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Kurtyny œwietlne ochronne i zapory œwietlne wielowi¹zkowe s¹ to
dzia³aj¹ce bezdotykowo urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce (BWS).
Zaliczaj¹ siê one do optoelektronicznych urz¹dzeñ ochronnych i s¹
skuteczn¹ i tani¹ alternatyw¹ dla normalnych mechanicznych urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych.
Sprawna ochrona osób przed wypadkiem ma najwy¿szy priorytet
w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych i logistycznych.
Kurtyny œwietlne ochronne tworz¹ niewidoczne, gêste pole ochronne
z wi¹zek promieni podczerwonych. Za ich pomoc¹ mo¿na zabezpieczyæ
dojœcia do strefy zagro¿enia i miejsc niebezpiecznych.
Przerwanie jednej lub kilku wi¹zek promieni podczerwonych natychmiast
wywo³uje sygna³ bezpiecznego wy³¹czenia. W ten sposób bezpiecznie
i efektywnie ochroni¹ Pañstwo swoich pracowników przed obra¿eniami,
nie utrudniaj¹c im pracy.
Kurtyny œwietlne ochronne i zapory œwietlne wielowi¹zkowe firmy
Sitron s¹ ³atwe w monta¿u i charakteryzuj¹ siê wieloma zaletami:

Skuteczna ochrona ludzi
Bardziej racjonalne kszta³towanie procesów pracy
Obni¿enie kosztów

Dziedziny
zastosowania

Kompletny serwis firmy
Czy chc¹ Pañstwo zast¹piæ dotychczasowe
zabezpieczenie mechaniczne ochronn¹ kurtyn¹
œwietln¹ lub planuj¹ Pañstwo now¹ liniê, stawiaj¹c
od samego pocz¹tku na rozwi¹zania z promieniami
podczerwonymi? Jesteœmy w³aœciwymi partnerami:
od doradztwa poprzez dobór produktu a¿ po serwis.

Bezpieczeñstwo od samego pocz¹tku
Doradztwo, technologia, koncepcja.

Produkt i serwis
Produkty o najwy¿szej jakoœci, serwis urz¹dzeñ
naprawczych i zamiennych.

Instrukta¿ i szkolenie o produktach
Z praktyki dla praktyki.

Kontrola bezpieczeñstwa

Dziedziny zastosowania
Prasy i t³oczniki
Centra obróbki
Roboty przemys³owe
Stanowiska wyposa¿enia
Maszyny do obróbki drewna
Wtryskarki ciœnieniowe
Przenoœniki
Falcówki i krajalnice
Pakowarki

Podstawy
prawne
Kryteria
doboru

Bezpieczeñstwo jest wzglêdne. Nie istnieje absolutnie bezpieczna maszyna.
Producenci i u¿ytkownicy maszyn i urz¹dzeñ technicznych s¹ ustawowo zobowi¹zani
do spe³niania europejskich dyrektyw odnoœnie wyposa¿enia i eksploatacji urz¹dzeñ.
Bezpieczeñstwo pracy podlega odpowiedzialnoœci pracodawcy, a wiêc jest spraw¹
osoby prze³o¿onej.
W przypadku przepisów rozró¿niamy zasadniczo dyrektywy i normy.

Dyrektywa w sprawie maszyn 98/37/WE:
Dotyczy ona maszyn i wprowadzonych pojedynczo do obrotu podzespo³ów
zabezpieczaj¹cych i skierowana jest do producentów i wprowadzaj¹cych do
obrotu maszyn i urz¹dzeñ. W dyrektywie w sprawie maszyn ustalono zadania
w celu spe³nienia wymagañ odnoœnie zdrowia i bezpieczeñstwa. Producenci
s¹ zobowi¹zani do uwzglêdniania obowi¹zuj¹cych przepisów bezpieczeñstwa
ju¿ w fazie konstrukcji. Aby udokumentowaæ zgodnoœæ maszyny z dyrektyw¹,
producent musi umieœciæ symbol CE na widocznym miejscu ka¿dej maszyny
i do³¹czyæ do niej oœwiadczenie o zgodnoœci z przepisami WE.

Norma EN:
Norma zlecana jest odpowiednim gremiom przez Komisjê Wspólnoty Europejskiej.
Ustalane s¹ w niej specyfikacje techniczne w celu spe³niania istotnych wymagañ
bezpieczeñstwa dyrektywy. Gdy tylko norma zostanie przeg³osowana, jest ona
publikowana w Dzienniku Urzêdowym Wspólnoty Europejskiej. Z t¹ chwil¹
obowi¹zuje ona jako norma zharmonizowana i zastêpuje wszystkie normy
krajowe na dany temat.
S¹ trzy ró¿ne typy norm:
Normy BWS A (podstawowe normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa)
Normy BWS B (normy dotycz¹ce grup bezpieczeñstwa)
Normy BWS C (normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa maszyn)

Kilka przyk³adów norm:
Terminologia
Metodyka

Normy
dotycz¹ce
wielu maszyn

Normy specyficzne
dla danej
maszyny

Zasady
techniczne

Ocena zagro¿eñ

Elementy bezpieczeñstwa sterowania

Prêdkoœæ rêki /
d³onii

Awaryjne urz¹dz.
wy³¹czaj¹ce

Osprzêt maszyn
elektrycznych

Bezdotykowe urz.
zabezpieczaj¹cei

Wtryskarki

Maszyny do
obróbki drewna

Prasy
mechaniczne

Prasy
hydrauliczne

Roboty

Maszyny drukarskie
i papiernicze

Maszyny
tekstylne

Wyt³aczarki
œlimakowe

Pakowarki

Systemy
przenoœnikowe

Przenoœniki do transp.
ci¹g³ego drobnicy

Odleg³oœci
bezpieczeñstwa

wiele
innych

wiele
innych

Dobór w³aœciwych kurtyn œwietlnych ochronnych
Typ urz¹dzenia dobierany jest wed³ug ró¿nych aspektów, np.:
Norma, która musi byæ uwzglêdniona (np.: EN 693)
Dostêpne miejsce przed stref¹ zagro¿enia
Kryteria i czynniki ergonomiczne
Czas zatrzymania maszyny
Czas zadzia³ania sterownika
Czas zadzia³ania bezdotykowego urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego
Dodatki do obliczonej odleg³oœci bezpieczeñstwa

Ochrona przed wejœciem za pole za pomoc¹
dodatkowej poziomej kurtyny œwietlnej.

Uwaga! Bezdotykowe urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce mo¿e zostaæ zastosowane
tylko wtedy, gdy operator nie jest wystawiany na ryzyko obra¿eñ na skutek
rozprysków (np. stopiony materia³) lub lec¹ce w powietrzu czêœci materia³u.
Czas dostêpu musi byæ d³u¿szy od czasu potrzebnego na zatrzymanie
niebezpieczeñstwa.
Ochrona przed siêgniêciem nad lub pod polem
za pomoc¹ pola o odpowiedniej wielkoœci.

Zabezpieczenie miejsca niebezp. i strefy zagro¿enia
Bezdotykowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce (BWS) musz¹ byæ w taki sposób
zamontowane przy maszynie lub urz¹dzeniu, aby miejsca niebezpieczne by³y
dostêpne jedynie po przejœciu przez strefê pola ochronnego. Tym samym poprzez
prawid³owy dobór i monta¿ urz¹dzenia BWS nale¿y uniemo¿liwiæ dostêp poni¿ej,
powy¿ej i z boku pola i wykluczyæ ewentualnoœæ wejœcia od ty³u. W przypadku
zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego za pomoc¹ urz¹dzenia BWS nieodzowne
jest bezpieczne zlokalizowanie d³oni lub palców operatora. Przes³ank¹ tego jest
tak wysoka rozdzielczoœæ, aby zosta³a niezawodnie zlokalizowana ka¿da
przeszkoda przerywaj¹ca pole ochronne. Ponadto musi byæ zachowana odleg³oœæ
bezpieczeñstwa miêdzy urz¹dzeniem BWS i napêdzan¹ silnikiem maszyn¹.

Niebezpieczeñstwo na skutek siêgniêcia pod
polem ochronnym.

Analiza ryzyka
Proces analizy ryzyka zamieszczono w normie EN 1050. Po wykonaniu analizy
ryzyka mo¿na na podstawie wykresu ryzyka zgodnie z EN 954-1 ustaliæ
odpowiedni¹ kategoriê bezpieczeñstwa podzespo³ów steruj¹cych posi³kuj¹c siê
poni¿szymi parametrami:
Stopieñ ciê¿koœci mo¿liwego obra¿enia
Czêstotliwoœæ i czas trwania wystawienia na niebezpieczeñstwo
Mo¿liwoœæ unikniêcia niebezpieczeñstwa

Niebezpieczeñstwo na skutek siêgniêcia nad
polem ochronnym.

Kategoria:

Punkt wyjœcia
oceny ryzyka

Niebezpieczeñstwo na skutek wejœcia za pole
ochronne.

S Stopieñ ciê¿koœci obra¿enia
S2 Ciê¿kie, nieodwracalne obra¿enie oraz œmieræ
F Czêstotliwoœæ i czas nara¿enia
F1 Rzadko do czêsto

Mo¿liwa kategoria, konieczne
dodatkowe dzia³ania
Preferowana kategoria

F2 Czêsto do stale
P Mo¿liwoœæ unikniêcia
P1 Mo¿liwe pod okreœlonymi warunkami
P2 Prawie niemo¿liwe

Wysokoœæ pola
ochronnego

S1 Lekkie obra¿enie
Rozdzielczoœæ

Dzia³ania, które s¹ przewymiarowane
w aspekcie zagro¿enia
Zasiêg pola ochronnego

SULG 2

Kurtyna œwietlna ochronna kategorii 2

Wytrzyma³a i wydajna
Samoczynny test
Samoczynny nadzór
Mo¿liwoœæ ³¹czenia
kaskadowego

Kurtyna œwietlna ochronna SULG 2 stosowana jest wszêdzie tam, gdzie
musz¹ byæ spe³niane wymagania kategorii 2. Wyró¿nia siê ona ca³kowicie
zintegrowan¹ elektronik¹ i wytrzyma³¹ konstrukcj¹. Kurtyna SULG 2
dostêpna jest z rozdzielczoœci¹ 30 mm i 80 mm.

£atwy monta¿

Funkcja wygaszania

Nadajnik i odbiornik dostarczane s¹ z ca³kowicie zintegrowan¹ elektronik¹.
Nie s¹ potrzebne zewnêtrzne sterowniki lub analizatory.

Du¿a niewra¿liwoœæ na

Elastyczne zastosowanie

œwiat³o zewnêtrzne

Seria urz¹dzeñ dostêpna jest jako system bazowy i system z mo¿liwoœci¹ ³¹czenia
kaskadowego. Kurtyna SULG 2 umo¿liwia instalacjê dla ró¿nych zastosowañ
i stref nadzoru, np. jako zabezpieczenie przed wejœciem za strefê zagro¿enia.

Blokada uruchomienia /
ponownego uruchomienia
Kontrola stycznika
Wbudowany analizator
Diodowe wskaŸniki stanu
Mo¿liwoœæ konfiguracji
za pomoc¹ komputera
Bezobs³ugowa

Szczególnie ekonomiczna
Kurtyna SULG 2 pomaga w obni¿eniu kosztów. Wbudowane funkcje:
samoczynny test, blokada ponownego uruchomienia, kontrola stycznika
i wygaszanie obni¿aj¹ koszty monta¿u. £atwa obs³uga i elastyczne
zastosowanie wspieraj¹ racjonalne procesy pracy.

Zwiêkszone bezpieczeñstwo
Dziêki kurtynie SULG 2 nie s¹ konieczne zewnêtrzne testy w kategorii
bezpieczeñstwa 2. Urz¹dzenia tej serii wykonuj¹ samoczynny test oraz
samoczynny nadzór w trakcie bie¿¹cej pracy.

Konfiguracja za pomoc¹ komputera
Za pomoc¹ dostêpnego w opcji konwertera szyny Bus NSR-0700 mo¿na
aktywowaæ dodatkowe funkcje kurtyny SULG 2, takie jak kontrola
stycznika i wygaszanie.

Zapory œwietlne wielowi¹zkowe
Kurtyna SULG 2 dostêpna jest równie¿ w wykonaniu z 2, 3 lub 4
wi¹zkami promieni. Prosimy o kierowanie zapytania;
wtedy udzielimy informacji o ró¿norodnych
mo¿liwoœciach zastosowania.

Kurtyna œwietlna ochronna kategorii 2

W¹ska i elastyczna
Dziêki swojemu specjalnemu wykonaniu technicznemu listwy
œwietlne s¹ nadzwyczaj w¹skie. Tym samym bez problemu
mo¿na je wbudowaæ w maszynach, które dotychczas musia³y
mieæ zabezpieczenia mechaniczne. W ten sposób oszczêdza
siê cenny czas przy ³adowaniu, kontroli i ustawianiu.

SULG-30

Najmniejsza
konstrukcja
£atwa instalacja
£atwe uruchomienie
2 wyjœcia przekaŸników
bezpieczeñstwa

Mistrz œwiata

Komfortowe

Najmniejsza na œwiecie kurtyna œwietlna ochronna w najwy¿szej
kategorii bezpieczeñstwa 4. Przekrój profilu ma wymiary tylko
123 x 19,7 mm. Dwie w¹skie listwy œwietlne i oddzielny
analizator pod³¹czone s¹ cztero¿y³owym kablem
z przygotowanymi z³¹czami wtykowymi.

oprogramowanie

Ochrona d³oni
Pole ochronne o rozdzielczoœci 30 mm (ochrona d³oni)
powstaje miêdzy dwoma listwami œwietlnymi, które s¹
jednoczeœnie modu³ami nadawczymi i odbiorczymi. Mo¿liwa
wysokoœæ pola ochronnego wynosi od 236 do 1804 mm.

Do szczególnie ciê¿kich zastosowañ
Dziêki nadzwyczaj niewielkim wymiarom i masie listew
œwietlnych mo¿na je ³atwo i tanio wbudowywaæ
w maszynach i urz¹dzeniach, które dotychczas musia³y
mieæ zabezpieczenia mechaniczne, a ich koncepcja konstrukcji
nie pozwala³a na zamontowanie kurtyn œwietlnych ochronnych.

Zabezpieczenie IP 67
W po³¹czeniu z obudow¹ ochronn¹ ze stali szlachetnej V2A
listwy œwietlne spe³niaj¹ wymogi zabezpieczenia IP 67,
dlatego szczególnie nadaj¹ siê do monta¿u w strefach
„mokrych” i w przemyœle spo¿ywczym.

SULG-14
Ochrona palców
Dla ochrony palców dostêpny jest ten sam
system, tylko o wiêkszym przekroju profilu
23 x 35 mm i rozdzielczoœci 14 mm.
Mo¿liwa wysokoœæ pola ochronnego
wynosi od 196 do 744 mm.

diagnostyczne
Bezobs³ugowa

SULG A4

Kurtyna œwietlna ochronna kategorii 4

Pe³na integracja
Funkcja mute
Funkcja fix-floating
- blanking
Blokada uruchomienia /
ponownego

Najlepsz¹ ofert¹ dla najwy¿szych wymagañ jest kurtyna
œwietlna ochronna SULG A4. Dostêpny jest komplet
ró¿nych funkcji, a szczególnie funkcja mute i praca
o przymusowym takcie bez urz¹dzeñ dodatkowych.
W ten sposób mo¿na elastycznie ochroniæ ka¿de
niebezpieczne miejsce. Udany design urz¹dzeñ w
po³¹czeniu z wytrzyma³¹ konstrukcj¹ umo¿liwiaj¹
te¿ zastosowanie kurtyn w widocznych miejscach.

uruchomienia
Kontrola stycznika

£atwy monta¿

Praca o przymusowym

Nadajnik i odbiornik dostarczane s¹ z ca³kowicie
zintegrowan¹ elektronik¹. Nie s¹ potrzebne zewnêtrzne sterowniki lub analizatory. Dziêki okr¹g³emu
O
czujnikowi mo¿liwy jest monta¿ w zakresie do 360 .

takcie
Zabezpieczenie IP 67
Du¿a niewra¿liwoœæ
na œwiat³o zewnêtrzne
Mo¿liwoœæ ³¹czenia
kaskadowego
Interfejs diagnostyki
i parametryzacji

Elastyczne zastosowanie
Seria urz¹dzeñ dostêpna jest jako system bazowy
i system z mo¿liwoœci¹ ³¹czenia kaskadowego. Kurtyna
SULG A4 umo¿liwia instalacjê dla ró¿nych zastosowañ
i stref nadzoru, np. jako zabezpieczenie przed wejœciem
za strefê zagro¿enia. Funkcja wygaszania typu „fix”
i „floating” rozszerza spektrum zastosowania.

WskaŸniki LED stanu
Wbudowany analizator

Szczególnie ekonomiczna
Kurtyna SULG A4 pomaga w obni¿eniu kosztów.
Wbudowane funkcje: samoczynny test, blokada
ponownego uruchomienia, kontrola stycznika
i wygaszanie obni¿aj¹ koszty monta¿u.
£atwa obs³uga i elastyczne zastosowanie
wspieraj¹ racjonalne procesy pracy.

Odpornoœæ
Kurtyna SULG A4 spe³nia wymogi zabezpieczenia IP 67,
czyli szczególnie nadaj¹ siê do monta¿u w ciê¿kich
warunkach otoczenia, takich jak zapylenie i woda.

Zapory œwietlne wielowi¹zkowe
Dla zabezpieczenia stref dojœcia kurtyna SULG A4
dostêpna jest równie¿ w wykonaniu z 2, 3 lub 4
wi¹zkami promieni. Prosimy o kierowanie zapytania;
wtedy udzielimy informacji o ró¿norodnych
mo¿liwoœciach zastosowania.

Zapora œwietlna wielowi¹zkowa, 2 – 4 wi¹zki

Po³¹czenie
kaskadowe

Muting

Wbudowane funkcje wielowi¹zkowe
Kurtyna œwietlna ochronna SULG A4 dostêpna jest jako
system bazowy z wyposa¿eniem podstawowym (wersja 1)
lub jako system z mo¿liwoœci¹ ³¹czenia kaskadowego z
dodatkowym pod³¹czeniem. Wersja komfortowa (wersja 2)
zawiera dodatkowo kompletn¹ lub czêœciow¹ funkcjê mute
oraz system pracy o wymuszonym takcie jako zewnêtrzn¹
kontrolê procesow¹.

Wygaszanie

Sprawne wykorzystanie
Specjalna, zajmuj¹ca niewiele miejsca forma sygnalizatora
umo¿liwia optymalne wykorzystanie listwy czujnika
dla danej wysokoœci pola ochronnego.

floating

fix

Zabezpieczenie IP 69 K
W po³¹czeniu z obudow¹ ochronn¹ z
odpornego na uderzenia i pêkanie
tworzywa PMMA kurtyna SULG A4 spe³nia
wymogi zabezpieczenia IP 69 K.
Membrana kompensacji ciœnienia
nie dopuszcza do pokrywania siê
wilgoci¹ wnêtrza obudowy. Tym
samym listwy œwietlne s¹ odporne
na ciœnienia i wodê rozpryskow¹,
nadaj¹ siê do u¿ycia w przemyœle
spo¿ywczym oraz s¹ odporne na
dzia³anie ³ugów i kwasów. To wykonanie
dostêpne jest z polami ochronnymi
o wysokoœci od 330 do 1130 mm.

Diagnostyka
i parametryzacja

Przegl¹d typów
Kurtyny œwietlne ochronne

Dane techniczne
Kategoria bezpieczeñstwa
Zasiêg pola ochronnego

Wysokoœæ pola ochronnego

Rozdzielczoœæ

Czas reakcji
Po³¹czenie kaskadowe

tylko dla rozdziel.30/80 mm tylko dla rozdziel. 14/30 mm

Praca w takcie wymuszonym

Tylko wersja 2

Kontrola stycznika

10 - 100 ms, regulowana

50 - 500 ms, regulowana

50 - 500 ms, regulowana

Blokada uruch./pon. uruch.

Tak

Tak

Tak

Muting - pod³¹czenie lampki

Tylko wersja 2,

za pomoc¹

ca³kowicie zintegrowane

RS-NAGU.1

Muting z zewn¹trz

Tak w wersji 2

Muting - pod³¹czenie czujnika

Tak w wersji 2

Wygaszanie „fix"

Tak

Wygaszanie „floating"
Test zewnêtrzny
Interfejs parametryzacji /
diagnostyki

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak i samoczynny

Tak

Konwerter bus

NSR-0700 (wyp.dodatkowe) NSR-0800 (wyp.dodatkowe) NSR-0800 (wyp.dodatkowe)

Wbudowany analizator

Tak

Tak

Tak

Analizator zewnêtrzny
Wyjœcie bezpieczeñstwa

2 przek.; 250 VAC / 4 A; z pp

Wyjœcie zanieczyszczenia
Napiêcie robocze
Diody wskaŸnikowe LED

Tak

Tak

Pod³¹czenie

Wtyk

Wtyk

Temperatura otoczenia
Wymiary profilu

do
Okr¹g³y,

Zabezpieczenie
Certyfikat
W³aœciwoœci dotycz¹ tylko takiej kombinacji.

Tak

Tak

-10 oC do +50 oC

-10 oC do +50 oC

0 oC do +50 oC

Okr¹g³y,

Okr¹g³y,

Wtyk

49 mm

60 mm

Przegl¹d typów
Kurtyny œwietlne wielowi¹zkowe

Kurtyny œwietlne ochronne
Obudowa ochronna
ze stali V2A

460 i 684 mm

2 wi¹zki: 500 mm

2-wi¹zkowe: 500 mm

2-wi¹zkowe: 500 mm

3-wi¹zkowe: 400 mm

3-wi¹zkowe: 400 mm

4-wi¹zkowe: 300 mm

4-wi¹zkowe: 300 mm

Tak
10-100 ms, regulowana

10-100 ms, regulowana

50-500 ms, regulowana

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

z zewn¹trz, za pomoc¹
RS-NAGU.1

z zewn¹trz, za pomoc¹
RS-NAGU.1

z zewn¹trz, za pomoc¹
RS-NAGU.12

z zewn¹trz, za pomoc¹
RS-NAGU.12

ca³kowicie zintegrowane

tak, (nie dot. wersji z IP 69 K)
tak, (nie dot. wersji z IP 69 K)

tak i samoczynny

tak i samoczynny

Tak

Tak

NSR-0700 (wyp. dodatkowe) NSR-0800 (wyp. dodatkowe)
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wtyki w listwach, zaciski w SULA

Wtyk

Wtyk

Wtyk (kabel: typ IP 69 K)

2 przekaŸniki; zestyki z prowadz. przymus. 250 VAC / 4 A

22-30 VDC lub 10-25 VDC (izolowane galwanicznie)

do
Okr¹g³y,

do

do
Okr¹g³y,

do
Okr¹g³y,

do
Okr¹g³y,
lub

Objaœnienia pojêæ

Kategoria 2

Muting

Kontrola lokalizuje b³¹d w zwi¹zanej
z bezpieczeñstwem czêœci sterownika
kategorii 2; nie uruchamia siê wtedy nowy
cykl. Jednak wyst¹pienie b³êdu miêdzy
kontrolami mo¿e spowodowaæ utratê funkcji
bezpieczeñstwa.

W trybie pracy „Muting” funkcja zabezpieczaj¹ca
optoelektronicznego urz¹dzenia ochronnego
mostkowana jest zgodnie z przeznaczeniem.
Funkcja ta jest potrzebna w celu zadawania lub
odbierania materia³ów ze strefy niebezpiecznej
poprzez automatyczny system transportowy.
Przes³ank¹ dla takiego zmostkowania s¹ co
najmniej 2 aktywne czujniki mutingu i lampka
sygnalizacyjna mutingu.

Kategoria 4
W przypadku zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
czêœci sterownika kategorii 4 b³êdy lokalizowane
s¹ we w³aœciwym czasie, aby nie dosz³o do utraty
funkcji bezpieczeñstwa lub funkcja bezpieczeñstwa
utrzymywana jest pomimo zaistnia³ego b³êdu.
Blokada uruchomienia
Blokada uruchomienia jest to urz¹dzenie, które
powoduje, ¿e aktywne optoelektroniczne
urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce przechodzi w stan
blokady, je¿eli zostanie w³¹czone lub przerwane
i ponownie w³¹czone zasilanie elektryczne
urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego.
Blokada ponownego uruchomienia
Blokada ponownego uruchomienia jest to
urz¹dzenie uniemo¿liwiaj¹ce automatyczne
ponowne uruchomienie maszyny po przerwaniu
i ponownym uruchomieniu pola ochronnego
w trakcie niebezpiecznego cyklu maszyny lub
po zmianie rodzaju pracy albo rodzaju
uruchomienia maszyny.
Tryb ochronny
W tym rodzaju pracy uruchomienie wyjœcia
steruj¹cego nastêpuje samoczynnie po
zakoñczeniu przerwy pola ochronnego.
Tryb pracy „Jeden takt”
W przypadku cyklicznego procesu roboczego
maszyna uruchamiana jest automatycznie
przez optoelektroniczne urz¹dzenie ochronne
po jednorazowym przerwaniu pola
ochronnego (np. zadawanie do maszyny).
Ka¿da kolejna ingerencja w urz¹dzeniu
ochronnym powoduje wydanie rozkazu
stopu.
Tryb pracy „Dwa takty”
W przypadku cyklicznego procesu roboczego
maszyna uruchamiana jest automatycznie
przez optoelektroniczne urz¹dzenie ochronne
po dwukrotnym przerwaniu pola ochronnego
(np. pobranie czêœci i zadawanie do maszyny).
Ka¿da kolejna ingerencja w urz¹dzeniu
ochronnym powoduje wydanie
rozkazu stopu.

Czujniki mutingu
Czujniki mutingu dokonuj¹ rozró¿nienia miêdzy
ludŸmi i transportowanym materia³em. Po
aktywowaniu czujników mutingu równolegle w
czasie lub w przewidzianej kolejnoœci funkcja
zabezpieczaj¹ca optoelektronicznego urz¹dzenia
ochronnego jest mostkowana. Wtedy
transportowany materia³ mo¿e byæ zadany do
strefy niebezpiecznej bez unieruchamiania
maszyny. Czujnikami mutingu mog¹ byæ czujniki
refleksyjne, czujniki indukcyjne i prze³¹czniki
mechaniczne.
Lampka sygnalizacyjna mutingu
W przypadku zastosowania funkcji mutingu
nale¿y zainstalowaæ sygnalizator œwietlny stanu
mutingu o minimalnej powierzchni œwiecenia
2
2
1 cm i minimalnej sile œwiecenia 200 cd/m .
Kontrola pod³¹czonych lampek zapewnia
prawid³owe wykonanie funkcji ostrzegawczej
przez sygnalizator podœwietlany mutingu.
Wygaszanie „fix”
Znajduj¹ce siê w polu ochronnym czêœci nie
ruchome mog¹ zostaæ wygaszone. Mo¿na
dowolnie wybraæ strefê sta³ego wygaszenia
w polu ochronnym.
Wygaszanie „floating”
Funkcja ta umo¿liwia dowolne wygaszanie
czêœciowych stref w polu ochronnym. Tym
samym w przypadku przemieszczania siê
materia³u w polu ochronnym, np. wylotu materia³u
lub sterowanego procesowo przemieszczania
materia³u mo¿liwe jest przerwanie pola
ochronnego bez wy³¹czania wyjœæ
optoelektronicznego urz¹dzenia ochronnego.
Kontrola stycznika
Kontrola stycznika sprawdza przed ka¿dym
uruchomieniem wyjœæ steruj¹cych, czy odpad³
ostatni zasterowany stycznik. Tylko wtedy
mo¿liwe jest ponowne uruchomienie.

Kurtyny œwietlne
Kurtyny œwietlne ochronne kategorii 2
Listwy œwietlne SULG 2
Wys. pola
Rozdziel.
ochronn.
(mm)
(mm)

Oznaczenie artyku³u
Zasiêg: 0,3 - 6,0 m

Rozdzielczoœæ
(mm)

Zasiêg: 4,0 - 14,0 m

Oznaczenie artyku³u
Zasiêg: 0,3 - 6,0 m

Zasiêg: 4,0 - 14,0 m

SULG 2, jednostki bazowe z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia kaskadowego
Wys. pola
Rozdziel.
ochronn.
(mm)
(mm)

Oznaczenie artyku³u
Zasiêg: 0,3 - 6,0 m

Rozdziel.
(mm)

Oznaczenie artyku³u
Zasiêg: 0,3 - 6,0 m

Wys. pola
Rozdziel.
ochronn.
(mm)
(mm)

Oznaczenie artyku³u
Zasiêg: 0,3 - 6,0 m

Rozdziel.
(mm)

Oznaczenie artyku³u
Zasiêg: 0,3 - 6,0 m

Zakres dostawy SULG 2: 2 listwy œwietlne, zestaw do mocowania,
prêt kontrolny, instrukcja instalacji
Wymagane wyposa¿enie dodatkowe:
- 2 kable ³¹cz¹ce dla jednostek „stand alone" i jednostek bazowych, d³ugoœæ
5 m lub 10 m
- kabel ³¹cz¹cy dla systemów z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia kaskadowego,
d³ugoœæ 0,3 m
Wyposa¿enie dodatkowe dla rozszerzonych funkcji:
- Konwerter Bus do instalacji dodatkowych funkcji, takich jak kontrola stycznika,
wygaszanie „fix" i dla diagnostyki
- Sterowanie funkcji „muting"
Konwerter Bus wypo¿yczamy równie¿ do jednorazowych zastosowañ.
W sprawie dalszych wersji kurtyn œwietlnych ochronnych kategorii 2 nale¿y
przes³aæ do nas zapytanie.

Kurtyny œwietlne ochronne kategorii 4, kompletne systemy
SULG-14, ochrona palców
Wys. pola
Rozdziel.
ochronn.
(mm)
(mm)

SULG-30, ochrona d³oni
Oznaczenie artyku³u

Zasiêg: 0,2 - 3,5 m

Zasiêg: 3,5 - 5,0 m

Wys. pola
ochronn.
(mm)

Rozdzielczoœæ
(mm)

Kompletne systemy, zawieraj¹ce:
2 listwy œwietlne, modu³ analizuj¹cy, prêt kontrolny,
2 kable ³¹cz¹ce 5 m,
Zestaw elementów do zamocowania

SULG-30 IP 67 kategorii 4, wariant V2A
Wys. pola
Rozdziel.
ochronn.
(mm)
(mm)

Oznaczenie artyku³u
Zasiêg: 0,2 - 3,5 m

Listwy z diodami LED stanu

Oznaczenie artyku³u
Zasiêg: 0,2 - 3,5 m

Zasiêg: 3,5 - 5,0 m

Kurtyny œwietlne ochronne kategorii 4
SULG A4
Wersja 1 - Standard
Wys. pola
ochronn.
(mm)

Rozdziel.
(mm)

Wersja 2 - Komfort

Oznaczenie artyku³u
Zasiêg: 0,3 - 7,0 m

Zasiêg: 0,3 - 7,0 m

Wersja 1 - Standard
Wys. pola
ochronn.
(mm)

Rozdziel.
(mm)

Wersja 2 - Komfort

Oznaczenie artyku³u
Zasiêg: 0,3 - 18,0 m

Zasiêg: 0,3 - 18,0 m

Wys. pola
ochronn.
(mm)

Rozdziel.
(mm)

Oznaczenie artyku³u

Wys. pola
ochronn.
(mm)

Rozdziel.
(mm)

Oznaczenie artyku³u

SULG A4 standard, jednostki bazowe z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia kaskadowego
Wys. pola
ochronn.
(mm)

Rozdziel.
(mm)

Oznaczenie artyku³u

Wys. pola
ochronn.
(mm)

Rozdziel.
(mm)

Oznaczenie artyku³u

Zasiêg: 0,3 - 7,0 m

Zasiêg: 0,3 - 18,0 m

Wys. pola
ochronn.
(mm)

Rozdziel.
(mm)

Oznaczenie artyku³u

Wys. pola
ochronn.
(mm)

Rozdziel.
(mm)

Oznaczenie artyku³u

Zasiêg: 0,3 - 7,0 m

Zasiêg: 0,3 - 18,0 m

Zasiêg: 0,3 - 7,0 m

Zasiêg: 0,3 - 18,0 m

SULG A4 standard, jednostki do rozbudowy, dla jednostek bazowych z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia kaskadowego
Wys. pola
ochronn.
(mm)

Rozdziel.
(mm)

Oznaczenie artyku³u

Wys. pola
ochronn.
(mm)

Rozdziel.
(mm)

Oznaczenie artyku³u

Zasiêg: 0,3 - 7,0 m

Zasiêg: 0,3 - 18,0 m

Wys. pola
ochronn.
(mm)

Rozdziel.
(mm)

Oznaczenie artyku³u

Wys. pola
ochronn.
(mm)

Rozdziel.
(mm)

Oznaczenie artyku³u

Zasiêg: 0,3 - 7,0 m

Zasiêg: 0,3 - 18,0 m

Wys. pola
ochronn.
(mm)

Rozdziel.
(mm)

Oznaczenie artyku³u

Wys. pola
ochronn.
(mm)

Rozdziel.
(mm)

Oznaczenie artyku³u

Zasiêg: 0,3 - 7,0 m

Zasiêg: 0,3 - 18,0 m

Zakres dostawy SULG A4: 2 listwy œwietlne, zestaw do mocowania, prêt kontrolny, instrukcja instalacji
Wymagane wyposa¿enie dodatkowe: 2 kable ³¹cz¹ce dla jednostek „stand alone" i jednostek bazowych, d³ugoœæ 5 m lub 10 m, kabel ³¹cz¹cy dla
systemów z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia kaskadowego, d³ugoœæ 0,8 m

Kurtyny œwietlne ochronne kategorii 4
SULG A4 IP 69 K w obudowie ochronnej
Wysokoœæ pola
ochronnego
(mm)

Rozdzielczoœæ
(mm)

Oznaczenie artyku³u
Zasiêg: 0,3 - 7,0 m

Wysokoœæ pola
ochronnego
(mm)

Rozdzielczoœæ
(mm)

Oznaczenie artyku³u
Zasiêg: 0,3 - 18 m

Zapory œwietlne wielowi¹zkowe kategorii 2
Wersja z pojedyncz¹ wi¹zk¹
i lustrem do zmiany kierunku wi¹zki

Wersja standardowa
Iloœæ
wi¹zek

Oznaczenie artyku³u
Zasiêg: 0,3 - 6,0 m

Iloœæ
wi¹zek

Oznaczenie artyku³u

Iloœæ
wi¹zek

Zasiêg: 5,0 - 30,0 m

Oznaczenie artyku³u
Zasiêg: 0,3 - 6,0 m

Zapory œwietlne wielowi¹zkowe kategorii 4
Wersja Komfort (muting)

Wersja standardowa
Iloœæ
wi¹zek

Oznaczenie artyku³u
Zasiêg: 0,3 - 18,0 m

Iloœæ
wi¹zek

Oznaczenie artyku³u
Zasiêg: 8,0 - 40,0 m

Wersja z obudow¹ ochronn¹ IP 69 K
Oznaczenie artyku³u

Zakres dostawy:

Rozstaw
wi¹zek mm

Iloœæ
wi¹zek

Zasiêg
m

2 listwy œwietlne, zestaw do mocowania, instrukcja instalacji

Wymagane wyposa¿enie
2 kable ³¹cz¹ce, d³ugoœæ 5 m lub 10 m
dodatkowe:

Iloœæ
wi¹zek

Oznaczenie artyku³u
Zasiêg: 0,3 - 18,0 m

Wyposa¿enie
dodatkowe

Wyposa¿enie dodatkowe kurtyn œwietlnych ochronnych
SULG 2, wyposa¿. dodat., nie wchodzi w zakres dostawy listew œw. (nie dotyczy MS-1000)
Oznaczenie artyku³u

Wykonanie
Kabel pod³¹czeniowy nadajnik - odbiornik M12, 8-¿y³owy, 5,0 m
Kabel pod³¹czeniowy nadajnik - odbiornik M12, 8-¿y³owy, 10,0 m
Kabel pod³¹czeniowy nadajnik - odbiornik M12, 8-¿y³owy, 20,0 m
Kabel ³¹cz¹cy dla systemów kaskadowych: 0,3 m
4 szt. k¹towniki monta¿owe
2 szt. k¹towniki monta¿owe do zamocowania centralnego
Konwerter Bus z modu³em DIAG, oprogramowanie, kabel pod³¹czeniowy

SULG A4, wypos. dodat., nie wchodzi w zakres dostawy listew œw. (nie dotyczy MS-1030)
Wykonanie

Oznaczenie artyku³u

Kabel pod³¹czeniowy nadajnika M12, 4-¿y³owy, 5,0 m
Kabel pod³¹czeniowy nadajnika M12, 4-¿y³owy, 10,0 m
Kabel pod³¹czeniowy nadajnika M12, 4-¿y³owy, 20,0 m
Kabel ³¹cz¹cy nadajnika dla systemów kaskadowych: 0,8 m
Kabel pod³¹czeniowy odbiornika M12, 8-¿y³owy, 5,0 m
Kabel pod³¹czeniowy odbiornika M12, 8-¿y³owy, 10,0 m
Kabel pod³¹czeniowy odbiornika M12, 8-¿y³owy, 20,0 m
Kabel ³¹cz¹cy odbiornika dla systemów kaskadowych: 0,8 m
Modu³ do diagnozy i parametryzacji, oprogramowanie, kabel pod³¹czeniowy nad. i odb.
Zestaw do ustawiania laserowego, laser i adapter dla profilu A4/MSA4
Laser, klasa 2, z w³asnym zasilaniem
Adapter dla profilu A4/MSA4
Zestaw amortyzatorów, 8 odbojników 15 x 20 mm, zestaw do zamocowania M5 x 10
4 szt. k¹towniki monta¿owe
2 szt. k¹towniki monta¿. do zamoc. bocznego, z wpustami przesuw. w rowku profilowym
Obud. ochr. z nó¿k¹ stand., do monta¿u na zewn., H=1114 mm, dla zapór œwietl. 2-wi¹zk.
Obud. och. z nó¿k¹ stand., do monta¿u na zewn., H=1334 mm, dla zapór œwietl. 3- i 4-wi¹z.
Wykonanie

Oznaczenie artyku³u
Wy³¹cznik awaryjny kategorii 4
Zasilacz 1 A
Zasilacz 2 A

Sterownik mutingu kat. 4, wyjœcie pó³przewodnikowe
Sterownik mutingu kat. 2, wyjœcie pó³przewodnikowe
Sterownik mutingu kat. 4, wyjœcie przekaŸnikowe
Sterownik mutingu i taktowania, 1 i 2 takty

Lampki sygnalizacyjne
Wykonanie

Oznaczenie artyku³u

2-kana³owa, czerwono-zielona, 24 VDC, œwiat³o sygnalizacyjne ci¹g³e, 7 - 10 W
Lampka dla funkcji mutingu z diod¹ LED Block Vario, ¿ó³ta, bez nadzoru, D = 50 mm,
wraz z kablem pod³¹czeniowym z 3-biegunowym wtykiem M8
Kabel pod³¹czeniowy lampki dla funkcji mutingu

Czujniki mutingu
Wykonanie

Oznaczenie artyku³u
Czujnik refleksyjny o zasiêgu 2 m
Reflektor
Kabel ³¹cz¹cy czujnika mutingu
Rozdzielacz Y M8

Kolumna lustrzana kompakt dla zapór œwietlnych wielowi¹zkowych
Wykonanie

Oznaczenie artyku³u

Kolumna pionowa z wbudowanymi 2 lustrami do nawrotu kierunku promieni
Kolumna pionowa z wbudowanymi 3 lustrami do nawrotu kierunku promieni
Kolumna pionowa z wbudowanymi 4 lustrami do nawrotu kierunku promieni

Membrana kompensacyjna ciœnienia
Oznaczenie artyku³u

Wykonanie
Membrana kompensacyjna ciœnienia dla SULG 2
Membrana kompensacyjna ciœnienia dla SULG A4

Lustro do nawrotu kierunku promieni, seria A
wraz z zestawem monta¿owym

Lustro do nawrotu kierunku promieni, seria M
wraz z zestawem monta¿owym

Oznaczenie artyku³u Wysokoœæ lustra mm

Oznaczenie artyku³u Wysokoœæ lustra mm

Zestaw monta¿owy dla lustro do nawrotu kierunku
promieni i kurtyny œwietlnej wraz z nó¿k¹

K¹townik mocuj¹cy stojaka monta¿owego MST

Oznaczenie
artyku³u

Wysokoœæ
konstrukcyjna mm

Oznaczenie artyku³u

Wysokoœæ konstrukcyjna mm
2 szt. k¹tow. monta¿. dla kurtyny œw. SULG A4
2 szt. k¹tow. monta¿. dla kurtyny œw. SULG 2

Oznaczenie artyku³u

Lustro do nawrotu kierunku promieni dla SULG2-TRU
wraz z zestawem monta¿owym
Oznaczenie artyku³u Wysokoœæ lustra mm

Serwis

Serwis oznacza maksymalne bezpieczeñstwo
i niezak³ócone procesy produkcyjne
Zespó³ doœwiadczonych in¿ynierów udzieli Pañstwu wsparcia we wszystkich
sprawach zwi¹zanych z technik¹ bezpieczeñstwa. Prosimy skorzystaæ
z naszych kompetencji i doœwiadczeñ.
Doradztwo w zakresie techniki bezpieczeñstwa
Fachowe planowanie dzia³añ
Profesjonalna dokumentacja
Wsparcie
Szkolenia

Certyfikacja symbolem CE
Znaczny wzrost zainteresowania rozwi¹zaniami w dziedzinie
bezpieczeñstwa, a tak¿e ustawowe przepisy wymagaj¹
zwiêkszonej uwagi od konstruktorów, in¿ynierów i innych
osób zajmuj¹cych siê bezpieczeñstwem pracy przy maszynach.
Umo¿liwiamy Pañstwu wykorzystanie naszej wiedzy technicznej przy:
wykonywaniu i dokumentowaniu analiz zagro¿eñ zgodnie
z dyrektyw¹ w sprawie maszyn 89/392/WE
ocenie ryzyka, a nastêpnie przy planowaniu dzia³añ
sporz¹dzaniu dokumentacji technicznej oraz dokumentacji
zbiorczej a¿ do gotowego do podpisania oœwiadczenia
o zgodnoœci z przepisami UE.

Planowanie – kontrola – pomiary
Razem z Pañstwem rozwijamy praktyczne koncepcje
rozwi¹zañ i pomagamy przy wdra¿aniu przepisów z dziedziny
techniki bezpieczeñstwa.
Doradztwo techniczne przy integracji kurtyn œwietlnych
ochronnych w maszynach
Szczegó³owe planowanie zabezpieczaj¹cych /
elektronicznych uk³adów sterowania
Kontrole przez specjalistów i odbiory naszych bezdotykowych
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych (BWS)
Pomiary czasów reakcji maszyn z napêdem silnikowym
Firma Sitron Sensor jest cz³onkiem nastêpuj¹cych organizacji:
BVT

-

Federalne Zrzeszenie Producentów Bram i Kooperantów
w Bran¿owym Zwi¹zku Przemys³owym
Bran¿owy Zwi¹zek ds. Sensoryki
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