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Heeft u beveiligingstechnologie nodig? Iedereen die met machines, geautomatiseerde systemen of robots werkt, is zich vaak niet 
bewust van de gevaren die daarmee verbonden zijn. De mogelijke impact op de gezondheid van elke gebruiker kan echter desas-
treus zijn. Zoals zo vaak is voorkomen beter dan genezen! Dat kan met de juiste veiligheidstechnologie. Waarom veiligheidslicht-
gordijnen de beste oplossing bieden en wat de belangrijke selectiecriteria en installatie-instructies zijn, leest u hier.

Waarom is beveiliging van gevaarlijke plaatsen met een veiligheidslichtgordijn zo belangrijk?

Wat zijn veiligheidslichtgordijnen en hoe werken ze?

Gevaren, verbonden met machines kunnen bijna overal in productie-
processen opduiken. Een bijzonder hoog risico brengen bijv. persen, 
snij-, buig- en stansmachines met zich mee. Zonder passende 
 veiligheidsmaatregelen bestaat het risico dat gebruikers heel snel in 
contact komen met bewegende machineonderdelen. De gevolgen: 
snijwonden, kneuzingen, breuken, verstuikingen of zelfs nog erger.

Om te voorkomen dat dit kan gebeuren, is een veilige detectie  
van vingers, handen en andere ledematen die gevaarlijke zones 
binnengaan, van essentieel belang. Zo kan de automatische 
 uitschakeling van gevaarlijke machinebewegingen worden gereali-
seerd. Veiligheidslichtgordijnen zijn hiervoor een ideale oplossing!

Veiligheidslichtgordijnen behoren tot de opto-elektronische veiligheidssensoren. Ze 
bestaan uit een zender en een ontvangsteenheid en lijken qua functie op eenweg-
fotocellen uit de serie fotocellen / lichttasters, die met name worden gebruikt voor 
positieherkenning. 
In tegenstelling tot gewone fotocellen zendt een veiligheidslichtgordijnzender  echter 
een bundel lichtstralen met gedefinieerde afstanden naar de ontvangstmodule. 
Hierdoor ontstaat een virtuele en zeer kleinmazige barrière voor de afbakening en 
beveiliging van gevaarlijke zones. Wanneer nu vingers, handen of andere  ledematen 
door deze barrière dringen en de lichtstralen worden onderbroken, dan kunnen 
de  bewegingen die een gevaar vormen, automatisch worden uitgeschakeld. Dit 
 verklaart waarom veiligheidslichtgordijnen behoren tot aanrakingsvrije elektrische 
beveiligingssystemen (ESPE).

Afb. 1: Het letselrisico in productieprocessen is zeer hoog.

Afb. 2: Veiligheidslichtschermen bestaan uit een zender  
en een ontvangereenheid. 
Voorbeeld: Datalogic 957901130 - SG4-30-030-OO-E

Een ander belangrijk verschil met standaard fotocellen is dat veiligheidslichtgordijnen, als veiligheidssensoren, overeenkomstige veiligheids-
technologie of eigenschappen hebben om onverwachte storingen te voorkomen. Ze hebben bijvoorbeeld redundante OSSD-uitgangen die 
schakeltoestanden doorgeven aan overeenkomstige veiligheidsbesturingen of veiligheidsschakelapparatuur. De afkorting OSSD staat voor 
“Output Signal Switching Devise”. Deze uitgangen zenden periodieke testpulsen uit om mogelijke kortsluitingen op te sporen. Bovendien 
beschikken veiligheidslichtgordijnen over zelftestfuncties, die ook systeemfouten tegengaan.

VEILIGHEIDSLICHTGORDIJNEN  
Nuttige informatie, keuzehulp &  
installatietips

Voortgezet >

Veiligheidslichtgordijnen: compacte gidsAutomation24 – Whitepaper



   |   2

Wat zijn de selectiecriteria voor uw juiste veiligheidslichtgordijn?

Veiligheidslichtgordijnen vs. Veiligheidslichtschermen

Criteria Beschrijving

 Resolutie

Beschrijft de afstand tussen de lichtstralen. Dit 
bepaalt welk lichaamsdeel op betrouwbare wijze 
kan worden gedetecteerd.
Vingerbescherming: 14 mm
Handbescherming: 30 mm

�Beschermende 
veldhoogte

Staat voor de hoogte van het gebied dat door het 
veiligheidslichtgordijn moet worden beschermd. 
Deze is afhankelijk van de afmeting van het toe-
gankelijke gevarengebied. 

�Type  
bescherming

Geeft informatie over de interne structuur van 
het lichtgordijn als beveiliging tegen  onverwachte 
storingen. Er wordt met name onderscheid 
 gemaakt tussen veiligheidslichtgordijnen type 2 en 
type 4 (zelden type 3).

Hoe hoger het type, hoe hoger het prestatieniveau 
(Performance Level, PL) waaraan kan worden 
 voldaan volgens de norm DIN EN ISO 13849.
Type 4-lichtgordijnen voldoen aan de vereisten 
tot PLe.
Tegenwoordig hebben type 4-lichtgordijnen zich 
bewezen als de norm en worden lagere typen licht-
gordijnen steeds meer van de markt verdrongen.

���Bereik  
(optioneel)

Beschrijft de maximale afstand tussen zender en 
ontvanger. Het maximale bereik van de meeste 
veiligheidslichtgordijnen is echter meestal zo groot 
dat het in zeer weinig toepassingen een rol speelt. 
Daarom spreekt men van optioneel criterium.

De selectie van een passend veiligheidslichtgordijn is heel eenvoudig. U hoeft hierbij alleen rekening te houden met deze drie of vier 
 selectiecriteria:

Wist u dat? Niet zelden wordt ten onrechte gedacht dat de begrippen veiligheidslichtgordijnen en veiligheidslichtschermen synoniemen van 
elkaar zijn. Dat is echter niet zo. Hoewel ze uiterlijk nauwelijks van elkaar verschillen, zijn er toch essentiële verschillen met betrekking tot 
hun kenmerken en geschikte toepassingsgebieden.

Er zijn nog andere ontwerpkenmerken waarin veiligheids-
lichtgordijnen kunnen verschillen. Daartoe behoren bijvoorbeeld 
een uiterst smal type of het wegvallen van een dode zone. Deze 
onderscheidende kenmerken zijn echter voor zeer weinig indus-
triële toepassingen relevant. In de meeste gevallen is het gebruik 
van lichtgordijnen met standaardfuncties volkomen toereikend.

Een van de belangrijkste verschillen is de resolutie. Terwijl 
licht gordijnen een bundel lichtstralen op kleine afstand creëren, 
 creëren lichtschermen gewoonlijk slechts twee tot vier lichtstralen 
op aanzienlijk grotere afstanden. 

Dit komt omdat ze zijn ontworpen voor verschillende doeleinden. 
Terwijl veiligheidslichtgordijnen op gevaarlijke plaatsen worden 
gebruikt voor detectie van vinger- en handbescherming, worden 
lichtschermen gebruikt voor de veiligheid van grotere gebieden. 
Hierbij kan een lichaam worden gedetecteerd met minder licht-
stralen.

Rijkweite Zender Ontvanger

Veiligheidsveld-
hoogte

Resolu�e

Dood-bereik

Veiligheidsveld

Statusweergave

Stroomaanslui�ng Stroom- & OSSD-aanslui�ng

Afb. 3: Veiligheidslichtgordijn – constructie en selectiecriteria

Afb. 4: Beveiliging van gevaarlijke plaatsen met een veiligheidslichtgordijn 
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Veiligheidslichtgordijnen vs. Veiligheidslichtschermen

Hoe installeert en controleert u op de juiste wijze veiligheidslichtgordijnen? 

Zonebescherming wordt vaak toegepast in de logistiek. In dit 
 verband is ook mute een belangrijke gevraagde eigenschap, die 
het mogelijk maakt om lichtschermen tijdelijk te overbruggen om 
bijvoorbeeld pallets uit de gevarenzone te rijden zonder dat daar-
bij systeemprocessen tot stilstand worden gebracht. Direct na het 
 pallettransport wordt het lichtscherm opnieuw  geactiveerd om 
 personen die de gevarenzone betreden weer te kunnen  detecteren.

De beveiliging van gevaarlijke plaatsen met lichtgordijnen hebben 
in de meeste gevallen geen mute-functie, omdat hier materiaal-
transport uit de gevarenzone zelden noodzakelijk is.

Voordat veiligheidslichtgordijnen kunnen worden gebruikt, is het belangrijk dat eerst het gordijn goed wordt geïnstalleerd en vervolgens de 
werking wordt gecontroleerd.

De keuze van de juiste minimumafstand 
Een zeer belangrijk punt is de handhaving van de correcte minimumafstand tussen het lichtgordijn en de gevarenzone. De voorschriften 
hiervoor zijn duidelijk omschreven in de norm DIN EN ISO 13855.

Afb. 5: Zonebescherming met veiligheidslichtschermen 

Afb. 6: Lichtgordijn-veiligheidsafstand: volgens DIN EN ISO 
13855 moet een minimumafstand worden aangehouden

A

S

A = Gefahrenbereich

S = 2000 (t1 + t2) + 8 (d - 14)
Bei S = 100–500 mm, gilt:

S = 1600 (t1 + t2) + 8 (d - 14)
Bei S > 500 mm, gilt:

S = Mindestsicherheitsabstand

S = minimale veiligheidsafstand
A = gevarenzone

S = K * (t1 + t2) + C 

Rekenformule lichtgordijn-veiligheidsafstand:

S = min. veiligheidsafstand

K = toenaderingssnelheid

t1 = reactietijd van het lichtgordijn

t2 = reactietijd van de machine tot stilstand

C = maximale afstand van een onbekende beweging achter lichtgordijn

K en C zijn daarbij standaarden.

K als toenaderingssnelheid (grijpsnelheid) = 2.000 mm/s,
         wanneer de uitkomst van deze formule meer dan 500 mm is,  

mag K = 1.600 mm/s (stapsnelheid) worden gebruikt

C is 8 * (resolutie (d) – 14 mm) 
         d. h. bij gebruik van een 14mm-lichtgordijn is C = 0 mm 

en bij een 30 mm-lichtgordijn is C = 128 mm

Bij lichtgordijnen met 30 mm-resolutie: S = 2.000 mm/s * (t1+t2) + 128 mm

Bij lichtgordijnen met 14 mm-resolutie: S = 2.000 mm/s * (t1+t2) 

Hieruit kunnen de volgende formules worden afgeleid:
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Met lichtgordijnen beschermt u uzelf en uw medewerkers 

U weet nu hoe belangrijk een goede beveiliging van gevaarlijke 
 plekken is en waarom met name veiligheidslichtgordijnen hier een 
zeer goede oplossing bieden. In veel onlineshops vindt u  uitvoeringen 
voor elke behoefte en elk budget. Voor de meeste toepassingen zijn 
basislichtgordijnen voldoende. Automation24 biedt bijvoor beeld: 
de producten van Datalogic voor standaardtoepassingen. Deze met 
zeer aantrekkelijke prijzen en snelle levering. 

Veiligheidstechnologie mag geen luxe zijn. Ga verstandig om met 
de gezondheid van u of uw medewerkers en vertrouw voor uw 
bescherming op betrouwbare veiligheidslichtschermen! Met deze 
compacte gids bent u nu optimaal voorbereid om: het juiste veilig-
heidslichtgordijn voor uw toepassing te kiezen en volgens de voor-
schriften installeren.

Uitlijnhulp
Aangezien de door het lichtgordijn uitgezonden lichtstralen niet 
zichtbaar zijn, kan het uitlijnen van zender en ontvanger over 
 grotere afstanden zeer moeilijk zijn. Laserpointers op de zender 
kunnen hierbij helpen. 

Trillingsbescherming
Veiligheidslichtgordijnen zijn ontworpen om machines uit te 
 schakelen zodra de door de zender uitgezonden lichtbundel de 
ontvanger niet meer kan bereiken. Dit is echter hinderlijk bij sterk 
trillende machines, omdat de trilling ertoe kan leiden dat zender 
en ontvanger mogelijk korte tijd niet meer in lijn zijn met elkaar. 
 Trillingsbelaste toepassingen vereisen daarom het gebruik van 
 speciale trillingsdempers om valse signalen te voorkomen. 

Anti-omzeiling
Bij de juiste installatie van een veiligheidslichtgordijn is het absoluut noodzakelijk dat ledematen die gevaarlijke zones binnengaan, zonder 
uitzondering worden gedetecteerd. Voorwaarde hiervoor is de juiste keuze van de geschikte beschermende veldhoogte, zodat het zelfs niet 
mogelijk is voorbij het lichtgordijn in de gevarenzone te komen.

Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat niemand zich onopgemerkt achter het lichtgordijn kan bevinden. Daarom is de extra installatie 
van een horizontaal lichtgordijn absoluut noodzakelijk als de veiligheidsafstand bij gebruik zeer groot moet zijn. 

Hoe installeert en controleert u op de juiste wijze veiligheidslichtgordijnen? 

Dagelijkse functietesten met teststaafjes
Vertrouwen is goed, controle is beter. Dat geldt ook bij veiligheids-
lichtgordijnen! Om de correcte werking te controleren en het  risico 
van aansprakelijkheid in geval van een defect te verminderen, 
wordt een dagelijkse functietest van elk veiligheidslichtgordijn aan-
bevolen. 

Hiervoor wordt een teststaaf door het beschermingsveld  gehaald 
om de juiste onderbreking van de lichtgordijn-bundels te 
 controleren. De teststaaf moet daarbij de diameter hebben van de 
resolutie van het desbetreffende lichtgordijn.

  automation24.nl  info@automation24.nl   +31 (0) 33 799 93 77 
 00800 24 2011 24 (free)

Juiste montage vs. ontoelaatbare installatie:

Afb. 7: Installatie bij een 
geringe veiligheidsafstand 

Fig. 7.1: Het mag niet 
mogelijk zijn om voorbij 
een veiligheidslichtgordijn 
te reiken.

Afb. 8: Bij een zeer grote veilig-
heidsafstand is de horizontale 
installatie van een veiligheids-
lichtgordijn vereist.

 Afb. 8.1: Een onopgemerkt 
verblijf achter het lichtgordijn 
mag niet mogelijk zijn. 
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