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RAILSTOP RS S
Zariadenie na ochranu proti pádu so súbežným 
záchytným prístrojom RAILSTOP RS S05

STRUČNÝ POPIS

POUŽITIE PODĽA URČENIA

Záchytný prístroj RS S05 v spojení so záchytným 
popruhom podľa DIN EN 361 s centrálnym  
istiacim okom vo výške brucha, označovaným aj 
ako ventrálne upevňovacie oko, a so záchytným 
okom vo výške pŕs slúži výhradne na zaistenie 
jednej osoby pri výstupe alebo zostupe na 
ochranné rebríky. 

Predpokladom použitia sú príslušné znalosti 
používania osobnej ochrannej výbavy proti 
pádu a znalosti rizika činností v oblastiach s  
rizikom pádu. 

Záchytný prístroj RS S05 môžete používať len v 
kombinácii s overeným koľajnicovým vedením. 
Táto osobná ochranná výbava sa môže používať 
len pri vertikálnom nasadení. Uhol sklonu  
rebríka môže byť v rozsahu maximálne 75°až 
103,5°.

• Max. počet používateľov: 1 osoba na záchytný 
prístroj

• Max. hmotnosť používateľa vrát. odevu a  
výbavy je 150,0 kg

• Min. hmotnosť používateľa vrát. odevu a  
výbavy je 50,0 kg

• Teplota použitia +80°C do -30°C

Akékoľvek iné použitie sa považuje za použitie 
v rozpore s účelom. Firma BORNACK neručí za 
škody vzniknuté takýmto použitím. Príslušné 
riziko nesie výhradne používateľ.

VHODNÉ KOMPONENTY ISTIACEHO SYSTÉMU 
RS S

• Typy rebríkov:
 - LMB Tr280, LMB Tr273,3 
 - LMB Tr280 CC, LMB Tr273,3 CC 

• Typy koľajníc:
 - LMB záchytná koľajnica, C-profil  
 - LMB záchytná koľajnica, C-profil CC 

• Upevnenia koľajnice vo vzdialenosti 1,1 m alebo 
upevnenia rebríkov vo vzdialenosti 1,7 m

• Koncové dorazy koľajníc ,  pevné alebo 
demontovateľné, zakaždým hore a dole

• Nárazová spojka koľajnice
• Odoberateľná klapka 
• Záchytný prístroj BORNACK RS S05
• Odpočinková plošina (sklopná) na rebríku 
• Strešný výstup s výstužou  

Ďalšie informácie nájdete v informáciách o 
výrobku pre uvedené príslušenstvo. 

Montáž rôznych druhov rebríkov je uvedená v 
osobitnom návode na montáž. 

Technické zmeny vyhradené 
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Údaje o označení rebríkov nájdete na strane 
16/17.

VYBAVENIE ZÁCHYTNÉHO PRÍSTROJA

• Ergonomické hliníkové teleso
• Samostatné poistky proti pádu a proti  

vyklopeniu:
 - poistka A „stúpanie“ s kardanovým kĺbom a 
podľa  prevedenia  s  bezpečnostným 
o c e ľov ý m  h á ko m  a l e b o  h l i n í kov ý m 
b e z p e č n o s t ný m  h á ko m  s o  zá m ko m  
Twistlock-Plus a Swivel. 

 - poistka B „horizontálny ťah“ s textilnou  
spojovacou slučkou a bezpečnostným  
hákom s hliníkovým zámkom Twistlock.

• Bezúdržbové ložiská, kladky a kĺby. 

PRÍSLUŠENSTVO

• Záchytný popruh podľa EN 361 vybavený  
dvoma čelnými istiacimi okami (sternálne oko 
vo výške hrudnej kosti, ventrálne oko na  
popruhu okolo brucha) napr. FS4T. Záchytné 
popruhy s elastickými popruhmi nie sú  
kompatibilné. 

STRUČNÝ POPIS
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Kardanový kĺb 
Vodiaca
kladka

Ergonomický tvar 

Poistka B 
„horizontálny ťah“

Veľká kladka s
guličkovým ložiskom 

Poistný kolík proti
nesprávnemu vloženiu 
do koľajnice 

Etiketa / 
označenie 

Viazací bod B pre hrudné 
oko so spojovacím 
popruhom a karabínou 

Viazací bod A 
pre ventrálne upevňovacie oko 
(multifunkčné / istiace oko na 
popruhu okolo brucha)  
Samoistiaci bezpečnostný hák 

Poistka A 
„stúpanie“

Označenie 

RS S05 ART. Č.: 361 065

Základné teleso 

OBEN
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Kardanový kĺb 

Etiketa / 
označenie 

Viazací bod A 
pre ventrálne upevňovacie oko 
(multifunkčné / istiace oko na  
popruhu okolo brucha) 
Samoistiaci bezpečnostný hák 

Označenie 

Vodiaca
kladka

Ergonomický tvar 

Veľká kladka s
guličkovým ložiskom 

Poistný kolík proti
nesprávnemu vloženiu 
do koľajnice 

iazací bod B 
pre hrudné oko so 
spojovacím popruhom 
a karabínou 

RS S05 SWIVEL ART. Č.: 361 075

Poistka B 
„horizontálny ťah“

Poistka A 
„stúpanie“

Základné teleso 

OBEN



6 | 7

REBRÍK ZÁSUVNÁ POISTKA / STÚPACIA POISTKA

BLOKOVACIA POISTKA

ODOBERATEĽNÁ KLAPKA

ODPOČÍVACIA PLOŠINA

Aretačný čap

Aretačný 
čap

Aretačný 
čap

Zásuvná 
poistka 

Nášľapný plech

Lišta s profilom C

Nášľapný 
plech

Nášľapný plech

Koniec rebríka 

Začiatok rebríka 

Blokovacia 
poistka 

Odoberateľná 
klapka

Odpočívacia
plošina 
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  Pred každým použitím 
bezpodmienečne vykonajte kontrolu  

• Ak počas kontroly pred použitím zistíte na 
osobnej ochrannej výbave aj minimálne  
nedostatky, nesmiete ju už použiť. Ak je  
prístroj poškodený alebo má poruchy funkcie, 
vyraďte ho z používania a odošlite späť  
výrobcovi, resp. do zmluvného servisu na  
kontrolu. Poškodené osobné ochranné  
pomôcky môže skontrolovať a opraviť len  
zmluvný servis spoločnosti BORNACK. 

 

VIZUÁLNA KONTROLA

• Karabíny, kĺbové prvky, nity, základné telesá, 
poistky a spojovací popruhy nie sú viditeľne 
poškodené ani deformované.

• Zámok karabíny a jeho poistka sú funkčné.
• S ko nt ro l u j t e  ko m p l e t n o s ť  ko ľ a j n i c e ,  

upevnenia rebríka a záchytných zariadení. 
• Spoje koľajnice sú pevné a vzdialenosť medzi 

koľajnicami je max. 3,0 mm.
• Posledná kontrola vykonaná znalcom nie je 

staršia ako 1 rok.
• Označenie je čitateľné.
• Skontrolujte kompletnosť a prípadné 

poškodenie koľajníc, upevnenia rebríkov,  
poistiek na vstupe a výstupe, odoberateľných 
klapiek, záchytných prístrojov. 

• N a  z a č i a t k u  a  n a  k o n c i  r e b r í k a  s ú 
nainštalované koncové poistky. 

KONTROLA FUNKCIE

• Záchytný prístroj sa voľne pohybuje pri  
horizontálnom ťahu v oku A a pri ťahu dole 
aretuje.

• Funkcia pružiny pri poistke a háku karabíny.
• Je zámok karabíny a jeho poistky funkčný? 

POKYNY PRED POUŽITÍM
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POZOR, OHROZENIE ŽIVOTA:
Používajte len vhodné záchytné popruhy.  
Záchytný popruh prispôsobte veľkosti príslušnej 
osoby.  

NASADENIE A ZAISTENIE ZÁCHYTNÉHO  
PRÍSTROJA 

A Zaveďte záchytný prístroj na konci koľajnice 
alebo na príslušnom mieste do profilu 
koľajnice. Vytiahnite aretačný čap poistky 
smerom dozadu a podržte ho.

Nasaď te  záchy tný pr ístroj  s  kol íkom  
smerujúcim doprava do profilu C a veďte 
pozdĺž aretačného čapu. Zásuvná poistka  
zabráni nesprávnemu vloženiu. 

B Po posunutí sa musí poistka samočinne so  
záchytným prístrojom otočiť späť do zaistenej 
polohy. 

C Vytiahnite aretačný čap smerom dozadu a 
otoč te  odoberateľnú k lapku v  smere  
hodinových ručičiek až na doraz. Nasaďte  
záchy tný prístroj  s  poistným kolíkom  
smerujúcim doprava. Integrovaná zásuvná 
poistka zabráni nesprávnemu vloženiu. 
Odoberateľnú klapku znovu zavrite! Otočte 
späť do prechodnej polohy a aretačný čap 
nechajte zapadnúť do poistného otvoru. 

D Dbajte na to, aby šípka smerovala nahor. Pri  
pustení záchytného prístroja sa prístroj  
samostatne zaistí na koľajnici. Skontrolujte  
funkciu záchytného prístroja posunutím rukou 
smerom hore a dole po koľajnici. Pri náhlom 
rýchlom pohybe nadol alebo po uvoľnení musí 
prístroj zablokovať pohyb! 

POUŽITIE RS S
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POUŽITIE RS S

E Viazací bod A záchytného prístroja upnite do 
ventrálneho upevňovacieho oka (istiace / 
multifunkčné oko) na popruhu okolo pása. 

F Upnite záchytný prístroj do centrálneho 
čelného viazacieho oka vo výške pŕs (viazací 
bod B). 

POZOR, OHROZENIE ŽIVOTA:
Hák karabíny záchytného prístroja sa musí pri 
vertikálnom vedení koľajnice zavesiť priamo do 
centrálneho istiaceho oka záchytného popruhu 
a v žiadnom prípade sa nesmie predlžovať!!! 
Po u ž í va j t e  l e n  s p ráv n e  n a m o nt ova n é 
koľajnicové vedenie. Pri výstupe dávajte pozor 
hlavne na spoje koľajnice a upevnenia rebríka!

KOMBINOVANIE

G Pri kombinovaní tohto výrobku s inými  
komponentmi hrozí  nebezpečenstvo  
vzájomného negatívneho ovplyvnenia 
bezpečnosti použitia, preto je použitie alebo 
ko m b i n á c i a  p o vo l e n á  l e n  s  t a k ý m i  
komponentmi osobnej ochrannej výbavy  
proti pádu a záchranných prístrojov, ktoré sú 
kompatibilné a majú označenie CE.  

E

F

A

B

G
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POUŽITIE RS S

POUŽITIE ZÁCHYTNÉHO PRÍSTROJA

POZOR: 
Pred použitím zabezpečte dostatočný voľný 
priestor pod používateľom pre zabránenie  
nárazu na vyčnievajúcu prekážku alebo na zem.  

POZOR:
Na začiatku výstupu tesne nad zemou (cca  
1,5 m) môže dôjsť pri zachytení pádu a pri  
kombináci i  nevhodných podmienok ku  
kontaktu zeme s nohami.   

Pri stúpaní sa mierne položte do záchytného 
prístroja (horizontálny ťah = podpora chrbta) a 
týmto spôsobom udržujte systém odblokovaný. 

• Rovnomerne stúpajte alebo zostupujte a  
záchytný prístroj nechajte pohybovať sa 
súčasne s vami.

• Spojenie v oblasti pŕs nezaťažujte! Hornú časť 
tela udržujte v zvislej polohe. Ak sa horná časť 
tela odchýli od normálnej polohy (v dôsledku 
p á d u ,  b e z ve d o m i a  a  p o d . ) ,  d ô j d e  k 
okamžitému zablokovaniu poistky B! 

• Ru č ný m  p o s u n u t í m  a  za b l o kova n í m  
záchytného prístroja a zaujatím polohy v sede 
alebo zavesením sa do záchytného popruhu 
môže užívateľ rýchlo a bezpečne dosiahnuť 
ergonomickú pokojnú polohu. Táto poloha nie 
je pracovnou polohou! 

POZOR:
Pred tým, než sa zavesíte alebo si sadnete do 
popruhu, záchytný prístroj musí byť blokovaný.   

POZOR:
Pri použití záchytného prístroja je nutné dbať 
na to, aby nedošlo k obmedzeniu funkcie  
poistiek a ich komponentov. V opačnom prípade 
môže dôjsť k deaktivácii funkcie blokovania.  

• Aretovaný záchytný prístroj môžete ľahko 
uvoľniť zdvihnutím háku karabíny. 

• Pri práci vo výškach používajte vždy aj  
prídavné istiace lano podľa EN 358 (napr.  
MANUSTOP), alebo lano tlmiace nárazy podľa 
EN 354 / 355 (napr. BFD 1,5 m). Bočné šikmé 
zaťaženie záchytného prístroja nie je  
povolené.  

Použitie ako zabezpečenie pri stúpaní
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POUŽITIE RS S

POZOR:
Ak jeden rebrík používa niekoľko osôb naraz, je 
nutné dbať na minimálnu vzdialenosť 3,0 m. 
Ohľadom počtu osôb je nutné dbať aj na  
analýzu rizík vykonanú prevádzkovateľom /  
podnikom

• Od záchytného prístroja sa uvoľnite až potom, 
keď nehrozí žiadne riziko pádu. Prípadne 
použite dodatočné istenie so spájacími  
prostriedkami. 

DEMONTÁŽ ZÁCHYTNÉHO PRÍSTROJA

H Presuňte záchytný prístroj tesne k poistke, ale 
nie až na doraz k istiacemu čapu. Záchytný 
prístroj prípadne presuňte o kúsok späť. 
Zatlačte späť strmeň poistky a podržte ho. 
Zaisťovací čap v profile C sa zasunie a 
uvoľní  sa z profilu C. 
 Záchytný prístroj presuňte v smere konca 
profilu C a vyberte ho. 
 Uvoľnite strmeň, poistka musí samostatne 
znovu zapadnúť do polohy na zaistenie. 

VÝSTUP NA STRECHU S VÝSTUŽOU 

I Presuňte záchytný prístroj až tesne pod  
poistku. Zaistite istiaci prvok za viazací bod 
podľa  EN 795  pomocou spojovacích  
prostriedkov alebo vykonajte zavesenie  
priamo do poistky proti pádu strešného  
zariadenia. Teraz otvorte stúpaciu poistku a 
záchytný prístroj vyberte z koľajnice rebríka.  
Zostup strešným výstupom v opačnom  
poradí.
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BEZPEČNOSTNÉ NARIADENIA

Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov hrozí 
nebezpečenstvo ohrozenia života! 
• Osobné ochranné pomôcky nesmiete používať 

ani v prípade zistenia malých nedostatkov.
• Poškodené OOP, OOP zaťažené pádom,  

pochybné OOP alebo bezpečnostné prístroje 
ihneď vyraďte z používania. Kontrolu môže 
vykonať len znalec a/alebo zmluvný servis, 
ktorý písomne poverila spoločnosť BORNACK. 
Kontrola musí byť zaznamenaná v kontrolnej 
karte.  Ďalšie použitie je možné až po  
písomnom schválení znalcom.

• Svojvoľné zmeny alebo opravy nie sú  
povolené. 

• Horizontálna vzdialenosť (od záchytného 
prístroja po viazací bod A alebo B) sa nesmie 
predlžovať alebo skracovať. 
 - horizontálna vzdialenosť A pri RS S05  
= 150,0 mm 

 - horizontálna vzdialenosť A pri RS S05 Swivel 
= 190,0 mm 

• Lanový istiaci systém je súčasťou osobnej 
ochrannej výbavy proti pádu a musí byť  
priradený určitej osobe. 

• OOP môžu používať len vyškolené osoby, ktoré 
sú oboznámené s používaním týchto výrobkov 
a boli poučené o možných rizikách pri ich 
používaní. 

• Podľa predpisov o prevencii úrazov musí 
užívateľ OOP proti pádu (kategória lll) 
absolvovať teoretické školenie a praktický  
výcvik. Využite na školenie a vzdelávanie  
tréningové centrá spoločnosti BORNACK:  
hotline@bornack.de. 

• Príslušenstvo iných výrobcov môžete používať 
len so súhlasom spoločnosti BORNACK a  
nesmie pritom ovplyvniť funkciu a bezpečnosť 
ochrannej výbavy. 

• Odev a  obuv pr ispôsobte  použit iu  a  
poveternostným podmienkam.

• Použitie výrobku je možné len pri optimálnom 
zdravotnom stave.

• Zdravotné obmedzenia môžu ovplyvniť 
bezpečnosť používateľa pri práci vo výškach a 
hĺbkach. 

• Zdravotné obmedzenia (napr. užívanie liekov 
alebo alkoholu, ťažkosti so srdcom, krvným 
obehom) môžu ovplyvniť  bezpečnosť 
používateľa pri práci vo výškach a hĺbkach.

• OOP musíte chrániť pri skladovaní, používaní 
a počas prepravy pred vysokými teplotami 
(napr. zváranie plameňom alebo iskry pri 
zváraní elektródou, neuhasené ohorky  
cigariet), ako aj pred chemikáliami (kyseliny, 
lúhy, oleje a pod.) a pred mechanickým 
poškodením (ostré hrany a pod.). 

• Pred začiatkom práce musí zodpovedná osoba 
zostaviť plán záchranných opatrení. Z plánu 
musí byť zrejmé, ako rýchlo a bezpečne sa má 
vyprostiť osoba a ako poskytnúť prvú pomoc. 
Záchrana sa musí vykonať do 10 až 30 minút. 
Spoločnosť BORNACK vám poskytne pomoc 
pri zostavovaní záchranných plánov na mieru 
a začlení váš záchranný plán do tréningu.  
hotline@bornack.de

• Dodržujte miestne bezpečnostné predpisy 
(napr. v Nemecku smernica profesných 
združení BGR 198 a BGR 199) ako aj predpisy o 
prevencii úrazov v príslušnom obore.

• Teplota použitia: -30 °C až +80 °C.
• Dodržujte kompatibilitu s inými časťami  

výbavy OOP.
• Pri použití tejto osobnej ochrannej výbavy je 

nutné bez výnimky používať záchytný popruh 
podľa EN 361.
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INÉ

SCHVÁLENIE

Zhoda so smernicou ES 89/686/EHS.

Kontrola konštrukčného typu a kontrola  
výroby: 
DEKRA EXAM GmbH 
Dinnendahlstr. 9, D-44809 Bochum 
CE 0158 

Systém manažérstva kvality certifikovaný 
podľa DIN EN ISO 9001. 

Kontrola výroby notifikovaným úradom  
kategórie III 

PREDAJ

Predajca musí zabezpečiť návod na obsluhu v 
úradnom jazyku príslušnej krajiny. Príslušný  
preklad musí autorizovať spoločnosť BORNACK. 

SERVIS

Ďalšie informácie o bezpečnom používaní tejto 
v ý b a v y  O O P  a l e b o  o  p o s k y t o va n ý c h 
dodatočných službách spoločnosti BORNACK, 
ako: 
• analýza ohrozenia  
• záchranné plány 
• školenia + tréningy 
• znalecké kontroly 

Ak máte otázky, kontaktujte nás cez našu 
emailovú adresu: hotline@bornack.de 
Radi vám pomôžeme!

PRAVIDELNÉ KONTROLY 

Príslušný OOP musí raz ročne skontrolovať  
znalec. Výsledok sa musí zaznamenať do  
kontrolnej karty na konci tohto návodu na  
obsluhu. 

ÚDRŽBA

• Pohyblivé diely na karabíne a iných prístrojoch 
prípadne udržujte schodné pomocou o 
lejovania kĺbových častí.

• Nepoužívajte tuky. Uloženie je prevedené  
pomocou guličkových ložísk s trvalým  
mazaním. Kĺby príp. mierne naolejujte olejom 
do šijacích strojov (bez živice). 

• Údržbu môžu vykonávať len vyškolené osoby. 
Prísne dodržujte pokyny v tomto návode na 
obsluhu. 

• Udržiavané ochranné pomôcky vydržia dlhšie! 

ČISTENIE

• Vlhké OOP nechajte vyschnúť na vzduchu, 
nesušte na umelých tepelných zdrojoch.  
Kovové komponenty vytrite do sucha utierkou. 

• Znečistené textilné komponenty (záchytný 
popruh, laná a pod.) vyčistite vlažnou vodou s 
malým množstvom jemného pracieho  
prostriedku. Potom riadne prepláchnite čistou 
vodou a nechajte vyschnúť na vzduchu. Iné 
čistiace prostriedky nie sú povolené!

• Informácie o príp.  dezinfekci i  z ískate  
prostredníctvom e-mailu: hotline@bornack.de 

• Po kontakte so slanou vodou udržujte OOP vo 
vlhku tak dlho, kým sa nebude môcť riadne 
prepláchnuť destilovanou vodou.
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• Znečistené prístroje vytrite a vyčistite utierkou, 
vykefujte alebo umyte vlažnou vodou, príp. 
vyčistite jemným pracím prostriedkom a  
prepláchnite čistou vodou. Iné čistiace  
prostriedky nie sú povolené. 

• Prístroj príp. ofúknite stlačeným vzduchom.

ŽIVOTNOSŤ / SKLADOVATEĽNOSŤ

Odporúčanie pre používanie OOP proti pádu v 
priemyselnom prostredí:

Maximálna doba skladovania pred prvým 
použitím: 
3 roky 

Maximálna doba používania od prvého 
použitia: 
do 8 rokov

Dobu používania môžete predĺžiť pravidelnými 
kontrolami prostredníctvom znalcov a výmenou 
komponentov, ktoré sú ohrozené starnutím 
(únava materiálu). 

Intenzívne používanie a/alebo extrémne  
podmienky používania ako ostré hrany,  
c h e m i c k é  v p l y v y  a  p o d .  z n i ž u j ú  z 
bezpečnostných dôvodov dobu používania. 
Prevádzkovateľ musí tieto faktory zohľadniť v 
analýze rizík.

Prostredníctvom dokumentácie prvého  
uvedenia do prevádzky do kontrolnej karty resp. 
do  denníka  lana musí  prevádzkovateľ 
zabezpečiť dodržiavanie maximálnych lehôt. 

Kontrolnú kartu na konci tohto návodu na  
obsluhu musíte predložiť pri pravidelných  
kontrolách znalcom a znalec ju musí vyplniť.

Uveďte informácie o typických situáciách 
použitia.
 
Ďalšie podrobné informácie nájdete na internete 
na stránkach www.bornack.de v dokumentoch 
BORNACK pod názvom „Ablegereife von  
texti len PSA-Komponenten“ (Životnosť  
textilných komponentov OOP). 

OPRAVY

• Z dôvodu záruky môže opravy vykonávať len 
výrobca alebo zmluvné servisy. 

• Môžu sa použiť len originálne náhradné diely 
od výrobcu. 

SKLADOVANIE

• Vlhké OOP musíte pred skladovaním vysušiť.
• Skladujte na suchom a tmavom mieste.
• Neskladujte OOP v blízkosti tepelných zdrojov. 

Trvale pôsobiaca teplota nad +50 °C má  
negatívny vplyv na pevnosť textilných  
materiálov a skracuje životnosť.

• OOP nesmú prichádzať do kontaktu s  
agresívnymi látkami (oleje, mastnoty, kyseliny, 
chemikálie a pod.).

• Skladujte v dodanom kufri na prístroj alebo vo 
vaku na prístroj. 

PREPRAVA

• Prepravujte v dodanom kufri na prístroj alebo 
vo vaku na prístroj. 



SK

INÉ

OZNAČENIE VÝROBKU

Označenie na OOP obsahuje 
nasledujúce údaje:
Označenie na etikete:

Označenie základného telesa:

QR kód

Sériové č.

Logo

Kontakt

Názov výrobku / 
Typ výrobku 

Smer chodu
Hore 

Šarža

   
  N

o.
 1

18
94

  K
 10

/1
2

Ch. Q/JJJJ-0000 
SN.000

Logo
Názov výrobku 
Druh výrobku 

Značka CE

Prečítajte /
dodržujte 
návod na 
obsluhu

Kontakt
Normy

Vhodné 
stúpacie systémy 

QR kód

RA
IL

ST
O

P 
RS

 S
05

 
w

w
w

.b
or

na
ck

.d
e

UPOBEN

Šarža
Šarža

Sériové č.
Sériové č.

Úžitkové 
zaťaženie

Úžitkové 
zaťaženie

Artikel č.
Artikel č.Typ výrobku 
Typ výrobku 

Komponenty spojovacej slučky:
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Označenie rebríka LMB: 

Logo

Logo

Prečítajte / dodržujte návod na obsluhu

Prečítajte / dodržujte návod na obsluhu

Prečítajte / dodržujte návod 
na obsluhu

Názov / typ 
výrobku

Názov / typ výrobku

Druh výrobku

Normy

Kontakt

Názov / typ výrobku

Rozsah teplôt použitia 

Rok 
montáže

Vhodné stúpacie systémy 

Symboly povolených záchytných 
prístrojov (BORNACK / Skylotec)

Rebrík používajte len so záchytným 
prístrojom a záchytným popruhom

Rebrík používajte len so záchytným 
prístrojom a záchytným popruhom

Rebrík používajte len so záchytným 
prístrojom a záchytným popruhom

Nebezpečenstvo pádu! Rebríky vyššie 
než 3,0 m nesmiete používať bez istiaceho 
zariadenia

Nebezpečenstvo pádu! Rebríky vyššie 
než 3,0 m nesmiete používať bez istiaceho 
zariadenia

Rozsah teplôt použitia 

Oprava

Kontrola

Rok montáže

Výroba

Logo

Symboly povolených záchytných prístrojov: 

Úžitkové 
zaťaženie / 
osoba  
Minimálna 
vzdialenosť 
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Označenie bezpečnostného istiaceho zariadenia:

Druh výrobku

Druh výrobku

Názov / typ 
výrobku

Názov / typ 
výrobku

Názov / typ výrobku

Názov / typ výrobku

Kontakt

Kontakt

Prečítajte / dodržujte 
návod na obsluhu

Prečítajte / dodržujte 
návod na obsluhu

používajte len so 
záchytným popruhom 

používajte len so 
záchytným popruhom 

Vhodné 
stúpacie 
systémy 

Vhodné 
stúpacie 
systémy 

Logo 
výrobcu 
istiacich 
systémov

Logo 
výrobcu 
istiacich 
systémov

Logo výrobcu 
záchytného prístroja

Logo výrobcu 
záchytného prístroja

Normy 

Normy 
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Pri ročnej kontrole je znalec povinný  
kompletne vyplniť kontrolnú kartu.
 
Tento kontrolný zoznam nekladie nárok na 
úplnosť kritérií kontroly a nezbavuje znalca 
zodpovednosti za rozhodnutie o celkovom 
stave. 

K O N T R O L N Á  K A R T A
PRE ROČNÚ KONTROLU

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

5. rok

6. rok

7. rok

8. rok

9. rok

10. rok

Dátum Podpis 
Nasledujúca  

kontrola Dôvod kontroly 

Typ RS S05: _________________________

Dátum výroby: ______________________

Sériové č.: _________________________

Dátum zakúpenia: ___________________ 

Dátum 1. použitia: ___________________

Životnosť najneskôr do: _______________
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K O N T R O L N Á  K A R T A
PRE ROČNÚ KONTROLU

 

Vyplňte prosím:  

1. 
rok

2. 
rok

3. 
rok

4. 
rok

5. 
rok

6. 
rok

7. 
rok

8. 
rok

9. 
rok

10. 
rok

Nepoškodené popruhy

Žiadne chemické znečistenie

Nepoškodené švy

Kovové diely nie sú  
deformované

Karabína dostupná a 
funkčná 

Stav pružín / nitov / osi v  
poriadku

Bez korózie 

Ľahké zaklapnutie 

Kontrola funkcie: pohyblivosť 
systému / zovretia

Mechanické poškodenie 

Čitateľné etikety 

Dostupný návod na obsluhu

Funkčné / nepoškodené  
vodiace kladky 

V poriadku 

Vyradené 
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Pri ročnej kontrole je znalec povinný  
kompletne vyplniť kontrolnú kartu.
 
Tento kontrolný zoznam nekladie nárok na 
úplnosť kritérií kontroly a nezbavuje znalca 
zodpovednosti za rozhodnutie o celkovom 
stave. 

K O N T R O L N Á  K A R T A
PRE ROČNÚ KONTROLU

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

5. rok

6. rok

7. rok

8. rok

9. rok

10. rok

Dátum Podpis Dôvod kontroly 

Typ koľajnice / rebríka: ________________

Dátum výroby: ______________________

Sériové č.: _________________________

Dátum zakúpenia: ___________________ 

Dátum 1. použitia: ___________________

Životnosť najneskôr do: _______________

Nasledujúca  
kontrola
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1. 
rok

2. 
rok

3. 
rok

4. 
rok

5. 
rok

6. 
rok

7. 
rok

8. 
rok

9. 
rok

10. 
rok

Označenie a výstražné pokyny 
inštalované 

Kontrolná pochôdzka vykonaná 

Bez poškodenia / deformácie  
vodiacich koľajníc / rebríkov 

Nárazové spony nepoškodené 

Upevňovacie strmene a závesy 
nevykazujú známky únavy  
materiálu 

Spojenie profilu C v poriadku  
Medzera max. 0-3,0 mm 

Zasúvacia poistka na začiatku 
rebríka namontovaná vľavo 

Pevná poistka na konci výstupu 
inštalovaná a funkčná 

Poistka na začiatku výstupu  
riadne namontovaná a funkčná 

Príp. namontované západky  
riadne deaktivované a sú v  
poriadku
Odpočívací podstavec vo  
vzdialenosti 6 m v poriadku a 
funkčný 

Bezpečnostný rebrík a koľajnice 
sú čisté 

Skrutkové spoje sú úplné / 
nepoškodené / pevne  
dotiahnuté  

K O N T R O L N Á  K A R T A
PRE ROČNÚ KONTROLU

 

Vyplňte prosím:  
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1. 
rok

2. 
rok

3. 
rok

4. 
rok

5. 
rok

6. 
rok

7. 
rok

8. 
rok

9. 
rok

10. 
rok

Na rebríku / upevňovacích  
prvkoch nie sú žiadne cudzie 
predmety

Boli použité len originálne diely 

Návod na obsluhu je k dispozícii 

V poriadku 

Vyradené

K O N T R O L N Á  K A R T A
PRE ROČNÚ KONTROLU

 

Vyplňte prosím:  
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ES PREHLÁSENIE O ZHODE  

   

CE Prehlásenie o zhode  
 
 
 
Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca so sídlom v EÚ  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Nemecko  
 
týmto prehlasuje, že nižšie uvedené osobné ochranné prostriedky   

 
Zariadenia na ochranu proti pádu vrátane pevného vedenia   
EN 353-1:2002 CNB/P/11.073 
Typ: RAILSTOP RS S  

 
zodpovedajú požiadavkám smernice ES 89/686 EHS, a pokiaľ je to relevantné, aj 
norme EN 353-1:2002 harmonizovanej v národnej legislatíve (podľa článku 8.4. o 
osobných ochranných prostriedkoch) ako aj ďalším požiadavkám katalógu opatrení CNB/P/11.073

 

 
 

•  je identický s osobnými ochrannými prostriedkami, 
ktoré sú predmetom certifikácie konštrukčného vzoru 
CE č. ZP/B092/13

  
   
  

  
• vystavené spoločnosťou

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

 
  

         
 
 

 
•  podlieha kontrole výroby podľa článku 11, bod A smernice ES 89/686 EHS, 

kontrolované  certifikovaným kontrolným inštitútom DEKRA Exam GmbH 
Dinnendahlstr. 9 
D-44809 Bochum 

  
  

 
 

 
 
10.02.2013 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 

 
Klaus Bornack  
Vedenie spoločnosti  



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Nemecko

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
Švajčiarsko

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

FALLSTOP
Vybavenie na zaistenie a  
záchranu vo výškach a hĺbkach  

SAFEPOINT
Stacionárne bezpečnostné systémy 
pre architektov a priemysel
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