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Optoelektroniczne urządzenia zabezpieczające muszą spełniać 

kompleksowe wymagania bezpieczeństwa. 

Optymalne bezpieczeństwo bez wygrodzeń 

mechanicznych  

 

W aplikacjach, w których liczy się bezpieczeństwo, 

elastyczność, proste okablowanie i szybkie uruchamianie, 

nowoczesne bariery świetlne wyznaczają standardy jakości 

dla rozwiązań bez wygrodzeń mechanicznych. Dzięki 

wyjątkowo krótkim czasom reakcji (do 6 ms) 

i wyeliminowaniu martwych stref zapewniają 

bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. 

Zarówno w branży produkcyjnej, jak i w logistyce, 

zabezpieczenia wykorzystujące bariery świetlne są zawsze 

pierwszą opcją wyboru. Stosowane są w aplikacjach 

wykorzystujących roboty współpracujące (HRC – human-robot-

collaboration) oraz aplikacjach z trybem ciągłego podawania 

i odbioru, bez fizycznych barier.  

Nowe typy barier świetlnych 

Zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE w celu 

wyeliminowania zagrożeń lub zmniejszenia ich do 

dopuszczalnego poziomu wymagane jest stosowanie 

odpowiednich środków bezpieczeństwa. Muszą być one 

dostosowane do danego poziomu ryzyka i spełniać wymagania 
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odpowiednich norm. W 2015 roku w normie IEC/EN 61496 po 

raz pierwszy powiązano klasy typów elektroczułych urządzeń 

ochronnych (ESPE), poziom nienaruszalności bezpieczeństwa 

(SIL) oraz poziom zapewnienia bezpieczeństwa (Performance 

Level – PL, zgodnie z normą ISO 13849), czyli stopień 

niezawodności, z jakim sterownik musi realizować funkcję 

bezpieczeństwa. W rezultacie czego od maja 2015 roku 

w aplikacjach wymagających zapewnienia poziomu 

bezpieczeństwa PL c i SIL 1 można stosować wyłącznie bariery 

świetlne typu 2. Jeszcze jakiś czas temu bariery świetlne typu 3 

nie były dostępne na rynku, a użytkownicy zmuszeni byli 

wykorzystywać droższe urządzenia typu 4, przeznaczone do 

aplikacji o PL e, aby spełnić wymagania bezpieczeństwa PL d.  

Specyfikacje zewnętrzne, zmiany o charakterze ramowym i ich 

następstwa często stanowią impuls dla opracowywania 

innowacyjnych rozwiązań. Jeszcze przed wejściem w życie 

zmian w standardzie firma Pilz zdecydowała się wypełnić tę 

lukę, oferując barierę świetlną PSENopt II typu 3. Eliminuje ona 

całkowicie martwe strefy i jest jak dotychczas jedynym 

urządzeniem przeznaczonym do aplikacji aż do poziomu PL d 

zgodnie z normą EN/IEC 61496-1. 

Bezpieczeństwo i wszechstronność bez wygrodzeń 

mechanicznych 

Elastyczność urządzeń bezpieczeństwa, które spełniają wymogi 

odpowiednich norm, a przy tym nie ograniczają funkcjonalności 
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ani wydajności instalacji, jest podstawowym czynnikiem branym 

pod uwagę w przypadku stosowania barier świetlnych. Dlatego 

właśnie podstawową funkcją tych urządzeń jest ochrona 

zdefiniowanego obszaru przed ingerencją. Bariery świetlne 

bazują na prostej zasadzie nadajnik-odbiornik, wykorzystując 

pojedyncze, niewidoczne wiązki promieniowania 

podczerwonego. Jeśli co najmniej jedna z tych wiązek zostanie 

przerwana, sterownik wstrzymuje wszystkie potencjalnie 

niebezpieczne ruchy urządzeń.  

Oprócz podstawowych funkcji barier świetlnych, do których 

należy ochrona palców, dłoni i ciała, dostępna jest szeroka 

gama funkcji dodatkowych, takich jak muting, blanking 

i łączenie kaskadowe. Dzięki temu bariery można w pełni 

dostosować do konkretnych wymagań.  

Szybkie, wytrzymałe i wyjątkowo skuteczne 

Istotnym wymogiem w przypadku barier świetlnych jest 

odporność na wstrząsy. W wymagającym środowisku 

przemysłowym, w którym występują drgania i ryzyko kolizji, 

konieczne jest zapewnienie odpowiedniej funkcjonalności i 

zabezpieczenie obszarów objętych zagrożeniem. Bariery 

świetlne Pilz są jedynymi urządzeniami na rynku o wyjątkowo 

wysokiej odporności na wstrząsy (50 g) i doskonałej 

wytrzymałości. Mogą monitorować obszar w odległości do 

50 m, zabezpieczając dostęp do stanowisk pracy robotów, 

maszyn pakujących lub pras. Stan wszystkich barier świetlnych 
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można łatwo monitorować w każdych warunkach eksploatacji 

dzięki diagnostyce LED. 

Wymagające środowisko produkcyjne wymusza wdrażanie 

indywidualnych rozwiązań, ale równie istotne znaczenie mają 

warunki przestrzenne. Fizyczne rozmieszczenie barier 

świetlnych musi być swobodne i elastyczne oraz zgodne 

z wymogami wdrożeniowymi, nie może również niekorzystnie 

wpływać na funkcjonalność systemu. Rozwiązaniem może być 

kodowanie urządzeń, dzięki któremu nawet bariery świetlne 

zainstalowane blisko siebie nie zakłócają wzajemnie swojego 

działania. Jeśli stosowanych jest kilka par barier świetlnych, 

każda kodowana jest w inny sposób: jeśli odbiornik odbiera 

sygnał z nieznanego nadajnika, nie wywołuje to żadnych 

skutków. Strefy bezpieczeństwa można konfigurować również 

przy wykorzystaniu dostępnych w ofercie firmy Pilz luster. 

Przykładowo, jeśli zabezpieczone mają być trzy strony 

stanowiska roboczego, wystarcza jedna para barier świetlnych 

w połączeniu z dwiema kolumnami luster.   

Zaawansowane modele mogą więcej  

Realizacja funkcji mutingu, blankingu i łączenia kaskadowego 

często stanowi spore wyzwanie. Istnieje jednak 

zapotrzebowanie na zastosowanie tych funkcji. W przypadku 

regularnego transportu przedmiotów przez barierę świetlną 

w ramach ciągłych operacji podawania i odbierania materiału, 

przestoje spowodowanie przerwaniem wiązki światła nie są 

pożądane ze względu na spadek wydajności produkcji. W 
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takich przypadkach muting jest funkcją, która umożliwia 

definiowanie wyjątków w obrębie chronionej strefy. 

W przypadku barier świetlnych firmy Pilz zastosowanie 

konfigurowalnego sterownika PNOZmulti 2 umożliwia 

wdrożenie funkcji mutingu zintegrowanej ze sterownikiem. Jeśli 

określony podzespół lub element maszyny stale ingeruje 

w zdefiniowaną strefę chronioną ze względu na realizowany 

proces, element ten można łatwo „ukryć” przy pomocy 

oprogramowania. Funkcja blankingu umożliwia trwałe 

blokowanie określonej części strefy chronionej (stałe 

wygaszanie). Jeśli przedmioty wchodzą w strefę chronioną tylko 

sporadycznie, wówczas przydatne jest wygaszanie 

adaptacyjne. W przypadku aplikacji, które wymagają pól 

o wysokim stopniu ochrony albo zabezpieczenia przed 

wkroczeniem od tyłu, odpowiednim rozwiązaniem jest łączenie 

kaskadowe. Bariery świetlne można łączyć jedna nad drugą 

oraz szeregowo, co pozwala ograniczyć okablowanie.  

Intuicyjne oprogramowanie 

Oprogramowanie PSENopt configurator do konfiguracji barier 

świetlnych zapewnia wsparcie przy instalacji, uruchomieniu 

i obsłudze, usprawniając proces wdrożenia. Dzięki niemu 

widoczna jest każda pojedyncza wiązka. Umożliwia realizację 

funkcji mutingu, blankingu i łączenia kaskadowego przy pomocy 

tylko jednego narzędzia. Umożliwia szybką, ukierunkowaną 

diagnostykę oraz natychmiastowe śledzenie lokalizacji 

i przyczyny zakłócenia. Rejestr błędów można również 



 

Informacje ogólne 
 
 
 
 
 

 6/8

Pilz GmbH & Co. KG 

Felix-Wankel-Straße 2 

73760 Ostfildern 

Deutschland/Niemcy 

www.pilz.com 

 

  

Strona 6 z 5 

odczytywać w zwykłych wiadomościach tekstowych. Wszystkie 

funkcje oprogramowania ograniczają przestoje i zwiększają 

dostępność instalacji. Przy jego pomocy użytkownicy mogą 

łatwo pobierać utworzoną konfigurację na inne maszyny za 

pośrednictwem specjalnego adaptera.  

Wersja slim dla aplikacji o ograniczonej przestrzeni 

Elastyczność pod względem zajmowanej przestrzeni to jedno, 

a ograniczona przestrzeń instalacyjna to coś zupełnie innego. 

Zdarza się, że w zakładzie produkcyjnym występuje istotne 

ograniczenie przestrzeni. Jeśli wymagany jest wysoki stopień 

elastyczności, warto rozważyć zastosowanie barier świetlnych 

typu slim. Dzięki kompaktowym rozmiarom i wszechstronnym 

możliwościom instalacji można je instalować jeszcze bliżej 

strefy zagrożenia. Urządzenia doskonale sprawdzają się 

w instalacjach, które zajmują niewielką przestrzeń. 

Podsumowanie 

Elastyczne i wyjątkowo wytrzymałe bariery świetlne idealnie 

nadają się do aplikacji, w których z różnych powodów 

wymagane jest zastosowanie rozwiązań bez wygrodzeń 

mechanicznych. Wyróżniają się szybkim czasem reakcji 

i wysoką wytrzymałością.  

W połączeniu z technologią sterowania mogą być efektywnie 

wykorzystywane w pełnym zakresie wydajności. Spełniają 

wymagania PL e, zgodnie z normą EN/IEC 61496-1/-2. 

Znaki: 7 870 
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Oferta kurtyn świetlnych firm Pilz do każdej aplikacji 

Ze względu na odporność na wstrząsy oraz wysokie obciążenia 

mechaniczne (do 50 g), bariery świetlne PSENopt II firmy Pilz 

są doskonałym rozwiązaniem w aplikacjach wykorzystujących 

roboty, maszyny pakujące i prasy, zapewniając wysoką 

dostępność instalacji.  

Bariery świetle PSENopt II typu 3 (jedyne dostępne na rynku) 

spełniają wymagania PL d, natomiast bariery typu 4 spełnia 

wymagania PL e zgodnie z normą EN/IEC 61496-1/-2. 

Zapewniają ochronę palców, dłoni i ciała i  dostępne są 

w długościach od 15 cm do 180 cm. Dzięki szerokiej gamie 

akcesoriów zapewniają kompletne, a przy tym ekonomiczne 

rozwiązania oraz gwarantują użytkownikom wysoką wydajność 

i niezawodność. W połączeniu z konfigurowalnym sterownikiem 

PNOZmulti 2 – stanowią kompletne, ekonomiczne rozwiązanie 

Bariery świetlne PSENopt slim sprawdzają się w aplikacjach, 

w których kluczowe znaczenie ma maksymalne wykorzystanie 

przestrzeni oraz w maszynach, w których wymagana jest 

interwencja w ramach każdego cyklu, np. podawanie i odbiór 

materiałów w trybie ciągłym. W takich przypadkach bariery typu 

sliml zapewniają ochronę palców i dłoni aż do najwyższego 

poziomu bezpieczeństwa (PL e), w zależności od wymagań. 

Funkcja łączenia kaskadowego bez martwych stref gwarantuje 
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skuteczną ochronę przed ingerencją w obrębie chronionej strefy 

zgodnie z normą IEC 61496-2. 

Znaki: 1381 


