
Målet for RSS Systemet A
I følge lokale-og Europæiske bestemmelser, kræver loven i de fleste tilfælde, når man arbejder ved 
jernbanespor, at personer er fysisk forhindret fra at komme for tæt til de spor, hvor der stadig kører 
tog.
RSS systemets mål er at opnå effektiv beskyttelse, når man har med sporarbejde at gøre.

RSS-systemet skal anvendes med en Standard interval, på maximalt 3 meter. Afstanden fra 
jernbaneskinnes midte er også justerbar, mellem 1,95 og 2,55 meter.
(DK: I Danmark har Banedanmark besluttet, at den justerbare afstand, gælder fra den 
udvendige side af skinnen. Dvs. at systemet er justerbart mellem 1,17 og 1,77 meter fra 
yderkanten af sporet.

Følgende standarder blev anvendt for den officielle godkendelse:
•  RLN0077-V004 Den industrielle vejledning for fysisk afskærmning, 

adskillelse og markering (07-2010)
• EN13374 Midlertidig kant beskyttelses systemer.

Dette system er egnet for jernbanespor af typen NP46, UIC 54 og UIC 60
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BRUGERVEJLEDNING
Fysisk beskyttelse ved arbejdet på og omkring jernbanespor.

Demonterbare og justerbare systemer for sporarbejde.

Rail Safety Systems BV
De Sondert 24

NL-5928 RV Venlo, The Netherlands
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RSS systemets komponenter B

C

a

b
c
d
e
f

Magnet-huset med magneter 
     

Standardens faste rør
Den justerbare del 
Rækværksholdere
Typebetegnelse
Fastgørelses bolt

1)  Standard, komplet 
  (Vægt 8 kg)

2)  RØR (Glasfiberrør)
  (Vægt: 4kg for et 3 meter rør)
   Rørene er 48,5 mm i diameter, monteret med 

en bajonet fatning. Rør-længde på 3 meter.

System anvendelser

Standarden er justerbar mellem risikozone A og zone B. Dette er vist skematisk herunder. 
I lande hvor man arbejder med afstande fra sporets centerline er rækværket justerbart mellem 1,95 og 
2,55 meter fra sporets centerline.
I middelpositionen vil afstanden til sporets centerline være 2,25 meter, så længe Standarden bliver 
monteret lodret. Der er udstedt en erklæring, om ingen indvendinger til dette hegn, monteret i positionen 
2,25 meter fra centerlinen af sporet.
I Danmark har Banedanmark godkendt, at sikkerhedshegnet kan anvendes ved hastigheder op til 120 
km/t, når sikkerhedshegnet er monteret 175 cm fra yderkant af nærmeste skinne.
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c

a
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e

a b c

Maximum afstandMinimum afstand

d



Opsætning af sikkerhedshegnet skal ske efter bestemmelserne hos jernbaneinfrastrukturforvalteren, og 
være beskrevet i en jernbanesikkerhedsplan.

De maximale arbejdstemperaturer for systemet er -20 ̊ og +60 ̊ Celsius.

D
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Periodisk vedligehold og kontrol af systemet

Vedligehold og kontrol/inspektion:
1. Kontroller systemet af en ekspert mindst en gang om året.
2.  Taget i betragtning, at alle komponenter er blevet designet og produceret til at være meget 

slidstærke, Standarder er varmt galvaniseret stål, rør er af glasfiber og plastikdele er UV-
modstandsdygtige, er vedligeholdelsen af systemet minimalt.

3.  Hvis systemet bliver anvendt langs med sporene, vil vi anbefale en visuel kontrol mindst en gang om 
ugen.

Periodisk kontrol:
Hver gang systemet skal anvendes, skal komponenterne kontrolleres for eventuelle defekter: Buler og/
eller skader på Standarden eller rørene.
Manglende komponenter, se punkt B.
Magneten skal være fri for jordrester og metal dele; Hvis magneten ikke bliver rengjort, kan den meget 
let blive trukket væk fra sin fastgørelse på skinnen.
Det skal også kontrolleres om magneten er bevægelig i sit plastik-hus, og om plastik-huset er hængslet 
til Standarden. Ved skader på plastik-huset, skal det udskiftes med det samme.
På typepladen står navnet på producenten, type og produktionsår.
Det specielle serie-nummer er præget ca. 100 mm under rækværksholderen på Standarden.

Der skal forefindes en logbog på arbejdspladsen, så eftersynene er dokumenterede.

E Montering og demontering af systemet 
Sørg for passende individuel beskyttelse når systemet monteres, demonteres eller flyttes.

Før montering
1. Indstil Standarden til den ønskede længde. 
2. Kontrollér at alle RRS systemets komponenter der bliver anvendt, er fejlfri.
3.  Kontrollér i god tid, at skinnerne ikke er udstyret med støjdæmpende gummi i profilet. Hvis det er 

aktuelt, kan denne fysiske beskyttelse ikke anvendes.
4. Kontrollér om de sveller som Standarderne støtter på er fri for forhindringer.
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Montage af første Standard 

1.  Placér Standarden i skinnens profil 
og kontrollér, at den er understøttet 
på midten af svellen. Vær sikker på at 
Standardens rør står lodret.

  Flyt alle jordrester mellem magneten 
og  skinnen.

 Standarden skal hvile frit på svellen.

Justerbar Standard
Fastlås standarden i den aftalte længde 
ved brug af låsebolten.
Fra sporets spormidte vil afstandene til 
rækværket være:
1 hul 1,95 meter
2 hul 2,05 meter
3 hul 2,15 meter
4 hul 2,25 meter
5 hul 2,35 meter
6 hul 2,45 meter
7 hul 2,55 meter

DK afstande 
Fra skinnens yderside vil afstandene til 
rækværket være:
1 hul 1,17 meter
2 hul 1,27 meter
3 hul 1,37 meter
4 hul 1,47 meter
5 hul 1,57 meter
6 hul 1,67 meter
7 hul 1,77 meter

Montage af systemet
Placér den første Standard med magneten C ind i skinnens profil oven på svellen, så Standarden er 
støttet på svellen efter montagen. Derefter monteres den anden Standard med en afstand på ca. 2,5 
meter fra den første Standard og anbring 2 stk 3m rør i rækværksholderne. Derefter fortsættes med at 
montere på begge sider med en afstand på 3 meter.

Stopbolt M10x55 DIN912

Yderkant (Outside Edge)

Skinnekrop (Web)



Montage af den anden Standard

2.   Placér den anden Standard med en 
afstand på ca. 2,5 meter fra den første 
Standard.
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Placering af rørene (rækværket)

3.  Placér rørene og klik dem sammen i 
koblingerne.

4.  Det er ikke tilladt at placere koblingerne 
oven på rækværksholderne

Forlængelse af systemet.

5.  Montér den næste Standard med 3 
meters afstand, og forbind rørene med 
hinanden med koblingerne.

6.  Gentag trin 5 og 6, for at forlænge 
systemet yderligere.
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Montage af rørene:
Efter at rørene er presset sammen drejes 
de en kvart omgang til højre.

Demontering af rørene:
Først drejes rørene en kvart omgang til 
venstre, dernæst trækkes de fra hinanden.

Demontage af systemet

7.  Demontering foregår i den modsatte 
rækkefølge.

8.  For at demontere Standarden, løft den 
op indtil magneten løsnes fra sporet og 
træk den til siden.

Farver 

Yellow
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Advarsel!

9.  Det er forbudt at trække Standarden 
sidelæns væk fra skinnen.

  At demontere sidelæns er hverken 
muligt eller tilladt.
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Transportramme til standard

Lagring i transportburene
Når Standarderne er demonteret fra skinnerne, skal de stables i transportburene. 
Monter låsebolten i hul 5 (længde 2,35 m) for at optimere lagringen i transportburet.
(Palette vægt 160 kg, palette vægt inklusiv 35 standarder 450 kg)

Transportramme til standard og rørene

Transportramme til rørene



Copyright
Alle rettigheder forbeholdt. Intet fra denne publikation må kopieres, opbevares i en automatiseret 
database eller offentliggøres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk, mekanisk, ved 
fotokopiering, optagelse eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra RSS.
RSS forbeholder sig ret til at ændre specifikationer og indholdet af denne vejledning uden forudgående 
varsel. RSS er ikke ansvarlig for eventuelle skader (herunder følgeskader), der følger af brugen af 
denne manual eller produkter beskrevet heri, inklusiv men ikke begrænset til, opsætning eller andre fejl 
i denne publikation. Dette produkt er beregnet til brug i et professionelt arbejdsmiljø.

Disclaimer
Forbehold for trykfejl. 

Appendix
Standard mærkat
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