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Optoelektronické produkty a řešení musí pokrývat potřebné 

typové třídy a splňovat všechny požadavky na ochranu 

Optimální bezbariérová bezpečnost  

 

Díky mimořádně krátké době reakce až 6 ms a se 

stoprocentním pokrytím vybraného prostoru se dnes 

inovativní bezpečnostní světelné mříže ještě více přibližují 

k nebezpečným zónám. Světelné mříže se stávají 

standardem v segmentu bezbariérového řešení 

bezpečnosti všude tam, kde je důležitá spolehlivost, 

flexibilita, jednoduché propojení a rychlé uvedení do 

provozu.  

Bezpečnostní řešení využívající světelné mříže jsou ve výrobě, 

ale i v logistice vždy první volbou, jestliže dochází k 

průběžnému vkládání a odebírání produktů, z provozních nebo 

výrobních důvodů nelze použít oddělovací ochranné prostředky 

nebo v důsledku využití robotů dochází ke sdílení společného 

prostoru člověka s robotem.  

Nové typové třídy pro světelné mříže 

U strojů a zařízení musí být podle směrnice o strojních 

zařízeních 2006/42/ES přijata vždy vhodná bezpečnostní 

opatření, která vyloučí, příp. sníží na přijatelnou míru nebezpečí 

hrozící člověku. Opatření musí odpovídat zjištěnému stupni 

rizika a normativním požadavkům. V roce 2015 stanovila norma 



 

Informace ze společnosti 
 

 

 

 

 

 2/8

Pilz GmbH & Co. KG 

Felix-Wankel-Straße 2 

73760 Ostfildern 

Německo 

www.pilz.com 

 

  

Strana 2 z 5 

IEC/EN 61496 poprvé spojení mezi typovou třídou 

bezdotykového  

 

ochranného zařízení, stupněm požadavku na bezpečnost 

(Safety Integrity Level SIL - podle IEC 62061) a stupněm 

spolehlivosti, který musí řídicí jednotka z hlediska bezpečnostní 

funkce splňovat (Performance Level PL – dle ISO 13849). To 

vedlo k tomu, že světelné mříže typu 2 smí být od května 2015 

používány pouze v aplikacích do Performance Level PL c příp. 

SIL 1 ad SIL CL 1. Světelné závory typové třídy 3 v té době 

ještě na trhu nebyly a uživatelé byli nuceni pro splnění 

bezpečnostních požadavků PL d využívat závory třídy 4 podle 

PL e. Ve většině případů však výsledkem bylo zbytečné 

naddimenzování a s tím spojené vyšší náklady. 

Extrémní požadavky, rámcové změny a účinky, které z nich 

vyplývají, bývají často podnětem pro inovativní změny. Tak i v 

tomto případě se firma Pilz ještě předtím, než změna normy 

vstoupila v platnost, rozhodla vyplnit tuto „mezeru v typech“ 

přesně na míru vypočtenou světelnou mříží typu 3. PSENopt II, 

bezpečnostní světelná mříž typu 3, která kompletně vylučuje 

přítomnost mrtvých zón, je dodnes jediným modelem 

navrženým pro aplikace do PL d podle EN/IEC 61496-1. 

Bezbariérově, bezpečně, všestranně 
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Základním požadavkem na světelnou mříž je, aby jako flexibilní 

bezpečnostní řešení odpovídala potřebné bezpečnostní 

kategorii a neomezovala ani manipulaci,  

 

ani produktivitu. Ve své základní funkci světelné mříže chrání 

definovaný prostor před jakýmkoli průnikem. Fungují v zásadě 

na jednoduchém principu vysílače a přijímače, tvořeného 

jednotlivými neviditelnými infračervenými paprsky. Dojde-li k 

přerušení jednoho nebo více těchto paprsků, změní řídicí 

jednotka potenciálně nebezpečný pohyb na bezpečné 

zastavení.  

Zvláštností světelných mříží je však jejich schopnost vykonávat 

i jiné funkce: Kromě zajištění ochrany např. prstů, rukou nebo 

těla mohou, v závislosti na provedení, vykonávat i další funkce, 

jako je funkce dočasného přemostění (muting), zaslepení 

(blanking) a kaskádování. Tím lze světelné mříže optimálně 

přizpůsobit daným požadavkům.  

Rychlejší, téměř nezničitelné, větší přiblížení 

Další požadavkem je odolnost proti šoku. Tento požadavek 

musí být splněn zejména tam, kde se jedná o drsné prostředí, 

ve kterém převládají vibrace nebo kolize. Navíc musí být 

zajištěna mimořádně rychlá reakce a bezpodmínečná ochrana 

určeného prostoru. Světelné mříže Pilz s velmi krátkou dobou 

reakce až  
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6 ms a stoprocentním pokrytím určeného prostoru bez 

„hluchých“ míst splní i tento požadavek. Jako jediné na trhu 

mají extrémně vysokou  

 

odolnost proti rázu 50 g a jsou tedy mimořádně robustní. 

Varianta s rozlišením na tělo dokáže chránit vzdálenost až 50 m 

a spolehlivě zabezpečí přístup k robotickým buňkám, balicím 

strojům nebo lisům. U všech světelných mříží této řady lze díky 

světelným kontrolkám LED spolehlivě zjišťovat stav i ve 

složitých podmínkách. 

Nejen drsné prostředí vyžaduje speciální řešení, požadavky 

kladou i rozměry konkrétního místa. Při prostorovém 

uspořádání je nutné mít na paměti, že světelné mříže musí být 

instalovány jako volné a v závislosti na účelu použití také 

flexibilní, aniž by byla negativně ovlivněna jejich funkce. 

Řešením může být kódování, protože pak se vzájemně neruší 

ani světelné mříže, které jsou z důvodu nedostatku místa 

namontovány těsně vedle sebe. Pokud se tedy používá více 

dvojic světelných mříží, je nutné jejich odlišné kódování. Pokud 

by pak přijímací jednotka přijala cizí signál, nebude ho brát na 

vědomí. Zabezpečované prostory lze s výhodnými náklady 

vybavit jako příslušenstvím zrcadlovými sloupy. Pokud je např. 

nutné zabezpečit ze tří stran aplikaci s robotem, postačí jedna 

dvojice světelných mříží a dva zrcadlové sloupy.  
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Mode „Advanced“ znamená: „Více“  

Častým tématem jsou funkce dočasného přemostění, zaslepení 

a kaskádování. Modely, které tyto funkce zahrnují, jsou 

požadovány zejména pro následující situace. V provozech, kde 

při vkládání a odebírání světelnou mříží pravidelně procházejí 

určité objekty, není žádoucí zastavení stroje, které by vyvolalo 

přerušení paprsků. Funkce dočasného přemostění proto 

připouští v ochranném poli definované výjimky. Výhodou je, 

pokud lze touto funkcí mříž vybavit i dodatečně. Alternativně lze 

funkci dočasného přemostění použít například u světelných 

mříží vybavených vhodnou řídicí jednotkou. Například u 

světelných mříží Pilz může být využita funkce přemostění 

integrovaná do malé řídicí jednotky, pokud se použije 

PNOZmulti 2. 

Pokud z důvodu procesu nebo konstrukce určitá část stroje 

nebo zařízení trvale zasahuje do definovaného ochranného 

pole, lze tuto část pole potlačit pomocí softwaru. Funkce 

zaslepení (blanking) tuto část ochranného pole trvale deaktivuje 

(Fixed Blanking). Pokud objekty do ochranného pole zasahují a 

navíc se pohybují, použije se funkce „Floating Blanking“. U 

aplikací, které vyžadují buď vysoká ochranná pole nebo 

ochranu proti vstupu zezadu, nabízí vhodné řešení funkce 

kaskádování. Světelné mříže uspořádané nad sebou a 

zapojené v sérii  



 

Informace ze společnosti 
 

 

 

 

 

 6/8

Pilz GmbH & Co. KG 

Felix-Wankel-Straße 2 

73760 Ostfildern 

Německo 

www.pilz.com 

 

  

Strana 6 z 5 

 

 

snižují náklady na kabelové propojení.  

Intuitivně ovladatelný software 

Softwarové nástroje přizpůsobené světelným mřížím podporují 

snadnou instalaci, uvádění do provozu i manipulaci. Firma Pilz 

vyvinula pro své portfolio světelných mříží speciální software: 

tzv. PSENopt Configurator zviditelní každý jednotlivý paprsek. 

Konfigurace světelných mříží se od nasměrování až po funkce 

jako je muting, blanking a kaskádování provádí pouze jedním 

nástrojem. Velmi praktická je rychlá a cílená diagnostika místa 

a příčiny přerušení paprsku. Přitom je k dispozici načítání 

paměti chyb se zprávami v prostém textu. Všechny tyto 

možnosti nástroje zkracují prostoje a zvyšují využitelnost 

zařízení. Uživatelé mohou také u tohoto nástroje jednou 

vytvořenou konfiguraci bez větší námahy pomocí 

programovacího adaptéru přenést na jiné stroje.  

Štíhlá varianta - tam, kde jde do úzkých 

Jedna věc je flexibilita s ohledem na prostor, druhá věc je 

nedostatek prostoru. Ne vždy je totiž prostor ve výrobě, příp. na 

místě instalace, dostatečný. A pokud je navíc zapotřebí vysoká 

flexibilita, uplatní se nejlépe úzké světelné mříže. Jejich kompaktní 

velikost a různé možnosti  
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montáže je dokáží ještě více přiblížit k místu dění. Vysoké 

rozlišení podporuje rychlé vypínání, aniž by to bylo na újmu 

bezpečnosti. Výsledkem je koncepce štíhlého zařízení se 

sníženou potřebou místa. 

Závěr: Kdo potřebuje bezbariérové řešení bezpečnosti, které 

přesně odpovídá požadavkům do úrovně PL d podle EN/IEC 

61496-1, nemůže ponechat stranou rychlé a mimořádně 

robustní světelné mříže. Kdo hledá světelné mříže pro aplikace 

s požadavkem PL e podle EN/IEC 61496-1/-2, měl by se 

zaměřit na takové produkty, které jsou rychlé a robustní a ve 

spojení s řídicí technikou umožní efektivní využití kompletního 

spektra funkcí. 

Počet znaků: 8 197 

 

Portfólio světelných mříží Pilz pro všechny požadavky 

S možností mechanického zatížení až 50 g a s tím spojenou 

vysokou využitelností  přicházejí v úvahu světelné mříže 

PSENopt II značky Pilz odolné proti rázu zejména u aplikací 

využívajících roboty, u balicích strojů a lisů. Světelnými mřížemi 

PSENopt II typ 3 nabízí dodavatel řešení pro automatizaci jako 

jediný výrobce navíc  
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cenově výhodné řešení bezpečnosti v souladu zejména s 

aplikacemi do úrovně PL d podle EN/IEC 61496-1.  

Pilz kromě toho dodává i typ 4 světelné mříže pro aplikace do 

PL e podle EN/IEC 61496-1/-2. Světelné mříže PSENopt II 

splňují nejvyšší požadavky na ochranu prstů, rukou a těla a k 

dispozici jsou v délkách od 15 cm do 180 cm. Velký výběr 

příslušenství, např. zrcadlových sloupů, umožňuje vytvořit 

celkové hospodárné a komplexní řešení. Světelné mříže samy 

o sobě nabízejí uživatelům maximální prostor pro splnění 

individuálních požadavků, efektivnost a spolehlivost. Ve spojení 

s konfigurovatelnými malými řídicími jednotkami - v případě 

firmy Pilz PNOZmulti 2 - je výsledkem kompletní a hospodárné 

řešení. 

Světelné mříže PSENopt slim jsou vhodné pro stroje s 

cyklickými činnostmi vyžadujícími ochranu, např. vkládání 

produktů, přísun a odebírání materiálu, které jsou instalovány v 

prostorách kritických z hlediska místa. Extrémně úzké světelné 

mříže i v tomto případě zajistí vše od kompletní ochrany prstů a 

rukou až po nejvyšší úroveň bezpečnosti Performance Level 

(PL) e. Díky funkci kaskádování bez „mrtvých“ zón je zajištěna 

efektivní ochrana proti zásahu (a to i zezadu) podle IEC 61496-

2. 

Počet znaků: 1 475 

 


