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Czy wiesz, że możesz potrzebować czujników z zakresu techniki bezpieczeństwa? Ludzie pracujący z i na maszynach,  zautomatyzowanych 
instalacjach lub robotach często nie są świadomi powiązanych z tym zagrożeń. Istnieje wiele niebezpieczeństw, z którymi mają do 
czynienia tego rodzaju użytkownicy. Bardzo często najlepszą ochroną jest prewencja! W takiej sytuacji potrzebna jest  dopasowana 
technika bezpieczeństwa. Dlaczego kurtyny świetlne bezpieczeństwa są idealnym rozwiązaniem? Jakie ważne kryteria wyboru  
i  wskazówki instalacyjne należy uwzględnić? Dowiesz się tego z naszego poradnika.

Dlaczego należy zabezpieczyć miejsca niebezpieczne kurtynami świetlnymi?

Co to są kurtyny świetlne bezpieczeństwa i jak działają?

Sytuacje niebezpieczne w pracy z maszynami niestety zdarzają się 
w procesach produkcyjnych. Szczególnie duże ryzyko występuje 
w obszarach prac ręcznych i kontrolnych, na przykład przy pracy z 
prasami, maszynami do cięcia, gięcia i wybijania. Bez odpowiednich 
środków bezpieczeństwa może się zdarzyć, że użytkownik dotknie 
poruszających się części maszyny. Skutki są często bardzo dotkliwe: 
rany cięte, zmiażdżenia, złamania, skręcenia to tylko niektóre z nich. 

Aby im zapobiec, konieczne jest niezawodne rozpoznawanie 
palców, dłoni i innych kończyn, które mogą trafić do  obszarów 
 niebezpiecznych. W ten sposób można zautomatyzować 
wyłączanie ruchów maszyny, które stanowią niebezpieczeństwo. 
Kurtyny świetlne bezpieczeństwa stanowią idealne rozwiązanie!

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa zaliczają się do optoelektronicznych czujników 
bezpieczeństwa. Składają się z nadajnika i odbiornika i w zasadzie działania są  podobne 
do bramek świetlnych z obszaru czujników fotoelektrycznych, które są stosowane do 
rozpoznawania położenia.
W przeciwieństwie do standardowych bramek świetlnych, z nadajnika do odbiornika 
kurtyny świetlnej bezpieczeństwa przesyłanych jest wiele wiązek świetlnych w 
 zdefiniowanych odstępach. W ten sposób powstaje wirtualna, bardzo gęsta  bariera 
do wydzielenia lub zabezpieczenia obszarów niebezpiecznych. Kiedy tylko palce, 
dłonie lub inne kończyny znajdą się w obszarze bariery i przerwą wiązki świetlne, ruchy 
maszyny, które stwarzają zagrożenie zostają automatycznie zatrzymane. Wyjaśnia 
to, dlaczego kurtyny świetlne bezpieczeństwa należą do działających bezdotykowo 
środków bezpieczeństwa.

Rys. 1: Zagrożenie urazami w procesach produkcyjnych jest bardzo wysokie.

Rys. 2: Kurtyny świetlne bezpieczeństwa składają się  
z zespołu nadajnika i odbiornika.  
Przykład: Datalogic 957901130 - SG4-30-030-OO-E

Kolejną ważną różnicą w stosunku do standardowych bramek świetlnych jest to, że kurtyny świetlne bezpieczeństwa jako czujniki 
bezpieczeństwa dysponują odpowiednią techniką bezpieczeństwa lub własnościami do unikania nieoczekiwanych awarii. I tak mają one 
na przykład nadmiarowe wyjścia OSSD, które przekazują dalej stany przełączenia na odpowiednie sterowniki bezpieczeństwa lub aparaturę 
łączeniową bezpieczeństwa. OSSD to skrót od „Output Signal Switching Device“. Wyjścia te przesyłają okresowo impulsy testowe w 
celu wykrycia możliwych zwarć. Kurtyny świetlne bezpieczeństwa dysponują także funkcjami automatycznego testowania, które także 
przeciwdziałają awariom systemu.
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Jakie są kryteria doboru kurtyny bezpieczeństwa dopasowanej do Twojej aplikacji?

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa a siatki (bariery) świetlne bezpieczeństwa

Kryteria Opis

 Rozdzielczość

Opisuje odstęp między wiązkami świetlnymi. W 
ten sposób definiuje się, jaka część ciała może być 
niezawodnie wykrywana.

Zabezpieczenie palców: 14 mm
Zabezpieczenie rąk: 30 mm

�Wysokość pola 
ochronnego

Odpowiada wysokości powierzchni, która ma być 
zabezpieczona kurtyną świetlną bezpieczeństwa. 
Zależy ona od wielkości obszaru zagrożenia.

 Typ ochrony

Zawiera informację o budowie i funkcjach 
kurtyny świetlnej, która pozwalają na zapobie-
gania konkretnym zdarzeniom. W zależności od 
sposobu działania wyróżnia się kurtyny świetlne 
bezpieczeństwa typu 2 i typu 4 (rzadko typu 3).

Im wyższy typ, tym wyższy Performance Level 
(PL), zgodnie z normą DIN EN ISO 13849.
Kurtyny świetlne typu 4 spełniają wymogi kate-
gorii PLe. 

Obecnie kurtyny świetlne typu 4 stały się 
 standardem, a kurtyny świetlne niższego typu są 
coraz częściej eliminowane z rynku.

���Zasięg 
    (opcjonalnie)

Opisuje maksymalny odstęp między nadajnikiem 
i odbiornikiem. Maksymalny zasięg większości 
kurtyn świetlnych bezpieczeństwa jest tak 
duży, że jest wystarczający nawet w przypadku 
szczególnych aplikacji. Z tego względu jest to tak 
zwane kryterium opcjonalne.

Dopasowanie odpowiedniej kurtyny świetlnej bezpieczeństwa jest wyjątkowo proste. Należy uwzględnić te trzy lub cztery kryteria:

Czy wiesz, że nierzadko kurtyny świetlne bezpieczeństwa i siatki (bariery) świetlne bezpieczeństwa są błędnie traktowane jako te same 
urządzenia. Nie jest to jednak prawda. Chociaż z zewnątrz niewiele się od siebie różnią, to wykazują istotne różnice w zakresie cech i obszarów 
zastosowania.

Ponadto istnieją inne cechy konstrukcyjne, które dodatkowo 
wyróżniają niektóre kurtyny świetlne bezpieczeństwa. Zaliczają się 
do nich na przykład ekstremalnie małe rozmiary lub brak martwej 
strefy. Te cechy są jednak istotne jedynie w szczególnych zasto-
sowaniach w przemyśle. W większości przypadków zastosowanie 
kurtyn świetlnych ze standardowymi funkcjami jest całkowicie 
wystarczające.

Jedną z najbardziej istotnych różnic jest rozdzielczość. Podczas 
gdy kurtyny świetlne mają wiele wiązek świetlnych w niewielkim 
odstępie od siebie, siatki świetlne mają w większości tylko dwie do 
czterech wiązek świetlnych w wyraźnie większych odstępach.

Jest to uzasadnione różnymi obszarami zastosowania, do których 
je zaprojektowano. Podczas gdy kurtyny świetlne bezpieczeństwa 
znajdują zastosowanie do ochrony palców lub dłoni w miejscach 
niebezpiecznych, siatki świetlne są używane do zabezpieczenia 
większych przestrzeni, kiedy wystarczające jest wykrycie całego 
ciała przy użyciu mniejszej liczby wiązek świetlnych.

ZasięgNadajnik Odbiornik

Wysokość obszaru 
ochronnego

Rozdzielczość

Martwa strefa

Obszar ochronny

Wskaźnik stanu

Złącze zasilające Złącze zasilające i OSSD

Rys. 3: Kurtyna świetlna bezpieczeństwa – montaż i kryteria wyboru

Rys. 4: Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych kurtynami świetlnymi bezpieczeństwa
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Kurtyny świetlne bezpieczeństwa a siatki (bariery) świetlne bezpieczeństwa

Jak prawidłowo zamontować i sprawdzić kurtynę świetlną bezpieczeństwa?

Zabezpieczenie obszarów jest często istotne w aplikacjach 
związanych z logistyką. W tym obszarze funkcja Muting jest  bardzo 
pożądana, ponieważ umożliwia szybkie zawieszenie działania 
 siatek świetlnych, aby na przykład wyprowadzić palety z  obszaru 
 niebezpiecznego bez konieczności zatrzymywania procesów 
 systemowych. Niezwłocznie po transporcie palet siatka świetlna 
zostaje ponownie włączona, aby wykrywać osoby wkraczające do 
obszaru zagrożenia.

Zabezpieczenie miejsca niebezpiecznego kurtynami świetlnymi  
w większości przypadków nie wymaga funkcji Muting, ponieważ 
w  takich aplikacjach rzadko wymagany jest transport materiału  
z obszaru niebezpiecznego.

Przed rozpoczęciem użytkowania kurtyn świetlnych bezpieczeństwa ważne jest, aby zostały one prawidłowo zamontowane i sprawdzone pod 
kątem sprawności.

Wybór prawidłowego odstępu minimalnego
Bardzo ważne jest zachowanie prawidłowego odstępu minimalnego między kurtyną świetlną i miejscem niebezpiecznym.  
Co do tego wymagania istnieje zasada jednoznacznie zdefiniowana w normie DIN EN ISO 13855.

Rys. 5: Zabezpieczenie obszaru siatkami świetlnymi bezpieczeństwa

Rys. 6: Odległość bezpieczeństwa kurtyny świetlnej:  
według DIN EN ISO 13855 musi być minimalnie zachowana

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 = Minimalny bezpieczny odstęp
A = Obszar niebezpieczny

S = K * (t1 + t2) + C 

Odstęp bezpieczeństwa kurtyny świetlnej – wzór

S = min. odstęp bezpieczeństwa

K = prędkość zbliżania się

t1 = czas reakcji kurtyny świetlnej

t2 = czas reakcji maszyny do zatrzymania

C = maksymalna odległość w kierunku zagrożenia do wykrycia obecności przez kurtynę świetlną

K i C wyznaczają normy.

K jako prędkość ruchu ręki= 2000 mm/s,
         kiedy wynik powyższego wzoru > 500 mm,  

należy zastosować K = 1600 mm/s (prędkość chodzenia)

C wyznacza się: 8 * (rozdzielczość (d) - 14 mm) 
            oznacza to, że przy wykorzystaniu kurtyny świetlnej 14 mm C = 0 mm 

a przy kurtynie świetlnej 30 mm C = 128 mm

W przypadku kurtyny świetlnej o rozdzielczości 30 mm S = 2000 mm/s * (t1+t2) + 128 mm

W przypadku kurtyny świetlnej o rozdzielczości 14 mm S = 2000 mm/s * (t1+t2)

Z tego wynika następujący wzór:
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Dzięki kurtynom świetlnym chronisz siebie i swoich pracowników

Teraz już wiesz, jak ważne jest zabezpieczenie miejsc 
 niebezpiecznych i dlaczego szczególnie kurtyny świetlne 
bezpieczeństwa stanowią bardzo dobre rozwiązanie. W wielu 
 sklepach online znajdziesz  kurtyny do różnych potrzeb i w różnych 
cenach. Najczęstsze zastosowania można jednak zrealizować dzięki 
podstawowym kurtynom świetlnym. W Automation24 oferujemy 
wybór kurtyn DATALOGIC do standardowych zastosowań. Dzięki 
temu możemy zapewnić szczególnie dobre ceny i szybką dostawę.

Elementy techniki bezpieczeństwa nie powinny być luksusem. 
Nie bagatelizuj bezpieczeństwa własnego i swoich  pracowników  
i postaw na ochronę za pomocą niezawodnych kurtyn świetlnych 
bezpieczeństwa! Dzięki temu kompaktowemu poradnikowi 
 przygotujesz się do tego, by wybrać odpowiednią kurtynę świetlną 
bezpieczeństwa do swojego zastosowania i prawidłowo ją 
zamontować.

Pomoc w montażu
W związku z tym, że promienie świetlne wysyłane przez kurtynę 
świetlną są niewidoczne, wyrównywanie nadajnika i odbiornika 
przy dużym zasięgu może być bardzo trudne. Pomocny może okazać 
się celownik laserowy zamontowany na nadajniku.

Ochrona przed wibracjami
Kurtyny świetlne bezpieczeństwa są tak skonstruowane, że powodują
wyłączenie maszyn, jeśli wysyłane przez  nadajnik wiązki świetlne 
nie docierają do odbiornika. W przypadku  silnie wibrujących  maszyn 
występuje duża trudność, ponieważ z  powodu wibracji  nadajnik 
i odbiornik w niektórych sytuacjach mogą być  krótkotrwale 
 wzajemnie przesunięte. Z tego względu aplikacje narażone na 
 wibracje wymagają zastosowania specjalnych tłumików drgań, 
aby uniknąć błędnej aktywacji kurtyny.

Ochrona przed ominięciem
Przy prawidłowej zabudowie kurtyny świetlnej bezpieczeństwa konieczne jest, aby części ciała wprowadzone do obszaru niebezpiecznego 
zostały bez wyjątku wykryte. Warunkiem wstępnym jest tutaj prawidłowy dobór odpowiedniej wysokości pola ochronnego, tak by sięganie 
za kurtynę świetlną w obszarze niebezpiecznym nie było możliwe.

Należy także zapewnić warunki, w których żadna osoba nie może przebywać niezauważona za kurtyną świetlną. Jeśli odstęp bezpieczeństwa 
powinien być bardzo duży, konieczne jest dodatkowe zamontowanie poziomej kurtyny świetlnej.

Jak prawidłowo zamontować i sprawdzić kurtynę świetlną bezpieczeństwa?

Codzienne testy funkcjonalności z użyciem pałeczek testowych
Zaufanie jest dobre, kontrola jest lepsza. Dotyczy to także kurtyn 
świetlnych bezpieczeństwa! W celu sprawdzenia prawidłowości 
działania i ograniczenia ryzyka odpowiedzialności w przypadku 
nieprawidłowego zadziałania, zaleca się wykonywanie codziennego 
testu funkcjonalności każdej kurtyny świetlnej bezpieczeństwa.

W tym celu wprowadza się pałeczkę testową przez pole ochronne, 
aby sprawdzić prawidłowość przerywania wiązek kurtyny świetlnej. 
Średnica pałeczki testowej musi być równa rozdzielczości danej 
 kurtyny świetlnej.

  automation24.pl  info@automation24.pl   +48 (22) 430 96 96 
 00800 24 2011 24 (bezpłatny)

Prawidłowy i niedozwolony montaż:

Rys. 7: Montaż przy małym 
odstępie bezpieczeństwa 

Rys. 7.1: Nie można pozwolić 
na sięganie przez kurtynę 
świetlną bezpieczeństwa.

Rys. 8: W przypadku 
bardzo dużego odstępu 
bezpieczeństwa konieczne  
jest poziome  zamontowanie 
kurtyny świetlnej 
bezpieczeństwa. 

Rys. 8.1: Nie można pozwolić 
na niewykryty pobyt za 
kurtyną świetlną.

Useful things to know, selection guide & installation tips
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