
RSS sistem se uporablja z ograjo 3 metre v 
dolžino. Namestitev v skladu s temi navodili 
nudi začasno zaščito robov kot opisano v EN 
13374 za naklone streh do 60 stopinj v kolikor 
višina padca ni več kot 5 metrov. Pri situacijah 
razreda C (glejte risbo) je obvezen drog za 
zapenjanje.

V takem položaju se sistem lahko uporablja 
le v primeru, če so izpolnjeni ‘Splošni pogoji 
uporabe’  
(glejte stran 4).

Drog za zapenjanje 
obvezen!
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NAVODILA ZA UPORABO
RSS Sistem za zaščito robov strehe

Namen RSS sistemaA
V skladu z lokalnimi in evropskimi predpisi se v večini primerov po zakonu zahteva zavarovanje 
robov strehe z namenom preprečevanja padcev pri delu na strehi. RSS sistem je namenjen za 
zaščito pred padci na ravnih in poševnih strehah.
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Komponente RSS sistemaB
Sistem RSS je sestavljen iz 3 komponent:
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Glavna cev
Nastavljiva cev
Noga
Roka
Zapora
Priprava za blokiranje (proti dvigu)
Kavelj ograje
Zapiralo ograje
Nastavljiv zatič cevi

Skupna teža: 10.6 kg

N
astavljivo po višini

N
astavljivo od 260 do 350 cm

1) Drog

2a) Ograja
3 metre: primerno do in vključujoč razred C
Skupna teža: 11.5 kg

2b) Drog za zapenjanje
Obvezen, če je uporabljena zaščita 
robov v situacijah razreda C
(glejte risbo, stran 1)

3) Kotna plošča
Lengte: 3 meter
Totaal gewicht: 4,5 kg

70 cm

300 cm

300 cm

100 cm
15 cm
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C

Izračun izhodišč za dinamične obremenitve 
razreda C
1)  1 drog prevzame celotno obremenitev
2)   Razdalja za absorpcijo energije na drogu je 

120 mm
3)   Žleb je izračunan kot fiksen in tog element
4)  Impulzna obremenitev je 0,03 sekunde

Fh1 Vodoravna reakcijska sila na žleb
Fh2  Vodoravna reakcijska sila roke na zid
Fv  Navpična reakcijska sila na žleb

Poševna streha 
EN 13374 Začasni robni zaščitni sistemi razredov A, B in C
Sistem robne zaščite za strehe

Statične zahteve je mogoče potrditi s pomočjo izračuna. V praksi se to izvede tako, da npr. vrv 
privežete za žleb in simulirate sile, opredeljene v tabeli.
Dinamične zahteve je treba potrditi s testiranjem.

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
Razredi A, B in C
EN 13374
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Nastavite 
dolžino

Maksimalno 1 dolžinski sklop ograje

1 Preverite primernost postavitve 
 (glejte 4 ‘Splošni pogoji uporabe’).
2 Pri postavitvi in razstavljanju preverite vse 
 komponente glede morebitnih poškodb.
 
 Namestitev drogov
3 Nastavite nastavljivo cev droga po dolžini tako, 
 da bo noga uprta na zadostno trden del fasade.
4 Namestite drog za rob strehe ali v žleb.
5 Odblokirajte roko, tako da se pomakne proti 
 robu strehe ali žlebu.
6 Preverite, ali je drog z blokirno pripravo 
 blokiran priti vzdigu. 
 (glejte stran 4 ‘Splošni pogoji uporabe’ točka 3).
7 Preverite, ali je noga na ravni podlagi proti 
 dovolj močnemu delu fasade 
 (glejte stran 4 ‘Splošni pogoji uporabe’ točka 4).
8 Namestite naslednji drog (po dolžini 
 maksimalno 1 sklop ograje poleg drugega 
 droga).

P Namestite dodatni drog, glejte 3 do 8.
Q Namestite še en sklop pritrditve ograje, 
 glejte 9 do N.
R Namestite še en sklop pritrditve kotne plošče in
 droga, glejte Oa

S Ponovite postopek, dokler ne dosežete zadostne
 zaščite (v skladu z zakonskimi zahtevami)
 > Razstavite v obratnem vrstnem redu <

Postavitev in razstavljanje
RSS sistem ponuja kompletno zaščito proti padcem. PRI POSTAVLJANJU, RAZSTAVLJANJU ALI 
PREMIKANJU ZAŠČITE POSKRBITE ZA ZADOSTNO OSEBNO VARNOST.

R

Q

K

Oa Ob

L

M  Namestitev ograje
9 Določite smer ograje (glejte stran 4 ‘Splošni 
 pogoji uporabe’ točka 5).
J Odprite zapirala ograje.
K Namestite najnižjo tirnico ograje v kavelj za 
 ograjo na drogu.
L Potisnite ograjo proti drogu.
M Ograjo blokirajte tako, da zaprete zapirala 
 ograje.
N Preverite, da je vertikalna razdalja med 
 površino strehe in zgornjo tirnico ograje 
 najmanj 1 meter.

 Namestitev kotne plošče
Oa	Zataknite kotno ploščo v najnižjo tirnico ograje.
 
 Namestitev droga za zapenjanje
Ob	Zapnite drog (po višini nastavljiv) na polovični 
 dolžini ograje na najnižjo tirnico ograje in ga 
 fiksirajte z vijaki  na ploščo strehe.

J

Ob

!
Komentar: Varovalna plošča je sestavni del 
celotnega varnostnega sistema in mora biti 
vedno nameščena. 
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Splošni pogoji uporabeE
RSS sistem se obesi za rob strehe ali žleb stavbe. Večina zgradb je primerna Za uporabo sistema.  
Seveda pa obstajajo tudi situacije, kjer uporaba ni primerna.
Vedno preverite, ali so izpolnjeni sledeči splošni pogoji:  

*) RSS sistem je v principu primeren za nepoškodovane robove streh  in  za žlebove iz pocinkane pločevine z 
ustreznimi nosilci žlebov (max. 80 cm center do centra). Sistem ni primeren za plastične žlebove. 
Nameščeni RSS sistem mora izpolnjevati zahteve lokalne in evropske zakonodaje  (EN 13374 razred C).
V primeru dvoma se posvetujte z vašim dobaviteljem!!

PRAVILNO

PRAVILNO

PRAVILNO

PRAVILNO

NAPAČNO

NAPAČNO

NAPAČNO

A. pri ROBOU STREHE:
1) Rob strehe ima zadosten previs, da se

drog zatakne za njim.
2) Rob strehe in fasada sta dovolj močna *).
3) Rob strehe ima strešno obrobo ali kak drug

tip roba, tako je priprava za blokado proti
dvigu (plastični blok) lahko zataknjena za
njim in droga ni možno dvigniti prek previsa.

4)   De voet kan volledig en vlak afsteunen op de
gevel.

B. pri  ŽLEBU:
1) Žleb je dimenzioniran in nameščen tako, da

se drog lahko čvrsto zatakne v žleb.
2) Žleb, nosilci žleba in fasada so

dovolj močni*).
3) Žleb ima nabran rob ali kak drug tip roba,

tako je priprava za blokado proti dvigu
(plastični blok) lahko zataknjena za njim in
droga ni možno dvigniti ven iz žleba.

4) Noga je lahko popolnoma podprta ravno
proti fasadi.

5) Ograja stoji najmanj 1 meter vertikalno
prek površine strehe  in kot med
kotno ploščo in vrhnjo tirnico je maksimalno
15 stopinj od vertikale.

6) Nikoli ne pritrdite drugih elementov (npr. vrvi)
na dele RSS sistema!

7) V primeru močnih vetrov morate sistem
razstaviti.

8) Uporabite samo nepoškodovane in pravilno
delujoče komponente! Pred uporabo vse
komponente vizuelno prekontrolirajte.
Vse komponente mora vsako leto pregledati
In odobriti strokovnjak.

PRAVILNO
NAPAČNO

NAPAČNO>1m

<15O

>15O

<1m
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