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Optoelektronik ürünler ve çözümler, tip sınıflarını ve tüm 

koruma gereksinimlerini kapsamalıdır. 

İdeal, engelsiz emniyet  

 

En uzunu 6 ms olan son derece kısa reaksiyon süreleri ve ölü 

bölgelerin olmaması sayesinde günümüzün yenilikçi emniyet ışık 

perdeleri tehlike bölgesinin daha da yakınına hareket etmektedir. 

Emniyet, esneklik, basit kablolama ve hızlı devreye alma için talep 

olduğunda, bu ışık perdeleri engelsiz emniyet çözümleri için 

standartlar oluşturur.  

Hem üretimde hem de lojistikte, ışık perdesine dayalı emniyet 

çözümleri, proses veya üretimin kesintisiz giriş ve çıkış 

beslemesi ve yenilikçi HRC uygulamalarının bir parçası olarak 

insan ve makine arasında herhangi bir engel bulunmaması 

veya bir etkileşim gerektirdiği zamanlarda her zaman ilk 

tercihtir.  

Yeni tipte ışık perdesi sınıfı  

2006/42/EC sayılı Makine Direktifine uygun olarak, çalışanlara 

karşı tehlikeleri ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir bir 

seviyeye indirmek için tesis ve makinelerde uygun emniyet 

önlemleri alınmalıdır. Bu önlemler belirlenen risk seviyesini ve 

normatif spesifikasyonları karşılamalıdır. 2015 yılında, IEC/EN 

61496 standardı, elektronik hassas   
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koruyucu ekipman (ESPE) tipi sınıfları, emniyet bütünlüğü 

seviyesi (SIL - IEC 62061’e göre) ve bir kontrol ünitesinin bir 

emniyet fonksiyonu (Performans Seviyesi PL - ISO 13849’a 

göre) yerine getirmede kullanacağı güvenilirlik derecesi 

arasında bağlantı kuran ilk standart oldu. Sonuç olarak, Mayıs 

2015 tarihinden itibaren sadece Tip 2 ışık perdelerini 

Performans Seviyesi PL c/SIL 1 ve SIL CL 1’e kadar olan 

uygulamalarda kullanmak mümkün hale gelmiştir.  Tip 3 sınıfı 

hafif bariyerler henüz piyasada bulunmuyorken kullanıcılar PL 

d’nin emniyet gereksinimlerini karşılamak için PL e 

gereksinimleri için tasarlanan Tip 4 cihazlarına geçmek zorunda 

kaldı. Çoğu durumda bu, daha yüksek maliyetlerle, önemli 

ölçüde aşırı boyutlandırma anlamına gelmekteydi.  

Harici spesifikasyonlar, şasi değişiklikleri ve sonuçta ortaya 

çıkan yansımalar çoğu zaman yenilikçi süreçlerin tetikleyen 

uyaranlardır. Standarda yapılan değişiklik yürürlüğe girmeden 

önce bile, otomasyon uzmanı Pilz, bu “boşluk türünü” Tip 3’e 

tam olarak uyarlanmış bir ışık perdesiyle köprülemeye karar 

verdi. PSENopt II Tip 3 emniyet ışık perdesi ölü bölgeleri 

tamamen kapsam dışı tutar ve EN/IEC 61496-1’in PL d’sine 

kadar olan uygulamalar için tasarlanmış tek modeldir. 

Aynı zamanda engelsiz, güvenli ve çok yönlü 

Gerekli kategorilere uyan ve operasyonları ve verimliliği 

kısıtlamayan esnek emniyet çözümleri ışık perdeleri için temel 

bir gerekliliktir. Bu yüzden ışık perdelerinin temel fonksiyonu, 
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tanımlanmış bir alanı herhangi bir hasara karşı korur. Temel 

olarak, bireysel, görünmez kızılötesi ışınlardan oluşan basit bir 

verici-alıcı ilkesine dayanır. Bu ışınlardan bir veya daha fazlası 

kesintiye uğrarsa, kontrol ünitesi potansiyel olarak tehlikeli 

hareketleri güvenli bir şekilde durdurur.  

Bununla birlikte, esnek, yönetilebilir fonksiyonlar, ışık perdelerini 

gerçekten özel kılan şeydir: parmak, el ve vücut koruması gibi 

emniyet özelliklerine ek olarak, tipe bağlı olarak kısma, 

karartma ve kademelendirme gibi çok çeşitli ekstra fonksiyonlar 

uygulanabilir. Bu şekilde, ışık perdeleri istenen gereksinimlere 

tamamen uyarlanabilir.  

Daha hızlı, süper sağlam, harekete daha yakın 

Bir başka gereksinim de darbe direncidir. Sarsıntı veya 

çarpışmaların söz konusu olabileceği engebeli ortamların 

bulunduğu yerlerde fonksiyonellik olması gereken bir özelliktir. 

Ayrıca, çevredeki bölge için son derece hızlı bir reaksiyon 

süresi ve koşulsuz koruma da olmalıdır: En uzunu 6 ms olan 

kısa reaksiyon süreleri ve ölü bölgelerin kesinlikle olmaması gibi 

özellikleriyle, Pilz ışık perdeleri, örneğin bu tür tehlikeli bölgeleri 

de korur. Piyasada, 50 g’lık son derece yüksek darbe direncine 

sahip olan tek cihazdır ve bu nedenle oldukça sağlamdır. Vücut 

çözünürlük tipi, robot hücrelere, paketleme makinelerine veya 

preslere erişimi güvenli bir şekilde korur ve 50 m’ye kadar 

mesafeleri kapsar. Bu serideki tüm ışık perdelerinin durumu, 



 

Geçmiş bilgiler 
 
 
 
 
 

 4/7

Pilz GmbH & Co. KG 

Felix-Wankel-Straße 2 

73760 Ostfildern 

Deutschland/Almanya 
www.pilz.com 

 
  

Sayfa  4 / 5 

LED hata teşhisi sayesinde bu koşullar altında bile net bir 

şekilde okunur. 

Engebeli ortamlar özel çözümler gerektiren koşullardır, ancak 

uzamsal koşullar da aynı derecede zorlayıcıdır. Işık perdelerinin 

fiziksel düzeni uygulama gerekliliklerine uygun olarak serbest ve 

esnek olmalı ve fonksiyonelliği olumsuz şekilde etkilememelidir. 

Bu noktada kodlama bir çözüm olabilir; bu durumda, yakına 

monte edilmiş ışık perdeleri bile birbirine karışmaz. Birkaç çift 

ışık perdesi kullanılırsa, bunlar farklı şekilde kodlanır: bir alıcı 

ışığı bilinmeyen bir vericiden alırsa herhangi bir yansıma 

olmayacaktır. Aksesuar olarak mevcut ayna kolonları 

kullanılarak emniyet bölgeleri maliyet etkin şekilde belirlenebilir. 

Örneğin, bir robot uygulamasının üç tarafı korunacaksa, iki ayna 

kolonu ile birlikte bir çift ışık perdesi yeterli olacaktır   

Geliştirilmiş model şu anlama gelir: “daha fazla"  

Kısma, karartma veya kademelendirme çoğu zaman birer sorun 

oluşturur. Tüm bu fonksiyonları içeren modeller için talep 

bulunmaktadır. İçeri ve dışarı besleme işlemleriyle ışık perdesi 

üzerinden düzenli olarak nesnelerin taşınması sırasında 

makinenin durması istenen bir şey değildir, çünkü bu durumda 

ışık ışınları kesilir. Kısma, korunan bir alan dahilinde 

tanımlanmış istisnalara izin vermek için kullanılabilir. Bu 

durumda ışık perdelerinin uyarlanabilir olması bir avantajdır: 

alternatif olarak kısma, yeniden uyarlanabilir ışık perdeleri 

kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Pilz ışık perdeleri kullanılması 

halinde, Pilz ürünü yapılandırılabilir küçük kontrol ünitesi 
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PNOZmulti 2 eklenirse, küçük kontrol ünitesine entegre edilmiş 

kısma fonksiyonu uygulanabilir. Bir bileşen veya makine 

parçası, süreç veya tasarım nedeniyle tanımlanmış korunan bir 

alana doğru sürekli olarak taşıyorsa, bu bileşen yazılım 

aracılığıyla gizlenebilir. Karartma fonksiyonu, korunan alanın bu 

bölümünü kalıcı olarak engeller (sabit karartma). Nesneler 

korunan bir alana yalnızca ara sıra taşıyorsa, “kaymalı 

karartma” devreye girer. Yüksek korumalı alanlar veya arkadan 

hasara karşı koruma gerektiren uygulamalar için, 

kademelendirme uygun bir çözüm sunar. Işık perdeleri üst üste 

yerleştirilmiş ve seri bağlanmış olup kablolama zorluğunu 

azaltır.  

Sezgisel yazılım 

Işık perdeleri için özel olarak tasarlanmış yazılım araçları, 

kurulum, devreye alma ve idare edilmesinde destek sağlayarak, 

perdelerin uygulanmasını kolaylaştırır. Örneğin, Pilz’in ışık 

perdesi portföyü için özel bir yazılım paketi vardır: PSENopt 

Configurator, her bir ışını görünür hale getirir. Hizalamadan, 

kısma, karartma ve kademelendirme gibi fonksiyonlara kadar, 

ışık perdeleri sadece tek bir araç yardımıyla yapılandırılmıştır. 

Hızlı, hedef odaklı hata teşhisleri mevcuttur, ayrıca kesinti yeri 

ve sebebi anında tespit edilebilir. Arıza belleği düz metin 

mesajlarıyla da okunabilir. Tüm bu araç özellikleri aksama 

sürelerini azaltır ve tesisin kullanılabilirliğini arttırır. Ayrıca, bu 

araçla kullanıcılar, oluşturulan konfigürasyonu programlama 

adaptörü vasıtasıyla diğer makinelere kolayca indirebilirler.  



 

Geçmiş bilgiler 
 
 
 
 
 

 6/7

Pilz GmbH & Co. KG 

Felix-Wankel-Straße 2 

73760 Ostfildern 

Deutschland/Almanya 
www.pilz.com 

 
  

Sayfa  6 / 5 

İnce versiyon - sıkışık mekanlar için  

Alan açısından esneklik başka, sınırlı alan sorunu başka şeydir. 

Üretimde veya kullanım noktasında her zaman yeterli alan 

bulunmaz. Yüksek düzeyde bir esneklik de gerekiyorsa, ince 

ışık perdeleri dikkate almaya değerdir. Kompakt boyutları ve 

çok yönlü kurulum seçenekleri onları hareketin kaynağına 

yaklaştırır. Yüksek çözünürlük, emniyetten ödün vermeden hızlı 

bir şekilde kapanmayı destekler. Bu da sonuç olarak azaltılan 

alana gereksinim duyan ince tesisat tasarımlarının tercih 

edilmesine neden olur. 

Sonuç: PL d’ye kadar olan uygulamalara tam olarak ve EN/IEC 

61496-1’e uygun olarak uyarlanmış, engelsiz bir emniyet 

çözümü talep eden herkes için hızlı ve son derece sağlam ışık 

perdeleri yeterli olacaktır. EN/IEC 61496-1/-2’ye uygun PL e’ye 

kadar olan uygulamalar için ışık perdeleri arayanlar, hızlı ve 

sağlam ve eksiksiz bir performans aralığında kontrol teknolojisi 

ile birlikte verimli bir şekilde kullanılabilen ışık perdelerini 

düşünmelidir. 

Karakter sayısı; 8.197 

 

 

Tüm gereksinimler için Pilz ışık perdesi portföyü 

50 g’ye kadar mekanik yük kapasitesi ve dolayısıyla yüksek 

kullanılabilirliği ile, Pilz’in darbelere dayanıklı ışık perdeleri Pilz 
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PSENopt II, robot uygulamalarında, paketleme makinelerinde 

ve preslerde kullanım için tercih edilen seçimdir. PSENopt II Tip 

3 ışık perdesi ile birlikte otomasyon şirketi, EN/IEC 61496-1’e 

göre PL d’ye kadar olan uygulamalara özel olarak uyarlanmış 

ekonomik bir emniyet çözümü sunan tek üreticidir.   

Tip 4 perdeler EN/IEC 61496-1-2'ye göre PL e'ye kadar olan 

uygulamalar için uygundur. PSENopt II ışık perdeleri parmak, el 

ve vücut koruması için en yüksek gereksinimi karşılar ve 15 cm 

ila 180 cm arasında mevcuttur. Buna ek olarak ekonomik, 

eksiksiz çözümler sunan ayna kolonları gibi geniş bir aksesuar 

yelpazesini de bu avantajlara ekleyebilirsiniz. Bu ışık perdeleri 

kullanıcılara maksimum tasarım kapsamı, verimlilik ve 

güvenilirlik sunar. Yapılandırılabilir küçük kontrol üniteleri ile 

birlikte - Pilz PNOZmulti 2 kullanılması durumunda - eksiksiz, 

ekonomik birer çözüm haline gelirler. 

“PSENopt slim” ışık perdeleri, dar alanlar için ve araya ekleme 

işlemi veya malzemenin içeri ve dışarı beslendiği işlemler gibi 

her döngünün bir parçası olarak müdahalenin gerekli olduğu 

makinelerde kullanıma uygundur. Bu durumlarda süper ince ışık 

perdeleri, gereksinime bağlı olarak, en yüksek Performans 

Seviyesine (PL) kadar parmak ve el koruması sağlar. Ölü alan 

içermeyen kademelendirme fonksiyonu sayesinde, korunan 

alanın ve alanın arkasının görebileceği hasara karşı IEC 61496-

2 uyarınca etkili bir koruma sağlarlar. 

Karakter sayısı; 1.475 


