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RSS Dakrand valbeveiligingssysteem

Accessoires
I RSS Transportrek

Handig opslag- en tevens transportsysteem voor 
maximaal 30 meter RSS hellend dak. 

Door de ingenieuze samenstelling van het geheel, 
passen alle onderdelen van 20 strekkende meter 
dakrandbeveiliging op het frame.

Er passen dus 11 staanders, 10 hekken, 
10 kantplanken en 10 haakbeugels in het frame. 

Het geheel is zelfs volledig geladen niet groter 
dan 2,1 m (H) x 3,0 m (B) x 1,0 m (D).

Leeg is het gewicht van het transportframe 
ongeveer 105kg, volledig geladen is dat 
ongeveer 370 kilogram. 

Doordat er uitsparingen in de bodem zitten, 
kunt u het geheel met een heftruck of pallet 
hefwagen verplaatsen. 

Wel zo handig natuurlijk!



II RSS Opwaaibeveiliging

De RSS-Roof opwaaibeveiliging is zeer snel 
te monteren en demonteren en weegt slechts
3,3 kg.

Het systeem is instelbaar voor elk type dak 
met dakhellingen van 0 tot 60 graden.

De staander is voorzien van rubber aan de 
voetplaat, ter voorkoming van 
beschadigingen  aan het dakvlak.

Voorkomt opwaaien en zorgt daarnaast voor 
nagenoeg geen trillingen bij bij harde wind!, 
maar zorgt tevens voor het veilig uittillen van
de liggers.

Montage Opwaaibeveiliging
•  Klik de klembeugel van de lange buis in de middelste buis van het rek
•  Maak het klittenband los
•  Klik de klembeugel van de onderste korte buis in de onderste buis van het rek
•  Maak de vleugelmoer los en stel de lengte in
•  Zorg dat de rubber voet op het dak rust, druk de dakrandbeveiliging stevig tegen de 
   gevel en draai de vleugelmoer aan.
•  Montage is klaar

• Klik de onderste klembeugel los met behulp van de rode nippel
• Bevestig klembeugel aan de bovenste stang met behulp van de klittenband.
• Klik de bovenste klembeugel los met behulp de rode nippel.

Demontage Opwaaibeveiliging
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Indien de dakrandbeveiliging over een langere 
periode moet blijven staan adviseren wij de 
opwaaibeveiliging te monteren. 

Met harde wind adviseren wij de dakrand-
beveiliging te demonteren of de 
opwaaibeveiliging te monteren.



Accessoires
III RSS Veiligheid Voetplaat

Volgens lokale en Europese richtlijnen is het in de meeste gevallen wettelijk verplicht om bij het 
werken op een dak de dakranden te beveiligen tegen valgevaar. Het RSS systeem is bedoeld om 
zowel op vlakke als hellende daken hiervoor een doelmatige collectieve valbeveiliging te realiseren.

De dakgoot of dakrand moet voldoende sterk zijn voor een succesvol gebruik van het systeem
(zie Montage- en gebruikersinstructies voor de RSS-dakrail hellend dak).

De RSS-veiligheidvoetplaat maakt het gebruik van het RSS-systeem mogelijk, zelfs met 
niet-dragende dakrandconstructies en goten, en wordt stevig op de dragende dakconstructie 
geschroefd.

De RSS-veiligheidvoetplaat wordt uitsluitend gebruikt in combinatie met de RSS-dakrail (tijdelijke 
valbeveiliging en hellende daken met maximaal 60 (dakverloop).

A Onderdelen van het RSS Veiligheid Voetplaat

De RSS-veiligheid voetplaat bestaat uit de volgende 4 afzonderlijke delen:

1) Voetplaat compleet 

2) Basis plaat

3) Veiligheidsstang

4) 2x Bevestiging splitpen
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Het RSS systeem is een collectieve valbeveiliging. 
ZORG TIJDENS HET OPBOUWEN, AFBREKEN OF VERPLAATSEN VAN DE BEVEILIGING 
VOOR AFDOENDE INDIVIDUELE BEVEILIGING!

D Opbouwen en afbreken

Controleer de situatie op geschiktheid (zie Montage- en gebruikersinstructies voor de RSS-dakrail 
'Algemene voorwaarden voor gebruik van valbeveiliging'). Controleer alle onderdelen op eventuele 
defecten vóór montage of demontage. 

Een aantal systeemcomponenten van de RSS Roof Standaard, die vooral belangrijk zijn met betrekking 
tot de veiligheid van de systemen, zijn rood gemarkeerd en zijn dus gemakkelijk te inspecteren. 
Noteer en controleer in het bijzonder die systeemcomponenten, maar ook alle andere systeem-
componenten, voordat u de valbeveiliging gebruikt. 

De voetplaat van de veiligheid moet volledig vrij zijn van fouten en / of schade.

Tijdens de montage
De veiligheidspootplaat mag alleen worden bevestigd aan massieve houtspanten van volledige 
lengte loodrecht op de dakrand (minimale dwarsdoorsnede 80 x 140 mm). De spanten moeten
onbeschadigd en van degelijk hout zijn. 

Bevestigingen aan kantbanken, trimspanten en dergelijke zijn verboden. Er zijn ten minste 4 
bevestigingen per voetplaat vereist. 

Gebruik alleen schroeven van het type HBS 80 x 80 - 120 gecertificeerd voor bouwdoeleinden
nummer Z-9.1-632 of het equivalent.

Plaats de veiligheidsvoetplaat 
op de dragende onderconstructie

Schroef de plaat op de onderconstructie 
met behulp van ten minste twee schroeven 
per spant en op ten minste 2 spanten. 

Per plaat zijn minimaal 4 bevestigings-
punten vereist. Neem de vereiste 
randafstanden van de bevestigings-
middelen in acht.

 

 

Plaats de staander in de voetplaat.
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Voer nu de borgstang door de gaten in de 
voetplaat en door de ronde buizen van de RSS-
staander

Bevestig de borgstang met 2 splitpennen en zorg 
ervoor dat alle bevestigingsmiddelen optimaal zijn 
geplaatst

Volg de montage- en gebruikersinstructies voor 
de RSS-dakrail voor verdere montage van de stijlen 
en leuningen.

Het RSS systeem is een collectieve valbeveiliging. 
ZORG TIJDENS HET OPBOUWEN, AFBREKEN OF VERPLAATSEN VAN DE BEVEILIGING 
VOOR AFDOENDE INDIVIDUELE BEVEILIGING!

D Opbouwen en afbreken

Het systeem dient in de omgekeerde volgorde gedemonteerd te worden.

Spare Parts
Originele spare parts voor RSS dakbeveiliging systemen kunnen eenvoudig via de website www.rss-roof.com 
worden besteld. Alle te vervangen onderdelen dienen originele spare parts van RSS te zijn, daar anders elke
vorm van garantie en aansprakelijkheid vervalt.
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101-EU  RSS Roof Staander hellend dak
SP 106

SP 107

SP K004

SP 104

SP 105

SP K003

SP 113

SP 112

SP 103

SP M479

Veiligheidshaak rood

Veiligheidshaak zwart

Omdop

Veiligheidshaak rood

Blokkeringshaak rood

Gasveer

Voet

Voetbeugel

Scharnierprofiel

Verstelbuis

SP K002 Buisborgpen
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Spare Parts
Originele spare parts voor RSS dakbeveiliging systemen kunnen eenvoudig via de website www.rss-roof.com 
worden besteld. Alle te vervangen onderdelen dienen originele spare parts van RSS te zijn, daar anders elke
vorm van garantie en aansprakelijkheid vervalt.

102 - RSS Roof Veiligheidshek hellend dak

SP 106 Dop

103 - RSS Kantplank met haken

104 - RSS Haakbeugel

105 - RSS Voetplaat 500 - RSS Transportframe

SP 119                               Kantplankhaak

241 - RSS Opwaaibeveiliging

SP 105-01 Borgpen

SP 105-02 Voetplaatstang
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Spare Parts
Originele spare parts voor RSS dakbeveiliging systemen kunnen eenvoudig via de website www.rss-roof.com 
worden besteld. Alle te vervangen onderdelen dienen originele spare parts van RSS te zijn, daar anders elke
vorm van garantie en aansprakelijkheid vervalt.

202 RSS Staander plat dak

201 RSS Veiligheidshek plat dak 203 RSS Tegengewicht

SP 106

SP 215

SP 214

SP 250L

SP 250R

Veiligheidshaak rood

Veiligheid T-haak zwart

Borgpen met borgclip

Koppelplaat links

Koppelplaat rechts



E Notities
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