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Optoelektronik ürünler ve çözümler, tip sınıflarını ve tüm 

koruma gereksinimlerini kapsamalıdır 

Optimum, bariyersiz güvenlik  

6 ms'ye kadar varan son derece kısa reaksiyon süreleri ve 

ölü bölgelerin bulunmaması sayesinde günümüzün 

yenilikçi emniyet ışık perdeleri tehlikeli alanın çok 

yakınında hareket ediyor. Emniyet, esneklik, basit 

kablolama ve hızlı devreye alma talebi söz konusu ise bu 

tür ışık perdeleri, bariyersiz emniyet çözümleri için 

standartları belirliyor.  

Hem üretimde hem de lojistikte, her ne zaman süreç veya 

üretim aralıksız iç besleme veya dış besleme, yenilikçi HRC 

uygulamalarının bir parçası olarak insan ve makine arasında 

herhangi bir engel veya alışveriş bulunmamasını gerektirirse 

ışık perdesi tabanlı emniyet çözümleri her zaman ilk seçenektir.  

Işık perdeleri için yeni tip sınıf 

2006/42/EC Makine Direktifi uyarınca, insanlar üzerindeki her 

türlü tehlikeyi ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir bir 

seviyeye indirmek için tesis ve makineler üzerinde uygun 

güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bu önlemler, belirlenen risk 

seviyesini ve normatif spesifikasyonları karşılamalıdır. IEC/EN 

61496 standardı serisi, elektroduyarlı koruyucu ekipman 

(ESPE) tip sınıfları, emniyet bütünlüğü seviyesi (IEC 62061'e 
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uygun SIL) ve bir kontrolörün emniyet işlevini gerçekleştirmesi 

gereken güvenilirlik derecesi arasında bağlantı sağlayan ilk 

standarttır (Performans Seviyesi PL – EN ISO 13849'e uygun). 

Sonuç olarak, Tip 2 ışık perdelerini sadece Performans Seviyesi 

PL c/SIL 1 ve SIL CL 1'e kadar olan uygulamalarda kullanmak 

mümkündür. 2020'de Tip 3, PL d'ye kadar olan uygulamalar için 

IEC 61496 standardı serisine dahil edildi.  

Dış spesifikasyonlar, çerçeve değişiklikleri ve bunun sonucunda 

ortaya çıkan yansımalar, genellikle yenilikçi süreçlerin 

arkasındaki uyarıcılardır. Standartta değişiklik yürürlüğe 

girmeden önce bile otomasyon uzmanı Pilz, bu "tip boşluğunu" 

Tip 3'e göre özel olarak tasarlanmış bir ışık perdesi ile 

köprülemeye karar verdi: Ölü bölgeleri tamamen dışarıda 

bırakan PSENopt II Tip 3 emniyet ışık perdesi ile kullanıcıların 

gereksinimleri, halihazırda uygun hale getirilmiş boyutlarla 

maliyet etkin bir şekilde uygulanabilir – PL d emniyet 

gereksinimlerini karşılamak için PL e'ye uygun olarak Tip 4 ışık 

perdelerine geçmek zorunda kalmadan. PSENopt II Tip 3 

emniyet ışık perdesi ölü bölgeleri tamamen dışarıda bırakır ve 

IEC 61496 uyarınca Tip 3 uygulamaları için tasarlanmış tek 

modeldir. 

Eşzamanlı olarak bariyersiz, emniyetli ve çok yönlü 

Gerekli kategorilere uygun, çalışmayı ve verimliliği kısıtlamayan 

esnek emniyet çözümleri, ışık perdeleri için temel bir 

gerekliliktir. Bu nedenle, ışık perdelerinin temel fonksiyonu belirli 
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bir alanı herhangi bir yaklaşmaya karşı korur. Temel olarak, 

bağımsız, görünmez kızılötesi ışınlardan oluşan basit bir verici-

alıcı ilkesine dayanır. Bu ışınlardan bir veya daha fazlası 

kesintiye uğrarsa kontrolör potansiyel olarak tehlikeli hareketleri 

emniyetli şekilde durdurur.  

Ancak esnek ve yönetilebilir fonksiyonlar, ışık perdelerinin 

gerçekten özel bir özelliğidir: Parmak, el ve vücut koruması gibi 

emniyet özelliklerinin yanı sıra, tipe bağlı olarak muting, körleme 

ve basamaklama gibi çok çeşitli ek fonksiyonlar da 

uygulanabilir. Bu sayede ışık perdeleri istenen gereksinimlere 

tam olarak uyarlanabilir.  

Daha hızlı, neredeyse yok edilemez, aksiyona daha yakın 

Bir diğer gereklilik darbeye karşı dayanıklılıktır. IEC 61496- 1 

standardının geçerli sürümü (2021) iki darbe sınıfını tanımlar: 

Sınıf 3M4, 15 g'a kadar hızlanma değerlerini ve 25 g'a kadar 

sınıf 3M7 hızlanmalarını tanımlar. Darbeye dayanıklılık 

fonksiyonu, titreşimin veya çarpışmaların yaygın olduğu zorlu 

ortamlarda mutlak bir zorunluluktur. Daha yüksek tesis 

kullanılabilirliğini garanti etmenin tek yolu budur. Pilz ışık 

perdeleri PSENopt II, 50 g'lık son derece yüksek darbe 

dayanıklılığına sahip piyasadaki tek cihazdır ve son derece 

sağlamdır. Bunlar, standart tarafından tanımlanan en yüksek 

darbe sınıfına girer. Sağlam olmanın yanı sıra son derece hızlı 

tepki sürelerine sahip olmaları ve çevre için koşulsuz koruma 

sağlamaları gerekir: 6 ms'ye kadar kısa tepki süreleri ve ölü 
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bölgelerin mutlak yokluğu ile Pilz ışık perdeleri bu tehlikeli 

alanları da korur. Gövde çözünürlük tipi, 50 m'ye kadar 

mesafeleri kapsar ve robot hücrelerine, paketleme makinelerine 

veya preslere güvenilir erişim sağlar. Bu serideki tüm ışık 

perdelerinin durumu, LED tanılama sayesinde bu koşullar 

altında bile net şekilde okunabilir. 

Zorlu ortamlar özel çözümler gerektiren koşullardır ancak 

mekansal koşullar eşit derecede yerleşiktir. Işık perdelerinin 

fiziksel yerleşimi, uygulama gereksinimlerine göre serbest ve 

esnek olmalı ve fonksiyonelliği olumsuz etkilememelidir. 

Kodlama burada bir çözüm olabilir, bu durumda yakın mesafede 

takılı olan ışık perdeleri bile birbirini etkilemez. Birkaç çift ışık 

perdesi kullanılıyorsa bunlar farklı şekilde kodlanır: Bir alıcı 

bilinmeyen bir vericiden ışık alırsa hiçbir yansıma olmaz. 

Güvenlik bölgeleri, aksesuar olarak sunulan ayna sütunlarını 

kullanarak uygun maliyetli olarak kurulabilir. Örneğin, bir robot 

uygulamasının üç tarafının korunması gerekiyorsa iki ayna 

sütunu ile birlikte bir çift ışık perdesi yeterlidir  

Gelişmiş model şu anlama gelir: "Daha fazla"  

Muting, körleme veya kaskadlama genellikle bir sorundur. Tüm 

bu fonksiyonları içeren modellere talep var. Besleme girişi ve 

çıkışı işlemlerinin nesneleri düzenli olarak ışık perdesinden 

taşıdığı durumlarda, ışınlar kesintiye uğradığından makinenin 

durması istenmez. Muting, korumalı bir alanda tanımlanan 

istisnalara izin vermek için kullanılabilir. Işık perdelerinin burada 
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yenilenebilmesi bir avantajdır. Alternatif olarak, uygun şekilde 

yenilenebilen ışık perdeleri kullanılarak muting uygulanabilir. 

Ayrıca, ışık perdesinde entegre bir muting fonksiyonu 

bulunmayan ancak örneğin bir PSENopt II ışık perdesi kullanan 

herkes, muting işlemini küçük PNOZmulti 2 kontrolörü ile birlikte 

yapılandırabilir ve bu şekilde uygulayabilir. Işık perdesi 

fonksiyon blokları, ilgili yazılım aracı PNOZmulti Configurator'da 

sıralı, paralel, çapraz ve L-muting için entegre edilmiştir. 

Bir bileşen veya makine parçası süreç veya tasarım nedeniyle 

sürekli olarak tanımlanmış bir korumalı alana taşıyorsa bu 

bileşen yazılım aracılığıyla gizlenebilir. Körleme fonksiyonu, 

korumalı alanın bu kısmını kalıcı olarak bloke eder (sabit 

körleme). Nesneler yalnızca ara sıra korumalı alana taşıyorsa 

"kayan körleme" devreye girer. Yüksek korumalı alanlar veya 

arkadan yaklaşmaya karşı koruma gerektiren uygulamalar için 

basamaklama uygun bir çözüm sunar. Bu şekilde üst üste 

dizilmiş ve seri bağlanmış ışık perdeleri kablolama çabasını 

azaltır.  

Sezgisel yazılım 

Işık perdeleri için özel olarak tasarlanan yazılım araçları 

kurulum, devreye alma ve kullanım için destek sağlayarak 

uygulamayı kolaylaştırır. Örneğin Pilz, ışık perdesi portföyü için 

özel bir yazılım paketine sahiptir: PSENopt Configurator yazılım 

aracı her bir ışını bağımsız olarak görünür hale getirir. Işık 

perdeleri, hizalamadan muting, körleme ve basamaklama gibi 
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işlevlere kadar tek bir araçla konfigüre edilir. Hızlı, hedefe arıza 

teşhisleri mevcuttur, ayrıca kesintinin yeri ve nedeni anında 

izlenebilir. Arıza belleği düz metin mesajları olarak da 

okunabilir. Sonuç olarak, Kesinti süreleri azalır ve tesis 

kullanılabilirliği artar. Kullanıcılar ayrıca oluşturulan 

konfigürasyonu programlama adaptörü aracılığıyla diğer 

makinelere kolayca indirebilirler.  

İnce sürüm – alan dar olduğunda 

Alan açısından esneklik önemli bir konudur, sınırlı alan sorunu 

ise başka önemli bir konudur. Üretimde veya kullanım 

noktasında her zaman yeterli alan yoktur. Ayrıca yüksek 

seviyede esneklik gerekiyorsa ince ışık perdeleri de göz önünde 

bulundurulmaya değer. Kompakt boyutları ve çok yönlü kurulum 

seçenekleri, onları harekete daha da yaklaştırıyor. Yüksek 

çözünürlük, emniyetten ödün vermeden hızlı kapatmayı 

destekler. Bunun sonucunda daha az yer gerektiren ince tesis 

tasarımları elde edilir. 

Sonuç: PL d'ye kadar uygulamalar için özel olarak tasarlanan 

ve IEC 61496 ile uyumlu olan bariyersiz emniyet çözümüne 

ihtiyaç duyan herkes hızlı, son derece sağlam ışık 

perdelerinden başkasına gerek duymaz. IEC 61496-1'e uygun 

olarak Tip 4 uygulamaları için ışık perdeleri arayan herkes, hızlı 

ve sağlam olan ve tüm performans aralığında kontrol 

teknolojisiyle birlikte verimli şekilde kullanılabilen ışık perdelerini 

göz önünde bulundurmalıdır. 
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Karakter sayısı: 8.830 

 

KUTU İÇİNDEKİ METİN 

Tüm gereksinimler için Pilz ışık perdesi portföyü 

50 g'a kadar mekanik yük kapasitesi ve dolayısıyla yüksek 

kullanılabilirliği ile Pilz'in darbeye dayanıklı ışık perdeleri 

PSENopt II, robot uygulamalarında, paketleme makinelerinde 

ve preslerde kullanım için tercih edilen seçimdir. PSENopt II Tip 

3 ışık perdesi ile otomasyon şirketi, IEC 61496 uyarınca PL d'ye 

kadar uygulamalara özel olarak tasarlanmış ekonomik bir 

emniyet çözümü sunan tek üreticidir. Emniyet ışık perdeleri 

ayrıca Underwriters Laboratories (UL) global test kuruluşu 

tarafından onaylanmıştır. Sertifika, ABD ve Kanada'nın ulusal 

güvenlik standartlarının karşılandığını doğrular. Bu durum, bu 

pazarlarda devreye alma sürecini hızlandırır. 

IEC 61496 uyarınca PL e'ye kadar uygulamalar için Tip 4 ışık 

perdeleri de mevcuttur. PSENopt II ışık perdeleri parmak, el ve 

vücut koruması için en yüksek gereksinimi karşılamakta olup 

150 mm - 1800 mm uzunluklarda mevcuttur. Buna, örneğin 

ayna sütunları gibi geniş bir aksesuar yelpazesini ekleyerek 

ekonomik, eksiksiz çözümler elde edin. Bu tür ışık perdeleri 

kullanıcılara maksimum tasarım kapsamı, verimlilik ve 

güvenilirlik sunar. Konfigüre edilebilir küçük kontrolörlerle birlikte 

– Pilz PNOZmulti 2 durumunda – eksiksiz, ekonomik bir çözüm 
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haline gelirler – çünkü bu şekilde ışık perdelerinin izlenmesinin 

ötesine geçerek aynı zamanda tesise bağlı diğer emniyet 

fonksiyonlarını da izleyebilirsiniz, örneğin acil durdurma gibi. 

PSENopt ince ışık perdeleri, yerleştirme işi veya malzeme girişi 

ve çıkışı gibi her döngünün bir parçası olarak müdahale 

gerektiren makinelerde alanın kritik önem taşıdığı alanlar için 

uygundur. Bu durumlarda süper ince ışık perdeleri, 

gereksinimlere bağlı olarak en yüksek Performans seviyesine 

(PL) e kadar parmak ve el koruması sağlar. Ölü bölgesiz 

basamaklama fonksiyonu sayesinde, IEC 61496-2'ye uygun 

olarak korunan alana giriş ve arka koruma sağlar. 

Karakter sayısı: 1.895 

 


