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RAILSTOP RS S
Birlikte hareket eden Yakalama Cihazı 
RAILSTOP RS S05 ile birlikte Yükseğe Çıkma 
Koruma Tertibatı

KISA TANIMLAMA

AMACINA UYGUN KULLANIM

Yakalama cihazı RS S05 DIN EN 361 normunda 
karın hizasında bulunan ve karın bölgesi  
sabitleme halkası olarak adlandırılan merkezi 
yükseğe çıkma koruma halkası ile bağlantılı  
olarak ve göğüs hizasında bulunan yakalama 
halkası ile birlikte sadece bir şahsın yükseğe 
çıkma merdiveni üzerinde yukarı çıkma veya 
aşağı inmesi esnasında korunması için 
kullanılmaktadır.

Tertibatın kullanılması için kullanacak olan 
şahsın şahsi koruma tertibatlarının düşme  
koruma için kullanılması ve tehlikeli alanlardaki 
çalışmalardaki rizikoları hakkında önceden 
bilgilendirilmiş olması gerekmektedir.

Yakalama cihazı RS S05 in sadece kontrol 
edilmiş olan ray yönlendirme tertibatı ile  
kombinasyon edilerek kullanılmasına müsaade 
edilmektedir.
Bu Şahsi Koruma Donanımı sadece dikey 
kullanımda kullanılacaktır. Yukarı çıkma  
merdiveninin eğilim açısı maksimum 75° ile 
103,5° arasında olmak zorundadır

• Kullanıcıların maksimum sayısı: Her bir  
yakalama cihazı için 1 şahıs

• Kıyafet ve donanım dahil olarak maksimum  
kullanıcı ağırlığı 150,0 kg

• Kıyafet ve donanım dahil olarak minimum 
kullanıcı ağırlığı 50,0 kg

• Kullanım ısısı +80°C ile -30°C arasında

Bunun haricindeki her çeşit kullanım amacına 
uygun olmayan kullanım olarak geçerlidir. Bu 
nedenlerden kaynaklanan hasarlar için Firma 
BORNACK bir sorumluluk almamaktadır. Bu  
konudaki riziko tamamen kullanıcıya aittir.

UYGUN YÜKSEĞE ÇIKMA SİSTEMİ BİLEŞENLERİ 
RS S

• Yükseğe çıkma merdivenleri tipleri:
 - LMB Tr280, LMB Tr273,3
 - LMB Tr280 CC, LMB Tr273,3 CC

• Ray tipleri:
 - LMB Yakalama rayı, C-Profil
 - LMB Yakalama rayı, C-Profil CC
 - Ray sabitleme aralarındaki mesafe olarak 1,1 
m veya merdiven sabitleme aralarındaki me-
safe olarak 1,7 m olacaktır

• Ray-Son kilitleri, sabit veya sökülebilir, her biri 
yukarıdan aşağıya doğru

• Ray-Vuruş bağlantıları

Teknik değişiklik hakkı saklıdır
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• Çıkartma kapağı
• Yakalama Cihazı BORNACK RS S05
• Çıkma merdiveni  dinlenme sahanlığı  

(katlanabilir)
• Güçlendirme kirişi ile çatıya çıkma

Dana fazla enformasyon belirtilmiş olan yedek 
parçaların ürün enformasyon sayfalarında 
bulunmaktadır.

Değişik merdiven tiplerinin montajı ayrı bir 
montaj kılavuzunda açıklanmıştır.

Merdiven işaretleri hakkındaki bilgiler sayfa 
16/17 de bulunmaktadır

YAKALAMA CİHAZI DONANIMI

• Alüminyumdan imal edilmiş ergonomik  
mahfaza.

• Düşmeye ve devrilmeye karlı birbirinden ayrı 
kilitleme mandalları:
 - Kilitleme mandalı A, kardan eklemi ile 
„Yükseğe çıkma“ ve donanım tipine göre  
çelikten yapılma güvenlik kancaları veya  
alüminyumdan yapılma twistlock-plus-kilidi 
ve swivel ile güvenlik kancaları ile.

 - Kilitleme mandalı B, tekstilden imal edilmiş 
bağlantı halkası ile „Yatay çekme“ ve  
alüminyumdan imal edilmiş twistlock-kilitli 
güvenlik kancası ile.

• Bakım gerektirmeyen yataklar, makaralar ve 
eklemler.

AKSESUAR

• Ön tarafta bulunan iki tane yükseğe çıkma 
koruması ile EN 361 normuna göre donatılmış 
yakalama kemeri (göğüs kafesi hizasında  
sternal kanca, karın kemerinde karın kancası) 
Örn. FS4T. Elastiki kemer bantlı yakalama  
kemerleri uygun değildir.

KISA TANIMLAMA
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Kardan eklemi
İz makarası

Ergonomik form

Kilit mandalı B
„Dikey çekme“

Bilye yataklı büyük
yürüme makarası

Raya yanlış takılması
nın önlenmesi için 
güvenlik pimi

Etiket cebi / 
İşaretleme

Göğüs kafesi için bağlama 
noktası B bağlama bandı 
ve karabiner kancası ile

Bağlama noktası A
Karın sabitleme halkası için (çoklu fonksiyon- /
karın kemerinde yukarı çıkma koruma halkası) 
kendi kendini güvenlik altına alan güvenlik 
kancası

Kilit mandalı A
„Yukarı çıkma“

İşaretleme

RS S05 ART.NO.: 361 065

Ana gövde

OBEN
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Kardan eklemi

Etiket cebi / 
İşaretleme

Bağlama noktası A
Karın sabitleme halkası için (Multi 
fonksiyon- / karın kemerinde yukarı çıkma 
koruma halkası) kendi kendini güvenlik 
altına alan güvenlik kancası

İşaretleme

İz makarası

Ergonomik form

Bilye yataklı büyük
yürüme makarası

Raya yanlış takılmasının 
önlenmesi için 
güvenlik pimi

Göğüs kafesi için bağlama 
noktası B bağlama bandı 
ve karabiner kancası ile

RS S05 SWIVEL ART.NO.: 361 075

Kilit mandalı B
„Dikey çekme“

Kilit mandalı A
„Yukarı çıkma“

Ana gövde

OBEN
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ÇIKMA MERDİVENİ İÇERİ GEÇME GÜVENLİĞİ / YUKARI ÇIKMA 
KİLİDİ

KİLİTLEME MANDALI

ÇIKARTMA KAPAĞI

DİNLENME TABANI

Kilitleme pimi

Kilitleme 
pimi

Kilitleme 
pimi

İçeri geçme-
Güvenliği

Basma alanı

C-Profil rayı

Basma 
alanı

Basma alanı

Yukarı çıkma 
yolu sonu

Yukarı çıkma yolu 
başlangıcı

Kilitleme
mandalı

Dışarı çıkartma
kapağı

Dinlenme 
tabani
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  Kontroller her kullanımdan önce 
mutlaka yapılmak zorundadır! 

• Kontrol esnasında Şahsi Koruma Donanımda 
en ufak hata tespit edildiğinde bu Şahsi  
Koruma Donanımın kullanılmasına devam 
edilmesi yasaktır. Hasar ve fonksiyon arızaları 
tespit  edi ldiğinde cihaz kul lanımdan 
çıkartılacak ve kontrol için imalatçısına veya 
sözleşmeli servise gönderilmek zorundadır. 
Hatalı Şahsi Koruma Donanımları sadece  
Firma BORNACK ile sözleşmesi bulunan  
yetkili atölyeler tarafından kontrol edilecek ve 
tekrar işler duruma getirilecektir.

 

GÖZLE KONTROLÜ

• Karabiner, eklemler, punta noktaları, ana  
gövde, kilit mandalları, bağlama bantlarında 
gözle görünen hasarlar olmadığı ve eğrilme 
olmadığı.

• Karabiner kilitleri ve bunları güvenliklerinin 
fonksiyonları çalışıyor olacaktır.

• Raylar, merdiven sabitlemeleri ve yakalama 
tertibatlarının tam olduğu kontrol edilecek.

• Ray vuruşları sağlam ve raylar arasındaki  
mesafe maksimum 3,0 mm olacaktır.

• En son uzmanlık-denetimi 1 seneden eski 
olmaya-caktır.

• Etiket okunur olacaktır.
• Raylar, merdiven sabitlemeleri, girme ve çıkma 

güvenlikleri,  dışarı çıkartma kapakları,  
yakalama tertibatlarının tam oldukları ve 
hasarsız oldukları kontrol edilecek.

• Çıkma yolu başlangıcındaki ve sonundaki son 
güvenlikler üzerinde mevcut olacaktır.

FONKSİYON KONTROLÜ

• Yakalama cihazı halka A ya dikey olarak 
çalıştığında takıntısız çalışacak ve aşağıya  
hareket durumunda kilitleyecek.

• Kilitleme mandalı ve karabiner kancasının yay 
fonksiyonları.

• K a r a b i n e r  k a n c a s ı  v e  g ü v e n l i ğ i n i n 
fonksiyonları çalışıyor mu?

KULLANIMDAN ÖNCEKİ UYARILAR
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DİKKAT HAYAT TEHLİKESİ
Sadece uygun olan yakalama kemerleri kullanın. 
Yakalama kemerini kullanan şahsın vücuduna 
yapışacak şekilde ayarlayın.

YAKALAMA CİHAZINI YERLEŞTİRME & 
KİLİTLEME

A Yakalama cihazını ya ray sonunda veya dışarı 
alma noktasında ray profilinin içine tam  
olarak yerleştirin. Yukarı çıkma kilidinin  
kilitleme pimini geriye doğru- çekerek çıkartın 
ve tutun.

Yakalama cihazını pim ile birlikte sağa doğru 
gösterir şekilde kilitleme piminin yanından  
C-Profile sokun. İçeri itme güvenliği Yanlış 
yerleştirmeyi önlemektedir.B

B Bu kilit mandalı cihaz ileri  geçtiğinde 
kendiliğinden yakalama cihazı ile birlikte  
kilitleme pozisyonuna geri gelmek zorundadır.

C Kilitleme pimini arakaya doğru çekin ve dışarı 
çıkartma kapağını saatin dönme istikametinde 
en son noktaya kadar çevirin. Yakalama 
cihazını güvenlik pimi ile birlikte sağa  
gösterir şekilde yerleştirin. Bu entegre edilmiş 
olan içeri çekme güvenliği yanlış yerleştirmeyi 
önlemektedir. Dışarı çıkartma kapağını tekrar 
kapatın! Tekrar geçiş durumuna geri- çevirin 
ve kilitleme piminin kilitleme deliğine-  
geçmesini sağlayın. 

D İşaret okunun yukarı doğru göstermekte 
olduğuna dikkat edin. Yakalama cihazı D  
serbest ray üzerinde kendiliğinden kilitlenmek 
mecburiyetinde olmak zorundadır. Yakalama 
cihazının fonksiyon kontrolü ray üzerinde el  
ile yukarı aşağı hareket ettirilerek yapılacaktır. 

Aniden olacak aşağı harekette veya serbest 
bırakma durumunda cihaz ki l i t lemek 
zorundadır!

RS S KULLANIMDA
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RS S KULLANIMDA

E Cihazın vuruş noktası A karın bölgesindeki karın 
sabitleme halkasına (çıkma koruma- / 
Multifonksiyon halkası) takınız.

F Yakalama cihazını göğüs kafesi hizasındaki 
ön taraftaki merkezi vuruş halkasına (Vuruş-
Noktası B) takınız.

DİKKAT HAYAT TEHLİKESİ:
Yakalama cihazının karabiner kancası dikey ray 
yönlendirmede direkt olarak yakalama cihazının 
yukarı çıkma koruma halkasına takılmak ve  
kesinlikle uzatılmamak zorundadır!!!
Sadece kurallara uygun olarak monte edilmiş 
olan ray yönlendirmeler kullanılacaktır.  
Üzerinde yürüme esnasında bilhassa ray vuruş 
bağlantılarına ve merdiven sabitlemelerine  
dikkat edin! 

KOMBİNASYON

G Bu ürünün başka bileşenler ile kombine  
edilmesi  durumunda karşıl ıkl ı  olarak  
kullanım güvenliğini etkileme tehlikesi 
bulunmaktadır, bu nedenle kullanım yani 
kombinasyon sadece CE-İşareti bulunan ve 
Düşmeyi Önleme için kullanılan Şahsi  
Korunma Donanımları (PSAgA) ve Kurtarma 
Cihazları ile uyumlu olan bileşenler ile 
yapılmak zorundadır.

E

F

A

B

G
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RS S KULLANIMDA

YAKALAMA CİHAZININ KULLANIMI

DİKKAT:
Kullanıma başlanmadan önce kullanıcının 
altında yeterli serbest alan olması zorunludur, 
ancak bu şekilde önünde bulunan bir engel  
ile çarpışma veya zemin üzerine çakılma  
önlenecektir.

DİKKAT:
Zemine yakın bir yerden (yaklaşık 1,5 m) yükseğe 
çıkma başlangıcında uygunsuz şartlarda bir 
düşmenin yakalanması esnasında bacakların 
zemin ile temas durumu ortaya çıkabilir.

Yükseğe çıkma esnasında hafifçe yakalama 
cihazının içine yaslanın (yatay çekim = sırt 
desteği) ve bu şekilde kilitlenmemiş olarak  
tutun.

• Eşit olarak yukarıya çıkın veya inin ve  
yakalama cihazını birlikte hareket ettirin.

• Göğüs bağlantısına yük yüklemeyin! Vücudun 
üst kısmını dik olarak tutun. Eğer vücudun üst 
kısmı normal pozisyonundan devrilir ise  
(düşmeden, bayılmadan dolayı v. b.) ilave kilit 
mandalı B derhal kilitlenecektir!

• Yakalama cihazının manüel olarak yukarı  
itilmesi ve bloke edilmesi ile ve yakalama  
kemerinde bir oturma- / asılı kalma pozisyonu 
alınması ile kullanıcı çabuk ve güvenli olarak 
e r g o n o m i k  d i n l e n m e  p o z i s y o n u n a 
ulaşabilecektir. Çalışma yeri pozisyonlama için 
kullanılamaz!

DİKKAT:
Kemere asılmadan / oturmadan önce yakalama 
cihazı bloke edilmiş olmak zorundadır!

DİKKAT:
Yakalama cihazının kullanılması esnasında kilit 
mandallarının ve bunların takılma parçalarının 
fonksiyonlarının etkilenmediğine dikkat  
edilmek zorundadır. Aksi takdirde kilitleme 
fonksiyonu devre dışı kalabilmektedir.

• Kilitlenmiş olan yakalama cihazı karabiner 
kancasının kaldırılması ile kolayca serbest 
bırakılmaktadır.

• Yu ka r ı  ç ı k m a  yo l u  ü ze r i n d e  ç a l ı ş m a  
durumunda devamlı ilave olarak EN 358  
normlu bir  tutma halatı  (örneğin bir  
MANUSTOP) veya EN 354 / 355 normlu bir 
düşme yavaşlatıcı halat (örneğin bir BFD 1,5 m) 
ile güvenlik altına alınmalıdır. Yakalama 
cihazına yandan yüklenme müsaadeli  
değildir.

Yükseğe çıkma korumada kullanım durumu
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RS S KULLANIMDA

DİKKAT:
Birden fazla şahıs aynı anda çıkma merdivenini  
kullanacaklar ise gerekli olan en mesafe olan
3,0 m lik mesafeye dikkat edilecektir. Ayrıca 
çalıştırıcı işletmeci tarafından yapılacak olan 
tehlike analizinde / kullanıcıların sayısına dikkat 
edilmek zorundadır.

• Yakalama cihazından ancak tehlike durumu 
artık mevcut olmadıktan sonra çözülecektir. 
Gerekli durumlarda bağlantı maddesi ile ara 
güvenlik kullanılacaktır.

YAKALAMA CİHAZINI DIŞARI ÇIKARTMA

H Yakalama cihazı ile kilitleme mandallarına 
kadar dayatın,  fakat kil itleme pimine 
vurdurmayın. Gerekli durumlarda yakalama 
cihazını tekrar biraz geriye çekin.
 Kilitleme mandalının askısının geriye bastırın 
ve durun. C-Profildeki kilitleme pimi geriye 
çekilmiştir ve C-Profili serbest bırakır.
 Yakalama cihazını C-Profil sonuna itin ve 
dışarı çıkartın.
 A s k ı y ı  b ı r a k ı n ,  k i l i t l e m e  m a n d a l ı 
kendiliğinden tekrar kilitleme pozisyonuna 
geri dönmelidir. 

GÜÇLENDİRME KİRİŞİ İLE ÇATIYA ÇIKMA

I Yakalama cihazını yukarı çıkma kilidinin  
hemen altına kadar getirin. EN 795 normuna 
uygun olan bir bağlama noktasına bir 
bağlantı maddesi ile bir ara güvenlik olarak 
bağlayın veya direkt olarak çatının düşme 
güvenliğine asın.  Şimdi yukarı  çıkma 
güvenliğini açın ve yakalama cihazını yukarı 
çıkma merdiveninin rayından dışarı çıkartın. 
Çatıya çıkma üzerinden inme için işlem ters 
olarak uygulanacaktır.
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GÜVENLİK TALİMATLARI

Güvenlik uyarılarına dikkat edilmemesi  
durumunda hayat tehlikesi bulunmaktadır!
• Şahsi koruma donanımı en ufak hatalarda da 

artık kullanılmayacaktır.
• Hasarlı, düşmeden etkilenmiş, şüpheli Şahsi 

Koruma Donanımları veya güvenlik cihazları 
derhal kullanımdan çıkartılacaktır. Kontrol 
işlemleri sadece uzman olan ve / veya  
B O R N A C K  t a r a f ı n d a n  y a z ı l ı  o l a r a k 
yetkilendirilmiş olan sözleşmeli servis 
tarafından yapılacaktır. Bu işlem kontrol 
kartına kayıt edilecektir. Cihaz ancak uzman 
servis tarafından yazılı olarak kullanımı tekrar 
serbest bırakıldıktan sonra kullanılacaktır.

• Cihaza kendi başına değişiklikler yapma veya 
tamirat müsaadeli değildir.

• Yatay yolda (Yakalama cihazından vuruş 
noktası A veya B ye kadar olan mesafe)  
uzatma veya kısaltma yapmak yasaktır.
 - RS S05 te yatay yol A = 155,0 mm
 - RS S05 Swivel de yatay yol A = 190,0 mm

• Korunma için bağlama halatı şahsi korunma 
donanımının düşme önlenmesi için bir 
parçasıdır ve sadece belirli şahsılar için  
belirlenmelidir.

• Şahsi Korunma Donanımı sadece cihazın 
kullanımı hakkında tecrübesi bulunan ve 
bilgilendirilmiş olan, kullanım esnasında  
meydana gelebilecek olası tehlikeler hakkında 
eğitim görmüş olan şahsılar tarafından 
kullanılacaktır.

• Kazalardan Korunma Talimatları (UVV) 
doğrultusunda düşmeye karşı Şahsi Korunma 
Donanımı (Kategori III) kullanıcılarının hem 
teorik hem de pratik olarak eğitim görmüş 
olmaları gerekmektedir. Bu eğitimler için  
BORNACK eğitim merkezlerinin eğitim-  
ve öğretim uzmanlığından yararlanın:  
hotline@bornack.de

• Başka imalatçıların yedek parçaları ancak  
BORNACK etmiş ise kullanılacaktır ve bunlar 
korunma donanımının fonksiyonunu ve 
güvenliğini etkilemeyecektir.

• Kıyafetler ve ayakkabılar kullanıma ve hava 
şartlarına uyumlu olacaktır.

• Donanım sadece sağlık durumunun optimal 
olması durumunda yapılacaktır.

• Sağlık durumundaki kısıtlamalar kullanıcının 
y ü ks e k l e rd e  ve  d e r i n l e rd e  ç a l ı ş m a s ı 
esnasındaki güvenliğini etkileyebilir.

• Sağlık durumundaki kısıtlamalar (örneğin ilaç 
veya alkol kullanılması, kalp ve kan dolaşımı 
problemleri) kullanıcının yükseklerde ve  
derinlerde çalışması esnasındaki güvenliğini  
etkileyebilir.

• Şahsi Korunma Donanımı depolama, kullanım 
ve transport esnasında ısı etkisinden (örneğin 
kaynak alevi veya kıvılcım, yanmakta olan  
sigara) ve kimyevi maddelerden (asitler,  
eriyikler, yağlar, v. b.) ve mekanik etkilerden 
(keskin köşeler v. b.) korunmak zorundadır.

• Çalışma başlangıcından önce sorumlu şahsı 
tarafından kurtarma tedbirleri için bir plan 
hazırlanmak zorundadır. Bu planda bir insanın 
çabuk ve güvenli bir şekilde nasıl kurtarılacağı 
ve ilk yardım tedarikinin nasıl güvenlik altına 
alındığı belirtilmelidir. Yardım 10 ile 30 dakika 
arasında gerçekleşmek mecburiyetindedir. 
B OR NACK s ize  uygun olan kur tarma 
planlar ının  düzenlenmesinde destek 
olmaktadır ve uygulanacak olan eğitimlerde 
kurtarma planınızı da tatbik etmektedir.  
hotline@bornack.de

• Yerel olarak geçerli olan Güvenlik Talimatları 
(Örneğin Almanya‘da Meslek Kuruluşlarının 
Talimatları olan BGR 198 ve BGR 199) ve branş 
için geçerli  olan Kazalardan Korunma 
Talimatlarına (UVV) uyulmak zorundadır.

• Kullanım ısısı: -30 °C ile +80 °C arasında
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GÜVENLİK TALİMATLARI

• Şahsi Korunma Donanımının başka donanım 
parçaları  i le  uyumlu olduğuna dikkat  
edilecektir.

• Bu Şahsi Korunma Donanımının kullanımı 
esnasında kesinlikle EN 361 normunda bir 
yakalama kemeri kullanılacaktır.



14 | 15

DİĞER KONULAR

RUHSAT

AB-Talimatları 89/686/EWG ile uyumluluk

İmalat örneği kontrolü ve imalat gözetimi 
yapan:
DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstr. 9, D-44809 Bochum
CE 0158

Kalite Yönetimi Sistemi Sertifikası
DIN EN ISO 9001.

İmalat gözetimi bildirilmiş 
Kuruluş Kategori III

DAĞITIM

Donanımın dağıtımını yapan tüccar donanımın 
kullanılmakta olduğu ülkenin lisanında 
kullanım kılavuzunu birlikte teslim etmekle  
yükümlüdür.  Mevcut  o lan tercümenin  
BORNACK tarafından onaylanması zorunludur.

SERVİS

Bu Şahsi Korunma Donanımının güvenli bir 
şekilde kullanılması hakkındaki diğer sorular ve 
BORNACK tarafından verilen aşağıda belirtilen 
hizmetler:
• Tehlike analizi
• Kurtarma planları
• Eğitimler + Antrenmanlar
• Uzman-Kontrolleri

için lütfen bizim E-Mail-Hotline: 
hotline@bornack.de ye müracaat edin.
Biz size memnuniyetle yardım edeceğiz!

DÜZENLİ KONTROLLER

Önümüzde mevcut olan bu Şahsi Korunma 
Donanımı biz uzman tarafından senede en az 
bir defa kontrol edilmek zorundadır. Kontrol  
neticesi bu kullanım kılavuzunun sonundaki 
kontrol kartına kayıt edilmek zorundadır.

BAKIM

• Karabiner kancalardaki hareketli parçalar ve 
bunların cihazları  gerekli  durumlarda 
dozajlanmış yağ ile eklemleri çalışır durumda 
tutulacaktır.

• Gres yağı kullanmayın. Yataklar devamlı olarak 
yağlanmış bilye yataklardır. Eklemler gerekli 
durumlarda (reçine içermeyen) yağ ile hafif 
olarak yağlanacaktır.

• Bakım işlemi sadece eğitim görmüş uzman 
şahıslar tarafından yapılacaktır. Bu kullanım 
k ı l av u z u n d a k i  t a l i m at l a ra  ke s i n l i k l e 
uyulacaktır.

• Bakımlı koruma donanımları daha uzun süre 
dayanıklıdır!

TEMİZLİK

• Islak olan Şahsi Korunma Donanımları  
havadar, suni ısıtma kaynaklarında değil, 
kurutulacaktır.  Metal bileşenler biz bez  
sürtülerek kurutulacaktır.

• Kirlenmiş olan tekstil bileşenler (yakalama  
kemeri, halatlar v. b.) ılık su ve çok az hassas 
temizlik maddesi ile temizlenecektir. Bundan 
sonra bol su ile durulanacak ve açık havada 
kurumaya bırakılacaktır. Başka temizlik  
maddesi kullanılması yasaktır!

• Olası dezenfeksiyon için lütfen email ile 
müşteri hizmetlerimize müracaat edin:  
hotline@bornack.de
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DİĞER KONULAR

• Tuzlu su ile temas olması durumunda Şahsi 
Korunma Donanımını bolca dezenfekte 
edilmiş su ile durulanacak duruma gelinceye 
kadar ıslak vaziyette tutun.

• Kirlenmiş olan cihazları bir bez ile silin ve  
temizleyin, fırçalayın veya ılık su ile ve gerekli 
durumlarda berrak su ile tekrar durulayın. 
Başka temizlik maddesi kullanılması yasaktır!

• Gerekli durumlarda cihaza basınçlı hava  
püskürtün.

YAŞAM SÜRESİ / KULLANIMDAN KALDIRMA 
ZAMANI

Şahsi  Korunma Donanımının endüstr i 
alanlarında kullanılmasında tavsiyeler:

İlk kullanımdan önceki maksimum depolama 
süresi:
3 seneye kadar

İlk kullanımdan itibaren maksimum kullanma 
süresi:
8 seneye kadar

Kul lanım süresi  düzenl i  olarak uzman 
tarafından yapılacak olan kontroller ile ve 
yaşlanmadan kaynaklanan aşınma parçalarının 
(bant  ta  yorgunluk)  değişt i r i lmesi  i le  
mümkündür.

Yoğun kullanım ve / veya keskin köşeleri,  
kimyevi maddelerden kaynaklanan etkiler gibi 
ekstrem kullanım şartları güvenlik nedenlerinden 
dolayı yaşam süresinin kısalmasını meydana 
getirmektedir. Bu durum işletmeci tarafından 
işyerinin tehlike analizinde güvenlik altına 
alınmak zorundadır.

Donanımı çalıştırmakta olan işletmeci ilk  
devreye alma işlemini kontrol kartında yani 
g ü n l ü k  h a l at  d e ft e r i n d e  kay ı t  e d e re k  
maksimum sürelere uyulma mecburiyetini  
güvenlik altına almak zorundadır.
 
Bu kullanım kılavuzunun sonunda bulunan 
kontrol kartı düzenli olarak yapılacak olan  
uzman kontrolünde kontrolcüye sunulacak ve 
uzman kontrolcü tarafından doldurulacaktır.

Tipik kullanım durumları hakkında enformasy-
onlar belirtilmek zorundadır.

D a h a  fa z l a  e n fo r m a s y o n  İ n t e r n e t ‘ t e  
www.bornack.de adresinde, „Şahsi Koruma 
Donanımının tekstil bileşenlerinin kullanımdan 
çıkarılması“ altında BORNACK-Mecmuasından 
temin edilebilir.

TAMİRAT

• Sorumluluk nedenlerinden dolayı tamirat 
işlemleri sadece imalatçısı tarafından veya 
sözleşmeli servisler tarafından yapılacaktır.

• Sadece imalatçısı tarafından üretilen yedek 
parçalar kullanılacaktır.

DEPOLAMA

• Islak olan Şahsi Koruma Donanımları depolan-
madan önce kurutulmalıdır.

• Işıktan korunmuş ve kuru olarak depolan-
malıdır.

• Şahsi Korunma Donanımları kaloriferlerin 
yakınında depolanmayacaktır.  Devamlı  
olarak etki yapan +50 °C nin üstündeki ısılar 
tekstil materyallerin dayanıklılığına negatif 
olarak etki yapmakta ve yaşam süresini 
kısaltmaktadır.



16 | 17

DİĞER KONULAR

• Şahsi Korunma Donanımları agresif maddeler 
(yağlar, gres yağları, asitler, kimyevi maddeler 
v. b.) ile temas ettirilmeyecektir.

• Depolama cihaz çantasında veya cihaz 
torbasında korunmuş olarak yapılacaktır.

TRANSPORT

• Depolama cihaz çantasında veya cihaz 
torbasında korunmuş olarak yapılacaktır.
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DİĞER KONULAR

ÜRÜN İŞARETLERİ

Önümüzde mevcut olan bu Şahsi 
Korunma Donanımı işaretinde şu 
bilgiler bulunmaktadır
Etiket cebi işareti:

Ana gövde işaretleri:

QR - Kodu

Seri-No.

Logo

İrtibat

Ürün adı / 
Ürün tipi

Dönme 
istikameti 
Yukarı

Parti

   
  N

o.
 1

18
94

  K
 10

/1
2

Ch. Q/JJJJ-0000 
SN.000

Logo
Ürün adı   
Ürün şekli 

CE İşareti 

Kullanım 
kılavuzunu 
okuyun /
dikkat edin  

İrtibat
Normlar

Uygun olan 
çıkma sistemleri

Parti
Seri-No.

QR - Kodu
İstiap haddi 
Artikel No.
Ürün tipi

RA
IL

ST
O

P 
RS

 S
05

 
w

w
w

.b
or

na
ck

.d
e

UPOBEN

Parti
Seri-No.

İstiap haddi 
Artikel No.
Ürün tipi

Bağlantı halkası bileşenleri:
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LMB Yukarı çıkma koruma merdiveni işaretleri:

Logo

Logo

Kullanım kılavuzunu okuyun / dikkat edin

Kullanım kılavuzunu okuyun / dikkat edin

Kullanım kılavuzunu okuyun / dikkat edin

Ürün adı /
- tip

Ürün adı / -tip 

Ürün şekli

Normlar

İrtibat

Ürün adı / -tip

Kullanım alanı ısısı

Montaj
senesi

uygun olan yukarı çıkma koruma sistemleri

Müsaadeli olan yakalama cihazları sembolleri
(BORNACK / Skylotec)

Yukarı çıkma merdiveni sadece 
yakalama cihazı ve yakalama  
kemeri ile kullanılacaktır

Yukarı çıkma merdivenlerini sadece 
yakalama cihazı ve yakalama kemeri 
ile kullan ılacaktır

Yukarı çıkma merdivenlerini sadece 
yakalama cihazı ve yakalama kemeri 
ile kullan ılacaktır

Düşme tehlikesi Düşme yüksekliği 
3,0 metreden yüksek olan yukarı çıkma 
merdivenlerinin yukarı çıkma koruma 
tertibatı olmadan kullanılması yasaktır

Düşme tehlikesi Düşme yüksekliği 
3,0 metreden yüksek olan yukarı çıkma 
merdivenlerinin yukarı çıkma koruma 
tertibatı olmadan kullanılması yasaktır

Kullanım alanı ısısı 

Tamirat

Kontrol

Montaj senesi

İmalat

Logo

Müsaadeli olan yakalama cihazları sembolleri:

Şahıs 
başına 
istiap 
haddi 
En az 
mesafe
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Yukarı çıkma koruma tertibatı işaretleri:

Ürün şekli

Ürün şekli

Ürün adı /
- tip

Ürün adı /
- tip

Ürün adı / -tip

Ürün adı / -tip

İrtibat

İrtibat

Kullanım kılavuzunu 
okuyun/dikkat edin

Kullanım kılavuzunu 
okuyun/dikkat edin

Sadece yakalama kemeri 
ile kullanılacaktır

Sadece yakalama kemeri 
ile kullanılacaktır

Uygun olan yukarı 
çıkma sistemleri

Uygun olan yukarı 
çıkma sistemleri

Logo 
İmalatçı 
Yakalama 
cihazı

Logo 
İmalatçı 
Yakalama 
cihazı

Logo İmalatçı Yukarı çıkma sistemleri

Logo İmalatçı Yukarı çıkma sistemleri

Normlar

Normlar
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Kontrol kartı senelik kontrolde uzman  
kontrolcü tarafından tam olarak doldurul-
mak zorundadır.

Kontrol kartı kontrol kriterlerinin tam 
olduğunu talep etme hakkını meydana  
getirmemekte ve uzman kontrolcüyü 
cihazın toplam durumu hakkındaki 
kararından muaf tutmamaktadır.

K O N T R O L  K A R T I
SENELİK KONTROLLER İÇİN 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Tarih İmza
Bir sonraki 

kontrol Kontrol nedeni

Tip RS S05: _________________________

İmal tarihi: _________________________

Seri-No.: ___________________________

Satın alma tarihi: ____________________ 

İlk kullanım tarihi: ___________________

En geç kullanımdan çıkarma tarihi: ______

1. Sene

2. Sene

3. Sene

4. Sene

5. Sene

6. Sene

7. Sene

8. Sene

9. Sene

10. Sene
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K O N T R O L  K A R T I
SENELİK KONTROLLER İÇİN 

 

Lütfen doldurun:

1. 
Sene

2. 
Sene

3. 
Sene

4. 
Sene

5. 
Sene

6. 
Sene

7. 
Sene

8. 
Sene

9. 
Sene

10. 
Sene

Kemer bant hasarsız

Kimyevi maddeden  
kaynaklanan kirlenme yok

Dikişler hasarsız

Materyallerde form
değişikliği yok

Karabiner kancalar mevcut 
ve çalışmakta

Yayların / Puntaların /  
akslerin durumu  iyi

Paslanma hasarı yok

Kolayca çalışan kapatma  
fonksiyonu

Fonksiyon kontrolü: Birlikte  
dönenler / Klemensler

Mekanik hasarlar

Etiket okunaklı

Kullanım kılavuzu mevcut

Kılavuz makaralar  
çalışmakta / hasarsız

İyi

Kullanıma kapatıldı
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Kontrol kartı senelik kontrolde uzman  
kontrolcü tarafından tam olarak doldurul-
mak zorundadır.

Kontrol kartı kontrol kriterlerinin tam 
olduğunu talep etme hakkını meydana  
getirmemekte ve uzman kontrolcüyü 
cihazın toplam durumu hakkındaki 
kararından muaf tutmamaktadır.

K O N T R O L  K A R T I
SENELİK KONTROLLER İÇİN 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. Sene

2. Sene

3. Sene

4. Sene

5. Sene

6. Sene

7. Sene

8. Sene

9. Sene

10. Sene

Tarih İmza
Bir sonraki 

kontrol Kontrol nedeni

Raylar / Merdiven tipi : ________________

İmal tarihi: _________________________

Seri-No.: ___________________________

Satın alma tarihi: ____________________ 

İlk kullanım tarihi: ___________________

En geç kullanımdan çıkarma tarihi: ______



TR

1. 
Sene

2. 
Sene

3. 
Sene

4. 
Sene

5. 
Sene

6. 
Sene

7. 
Sene

8. 
Sene

9. 
Sene

10. 
Sene

Etiketler ve ikaz uyarıları mevcut

Bir deneme kullanımı 
yapılmıştır

Kılavuz rayda / basma  
merdiveninde tespit edilen  
hasarlar / bükülmeler mevcut 
değildir

Bağlantı aksleri hasarsız

Sabitleme askısı ve askıda hiç 
bir şekilde materyal yorgunluğu 
mevcut değildir

C-Profil bağlantısı sağlam, 
boşluk maksimum 0-3,0 mm

Yukarı çıkma başlangıcındaki 
içeri itme güvenliği sol tarafa 
monte edilmiş
Yukarı çıkma sonunda yukarı 
çıkmayı önleme kilidi mevcut ve 
çalışmakta

Yukarı çıkma yolu başlangıcında 
yukarı çıkmayı önleme kilidir 
monte edilmiş ve çalışmakta

Gerekli durumda çıkma kilidi 
devre dışı bırakıldı ve çalışmakta

Dinlenme basamağı 6 m  
mesafede ve çalışmakta

Yukarı çıkma güvenlik merdiveni 
ve raylarda kirlenme mevcut 
değil

Cıvata bağlantıları tam / 
hasarsız / sağlam

K O N T R O L  K A R T I
SENELİK KONTROLLER İÇİN 

 

Lütfen doldurun:
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1. 
Sene

2. 
Sene

3. 
Sene

4. 
Sene

5. 
Sene

6. 
Sene

7. 
Sene

8. 
Sene

9. 
Sene

10. 
Sene

Yukarı çıkma merdiveni /  
sabitleme elemanlarında 
yabancı parçalar mevcut

Sadece orijinal parçalar 
kullanılmış

Kullanım kılavuzu mevcut

İyi

Kullanıma kapatıldı

K O N T R O L  K A R T I
SENELİK KONTROLLER İÇİN 

 

Lütfen doldurun:
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AB UYUMLULUK BEYANI

   

CE Uyumluluk beyanı  
 
 
 

 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Almanya  
 

Adresindeki imalatçı veya yetkilendirilmiş olan, AB de ikamet etmekte olan temsilcisi
Bu yazı ile aşağıda belirtilmekte olan Şahsi Korunma Donanımının  

 
ükseğe çıkma tertibatları, sabit yönlendirme de dahil olarak  
EN 353-1:2002 CNB/P/11.073 
Tip: RAILSTOP RS S  

 
AB Talimatnamesi 89/686 ve eğer uymakta ise nasyonal hukuk ile uyumlu olan 
EN 353-1:2002 Normu ile uyumlu olduğunu (Şahsi Korunma Tertibatının 8.4. 
maddesi doğrultusunda) ve Tedbirler kataloğu CNB/P/11.073 te talep edilen ilave 
taleplere uyumlu olduğunu ve aşağıdaki konuları beyan etmektedir

 

 
 

•  Bu donanım 
iCE-İmalat Örneğine konu olan 
Sertifika numarası ZP/B092/13 olan Şahsi Korunma Donanımının aynısıdır

  
  
  

  
• Düzenleme 

DEKRA Exam GmbH Sertifikalandırma 
Bölümü CE 0158
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum tarafından yapılmıştır

 
  

         
 
 

 
•  AB-Talimatnamesi 89/686 EWG madde 11 fıkra A doğrultusundaki imalat gözetimi 

Bildirilmiş Kontrol Kuruluşu 
DEKRA Exam GmbH 
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum tarafından yapılmıştır

  
  

 
 

 
 
10.02.2013 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 

 
Klaus Bornack  
Şirket Müdürü  
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Notlar:
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Notlar:

 



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Almanya

Telefon  + 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
İsviçre

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

FALLSTOP
Yükseklerde ve derinliklerde
Güvenlik ve Kurtarma için Donanım 

SAFEPOINT
Mimarlar ve Endüstri için yerinde 
sabit Güvenlik Sistemleri

© BORNACK – Teknik değişiklik hakkı saklıdır
Kısmen de olsa çoğaltılması sadece yazılı izin ile mümkündür
Durum: 04/2014 GAL Nr. 000 002 ebo


