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Opto-elektronische producten en oplossingen moeten 

typeklassen en alle beschermingseisen dekken 

Optimale barrièrevrije veiligheid  

 

Dankzij extreem korte reactietijden van maar liefst 6 ms en 

de afwezigheid van dode zones komen innovatieve 

veiligheidslichtschermen tegenwoordig nog dichter bij de 

gevarenzone. Waar veiligheid, flexibiliteit, eenvoudige 

bedrading en een snelle inbedrijfstelling nodig zijn, 

bepalen zulke lichtschermen de normen in het segment van 

barrièrevrije veiligheidsoplossingen.  

Op lichtschermen gebaseerde veiligheidsoplossingen zijn in de 

productiesector en ook in de logistiek altijd de eerste keuze, als 

er vanwege het proces of de productie continu behoefte aan 

aan- en afvoer en barrièrevrijheid is of als in het kader van 

innovatieve MRS-toepassingen de communicatie tussen mens 

en machine noodzakelijk is.  

Nieuwe typeklasse voor lichtschermen 

Bij machines en installaties dienen in overeenstemming met de 

Machinerichtlijn 2006/42/EG gepaste veiligheidsmaatregelen te 

worden getroffen die een gevaar voor mensen uitsluiten of tot 

een verantwoorde mate reduceren. Ze moeten aan het 

vastgestelde risiconiveau en aan de normatieve richtlijnen 

voldoen. In 2015 legde de norm IEC/EN 61496 voor het eerst 
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een verband tussen de typeklassen van de contactloos 

werkende  

 

veiligheidsvoorzieningen (CWB), het 

veiligheidsintegriteitsniveau (Safety Integrity Level (SIL) – 

volgens IEC 62061) en de mate van betrouwbaarheid waarmee 

een besturing een veiligheidsfunctie moet vervullen 

(Performance Level (PL) – volgens ISO 13849). Dit leidde ertoe 

dat lichtschermen van type 2 sinds mei 2015 alleen nog maar in 

toepassingen tot Performance Level PL c of SIL 1 en SIL CL 1 

mogen worden gebruikt. Lichtschermen van type 3 waren toen 

nog niet op de markt, gebruikers waren gedwongen om uit te 

wijken naar het voor de eisen volgens PL e bedoelde type 4 om 

aan de veiligheidseisen volgens PL d te voldoen. In de meeste 

gevallen veel te groot – bij veel hogere kosten. 

Externe richtlijnen, bestekswijzigingen en de daaruit 

voortvloeiende gevolgen brengen vaak innovatieve processen 

op gang. Nog vóór de inwerkingtreding van de normwijziging 

besloot automatiseerder Pilz om dit “typegat” te dichten met een 

exact daarop afgestemd lichtscherm van type 3. Het 

veiligheidslichtscherm PSENopt II van type 3, dat dode zones 

volledig uitsluit, is tot op de dag van vandaag het enige model 

dat is ontworpen voor toepassingen tot PL d volgens EN/IEC 

61496-1. 

Barrièrevrij, veilig en veelzijdig tegelijk 
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Flexibele veiligheidsoplossingen die in de vereiste 

veiligheidscategorieën vallen en die noch de bediening  

 

noch de productiviteit beperken, zijn een basiseis aan 

lichtschermen. In hun basisfunctie beveiligen lichtschermen 

daarom ook een gedefinieerd gebied tegen elke ingreep. Ze zijn 

in de kern gebaseerd op een simpel zender-ontvanger-principe 

bestaande uit afzonderlijke, onzichtbare infraroodstralen. 

Wanneer een of meerdere van deze stralen worden 

onderbroken, zorgt de besturing ervoor dat potentieel 

gevaarlijke bewegingen veilig worden gestopt.  

Het bijzondere aan lichtschermen zijn echter hun flexibel te 

gebruiken functies: naast veiligheidsfeatures zoals vinger-, 

hand- en lichaamsbescherming kunnen, afhankelijk van de 

uitvoering, veel extra functies zoals Muting, Blanking en 

Cascadering worden uitgevoerd. Zo kunnen lichtschermen 

optimaal aan de gewenste eisen worden aangepast.  

Sneller, vrijwel onverwoestbaar, dichterbij 

Een andere eis is de schokbestendigheid. Hieraan moet 

hoofdzakelijk functioneel worden voldaan als het gaat om ruige 

omgevingen waarin trillingen of botsingen voorkomen. 

Bovendien moet hier een extreem snelle reactietijd zijn en moet 

de omringende ruimte absoluut zijn beschermd: met korte 

reactietijden van maar liefst  
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6 ms en de absolute afwezigheid van dode zones beveiligen 

bijvoorbeeld de lichtschermen van Pilz ook zulke 

gevarenzones. Ze hebben als enige op de markt een extreem 

hoge  

 

hoge schokbestendigheid van 50 g en zijn dus uiterst robuust. 

Daarbij overbrugt de variant voor lichaamsbescherming 

afstanden van tot wel 50 meter en beveiligt hij de toegang tot 

robotcellen, verpakkingsmachines of persen betrouwbaar. Bij 

alle lichtschermen van deze serie kan de status via de LED-

diagnose ook onder deze omstandigheden goed worden 

afgelezen. 

Ruige omgevingen zijn omstandigheden waarvoor speciale 

oplossingen nodig zijn, maar het is ook de ruimte die eisen stelt. 

Lichtschermen moeten vrij kunnen worden ingedeeld en flexibel 

volgens de uitvoeringseisen installeerbaar zijn zonder elkaars 

functionaliteit te beïnvloeden: een codering kan hier de 

oplossing zijn, want dan storen zelfs vlak bij elkaar 

gemonteerde lichtschermen elkaar niet. Als er meerdere 

lichtschermparen worden gebruikt, worden deze verschillend 

gecodeerd: mocht een ontvangsteenheid het licht van een 

vreemde zendeenheid ontvangen, dan blijft dit zonder 

gevolgen. Met het toebehoren spiegelzuilen kunnen 

beveiligingszones voordelig worden ingericht. Als bijvoorbeeld 

drie kanten van een robottoepassing moeten worden beveiligd, 
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volstaat één lichtschermpaar in combinatie met twee 

spiegelzuilen.  
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Advanced-modellen betekent: “meer“  
 
Muting, blanking of cascadering is vaak een thema. Hier zijn 

modellen nodig waarbij al deze functies zijn inbegrepen. Want 

waar aan- en afvoermachines regelmatig objecten door het 

lichtscherm transporteren, is een stilstaande machine als 

gevolg van de onderbreking van lichtstralen niet gewenst. 

Muting wordt gebruikt om in een beveiligingsveld vastgelegde 

uitzonderingen toe te staan. Het is een voordeel als 

lichtschermen hier kunnen worden uitgebreid: als alternatief kan 

muting ook worden uitgevoerd met bijvoorbeeld lichtschermen 

die uitbreidbaar zijn. Bij de Pilz-lichtschermen bijvoorbeeld kan, 

als de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 van Pilz 

erbij wordt genomen, de in de kleine besturing geïntegreerde 

mutingfunctie worden uitgevoerd. 

Als een component of machineonderdeel vanwege het proces 

of de constructie permanent in een gedefinieerd 

beveiligingsveld komt, kan het via software worden verborgen. 

De functie Blanking blokkeert dit deel van het beveiligingsveld 

permanent (Fixed Blanking). Als objecten maar tijdelijk in een 

beveiligingsveld komen, wordt “Floating Blanking“ toegepast. 

Voor toepassingen die ofwel hoge beveiligingsvelden ofwel een 

beveiliging achter de veiligheidsafscherming vereisen, biedt 

cascadering een geschikte oplossing. De zo boven elkaar 

geplaatste en in serie  
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geschakelde lichtschermen verminderen het bedradingswerk.  

Intuïtief te bedienen software 

Op lichtschermen afgestemde softwaretools bieden 

ondersteuning bij de installatie, inbedrijfstelling en bediening om 

deze eenvoudig te laten verlopen. Pilz heeft hier speciale 

software voor zijn assortiment lichtschermen: de zogenaamde 

PSENopt Configurator maakt elke afzonderlijke straal zichtbaar. 

De lichtschermen worden met slechts één tool geconfigureerd, 

van de uitlijning tot en met functies zoals Muting, Blanking en 

Cascadering. Een snelle en doelgerichte diagnose, de locatie 

en oorzaak van een onderbreking zijn ook meteen te 

achterhalen. Bovendien kan het foutgeheugen met 

tekstberichten worden uitgelezen. Dit aanbod van de tool 

vermindert stilstandtijden en verhoogt de beschikbaarheid van 

een installatie. Ook kunnen gebruikers bij deze tool de eenmaal 

gemaakte configuratie eenvoudig via de programmeeradapter 

naar andere machines overdragen.  

Variant slim – als het krap wordt 

Flexibiliteit met het oog op de ruimte is één ding, het aspect van 

krapte is het ander. Er is namelijk niet altijd voldoende ruimte op 

de productieafdeling of op de plaats van gebruik. Als er tevens 

behoefte aan hoge flexibiliteit is, kunnen er smalle 
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lichtschermen worden gebruikt. Door hun compacte formaat en 

verschillende  

 

montagemogelijkheden komen ze nog dichter bij de plaats van 

het gebeuren. De hoge resolutie ondersteunt een snelle 

uitschakeling zonder daarbij de veiligheid te verminderen. Dit 

leidt uiteindelijk tot slanke machineconcepten met minder 

benodigde ruimte. 

Conclusie: wie een exact op toepassingen tot PL d en volgens 

EN/IEC 61496-1 afgestemde barrièrevrije veiligheidsoplossing 

nodig heeft, kan niet om snelle en extreem robuuste 

lichtschermen heen. Wie op zoek is naar lichtschermen voor 

toepassingen tot PL e volgens EN/IEC 61496-1/-2, moet 

lichtschermen overwegen die snel en robuust zijn en in 

combinatie met besturingstechniek dankzij een compleet 

prestatiespectrum efficiënt kunnen worden gebruikt. 

Tekens: 8.197 

 

Pilz-lichtschermportfolio voor alle eisen 

Met een mechanische belastbaarheid van maar liefst 50 g en 

dus een hoge beschikbaarheid worden de schokbestendige 

lichtschermen PSENopt II van Pilz voornamelijk bij 

robottoepassingen, verpakkingsmachines en persen gebruikt. 
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Met het lichtscherm PSENopt II van type 3 biedt het 

automatiseringsbedrijf als enige fabrikant bovendien  

 

 

een voordelige veiligheidsoplossing die speciaal is afgestemd 

op toepassingen tot PL d volgens EN/IEC 61496-1.  

Bovendien zijn de type 4 lichtschermen verkrijgbaar voor 

toepassingen tot PL e volgens EN/IEC 61496-1/-2. De 

lichtschermen PSENopt II voldoen aan de hoogste eisen op het 

gebied van vinger-, hand- en lichaamsbescherming en zijn 

verkrijgbaar in lengtes van 15 tot 180 cm. Daar komt een breed 

scala aan toebehoren bij, zoals bijvoorbeeld spiegelzuilen, dat 

economische totaaloplossingen mogelijk maakt. Zulke 

lichtschermen bieden een maximale speelruimte, efficiëntie en 

betrouwbaarheid voor gebruikers. In combinatie met 

configureerbare kleine besturingen – bij Pilz PNOZmulti 2 – 

worden ze een economische totaaloplossing. 

De lichtschermen PSENopt slim zijn geschikt voor 

ruimtekritische gebieden op machines met cyclische ingrepen, 

zoals plaatsingswerkzaamheden of de aan- en afvoer van 

materiaal. Daar bieden de supersmalle lichtschermen 

afhankelijk van de eisen vinger- en handbescherming tot en 

met het hoogste Performance Level (PL) e. Dankzij de 

cascadeerfunctie zonder dode zones bieden ze een effectieve 
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beveiliging naast en achter de veiligheidsafscherming volgens 

IEC 61496-2. 
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