standardi

Standardi
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Kontrolni list mora v celoti izpolniti  
strokovnjak pri letnem pregledu.

S tem kontrolnim listom ni mogoče  
uveljavljati pravice do popolnosti kontrolnih 
kriterijev in strokovnjaka ne odvezuje od 
njegove odločitve o celotnem stanju.

K O N T R O L N A  K A R T I C A
ZA LETNI PREGLED

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. leto

2. leto

3. leto

4. leto

5. leto

6. leto

7. leto

8. leto

9. leto

10. leto

Datum Podpis
Naslednji 
pregled Razlog pregleda

Tip RS S05: _________________________

Datum izdelave: _____________________

Serijska št.:_________________________

Datum nakupa: _____________________ 

Datum 1. uporabe: ___________________

Rok uporabe najkasneje do: ____________
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K O N T R O L N A  K A R T I C A
ZA LETNI PREGLED

 

Izpolnite:

1. 
leto

2. 
leto

3. 
leto

4. 
leto

5. 
leto

6. 
leto

7. 
leto

8. 
leto

9. 
leto

10. 
leto

Pas ni poškodovan

Ni kem. onesnaženosti

Nepoškodovani šivi

Kovinski deli niso  
deformirani

Karabinski kavlji so 
nameščeni in brezhibni

Stanje vzmeti / kovic / osi bp

Ni korozijske škode

Nemoteno premikanje 
Zaskočna funkcija

Preizkus delovanja: Sočasno 
premikanje / objemke

Mehanske poškodbe

Etiketa je čitljiva

Navodila za uporabo 
prisotna

Vodilna kolesa brezhibna /
nepoškodovana

V redu

Blokirano
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Kontrolni list mora v celoti izpolniti  
strokovnjak pri letnem pregledu.

S tem kontrolnim listom ni mogoče  
uveljavljati pravice do popolnosti kontrolnih 
kriterijev in strokovnjaka ne odvezuje od 
njegove odločitve o celotnem stanju.

K O N T R O L N A  K A R T I C A
ZA LETNI PREGLED

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. leto

2. leto

3. leto

4. leto

5. leto

6. leto

7. leto

8. leto

9. leto

10. leto

Datum Podpis
Naslednji 
pregled Razlog pregleda

Tirnice / vrsta lestve: __________________

Datum izdelave: _____________________

Serijska št.:_________________________

Datum nakupa: _____________________ 

Datum 1. uporabe: ___________________

Rok uporabe najkasneje do: ____________
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1. 
leto

2. 
leto

3. 
leto

4. 
leto

5. 
leto

6. 
leto

7. 
leto

8. 
leto

9. 
leto

10. 
leto

Oznaka in opozorila prisotni

Opravljen je bil poskusni vzpon

Vodilne tirnice / stopnice lestve 
niso poškodovani/zviti

Prislonska zaplata ni  
poškodovana

Pritrdilno streme in obešalo 
ne kažejo znakov utrujenosti 
materiala

Povezava C-profila je v redu.  
Reža najv. 0-3,0 mm

Varnostna blokada na začetku 
vzpenjalne poti je montirana na 
levi strani
Nepremična blokada na koncu 
vzpenjalne poti je nameščena in 
brezhibno deluje

Vzpenjalna blokada na začetku 
vzpenjalne poti je pravilno  
montirana in brezhibno deluje

Eventualno montirane zaporne 
zaskočke so pravilno izključene 
in v redu
Podest na razdalji
6 m je v redu in brezhibno 
deluje

Na varnostni lestvi in tirnicah ni 
umazanije

Vijačni spoji so popolni /
nepoškodovani / privijačeni

K O N T R O L N A  K A R T I C A
ZA LETNI PREGLED

 

Izpolnite:
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1. 
leto

2. 
leto

3. 
leto

4. 
leto

5. 
leto

6. 
leto

7. 
leto

8. 
leto

9. 
leto

10. 
leto

Na lestvi / pritrdilnih elementih 
ni tujkov

Uporabljeni so bili samo  
originalni deli

Navodila za uporabo prisotna

V redu

Blokirano

K O N T R O L N A  K A R T I C A
ZA LETNI PREGLED

 

Izpolnite:
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ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

   

Izjava o skladnosti CE  
 
 
 
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v EU  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Deutschland 
 
izjavlja, da je v nadaljevanju opisana osebna zaščitna oprema  

 
vzpenjalna zaščitna priprava z nepremičnim vodilom  
EN 353-1:2002 CNB/P/11.073 
Tip:  RAILSTOP RS S  

 
v skladu z zahtevami ES-Direktive 89/686 EGS in, če je smiselno, s harmoniziranim 
standardom EN 353-1:2002 (v skladu s členom 8.4 osebne zaščitne opreme) kot tudi 
z dodatnimi zahtevami kataloga ukrepov CNB/P/11.073.

 

 
 

•  enaka osebni zaščitni opremi, ki je predmet
certifikata vzorca CE
št. ZP/B092/13

  
  
  

  
• izdanega s strani DEKRA Exam GmbH, 

certifikacijski 
urad CE 0158
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum

 
  

        
 
 

 
•  prestala nadzor izdelave v skladu s členom 11, točka A ES-Direktive89/686 EGS,

ki ga pooblaščeni kontrolni inštitut
DEKRA Exam GmbH Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum

  
  

 
 

 
 
10.02.2013 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 

 
Klaus Bornack  
Direktor  



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Germany

Tel     + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-0
Faks  + 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
Faks  + 41 (0) 62 / 886 30 41
info@bornack.ch
www.bornack.ch

FALLSTOP
Oprema za zavarovanje in
reševanje na višinah in v globinah 

SAFEPOINT
Nepremični varnostni sistemi  
za arhitekte in industrijo
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