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PSENradar, PSENscan i PSENopt II: Radarowe systemy bezpieczeństwa 

i czujniki optoelektroniczne dla jeszcze większej wydajności 

 

Wszechstronna ochrona aplikacji stacjonarnych i mobilnych 

Zabezpieczenie obszaru gdzie wykonywane są niebezpieczne ruchy wymaga 

pogodzenia ze sobą wymagań dotyczących bezpieczeństwa, łatwości obsługi 

i wydajności. Jeśli w strefie pracy maszyny konieczna jest częsta interwencja 

operatora polegająca na podawaniu bądź odbieraniu materiału, do jej 

zabezpieczenia wykorzystywane są najczęściej urządzenia optyczne. Należą do 

nich zarówno systemy radarowe, jak również czujniki optoelektroniczne, takie 

jak kurtyny świetlne i skanery laserowe. To, który typ czujnika zostanie użyty i w 

jakiej aplikacji, zależy w dużej mierze od konkretnej aplikacji. 

 

W realizacji zabezpieczeń obowiązuje zasada, że skanery lub kurtyny świetlne są 

najlepszym wyborem, gdy możliwe jest zastosowanie metod optycznych i gdy 

maszyna znajduje się w czystym otoczeniu. Z kolei czujniki radarowe nie tylko dobrze 

znoszą trudne warunki pracy w zanieczyszczonym i zapylonym miejscu, ale są 

również doskonałym zabezpieczeniem, jeśli występują skrajne różnice temperatur 

i trudne warunki atmosferyczne. Zastosowanie technologii radarowej należy również 

rozważyć w przypadku, gdy konieczne jest nie tylko monitorowanie obszarów, ale 

również o wykrywanie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej. Kurtyny świetlne 

i skanery bezpieczeństwa chronią obszary w dwóch wymiarach. Mogą one wykrywać 

zarówno przeszkody nieruchome, jak i ruchome. Monitorowanie przeszkód ruchomych 

może obejmować również obszary statyczne, gdzie głównym celem jest kontrola 

dostępu lub ochrona przed wejściem w obszar chroniony. Tę funkcje może również 

pełnić czujnik radarowy. Istnieją bowiem różne kryteria, które należy uwzględnić przy 

podejmowaniu decyzji o tym, jaką technologię można lub należy zastosować w danym 

przypadku. 
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Wymagania dotyczące poziomu i dokładności ochrony 

Jeśli interwencja lub punkt dostępu do danego miejsca ma być monitorowany 

w sposób bezpieczny, z wysoką rozdzielczością i krótkim czasem reakcji, właściwym 

wyborem będą kurtyny świetlne. Jeśli jednak chcemy zabezpieczyć całe obszary 

z różnymi polami chronionymi, wówczas należy zastosować skanery bezpieczeństwa, 

które pozwalają precyzyjne wyznaczać krawędzi obiektów. Zasadniczo skanery 

rejestrują obiekty każdego rodzaju. Tymczasem czujnik radarowy rozpoznaje obiekty 

na podstawie materiału – wody, metalu i ruchu, na który reaguje. Dlatego sprawdzi się 

w przypadku, gdy środowisko pracy wymaga, aby był on bardzo wytrzymały 

i niewrażliwy na działanie czynników zewnętrznych, takich jak pył, brud czy deszcz.  

 

Kurtyny świetlne: ochrona bez barier  

Kurtyny świetlne są wykorzystywane głównie tam, gdzie zastosowane rozwiązania 

zabezpieczające muszą być pozbawione wygrodzeń mechanicznych. Dzieje się to 

w przypadku, gdy procesy nie są całkowicie zautomatyzowane, tzn. w maszynie znajdują się 

otwarte punkty dostępu lub interwencji, w których operatorzy muszą ingerować w proces. Na 

ocenę tych procesów pod kątem bezpieczeństwa należy zwrócić szczególną uwagę.  

W przypadku kurtyn świetlnych niewidzialne pole chronione przez promienie podczerwone 

zabezpiecza dostęp do maszyny - przerwanie wiązki natychmiast uruchamia polecenie 

bezpiecznego wyłączenia. W zależności od wymagań, kurtyny świetlne zapewniają ochronę 

palców, dłoni i ciała zgodnie z normą EN/IEC 61496-1/-2 „Bezpieczeństwo maszyn – 

Elektroczułe wyposażenie ochronne”. Mają one krótki czas reakcji mierzony 

w milisekundach, co umożliwia zminimalizowanie odstępu bezpieczeństwa oraz 

wykorzystanie cennej przestrzeni na potrzeby produkcji. 
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Zaawansowane funkcje kurtyn świetlnych dla bardziej elastycznych cykli 

produkcyjnych 

Zaawansowane funkcje kurtyn świetlnych, takie jak blanking i muting lub łączenie 

kaskadowe, zapewniają ciągłość procesu, przy jednoczesnym umożliwieniu przejścia 

materiału przez obszar chroniony kurtyną świetlną. W zależności od wymagań, dostępne są 

dwa rodzaje blankingu: stały, gdy na stałe wygaszane są wybrane wiązki kurtyny lub 

pływający w przypadku, gdy obiekt naruszający strefę ochrony porusza się. Rozwiązania, 

które chronią przed wejściem do lub za strefę ochronną mogą być również realizowane za 

pomocą kurtyn świetlnych. Jest to możliwe dzięki funkcji łączenia kaskadowego, w której 

pola chronione bez martwych stref mogą być ze sobą połączone. Muting natomiast 

umożliwia chwilowe wyłączanie wiązek kurtyny świetlnej podczas pracy, aby umożliwić 

przejście materiału przez strefę wykrywania. Oznacza to, że czujniki mutingu wykrywają 

materiał, a funkcje ochronne bariery świetlnej są automatycznie i czasowo zawieszane 

w trakcie pracy maszyny, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.  

Kurtyny świetlne PSENopt II firmy Pilz są kompatybilne z konfigurowalnym sterownikiem 

PNOZmulti 2. Jego bloki funkcyjne umożliwiają indywidualne dostosowanie systemu do 

wymaganych funkcji – dostępny jest na przykład blok mutingu, który można zintegrować ze 

sterownikiem. 

 

Kurtyny świetlne: niezwykle wytrzymałe, zawsze w centrum wydarzeń 

Kolejnym wymogiem, który z powodzeniem spełnia kurtyna świetlna jest odporność na 

wstrząsy. Aktualna wersja normy EN/IEC 61496 definiuje dwie klasy odporności na wstrząsy: 

klasa 3M4 określa wartości przyspieszenia do 15 g, a klasa 3M7 przyspieszenia do 25 g. 

Odporność na wstrząsy jest wymagana w trudnych warunkach, w których dominują drgania 

lub kolizje. Jest to jedyny sposób, aby zagwarantować wyższą dyspozycyjność instalacji. 

Dzięki krótkim czasom reakcji wynoszącym do 6 ms i przy całkowitym braku stref martwych, 

kurtyny świetlne firmy Pilz chronią również takie miejsca. Wytrzymałość na obciążenia 

mechaniczne i związana z tym wysoka dyspozycyjność urządzeń to cechy wyróżniające 

kurtyny świetlne PSENopt II. Są to jedyne na rynku produkty o odporności na wstrząsy 50 g, 
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a więc przewyższają wymagania normy. Dlatego też są preferowanym rozwiązaniem do 

ochrony instalacji wykorzystujących roboty, maszyny pakujące i prasy. 

Podczas gdy laserowe skanery bezpieczeństwa i czujniki radarowe zwykle chronią większe 

obszary lub strefy, kurtyny świetlne mogą być stosowane w aplikacjach o ograniczonej 

przestrzeni. Mogą być dowolnie i elastycznie rozmieszczane w zależności od wymagań, bez 

negatywnego wpływu na ich działanie: jednym z rozwiązań jest kodowanie, dzięki któremu 

nawet kilka par kurtyn świetlnych może pracować w bliskiej odległości i nie będzie się 

wzajemnie zakłócać. Wystarczy, że zostaną one odpowiednio zakodowane. 

Kurtyny świetlne PSENopt mogą być stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu, 

wszędzie tam gdzie wymagane jest zabezpieczenie obszaru roboczego bez wygrodzeń 

mechanicznych. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom i prostej instalacji umożliwiają 

stworzenie ergonomicznych warunków pracy.  

Dzięki pierwszej na świecie kurtynie świetlnej typu 3 PSENopt II firmy Pilz możliwe jest 

zrealizowanie aplikacji spełniających wymagania poziomu bezpieczeństwa PL d wg 

EN/IEC 61496-1/-2. Wymiary kurtyn świetlnych PSENopt slim wynoszą 15,4 mm x 32,6 mm, 

dzięki czemu są odpowiednie do aplikacji o ograniczonej przestrzeni. Krótki czas reakcji 

umożliwia szybkie wyłączenie, dzięki czemu mogą być umieszczone blisko strefy zagrożenia 

bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo.  

 

Monitorowanie obszarów  

Laserowe skanery bezpieczeństwa wykorzystywane są do ochrony nieruchomych lub 

ruchomych stref niebezpiecznych, jako rozwiązanie do kontroli dostępu, lub 

w aplikacjach, które chronią przed przejściem za chroniony obszar. Na przykład 

skaner bezpieczeństwa PSENscan umożliwia monitorowanie obszaru w dwóch 

wymiarach, przy kącie otwarcia 275 stopni i zasięgu pola chronionego do 5,5 metra, 

nawet w układzie pionowym. Skanery bezpieczeństwa posiadają tryb master/slave, co 

umożliwia szeregowe połączenie do czterech skanerów. Istnieje możliwość ustawienia 

parametrów dla zestawów konfiguracyjnych, co zapewnia elastyczność systemu – 

można zdefiniować do 70 różnych zestawów, z których każdy obejmuje kilka stref 
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ochronnych i ostrzegawczych w różnych układach. Konfiguracje mogą być 

obsługiwane poprzez cyfrowe wejścia i wyjścia, które obejmują również wersje 17-

stykowe oraz wersję z enkoderem głównym. Jednocześnie można monitorować do 

trzech oddzielnych stref bezpieczeństwa. 

Podobnie jak w przypadku kurtyn świetlnych, w określonych, ustalonych wcześniej 

warunkach, część instalacji lub sam produkt może być przemieszczany w obrębie 

chronionego obszaru bez powodowania zatrzymania maszyny. Jest to możliwe dzięki 

dostępnej w skanerze funkcji dynamicznego mutingu, a w razie potrzeby również 

dzięki funkcji mutingu częściowego. Częściowy muting dynamiczny gwarantuje 

większą dyspozycyjność instalacji, podobnie jak funkcja kodowania wiązki, która 

zapewnia, że dwa skanery nie będą wzajemnie zakłócać swojego działania. 

Dynamiczny muting doskonale sprawdzi się w instalacjach, w których występuje 

podawanie materiałów o różnych rozmiarach. 

 
Skanery bezpieczeństwa zapewniają bardziej wydajne manewrowanie w 

intralogistyce 

Skanery laserowe można zastosować w pojazdach sterowanych automatycznie 

(AGV). W odróżnieniu od kurtyn świetlnych nadają się do zastosowań mobilnych, do 

zabezpieczania strefy przed pojazdem AGV. Skanery laserowe PSENscan firmy Pilz, 

dla których dostępne są pakiety ROS w ramach oprogramowania Open Source 

Framework, mogą być również wykorzystywane do dynamicznej nawigacji pojazdów 

AGV, na przykład z wykorzystaniem funkcji SLAM (ang. Simultaneous Localisation 

and Mapping – jednoczesna lokalizacja i mapowanie). 

Technologia ta może być wykorzystywana do precyzyjnej nawigacji do stacji: 

ponieważ pojazdy AGV nie zawsze poruszają się ze stałą prędkością, należy 

uwzględnić zagrożenia wynikające z jej zmiany. Skanery bezpieczeństwa zapewniają 

maksymalny poziom bezpieczeństwa, ponieważ chronione pola mogą być 

dynamicznie dostosowywane do różnych prędkości pojazdu AGV. Dzięki temu może 

on z większą precyzją omijać przeszkody. W przypadku tej technologii, nacisk 
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kładziony jest na precyzyjną nawigację i możliwość dostosowania się do różnych 

prędkości. Dzięki takim funkcjom, jak tryb gotowości i precyzyjna nawigacja 

w intralogistyce, technologia z wykorzystaniem skanera zapewnia bardziej efektywne 

monitorowanie aplikacji mobilnych. Do tego dochodzi niższe zużycie energii, co 

pozwala obniżyć koszty.  

Skanery laserowe są dobrym rozwiązaniem, gdy konieczne jest precyzyjne 

wyznaczenie chronionego pola i gdy mamy do czynienia z „czystym” otoczeniem 

maszyny. Natomiast systemy radarowe są stosowane tam, gdzie klasyczne czujniki 

optyczne osiągają granice swoich możliwości ze względu na warunki panujące 

w otoczeniu, takie jak odbicia, pył, woda, zanieczyszczenia lub iskrzenie.  

 

Dzięki technologii radarowej zyskuje monitoring objętościowy 

Technologie radarowe osiągają nieco niższą rozdzielczość i skuteczność wyznaczania 

krawędzi chronionego pola, a przy czasie reakcji ok. 100 ms reagują nieco wolniej niż 

skaner laserowy. Jednak ich sygnały mogą przenikać przez wszystkie materiały 

z wyjątkiem metalu i wody. Wpływy otoczenia, które mogą powodować błędy 

w przypadku skanerów, nie stanowią problemu dla systemów radarowych. Dzieje się 

tak, ponieważ systemy radarowe wykorzystują odbitą energię elektromagnetyczną 

w dwucyfrowym paśmie częstotliwości gigahercowych i reagują na ruch. Radarowy 

system bezpieczeństwa PSENradar firmy Pilz pozwala monitorować obszar 

o wymiarach 4 m x 15 m, przy czym rzeczywista strefa ochrony systemu zależy od 

umiejscowienia, wysokości montażu i nachylenia czujników. W zależności od 

konkretnej instalacji, takie rozwiązanie może obejmować do sześciu czujników 

radarowych, moduł sterujący i konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2. W zależności 

od właściwości monitorowanego obszaru można utworzyć szeroką lub wąską strefę 

ochronną.  

Szczególną cechą systemu PSENradar jest funkcja samoczynnego uczenia się w tle, 

dzięki której w strefie ostrzegania i strefie ochronnej można wprowadzać zmiany 

niewymagające od razu nowej konfiguracji. Przykładem może być tak banalna 
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czynność, jak ustawienie kolejnej skrzynki z narzędziami. Dzięki temu ochrona staje się 

bardziej elastyczna, a jednocześnie pozwala uniknąć niepotrzebnej dodatkowej pracy. 

Podobnie jak w przypadku kurtyn świetlnych, również tutaj zintegrowana funkcja 

mutingu całego systemu lub poszczególnych czujników umożliwia zastosowanie 

czujnika radarowego w instalacjach z przepływem materiału z korzyścią dla ich 

wydajności. 

 

Monitorowanie za pomocą technologii radarowej podwaja poziom ochrony 

Możliwość rozbudowy oraz modułowa struktura systemu PSENradar pozwala na 

precyzyjne dopasowanie wielkości systemu bezpieczeństwa do rzeczywistych potrzeb 

użytkownika. Czujnik radarowy swoim zasięgiem obejmuje dwa aspekty związane 

z bezpieczeństwem: ochronę obszaru i ochronę przed przejściem za obszar 

chroniony. Pierwszy gwarantuje, że po wejściu w strefę zagrożenia maszyna zostanie 

doprowadzona do stanu bezpiecznego, natomiast ochrona przed przejściem za 

obszar chroniony zapobiega niezamierzonemu ponownemu uruchomieniu maszyny, 

gdy operator nadal znajduje się w strefie zagrożenia. Skomplikowane instalacje nie są 

wyzwaniem dla systemów radarowych, nawet w trudnych warunkach pracy – mając 

zapewnioną dyspozycyjność, zakłady przemysłowe pracują wydajnie niezależnie od 

warunków otoczenia. Typowe obszary zastosowań można zatem znaleźć na przykład 

w przemyśle ciężkim, gdzie dominuje pył, opiłki, iskry spawalnicze lub rozbłyski 

jasnego światła. Technologia radarowa może być również z powodzeniem stosowana 

w przemyśle drzewnym, na liniach lakierniczych, w chłodniach lub odlewniach. 

Czujniki radarowe zapewniają także ochronę żurawi, portów, w których odbywa się 

przeładunek towarów masowych oraz magazynów, nawet we mgle, podczas opadów 

śniegu i umiarkowanie intensywnego deszczu. 

 

 

 



Informacje ogólne 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kompleksowa obsługa dopełnieniem całości 

Niezależnie od tego, czy chodzi o kurtyny świetlne, skanery laserowe czy systemy 

radarowe – jedna usługa obejmuje proces zakupu i instalacji urządzeń, co pozwala 

zaoszczędzić czas i obniżyć koszty związane z planowaniem i realizacją. Projekty, 

które wymagają monitoringu objętościowego lub obszarowego, mogą być realizowane 

bardziej efektywnie dzięki doradztwu ekspertów firmy Pilz, którzy zapewniają 

wsparcie, począwszy od doboru właściwych komponentów, aż po uruchomienie u 

klienta. Usługa obejmuje cały cykl życia maszyny i uwzględnia doradztwo, 

wykonastwo techniczne, diagnostykę usterek i regularne kontrole. 

 

((Znaki: 14399)) 

 


