
RSS-systemet bruges med en hæk på 5 eller 3 
meters længde. Installeret i overensstemmelse 
med denne brugsanvisning er den egnet til 
midlertidig kantsikring som beskrevet i EN 
13374 til taghældninger op til 60 grader 
hvis faldhøjden ikke er over 5 meter. 
I situationer som klasse C (se tegning)
er hagen obligatorisk.

Systemet må i disse situationer kun bruges hvis 
‘Betingelser for brug’ (se side 4) er opfyldt.

Hage obligatorisk!
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arbejdsområdets hældning

klasse C

klasse B

klasse A
10O

30O

45O
60O
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2m

BRUGERVEJLEDNING
RSS faldsikringssystem til tagkanter

RSS-systemets formålA
Ifølge lokale bestemmelser og EU-bestemmelser er det i de fleste tilfælde lovpligtigt at sikre 
tagkanterne mod faldrisiko under arbejde på taget. RSS- systemet er beregnet til at yde en 
hensigtsmæssig kollektiv beskyttelse mod fald både på flade og skrå tage.

Roof Safety Systems BV
Asjeskampweg 1
7772 AZ Hardenberg, The Netherlands
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RSS-systemets deleB
RSS-systemet består af 3 dele:

a
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Hovedrør
Indstillingsrør
Fod
Arm
Lås
Blokering (mod at vippe ud)
Hækkrog
Hæklås
Indstillingsrørsstift

Totalvægt: 10,6 kg

indstillelig i højden

indstillelig fra 260 - 350 cm

1) Stativ

2a) Hæk
3 meter: egnet til og med klasse C
Totalvægt: 10,5 kg

2b) Hage
obligatorisk hvis kantsikringen 
bruges i kategori C 
(se tegning side 1).

3) Kantplanke
Længde: 3 meter.
Totalvægt: 4,5 kg

70 cm

300 cm

300 cm

100 cm
15 cm
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C

Beregning af startpunkter for dynamiske 
belastninger Klasse C
1)  1 stolpe tager fuld belastning
2)   Energiabsorptionsafstanden på stolpen er 

120 mm
3)   Tagranden beregnes som en fast og stiv 

genstand
4)  Impulsbelastningen er 0,03 sekunder

Fh1 Horisontal reaktionskraft på tagrenden
Fh2  Horisontal reaktionskraft af arm på væg-

gen
Fv  Vertikal reaktionskraft på tagrenden

Skrånende tag 
EN 13374 Midlertidige kantbeskyttelsessystemer Klasse A, B og C
Beskyttelsessystemer til tagkanter

De statiske krav kan bekræftes ved beregning. I praksis gøres dette f.eks. ved at forbinde et reb til 
tagrenden og simulere de kræfter, der er angivet i tabellen.
De dynamiske krav skal bekræftes ved test.

Fh1 Fh2 Fv Roof Inclination Fh1 Fh2 Fv
A 0.5 0.2 1.5
B 0.7 0.4 1.5 10° 5.0 1.0 1.2

0.7 0.4 1.5 30° 4.4 1.0 2.8
0.7 0.4 1.5 45° 3.6 1.0 3.8
0.7 0.4 1.5 60° 2.6 1.0 4.6

C 30° - 60° 6.5 1.0 5.1

static load [kN].

not applicable

not applicable

dynamic load [kN].class

Fh2

Fh1

Fv
Klasse A, B og C
EN 13374
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Undersøg om forholdene er egnede
(se side 4 ‘Betingelser for brug’).
Kontroller alle dele for eventuelle mangler 
ved opsætning og nedtagning.

Placere stativ
Indstil længden på stativets indstillingsrør 
sådan, at foden støtter godt plant på en 
tilstrækkelig stærk del af gavlen.
Sæt stativet bag tagkanten eller i tagrenden.
Lås armen op, så den bevæger sig hen imod 
tagkanten eller tagrenden. 
Kontroller at blokeringen er aktiveret, så 
stativet er blokeret mod at vippe ud  (se side 
4 ‘Betingelser for brug’  ad 3).
Kontroller at foden ligger plant på en 
tilstrækkelig stærk gavldel 
(se side 4 ‘Betingelser for brug’  ad 4).
Sæt det næste stativ (maks. 1 hæklængde 
ved siden af det andet stativ).

P
Q

R

S

Placer det næste stativ, se 3 til 8.
Sæt den næste hæk så den slutter godt til, 
se 9 til N.
Placer den næste kantplanke, så den slutter 
godt til, se Oa

Gentag denne proces, til der er anbragt 
beskyttelse nok (jf. Arbejdstilsynets forskrifter).
> Nedtagningen foregår i omvendt rækkefølge <

Opsætning og nedtagning
RSS-systemet er en kollektiv faldsikring. SØRG UNDER OPSÆTNING, NEDTAGNING ELLER 
FLYTNING AF DETTE SIKKERHEDSSYSTEM FOR TILSTRÆKKELIG INDIVIDUEL BESKYTTELSE!
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Placere hækværk
Bestem retningen for hækken 
(se side 4 ‘Betingelser for brug’ ad 5).
Åbn hæklåsene.
Sæt det nederste læn på hækken ind i 
stativernes hækkroge.
Drej hækken ind imod stativerne.
Bloker hækken ved at dreje hæklåsene til.
Kontroller at den lodrette afstand mellem 
tagfladen og det øverste læn på hækken er min. 
1 meter.

Placere kantplanke
Hægt kantplanken på hækkens nederste læn.

Anbringelse af hage
Hag hagen (der er indstillelig i højden) fast 
midt på hækken på det nederste gelænder på 
hækken og skru den fast på tagforskallingen.

J

Ob

!
Kommentar: En tåbræt er en integreret del af 
det samlede systems sikkerhed og bør altid 
monteres. 
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Betingelser for brugE
RSS-systemet hænges op i en tagkant eller en tagrende på en bygning. De fleste bygninger 
egner sig til at bruge systemet. Nogle forhold egner sig dog ikke. Kontroller derfor altid om følgende 
betingelser er opfyldt.

*)  RSS-systemet er principielt egnet til solide tagkanter og bakke- og masterender af zink, størrelse 37 og 44, med 
tilstrækkelige rendebøjler (maks. 60 cm akseafstand). Systemet egner sig ikke til plasticrender. Et installeret 

 RSS-system skal opfylde kravene i de lokale bestemmelser og EU-bestemmelser (EN 13374).
 Kontakt altid din leverandør, hvis du er i tvivl!!

RIGTIGT

RIGTIGT

RIGTIGT

RIGTIGT

FORKERT

FORKERT

FORKERT

A. Ved en TAGKANT:
1)  Tagkanten har en tilstrækkelig høj opstående 

del, som stativet kan hægtes fast bagved.
2) Tagkanten og gavlen er tilstrækkelig stærk*).
3)  Tagkanten har en tagtrim eller lignende kant 

eller en anden kant hvor blokeringen mod 
at vippe ud (plasticblokering) kan hægtes 
fast, så stativet ikke kan vippes over den           
opstående kant.

4) Foden kan støtte helt og plant på gavlen.

B. Ved en TAGRENDE:
1)   Tagrenden er dimensioneret og placeret 

sådan, at stativet hægtes stabilt fast i   
renden.

2)  Tagrenden, rendebøjler og gavl er            
tilstrækkelig stærke*).

3)  Tagrenden har en perlekant eller anden 
kant, hvor blokeringen mod at vippe ud 
(plasticblokering) kan hægtes fast, så    
stativet ikke kan vippes ud over renden.

4) Foden kan støtte helt og plant på gavlen. 

5)   Hækken stikker min. 1 meter lodret frem over 
tagfladen, og vinklen mellem kantplanken 
og det øverste læn er maksimalt 15 grader i 
forhold til lodret.

  For at kunne bruge RSS-systemet i 
mange situationer kan hækken placeres 
med knækket vendt ind mod eller ud fra 
bygningen.

6)  Fastgør aldrig andre elementer (f.eks. 
seljdug) til dele af RSS-systemet!

7) I kraftig blæst skal systemet afmonteres!
8)  Brug kun ubeskadigede og velfungerende 

dele! Kontroller og inspicer alle dele visuelt 
før brugen! Alle delene bør en gang om året 
godkendes af en sagkyndig.

RIGTIGT
FORKERT

FORKERT>1m

<15O

>15O

<1m
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Betingelser for brugE
Ved fastgørelse af RSS-systemet til skrå tage klasse C, skal der anvendes 4 stk galv. spånplades-
kruer 6,3x38 mm eller tilsvarende. Se tegning.
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Betingelser for brugE

Man må ikke fjerne asbestholdige tagplader for at fastgøre systemet, uden at følge 
Arbejdstilsynets regler for arbejde med asbestholdige tagplader.

Efter fald, med en person eller en ting mod rækværket og dets tilbehør, må systemet kun 
genbruges, hvis det er blevet kontrolleret for deformation eller brud af en sagkyndig person. 
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info@rss-roof.com 
www.rss-roof.com
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T +31 85 782 16 02
F +31 85 782 16 04
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