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STRIPE COMFORT, STRIPE COMFORT CLICK , 
STRIPE COMFORT CLICK LIGHT
Yakalama- / Kurtarma Kemeri

KISA TANIMLAMA

AMACINA UYGUN KULLANIM

STRIPE COMFORT serisinin yakalama kemerleri 
sadece bir şahsın aşağıdaki durumlarda 
güvenliğinin sağlanması için kullanılacaktır 
• Örneğin merdiven, iskele, çatı, platform gibi 

düşme tehlikesi bulunan alanlarda düşme 
tehlikesine karşı

• Yukarıya- veya aşağıya asma sekli ile tehlike 
alanlarında korunma

• Kullanım ısısı: -20 °C ile +80 °C arasında
• STRIPE COMFORT CLICK (VA): Deniz 

suyu gibi alanlarda kullanım için uygundur
• STRIPE COMFORT CLICK LIGHT (Alu):

İnfilak tehlikesi olan alanlarda kullanım için 
uygun değildir!

Tavsiye edilen bağlama maddeleri
• EN 353-2 veya EN 353-1 normlarına uygun  

yakalama cihazı
• EN 354 veya EN 355 normlarına uygun Düşme 

yavaşlatıcı-Bağlantı maddesi 
• EN 360 normuna uygun Yükseklik emniyet cihazı

Bunların haricindeki her çeşit kullanım amacına 
uygun kullanım değildir. Bu nedenlerden dolayı 
meydana gelebilecek hasarlardan dolayı Firma 
BORNACK sorumluluk almamaktadır. Bundan 
kaynaklanacak riskler yalnız başına kullanıcıya 
aittir.

KULLANIM

• Yakalama
• Düşme kenarından geri tutma
• Kurtarma (aktif ve pasif)
• Yukarı çıkma korumasında yukarı çıkma  

EN 353-1
• Pozisyonlama

DONANIM

• Arka tarafta yakalama halkası
• Ön tarafta yakalama ilmikleri
• Yan tarafta tutma halkaları
• Karın kısmında sabitleme halkası
• Yüksek dayanıklı polyester-kemer bandı
• Kuvvet akışı-optimize CNC-Dikilmiş resimler
• Omuz kemerlerinin ayarlanması için çelikten 

EASY GLIDE kıstırma kancaları
• Bacak kemerlerinin ve göğüs kemerlerinin 

uzunluk ayarı için Kemer-Kilitleri
STRIPE COMFORT: 
Çelikten sokma çerçeve kilitler 
STRIPE COMFORT CLICK: 
Değerli çelikten KLİK kilitler 
STRIPE COMFORT CLICK LIGHT: 
Alüminyumdan KLİK kilitler Kemer bandları-
Muhafazası

• Kalça konforu yastığı
• Üniversal büyüklük (XS - XL)
• Muhafaza ve transport için cihaz torbası

Teknik değişiklik hakkı saklıdır
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KISA TANIMLAMA

AKSESUAR

• Spesiyal-Karabiner kancası HEART LIGHT

ÜRÜN ETİKETİ

Ürünün üzerinde şu etiket bulunmaktadır:

AZAMİ YÜK

Azami kullanıcı sayısı 1 kişidir.

STRIPE COMFORT serisi yakalama kemerleri, 
düşmeyi yavaşlatan bağlama maddelerinin 
(örneğin EN 354 ve EN 355 normlarına göre) 
yakalama ilmiklerine ve yakalama kancalarına 
maksimum 6 kN lik bir yakalama vuruşu iletmiş 
olduğu kullanım durumları içim test edilmiş ve 
sertifikalandırılmıştır.

Normatif olarak belirlenmiş olan 100,0 kg ı 
geçen kullanım ağırlıklarında psikolojik  
uygunluk kesinlikle kanıtlanması gerekir. 
Ağırlığın yüksek olmasına rağmen maksimum  
6 kN yakalama vuruşunu aşmayan kullanıcı 
ağırlığına ayarlanmış olan bir bağlama maddesi 
kullanılmak zorundadır. Bu durum yerine  
getirilir ve böylelikle güvenlik zincirine aşırı yük 
bindirilmez ise STRIPE kemerinin 100,0 kg dan 
fazla ulan kullanıcı ağırlığında kullanılmasına 
müsaade edilmektedir.

Logo

Ürün adı /
 Varyant

Ürün şekli

Büyüklük
Artikel No. 
Parti / İmal 
senesi
Seri No. 
Azami yük

QR- Kodu
EN Normları 

CE İşareti

İrtibat

Kullanım kılavuzunu 
okuyun / dikkat edin
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Bacak halkaları

Arka taraftaki yakalama halkası

Ön taraftaki son vuruş 
noktası ilmikleri

Kemer bandı sonu 
Muhafaza (opsiyonel 
elastiki halkalı 
sabitleme)

Modeline göre kilit:
- Sokma çerçeve kilit
- KLİK kilit

EASY GLIDE 
Kıstırma kopçası

İşaretleme / Etiket cebi

Göğüs kemeri

Omuz kemeri

STRIPE COMFORT, STRIPE COMFORT CLICK 

Yan taraf tutma 
halkaları

Karın bölgesi 
sabitleme halkası

Karın kemeri 
İtme-kıstırma-kopçası

Oturak kemeri
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Bacak halkaları

Arka taraftaki yakalama halkası

Ön taraftaki son
vuruş noktası halkaları

Modeline göre kilit:
- CLICK LIGHT Kilit

EASY GLIDE
Kıstırma kopçası

İşaretleme / Etiket cebi

Göğüs kemeri

Omuz kemeri

STRIPE COMFORT CLICK LIGHT

Yan taraf tutma 
halkaları

Karın bölgesi 
sabitleme halkaları

Karın kemeri
CLICK LIGHT Kilit

Oturak kemeri

Kemer bandı 
sonu Muhafaza 
(opsiyonel elastik 
halkalı sabitleme)
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GÜVENLİK TALİMATLARI 

Güvenlik talimatlarına uyulmaması  
durumunda hayat tehlikesi mevcuttur!
• Şahsi  koruma teçhizat ın ı  (PSA)  ufak  

hasarlanmalrda dahi artık kullanmayın.
• Hasarlı, düşmeye maruz kalmış olan, şüpheli 

PSA yı veya güvenlik cihazlarını derhal 
kullanımdan kaldırın. Kontrol işlemi sadece 
uzman tarafından veya BORNACK tarafından 
yazılı olarak yetkilendirilmiş olan sözleşmeli 
atölye tarafından yapılacaktır. Kontrol işlemi 
kontrol defterine kayıt edilecektir.

• Halatla bağlama koruması (Yakalama kemeri) 
düşmeye karşı korunma tertibatının bir 
parçasıdır ve belirli bir şahıs için belirlenmelidir.

• PSA sadece eğitim görmüş ve materyal 
hakkında uzman olan şahsılar tarafından 
kullanılacaktır.  Bu şahısların PSA nın 
kullanımında emin olmaları ve kullanım 
esnasında olabilecek tehlikeler konusunda 
bilgilendirilmiş olmaları mecburidir.

• Kazalardan Korunma Talimatlarına (UVV) göre 
PSA kullanıcılarının düşmeye karşı (kategori 3) 
bir teori ve bir pratik olarak antrenman almış 
olmaları  gerekmektedir.  Bu işlem için  
BORNACK antrenman merkezlerinin eğitim ve 
yetiştirme uzmanlıklarından faydalanın:  
hotline@bornack.de.

• Başka imalatçıların aksesuarları sadece  
BORNACK tan izin alınarak kullanılacaktır ve 
bunların koruma teçhizatının fonksiyonunu ve 
güvenliğini etkilememeleri gerekmektedir.

• Kıyafetin ve ayakkabıların kullanıma ve hava 
şartlarına uygun olması zorunludur.

• Kullanım sadece optimal sağlık durumunda 
yapılacaktır. Sağlık durumundaki kısıtlamalar 
kullanıcının güvenliğine yüksekte ve alçakta 
çalışmalarda etkilemektedir.

• PSA yı depolama, kullanım ve transport 
durumlarında aşırı sıcaktan (örneğin kaynak 
alevi veya kıvıcım, sigara koru) ve kimyevi 
maddelerden (örneğin asitler, eriyikler, yağlar) 
ve mekanik etkilerden (örneğin keskin köşeler) 
koruyun.

• Çalışmaya başlamadan önce yetkili şahıs 
tarafından kurtarma tedbirleri için bir plan 
yapılacaktır. Bu planda kaza geçirmiş olan bir 
şahsın en hızlı ve en güvenli bir şekilde nasıl 
kurtarılacağı ve ilk yardım hizmetlerinin nasıl 
gerçekleştirileceği belirlenmelidir. Kurtarma 
iş lemi  i lk  10  i le  30 dakika  içers inde 
gerçekleşmiş olması mecburidir. BORNACK 
size tam size uygun kurtarma planlarının  
düzenlenmesinde destek sağlamaktadır ve 
kurtarma planınızı uygulamalı antrenmanlar 
ile meydana getirmektedir: hotline@bornack.de.

• Yerel Güvenlik Yönetmeliklerine (örneğin 
Almanya‘da İş Kazası Sigortasının BGR 198 ve 
BGR 199 yönetmelikleri) ve branş için geçerli 
olan Kazalardan Korunma Yönetmeliklerine 
(UVV) uyulmak zorundadır.
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KULLANIMDAN ÖNCE UYARILAR

  Her kullanımdan önce mutlaka  
kontrol edilmek mecburiyetindedir!

• Kullanımdan önce yapılan kontrolde PSA da en 
ufak bir hata tespit edilmesi durumunda bu 
PSA nın kullanılmasına kesinlikle müsaade 
edilmemektedir. Bir hata gösteren herhangi bir 
PSA-Bileşeni sadece BORNACK ile sözleşmesi 
bulunan bir atölyede kontrol edilecek yani  
tekrar işler duruma getirilecektir.

Karın bölgesi sabitleme halkasının sağlam bir 
şekilde yönlendirme uygunluğu ve kullanımı 
kullanılacak olan yakalama cihazının kullanım 
kılavuzu yardımı ile kontrol edilecektir. Daha  
fazla enformasyon sayfa 9 da bulunmaktadır.

GÖZLE KONTROL

Hasar bulunmadığı  ve tam olduğunun  
kontrolü:
• Bütün dikiş noktalara tam ve hasarsız mı?
• Tekstil bileşenlerde görünen veya el ile  

hissedilen 
• hasarlar mevcut mu?
• Menteşe parçalarında, halkalarda, tokalarda, 

karabinerlerde hasar görünmekte mi, gizli  
hasarlar mevcut mu?

• Ürün etiketi okunaklı mı?
• Son yapılan uzman denetim tarihi 1 seneden 

eski

FONKSİYON KONTROLÜ

• Kilitler çalışır durumda mı?
• Karabiner kilidi ve kilit güvenliği fonksiyonu  

çalışmakta mı?
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HAZIRLIK

A Yakalama kemerini arka tarafında bulunan 
yakalama halkasından kaldırın. Bütün kemer 
kilitleri açık durumda olmak zorundadır.  
Kemer bandları serbest durumda ve ters 
dönmüş vaziyette olmamalıdır.

B Yakalama kemerini bir ceket gibi giyin: Kolları 
omuz kemerlerinden sokun. Göğüs kemerini 
kilitleyin. 

DİKKAT: 
Eğ e r  ö n  t a ra ft a k i  ya ka l a m a  h a l ka l a r ı 
kullanılacak ise, her iki karabiner kancasının da 
EN 362 ye göre birleştirilmiş olması mecburidir.

C Karın kemerini kilitleme.
Sayfa 10/11 deki karın kemeri modeline göre 
karın kemeri kilitleme uyarılarına dikkat edin.

D Omuz kemerlerini ayarlama.
Kemeri vücudunuzda oturma kemerini 
kalçaların alt kısmında kalacak şekilde 
ayarlayın.  

Bacak halkalarını kilitleyin. Bacak halkalarını 
teker teker adım atarak öne getirin ve kilitleyin. 
Kemer bandını, bir elin kemer bandı ile bacak 
arasından geçebilir şekilde gerdirin.
 
Yakalama kemerinin oturmasını kontrol edin. 
Omuz kemerleri ve bacak kemerleri vücut  
üzerine yerleşmiş fakat sıkmıyor olmalı. Omuz 
kemer bantları eşit uzunlukta ayarlanmış 
olmalı. Yakalama halkasının arka tarafı sırt  
kürek kemiklerinin tam ortasında yerleşmiş 
olmalı. Gerekli durumlarda yakalama kemeri 
ile asılma denemeleri yapın. İhtiyaç durumunda 
kemer ayarlarını tekrar hassas ayardan geçirin. 

STRIPE COMFORT KULLANIMDA 

A B

C D
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Kemer bandının artan uzun kısımlarını kemer 
sonu muhafazası ile toplayın ve güvenlik altına 
alın.

DİKKAT:
Sarma istikametine dikkat edin! 
Yanlış sarılmış bir kemer bandı fazlalığı kıstırma 
tokasının kıstırma etkisini kısıtlamaktadır!

YÜKSEĞE ÇIKMA KORUMA CİHAZLARI İLE 
YÜKSEĞE ÇIKMA

Birlikte giden yakalama cihazlarının sabit  
yönlendirme tertibatlarında kullanımı (EN 353-1)
Birlikte giden yakalama cihazları için primer  
sabitleme şekli olarak her ikisi de birleştirilmiş 
olan ön taraftaki yakalama halkaları EN 361 normu 
doğrultusunda kullanılacaktır.
BORNACK tarafından müsaadeli olan RS-S05 veya 
RS-H05 ten başka yükseğe çıkma koruma 
tertibatlarının kullanılması durumunda karın  
bölgesi sabitleme ilmiğinin (EN 813 madde 5.3 ve 
madde 5.4 normu doğrultusunda kontrol edilmiş) 
kullanımı kullanıcının tehlike tespiti / uyumluluk 
kontrolü sorumluluğu altında kontrol edilmek 
zorundadır.

Birlikte giden yakalama cihazlarının hareketli 
yönlendirme tertibatlarında kullanımı (EN 353-2)
Hareketli yönlendirme tertibatlarında birlikte  
giden yakalama cihazları ön taraftaki ger ikisi 
de birleştirilmiş olan yakalama halkalarında 
veya arka taraftaki yakalama halkasında  
sabitlenmek zorundadır.
Bilgilendirme esnasında bilhassa önceden  
görülebilen hatalı kullanımım (örn. Sabit  
yönlendirme tertibatı da dahil olarak „Merdiven 
basamakları“/ kasıtlı olarak kemeri yanlış 
bağlama gibi hareketler ile birlikte giden  
yakalama halkalarında manipülasyon yaparak 

STRIPE COMFORT KULLANIMDA 

Merdivenlerden aşağı kayma) hareketlerinin 
ölümcül tehlikelerine bilhassa dikkat çekilmek 
zorundadır. Devlet tarafından konulmuş yerel 
ve yasal tamamlayıcı bilgiler ve kaza sigortaları 
tarafından konulmuş olan kurallara uyulmak 
zorundadır. Karın bölgesi sabitleme halkası  
EN 341 / EN 1496 doğrultusundaki kurtarma 
yani kurtarma kaldırma cihazları ve EN 12842 
doğrultusundaki halat ayarlama tertibatları ve 
EN 355 / 354 doğrultusundaki düşme yavaşlatma  
tertibatları ve EN 353-2 doğrultusundaki  
hareketli yönlendirmeleri bulunan yakalama 
cihazları ile birlikte kullanılamaz.

örneğin RS-S05
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KISTIRMA TOKASI EASY GLIDE

Bu toka sadece kemer bandının uzunluğunun 
ayarlanmasını sağlamaktadır.
• Tokayı kaldırıp devirin.
• Gerdirmek için açıkta olan kemer badından 

arzu edilen pozisyona ulaşıncaya kadar çekin.
• Çözmek / gevşetmek için tokayı kaldırım  

devirin ve tokadan çekin. Tokayı bıraktıktan 
sonra kemer bandı pozisyonu mevcut olarak 
kalmaktadır.

SOKMA ÇERÇEVELİ KİLİT

Bu kilit ile bacak kemerlerinin kilitlenmesi ve 
ayarlanması sağlanmaktadır.
• Sokma çerçevesini diyagonal olarak büyük  

çerçeveden geçirin. Kemer sonunun üstte 
olmasına dikkat edin.

• Tokanın çerçevesini hafifçe devirin.
• Aruz edilen pozisyona ulaşılıncaya kadar ait 

olan kemer bandından çekin. Kemer bandı 
bırakıldığında pozisyon mevcut olarak 
kalacaktır.

CLICK KİLİDİ / CLICK LIGHT KİLİDİ

Bu kilit bacak kemerlerinin ve karın kemerlerinin 
kilitlenmesini sağlamaktadır.
• Başparmak ve işaret parmağı ile tokayı hafifçe 

sıkın ve kilitleme kanadına basınç uygulayın. 
CLICK Kilit, kilit altında ise açma işleminin 
yapılması mümkün değildir.

• Gerdirmek için boştaki kemer sonlarından 
arzu edilen pozisyona ulaşılıncaya kadar çekin.

• Ayarı açmak için tokayı hafifçe devirin ve  
kemer bandından çekin.

KİLİTLER KULLANIMDA 

Gerdirme                                     Gevşetme
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İTME-KISTIRMA-TOKASI

Bu kilit STRIPE COMFORT CLICK LIGHT ta karın 
kemerinin ayarlanmasını sağlamaktadır:

E  Karın kemerinin kemer sonunu sol dört  
köşe-çerçeveden geçirerek sol taraftaki yastık 
sonuna ilmikleyin. Karın bölgesi sabitleme 
halkasından geçirerek tokaya geri götürün.

F  Kı s t ı r m a - İ t i c i y i  b a ş p a r m a k  ve  i ş a re t 
parmağınız ile açın. Karın kemer bandını  
arkadan kıstırma mekanizması içerisinden 
geçirin ( Toka üzerindeki ok işareti istikameti 1.)
Kıstırma iticiyi bırakın. Hassas ayarlama için 
boşta olan kemer sonundan arzu ettiğiniz  
pozisyona çekin.
Kemer bandını ağız 2 den (ok işaretine bakın) 
geçirin.
Tokayı açmak için tokayı 180° devirin ve 
kıstırma iticiyi başparmak ve işaret parmağı 
ile geriye çekin.

KEMER SONU MUHAFAZASI

Kemer sonu muhafazası boşta kalan kemer  
sonunun güvenli bir şekilde muhafazasını 
sağlamaktadır.
• Kemer bandını dışa doğru kemer bandı kilidine 

yani tokaya yaklaşık 1 cm kalıncaya kadar 
muhafaza makarasına sarın.

• Lastik bandı hassas ayarlanmış olan kemer 
bandının arkasından geçirin ve plastik- 
durducuyu kertiğine yerleştirin.

DİKKAT: 
Sarma istikametine dikkat edin! 
Yanlış sarılmış olan bir kemer bandı sonu 
kıstırma tokasının kıstırma durumunu 
kısıtlamaktadır! 

KİLİTLERE  & KEMER SONU MUHAFAZASI KULLANIMDA

E

F
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GENEL UYARILAR 

İZİN

AB-Yönetmeliği 89/686/EWG „Şahsi Koruma 
Donanımları“ ile uyumluluk

Kurulum örneği ve imalat gözetimini yapan 
kuruluş:
TÜV Süd, Product Service GmbH 
Ridlerstr. 65, 80339 Münih 
CE 0123

Kal ite  yönetimi  s istemi DI N ISO 9001 
sertifikalıdır

İmalat gözetimi kategori III te yetkili kurum 
tarafından yapılmaktadır

DÜZENLİ KONTROLLER

Elimizde mevcut olan bu PSA nın senede en 
azından bir defa konunun uzmanı olan bir şahıs 
tarafından kontrol edilmesi mecburidir. Kontrol 
sonunda elde edilen netice bu kullanım 
kılavuzunun sonuna yazılı olarak işlenmek 
zorundadır.

DAĞITIM

Ticaretini yapan esnafın tertibatın kullanım 
kılavuzunu kullanılacağı ülkenin lisanında  
beraberinde göndermesi zorunludur. Yapılmış 
olan tercümenin BOR NACK tarafından 
onaylanması gerekmektedir.

SERVİS

PSA nın güvenli bir şekilde kullanılması veya  
BORNACK tarafından verilmekte olan tamamlayıcı 
hizmetler hakkındaki sorularınız için lütfen şu  
adrese müracaat edin: hotline@bornack.de

Biz size aşağıdaki konularda severek yardım  
ediyoruz:

 - Uzmanlar tarafından yapılan kontroller
 - Tehlike analizleri
 - Kurtarma planları
 - Eğitimler ve antrenmanlar

BAKIM

Hareketl i  parçalar ı  (örneğin karabiner 
kancalarında, CLİCK kilitlerinde ve diğer  
cihazlarda) temiz tutun. Eklemleri gerekli  
durumlarda (reçine içermeyen) dikiş makinesi 
yağı ile tasarruflu bir şekilde yağlayın. Bakım 
işlemi sadece bu konuda eğitim görmüş uzman 
şahsılar tarafından yapılacaktır. Bu kullanım 
kılavuzundaki ve eğer mevcut ise bakım 
kılavuzundaki talimatlara kesinlikle uyulmak 
zorundadır.
B a k ı m l ı  k o r u n m a  d o n a n ı m l a r ı  d a h a 
dayanıklıdır! 

TEMİZLİK

Nemli PSA ları suni ısıtma kaynaklarında değil, 
havadar olarak kurutun. Metal bileşenleri bez 
ile kurulayın.
Kirlenmiş olan tekstil bileşenleri (örneğin askı 
kemerleri ve halatlar) ılık su ve hassas temizlik 
maddesi ile temizleyin. Bundan sonra iyice 
durulayın ve havadar bir yerde kurumaya 
b ı ra k ı n.  B a ş ka  t e m i z l i k  m a d d e l e r i n i n 
kullanılması müsaadeli değildir!
Dezenfeksiyon için lütfen şu E-Mail Müşteri  
Hizmetlerine müracaat edin: hotline@bornack.de 
PSA nın tuzlu su ile temas etmesi durumunda 
tertibatı damıtılmış su ile durulanabilecek  
duruma kadar ıslak durumda tutun.
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GENEL UYARILAR

.YAŞAM SÜRESİ / KULLANIMDAN KALDIRMA

Endüstri-Alanında düşmelere karşı PSA nın 
kullanılması konusunda tavsiyeler:

Kemerlerin kullanımından önceki maksimum 
depolama süresi: 3 seneye kadar.

(Örneğin ışıktan korunmuş, kuru, normal iklim 
gibi optimal depolama şartlarında)

Kemerlerin ilk kullanımdan sonra maksimum 
kullanım süresi: 10 seneye kadar

Aralıksız olarak veya yoğun kullanım ve / veya 
örneğin keskin köşeler ve kimyevi madde etkileri 
gibi ekstrem kullanım şartları yaşam süresinin 
kısalmasına neden olmaktadır. İşletici bu  
durumu işyerinin tehlike analizinde güvenlik 
altına almak ve göz önünde bulundurmak 
zorundadır.
İşletici ilk çalıştırmayı kontrol defterine yani  
günlük halat defterine kayıt ederek azami sürele-
rin yerine getirilmekte olduğunu güvenlik altına 
almak zorundadır. 

B u  ko n u d a  d a h a  fa z l a  e n fo r m a s yo n u  
www.bornack.de adresi  altındaki „PSA-
Bileşenlerinin kullanımdan kaldırılması“ isimli 
BORNACK-Dergisinden alabilirsiniz

TAMİRAT

Tamirat iş lemlerinin sadece imalatçısı 
tarafından yapılmasına müsaade edilmektedir.

DEPOLAMA

Islak PSA lar depolamadan önce kurutulmalıdır. 
Işıktan korunmuş ve kuru olarak depolayın. PSA 
yı kalorifer yakında depolamayın. Devamlı olarak  
+50 °C den fazla etki yapan sıcaklıklar tekstil  
materyalin dayanıklılığına negatif olarak etki 
yapmakta ve yaşam süresini kısaltmaktadır.
PSA ları (örneğin yağlar, gres yağları, asitler,  
kimyevi maddeler gibi) agresif maddeler ile  
temas ettirmeyin. PSA yı cihaz çantasında veya 
kemer torbasında depolayın.

TRANSPORT

PSA cihaz çantasında veya kemer torbasında 
korunaklı olarak transport edilecektir. 
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Kontrol kartı senelik kontrol esnasında  
uzman şahıs tarafından doldurulacaktır.

Bu kontrol kartı kontrol kriterlerinin tam 
olduğu talebini meydana getirmemektedir 
ve uzman şahsı toplam durum hakkında 
karar vermekte muaf tutmamaktadır.

İmalatçı:
BORNACK GmbH & Co.KG
info@bornack.de
www.bornack.de

K O N T R O L  K A R T I
SENELİK GÖZETİM 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

Tip Ürün adı: _______________________

 İmal tarihi: ________________________

Seri.No.: ___________________________

Satın alma tarihi: ____________________ 

1. kullanım tarihi: ____________________

En geç kullanımdan kaldırma: __________

Kullanım alanı: _____________________
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K O N T R O L  K A R T I
SENELİK GÖZETİM İÇİN

 

Lütfen doldurun: 

1.  
Sene

2.  
Sene

3.  
Sene

4.  
Sene

5.  
Sene

6.  
Sene

7.  
Sene

8.  
Sene

9.  
Sene

10.  
Sene

Kemer bandı hasarlı

Dikilmiş olan resimler hatalı?

Kemer bandı sonları güvenli /
ters katlama dikilmiş?

Menteşe parçaları tam olarak 
mevcut ve hasarsız?

Materyallerde form değiştirme 
var mı?

Plastik parçalar tam olarak 
mevcut ve hasarsız?

Kıstırma tokası EASY GLIDE de 
form değişikliği yok ve serbest 
hareket etmekte?

Kemer kilitleri CLICK lerde 
form değişikliği / pislik yok, 
fonksiyonları çalışmakta?

Karabiner kancaları mevcut 
ve hasarlı değil / fonksiyonları 
çalışmakta?

Kullanım kılavuzu mevcut?

Ürün etiketleri okunaklı?

Diğerleri:

Tamam 

Kullanımı yasaklandı
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AB UYUMLULUK BEYANI 

 

CE Uyumluluk Beyanı    
 
 

 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Germany 
 
Yukarıda belirtilen imalatçı veya yetkilisi, AB de adresi bulunan temsilcisi, 
aşağıda belirtilmekte olan şahsi korunma teçhizatının 

  
 

Yakalama Kemeri 
BORNACK STRIPE tertibatının 
 Aşağıdaki versiyonlarda  

 Takma kancasız EN 358/ EN 813   
 STRIPE BASIC  
 STRIPE BASIC CLICK 
 STRIPE BASIC CLICK LIGHT 
Takma kancalı EN 358/ EN 813 ve Kalça yastıklı  
 STRIPE COMFORT  
 STRIPE COMFORT CLICK  
 STRIPE COMFORT CLICK LIGHT  
 
AB Yönetmeliği 89/686 EWG ye uygunluğunu ve eğer uymakta ise, nasyonal hukuk ile 
uyumlu olan EN 361, EN 358, EN 813 normları ile uyumlu olduğunu (Şahsi Korunma 
Teçhizatının 8.4. maddesi doğrultusunda) ve aşağıdaki uyumlulukları beyan etmektedir.

  
  

 
 
 Bu teçhizat 

CE- İmalat Örneği-Sertifikalı
P5 12 03 40506 094 numaralı şahsi korunma teçhizatına uygundur

  
 

   
  
 Bu sertifika

TÜV Product Service GmbH 
Sertifikalandırma Bölümü CE 0123
Ridlerstr. 65 
D-80339 München tarafından düzenlenmiştir

 
  
   
  
  
 
 AB-Yönetmeliği 89/686 madde 11, bend B doğrultusundaki imalat gözetimi

Yetkili İnceleme Enstitüsü
TÜV Produkt Service GmbH 
Ridlerstr. 65 
D-80339 München tarafından yapılmıştır.

 

 
 
   

10.07.2012  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 
 
 
 
 
Klaus Bornack  
Şirket Müdürü 
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Notlar:
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Notlar:
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Notlar:

 



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Germany

Fon  + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-0
Fax  + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-550
info@bornack.de
www.bornack.de

BORNACK Switzerland
Oholten 7
5703 Seon, AG
Switzerland

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

FALLSTOP
Yükseklerde ve derinlerde 
Güvenlik ve Kurtarma teçhizatı

SAFEPOINT
Mimarlık ve Endüstri için yerinde 
sabitlenen Güvenlik Sistemleri

© BORNACK – Teknik değişiklik hakkı saklıdır
Çoğaltma, sadece kısmen dahi olsa, sadece yazılı izin ile olacaktır
Durum: 01/2014 GAL No. 000 012 ebo


