
Achtergrondinformatie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PSENradar, PSENscan en PSENopt II: veilige radarsystemen 

en opto-elektronische sensoren voor meer productiviteit 

 

Stationaire en mobiele toepassingen volledig beveiligen 

Bij de gebiedsbeveiliging van machines en installaties moeten veiligheid, 

gebruiksvriendelijkheid en productiviteit op elkaar worden afgestemd. Als 

personen vaak een gevarenzone moeten betreden of als er materiaal moet 

worden toegevoerd, zijn optische veiligheidsvoorzieningen geschikt voor de 

beveiliging van niet-scheidende veiligheidsvoorzieningen. Daartoe behoren 

radarsystemen en de opto-elektronische sensoren lichtscherm en laserscanner. 

Wanneer welk sensortype wordt gebruikt, is in feite afhankelijk van de 

toepassingssituatie. 

 

Als vuistregel geldt: telkens wanneer er goed met optische methoden kan worden 

gewerkt en de machineomgeving schoon is, zijn scanners of lichtschermen een zeer 

goede keuze. De radarsensor kan daarentegen niet alleen zware omstandigheden 

met vuil en stof goed verdragen, maar is ook de ideale veiligheidsmaatregel in 

omgevingen met extreme temperatuurverschillen en weersinvloeden. Het gebruik van 

de radartechnologie moet ook worden overwogen als er niet alleen oppervlakken 

moeten worden bewaakt, maar ook objecten in een driedimensionale ruimte moeten 

worden gedetecteerd. Lichtschermen en scanners beveiligen tweedimensionale 

oppervlakken zoals ingangen en vloeroppervlakken. Ze detecteren ofwel statische 

obstakels (lichtscherm) ofwel dynamische obstakels (BTS). Daarbij dekt de bewaking 

van dynamische obstakels eventueel ook statische toepassingsgebieden – trefwoord: 

toegangscontrole of beveiliging achter de veiligheidsafscherming – af. De radarsensor 

kan dit ook. Dit maakt nogmaals duidelijk dat er per geval meerdere criteria zijn die 

bepalen welke beveiligingstechnologie er kan of moet worden gebruikt. 
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Precisie en behoefte aan bescherming beslissen mee over gebruik 

Als een ingreeppunt of een toegang tot een toepassing veilig, met een hoge resolutie 

en met korte reactietijden moet worden bewaakt, zijn lichtschermen de juiste keuze. 

Wanneer er echter hele gebieden met verschillende beveiligingsvelden moeten 

worden beveiligd, moet de scannertechnologie worden gebruikt. Deze technologie 

biedt daarnaast ook een precieze randscherpte. Daarbij detecteren scanners in feite 

elk soort object. De radarsensor daarentegen detecteert objecten materiaalspecifiek – 

water en metaal en bewegingen waarop hij reageert. Hij biedt altijd voordelen als de 

omgeving een hoge robuustheid en ongevoeligheid voor milieu-invloeden, of het nu 

gaat om stof, vuil, regen of soortgelijke zware omstandigheden, noodzakelijk maakt.  

 

Veiligheidslichtschermen: barrièrevrije bescherming  

Veiligheidslichtschermen worden vooral gebruikt als er barrièrevrije veiligheidsoplossingen 

moeten worden gerealiseerd. Dit is het geval wanneer processen niet helemaal 

volautomatisch verlopen en er dus open toegangen of ingreeppunten op de machine zijn 

waarbij de bediener in het proces moet ingrijpen, zoals bij het aan- en afvoeren van 

producten of onderdelen het geval is. Hier verdient de veiligheidsbeoordeling van deze 

processen bijzondere aandacht. Bij lichtschermen biedt een onzichtbaar infrarood 

beveiligingsveld bescherming tegen de toegang tot of het betreden van gevaarlijke 

machinedelen: als een lichtstraal wordt onderbroken, wordt er direct een veilig 

uitschakelcommando gegeven. Afhankelijk van de eisen bieden lichtschermen volgens 

EN/IEC 61496-1/-2 "Veiligheid van machines – Aanrakingsvrije elektrische 

beveiligingsinrichtingen" vinger-, hand- en lichaamsbescherming. Ze hebben korte 

reactietijden van milliseconden, zodat de veiligheidsafstand als gevolg van de reactietijd 

wordt geminimaliseerd en de waardevolle ruimte kan worden gebruikt voor 

productieopgaven. 
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Geavanceerde functies voor flexibelere productieprocessen 

Om de bescherming in stand te houden en toch materiaal door het lichtscherm te leiden, zijn 

er geavanceerde functies zoals blanking, muting of cascadering beschikbaar. Bij blanking 

zijn er afhankelijk van de eisen twee varianten: er is sprake van fixed blanking als bepaalde 

lichtschermstralen worden verborgen, omdat een object – bijvoorbeeld een transportband – 

permanent in het beveiligingsveld uitsteekt. Als het in het beveiligingsveld uitstekende object 

beweegt, bijvoorbeeld bij een kabel, wordt floating blanking toegepast. Bovendien kunnen 

met lichtschermen ook toepassingen met beveiliging naast en achter de 

veiligheidsafscherming worden uitgevoerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door de 

cascadeerfunctie van de lichtschermen, waarmee beveiligingsvelden zonder dode zones aan 

elkaar kunnen worden geschakeld. Bij muting daarentegen worden de lichtschermstralen 

slechts tijdelijk in het lopende bedrijf overbrugd om materiaal door het beveiligingsveld te 

leiden. Dat wil zeggen: de mutingsensoren detecteren het materiaal en het lichtscherm wordt 

tijdelijk, automatisch en onder veiligheidsvoorwaarden in de machinecyclus onderbroken. De 

Pilz-veiligheidslichtschermen PSENopt II bijvoorbeeld zijn direct compatibel met de 

configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2. Hun functiebouwstenen maken een 

individuele aanpassing aan de gewenste functies mogelijk. Bijvoorbeeld de 

mutingbouwsteen, die in de kleine besturing kan worden geïntegreerd. 

 

Lichtschermen: vrijwel onverwoestbaar, altijd dicht bij de actie 

Een andere eis waaraan de lichtschermen prima voldoen, is de schokbestendigheid. De 

norm EN/IEC 61496 definieert in zijn huidige versie twee schokklassen: klasse 3M4 

definieert versnellingswaarden tot 15 g en klasse 3M7 versnellingen tot 25 g. 

Schokbestendigheid moet essentieel functioneel worden afgedekt als het gaat om zware 

omstandigheden waarin trillingen of botsingen voorkomen. Alleen zo kan een hogere 

beschikbaarheid van de installatie worden gegarandeerd. Met korte reactietijden van maar 

liefst 6 ms en de absolute afwezigheid van dode zones beveiligen de lichtschermen van Pilz 

ook zulke gevarenzones. De extreem schokbestendige lichtschermen PSENopt II worden 
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gekenmerkt door een hoge mechanische belastbaarheid en dus een hoge beschikbaarheid. 

Ze hebben als enige op de markt een schokbestendigheid van 50 g – d.w.z. de 

lichtschermen PSENopt II bereiken een versnelling van maar liefst 50 g en overtreffen 

daarmee zelfs de hoogste klasse. De extreem robuuste lichtschermen worden daarom ook 

bij voorkeur bij robottoepassingen, verpakkingsmachines en persen gebruikt. 

Terwijl veiligheidslaserscanners en radarsensoren eerder grotere oppervlakken of ruimtes 

beveiligen, kunnen lichtschermen ook bij krappe ruimtes worden gebruikt. Dankzij 

lichtschermen kunnen bepalingen betreffende de ruimtelijke indeling vrij en volgens de 

toepassingseisen flexibel worden toegepast zonder dat de lichtschermen zichzelf in hun 

functionaliteit belemmeren: een codering is hier een oplossing, zo storen zelfs meerdere vlak 

naast elkaar gemonteerde lichtschermparen elkaar niet. Deze worden gewoon verschillend 

gecodeerd. 

De lichtschermen PSENopt van Pilz kunnen worden gebruikt in alle industriële sectoren 

waarin moet worden voldaan aan een barrièrevrij veiligheidsconcept. Door hun compacte 

afmetingen en de eenvoudige installatie maken de lichtschermen ergonomisch werken 

mogelijk. In het bijzonder kunnen met 's werelds eerste type 3 lichtschermen PSENopt II van 

Pilz vooral toepassingen tot PL d volgens EN/IEC 61496-1/-2 worden uitgevoerd. Daarmee 

voldoen de type 3 lichtschermen van Pilz ook aan de in 2020 geactualiseerde norm, die na 

zijn herziening in deel 2 ook typeklasse 3 behandelt. De smalle lichtschermen PSENopt slim 

met een afmeting van 15,4 x 32,6 mm zijn geschikt voor ruimtekritische toepassingen. 

Dankzij hun korte reactietijden, die het snel uitschakelen mogelijk maken, kunnen de 

lichtschermen dichtbij de gevarenzone komen zonder de veiligheid in gevaar te brengen. Dit 

leidt tot slanke installatieconcepten met minder benodigde ruimte.  

 

Veiligheidslaserscanners: oppervlakken veilig bewaken  

Veiligheidslaserscanners zijn geschikt voor de beveiliging van statische of mobiele 

gevarenzones, voor de toegangscontrole of voor toepassingen met beveiliging achter 

de veiligheidsafscherming. De veiligheidslaserscanner PSENscan van Pilz 

bijvoorbeeld biedt een tweedimensionale ruimtebewaking met een openingshoek van 
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275 graden en een beveiligingsveldbereik van maximaal 5,5 meter, ook voor verticale 

toepassingen. Bovendien beschikken de veiligheidslaserscanners over een 

master/slave-modus, zodat maar liefst vier scanners in serie kunnen worden 

aangesloten. Dankzij parametreerbare configuratiesets is het systeem flexibel: er 

kunnen maar liefst 70 verschillende sets worden gedefinieerd, die elk uit meerdere 

beveiligings- en waarschuwingszones in verschillende indelingen bestaan. Via digitale 

in- en uitgangen, waaronder 17-polige varianten en een master encoder-variant, 

kunnen de configuraties uitgevoerd en maximaal drie gescheiden veiligheidszones 

tegelijk bewaakt worden. 

Net als bij lichtschermen kan echter ook een deel van de installatie of het product zelf 

onder bepaalde, vooraf vastgelegde voorwaarden op het beveiligde oppervlak worden 

bewogen zonder dat de machine stopt. Daarvoor zorgt de dynamische mutingfunctie 

of, indien nodig, ook de gedeeltelijke mutingfunctie van de veiligheidslaserscanner. De 

gedeeltelijke dynamische muting garandeert daarbij een hogere beschikbaarheid van 

installaties, net als de straalcodering, die ervoor zorgt dat twee scanners elkaar niet 

storen. Dynamische muting biedt bijvoorbeeld altijd enorme voordelen voor gebruikers 

als er materiaal met verschillende afmetingen moet worden toegevoerd. 

 
Intralogistiek: veiligheidslaserscanners voor productievere manoeuvres 

Laserscanners kunnen ook bij bestuurderloze transportsystemen (BTS) worden 

gebruikt: ze zijn in tegenstelling tot lichtschermen mobiel inzetbaar en beveiligen de 

beschermde ruimte voor een BTS. Laserscanners zoals die van Pilz, waarvoor ROS-

pakketten (ROS = Robot Operating System) uit het open source framework ROS 

beschikbaar zijn, kunnen ook worden gebruikt voor het dynamisch navigeren van een 

BTS, bijvoorbeeld aan de hand van SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). 

Met deze technologie is het nauwkeurig navigeren op stations mogelijk: aangezien 

een BTS niet altijd met dezelfde snelheid onderweg is, moet er rekening worden 

gehouden met het gevaar door veranderende snelheden. Veiligheidslaserscanners 

zoals die van Pilz bieden hier maximale veiligheid, omdat de beveiligingsvelden 



Achtergrondinformatie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

dynamisch aan verschillende snelheden van een BTS kunnen worden aangepast. Een 

BTS kan obstakels zo preciezer omzeilen. Bij deze beveiligingstechnologie staan zo 

het nauwkeurig navigeren en de aanpassing aan verschillende snelheden centraal. 

Met functies zoals stand-by-modus en nauwkeurig navigeren voor de intralogistiek 

zorgt de scannertechnologie zo voor een efficiëntere bewaking van mobiele 

toepassingen. Inclusief een lager stroomverbruik, dat kosten bespaart.  

Uiteindelijk is het gebruik van laserscanners een goede keuze als er een hoge 

randscherpte wordt verlangd, het beveiligingsveld precies moet worden gedefinieerd 

en er een "schone" machineomgeving is: waar klassieke optische sensoren op grond 

van omgevingsomstandigheden zoals reflectie, stof, water, vuil of vonken op hun 

grenzen stuiten, worden radarsystemen gebruikt.  

 

Betere volumebewaking via radartechnologie 

Radartechnologieën hebben een iets lagere resolutie en randscherpte aan de rand 

van het beveiligingsveld en reageren met een responstijd van ca. 100 ms iets 

langzamer dan laserscanners. Behalve metaal en water kunnen echter alle materialen 

doordringen. Milieu-invloeden die bij scanners tot meetfouten kunnen leiden, vormen 

geen probleem voor radarsystemen. Radarsystemen werken namelijk met 

gereflecteerde elektromagnetische energie in een tweecijferig GHz-bereik en reageren 

op bewegingen. Met het veilige radarsysteem PSENradar van Pilz bijvoorbeeld kan in 

totaal een oppervlakte van 4 x 15 m worden bewaakt, waarbij de daadwerkelijke 

beschermde ruimte van het systeem afhankelijk is van de indeling, installatiehoogte 

en helling van de sensoren. Deze veilige radarsysteemoplossing omvat afhankelijk 

van de toepassing maximaal zes radarsensoren, een control unit en de 

configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2. Op de plaats van gebruik 

kunnen de beschermde ruimte en het systeem modulair worden ingericht: meerdere 

sensoren, die elk afzonderlijk configureerbaar zijn, kunnen vrij met elkaar worden 

gecombineerd. Afhankelijk van de eigenschap van het te bewaken gebied kan er 

ofwel een wijde ofwel een smalle beschermde ruimte worden ingericht.  
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Bij PSENradar is bijvoorbeeld de Self Teaching Background-functie een bijzondere 

feature, want daarmee kunnen binnen de waarschuwings- en beschermde ruimte 

veranderingen worden aangebracht die het opnieuw configureren niet meteen 

noodzakelijk maken. Bijvoorbeeld als er heel banaal nog een gereedschapskist moet 

worden neergezet. Dit maakt de bescherming flexibeler in gebruik en bespaart 

onnodige extra kosten. Net als de lichtschermen maakt ook hier geïntegreerde muting 

voor het hele systeem of voor afzonderlijke sensoren het gebruik van de radarsensor 

voor toepassingen met materiaalstroom mogelijk, met voordelen voor de output van de 

installatie. 

 

Radarbewaking met de focus op tweeledige veiligheid 

De schaalbaarheid en modulaire opbouw van bijvoorbeeld PSENradar maken het 

mogelijk dat het veiligheidssysteem in de noodzakelijke mate aangepast en exact 

gedimensioneerd kan worden. De radarsensor biedt meteen twee 

veiligheidsgerelateerde functies: de gebiedsbeveiliging en de beveiliging achter de 

veiligheidsafscherming. De gebiedsbeveiliging garandeert dat de machine in een 

veilige toestand wordt gebracht wanneer de gevarenzone wordt betreden. De 

beveiliging achter de veiligheidsafscherming voorkomt een ongewenste herstart van 

de machine als er zich nog personen in de gevarenzone bevinden. Voor zulke 

radarsystemen zijn complexe toepassingen ook onder zware omstandigheden geen 

uitdaging. Industriële installaties zijn ondanks de omgeving efficiënt, omdat ze 

gegarandeerd beschikbaar zijn. Typische plaatsen van gebruik zijn dan ook 

bijvoorbeeld te vinden in de zware industrie, waar stof, spaanders, lasvonken of fel 

licht voorkomen. Aangezien het volume wordt bewaakt, kan radartechnologie in 

principe ook nog voordelig in de houtindustrie en in lakstraten, koelhuizen en gieterijen 

worden toegepast. Buiten beveiligt de radarsensor ook bij mist, sneeuw en matige 

regen bijvoorbeeld kranen of bulkhavens en -magazijnen. 
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Allesomvattende service moet een aanvulling vormen 

Lichtschermen, laserscanners of radarsystemen: een service die het volledige 

aankoop- en installatieproces omvat, bespaart meer tijd en kosten voor planning en 

uitvoering. Als experts zoals bij Pilz de klant bijstaan vanaf het kiezen van de 

geschikte componenten tot de inbedrijfstelling bij de klant ter plekke, kunnen projecten 

rondom de volume- of ruimtebewaking efficiënter worden uitgevoerd. Daarbij moet het 

serviceaanbod gedurende de gehele levenscyclus van een machine gelden en advies, 

technische realisatie, foutdiagnose en regelmatige inspectie omvatten, zoals bij Pilz 

het geval is. 
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