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1 Informacje o tym dokumencie

1.1 Funkcja dokumentu

Niniejsza instrukcja eksploatacji zawiera informacje niezbędne w całym okresie użytko‐
wania laserowego skanera bezpieczeństwa.

Instrukcję eksploatacji należy udostępnić wszystkim osobom użytkującym laserowy ska‐
ner bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem użytkowania laserowego skanera bezpieczeństwa należy dokładnie
przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji i zrozumieć jej treść.

1.2 Zakres obowiązywania

Niniejsza instrukcja eksploatacji dotyczy laserowego skanera bezpieczeństwa microS‐
can3 z następującym oznaczeniem na tabliczce znamionowej w polu Operating Instruc‐
tions: 8016344.

Instrukcja eksploatacji jest częścią artykułu firmy SICK o numerze 8016344 (wszystkie
dostarczane wersje językowe niniejszej instrukcji eksploatacji).

1.3 Grupy docelowe i struktura instrukcji eksploatacji

Niniejsza instrukcja eksploatacji jest skierowana do następujących grup docelowych:
projektantów (planistów, projektantów, konstruktorów), monterów, elektryków, specjalis‐
tów w zakresie bezpieczeństwa (np. pełnomocników ds. znaku CE, pełnomocników ds.
zgodności, osób sprawdzających i udzielających zezwolenia na użytkowanie aplikacji),
operatorów i personelu utrzymania ruchu.

Struktura niniejszej instrukcji eksploatacji jest oparta na poszczególnych fazach cyklu
życia produktu, jakim jest laserowy skaner bezpieczeństwa: projektowaniu, montażu,
instalacji elektrycznej, uruchomieniu, eksploatacji i utrzymaniu ruchu.

W wielu przypadkach grupy docelowe są w następujący sposób przyporządkowane do
producenta i użytkownika maszyny, z którą integrowany jest laserowy skaner bezpie‐
czeństwa:

Obszar odpowiedzial‐
ności

Grupa docelowa Specjalne rozdziały instrukcji eksploatacji 1

Producent Projektanci (planiści,
projektanci, konstruk‐
torzy)

Projektowanie, strona 26
Konfiguracja, strona 77
Dane techniczne, strona 139
Wyposażenie dodatkowe, strona 151

Monterzy Montaż, strona 66

Elektrycy Podłączenie do instalacji elektrycznej,
strona 73

Specjaliści ds. bezpie‐
czeństwa

Projektowanie, strona 26
Konfiguracja, strona 77
Uruchomienie, strona 110
Dane techniczne, strona 139
Lista kontrolna pierwszego uruchomienia
i kolejnego uruchomienia, strona 158

INFORMACJE O TYM DOKUMENCIE 1
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Obszar odpowiedzial‐
ności

Grupa docelowa Specjalne rozdziały instrukcji eksploatacji 1

Użytkownik Operatorzy Obsługa, strona 114
Usuwanie usterek, strona 127

Personel utrzymania
ruchu

Utrzymanie w dobrym stanie, strona 120
Usuwanie usterek, strona 127
Wyposażenie dodatkowe, strona 151

1 Rozdziały, które nie zostały tutaj wymienione, skierowane są do wszystkich grup docelowych. Wszystkie
grupy docelowe muszą przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa znajdujących się w całej instrukcji eksploa‐
tacji!

W innych przypadkach zastosowania użytkownik jest równocześnie producentem
maszyny – z odpowiednim przyporządkowaniem grup docelowych.

1.4 Więcej informacji

www.sick.com

Za pośrednictwem Internetu dostępne są następujące informacje:

• inne wersje językowe niniejszej instrukcji eksploatacji
• karty charakterystyki i przykłady zastosowań
• dane CAD rysunków i rysunki wymiarowe
• certyfikaty (np. Deklaracja zgodności WE)
• Przewodnik Bezpieczne Maszyny (Sześć kroków do zapewnienia bezpieczeństwa

maszyny)
• Safety Designer (oprogramowanie do konfiguracji laserowego skanera bezpieczeń‐

stwa i innych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa).

1.5 Symbole i konwencje przyjęte w dokumentacji

W niniejszym dokumencie użyto następujących symboli i konwencji:

Instrukcje bezpieczeństwa i inne wskazówki

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwraca uwagę na bezpośrednie zagrożenie, które w razie niepodjęcia środków zapobie‐
gawczych prowadzi do poniesienia śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE
Zwraca uwagę na potencjalne zagrożenie, które w razie niepodjęcia środków zapobiega‐
wczych może prowadzić do poniesienia śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała.

OSTROŻNIE
Zwraca uwagę na potencjalne zagrożenie, które w razie niepodjęcia środków zapobiega‐
wczych może prowadzić do średnio ciężkich lub lekkich obrażeń ciała.

WAŻNY
Zwraca uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo, które w razie niepodjęcia środków
zapobiegawczych może prowadzić do szkód rzeczowych.

WSKAZÓWKA
Wskazuje na przydatne zalecenia i porady.

1 INFORMACJE O TYM DOKUMENCIE
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Instrukcja postępowania

b Strzałka oznacza instrukcję postępowania.

1. Kolejność instrukcji postępowania jest numerowana.
2. Przestrzegać ponumerowanych instrukcji postępowania w podanej kolejności.

Symbole diody LED

Te symbole sygnalizują stan diody LED:

 Dioda LED jest zgaszona.
 Dioda LED miga.
 Dioda LED świeci światłem ciągłym.

INFORMACJE O TYM DOKUMENCIE 1
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2 Dla Państwa bezpieczeństwa

2.1 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Ten rozdział zawiera ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa laserowego skanera
bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa podczas użytkowania produktu można zna‐
leźć w odpowiednich rozdziałach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W przypadku zignorowania tego zagrożenia niebezpieczny stan maszyny nie zostanie
zakończony w ogóle lub nie zostanie zakończony w odpowiednim czasie.

b Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję eksploatacji i zrozumieć jej treść.

b Przestrzegać w szczególności wszystkich zasad bezpieczeństwa znajdujących się
w tej instrukcji eksploatacji.

OSTRZEŻENIE
Niewidoczne promieniowanie laserowe
Laser klasy 1M

IEC 60825-1:2007 & 2014
Complies with 21 CFR
1040.10 and 1040.11
except for deviations
pursuant to Laser Notice
No. 50, June 2007

CAUTION

LASER 
1M

Rysunek 1: Laser klasy 1M

To urządzenie jest zgodne z następującymi normami:

• IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007
• IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014
• 21 CFR 1040.10 i 1040.11, wyjątkiem są odstępstwa wprowadzone przez Laser

Notice No. 50 z dnia 24.06.2007

Dostępne promieniowanie laserowego skanera bezpieczeństwa jest bezpieczne, o ile
przekrój wiązki nie jest zmniejszony przy użyciu przyrządów optycznych, takich jak lupy,
soczewki czy teleskopy.
Zakrzywiona część osłony układu optycznego jest otworem wyjściowym promieniowania
laserowego.
Oznaczenie lasera znajduje się na spodzie laserowego skanera bezpieczeństwa.

b Należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przed promieniowaniem lase‐
rowym w obowiązującej wersji.
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OSTROŻNIE
Jeżeli użytkowane są inne urządzenia obsługowe lub kalibrujące, albo stosowane są
inne metody postępowania, może to spowodować niebezpieczne skutki wywołane przez
promieniowanie.

b Wolno użytkować wyłącznie urządzenia obsługowe i kalibrujące opisane w niniej‐
szym dokumencie.

b Wolno stosować wyłącznie metody postępowania opisane w niniejszym dokumen‐
cie.

b Nie otwierać obudowy, z wyjątkiem konieczności przeprowadzenia zaplanowanych
prac montażowych i konserwacyjnych opisanych w niniejszej instrukcji eksploata‐
cji.

OSTROŻNIE
Obserwowanie laserowego skanera bezpieczeństwa przy użyciu przyrządów optycznych
(np. lupy, soczewek czy teleskopów) może być niebezpieczne dla oczu.

b Nie obserwować źródła promieniowania bezpośrednio przy użyciu przyrządów
optycznych.

2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Laserowy skaner bezpieczeństwa jest elektroczułym wyposażeniem ochronnym (ESPE),
przeznaczonym do następujących zastosowań:

• zabezpieczenie obszaru zagrożenia
• zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
• zabezpieczenie dostępu
• mobilne zabezpieczenie obszaru zagrożenia (zabezpieczenie wózków samojezd‐

nych).

Laserowy skaner bezpieczeństwa może być używany wyłącznie zgodnie z zalecanymi
i podanymi danymi technicznymi oraz warunkami eksploatacji.

W przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, użytkowania niewłaściwego
lub dokonywania manipulacji przy laserowym skanerze bezpieczeństwa wygasają wszel‐
kie gwarancje udzielane przez firmę SICK AG. Ponadto wykluczona jest wówczas
wszelka odpowiedzialność firmy SICK AG za spowodowane w ten sposób szkody oraz
szkody następcze.

Możliwe do przewidzenia nieprawidłowe zastosowania

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.
Laserowy skaner bezpieczeństwa jest pośrednim środkiem ochronnym i nie może chro‐
nić ani przed wyrzucanymi częściami, ani przed emitowanym promieniowaniem. Prze‐
zroczyste przedmioty nie są wykrywane.

b Laserowy skaner bezpieczeństwa wolno stosować wyłącznie jako pośredni środek
ochronny.

Laserowy skaner bezpieczeństwa nie nadaje się do m.in. następujących zastosowań:

• użytkowania na wolnym powietrzu
• użytkowania pod wodą
• użytkowania w atmosferach wybuchowych.
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2.3 Wymagania dotyczące kwalifikacji personelu

Laserowy skaner bezpieczeństwa może być projektowany, montowany, podłączany, uru‐
chamiany i konserwowany wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Projektowanie

W przypadku projektowania dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje wtedy, gdy
dysponuje specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie doboru i zastosowania
urządzeń zabezpieczających w maszynach oraz zna obowiązujące przepisy techniczne
i ustawowe przepisy BHP.

Montaż mechaniczny

W przypadku montażu mechanicznego, dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje
wtedy, gdy dysponuje specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie i zna
zastosowanie urządzenia zabezpieczającego w maszynie na tyle, że może ocenić jego
stan pod względem bezpieczeństwa pracy.

Instalacja elektryczna

W przypadku instalacji elektrycznej, dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje
wtedy, gdy dysponuje specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie i zna
zastosowanie urządzenia zabezpieczającego w maszynie na tyle, że może ocenić jego
stan pod względem bezpieczeństwa pracy.

Konfiguracja

W przypadku konfiguracji, dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje wtedy, gdy dys‐
ponuje specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie i zna zastosowanie
urządzenia zabezpieczającego w maszynie na tyle, że może ocenić jego stan pod wzglę‐
dem bezpieczeństwa pracy.

Uruchomienie

W przypadku uruchomienia, dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje wtedy, gdy
dysponuje specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie i zna zastoso‐
wanie urządzenia zabezpieczającego w maszynie na tyle, że może ocenić jego stan pod
względem bezpieczeństwa pracy.

Obsługa i konserwacja

W przypadku obsługi i konserwacji dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje wtedy,
gdy dysponuje specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie i zna zasto‐
sowanie urządzenia zabezpieczającego w maszynie oraz została przeszkolona przez
użytkownika maszyny w zakresie obsługi.

Operatorowi wolno czyścić laserowy skaner bezpieczeństwa, a po otrzymaniu instruk‐
tażu wykonywać określone kontrole. Więcej informacji dla operatora maszyny: patrz
"Obsługa", strona 114, patrz "Regularne czyszczenie", strona 120.
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3 Opis produktu

3.1 Budowa i funkcja

Laserowy skaner bezpieczeństwa to elektroczułe wyposażenie ochronne, skanujące
swoje otoczenie w dwóch wymiarach za pomocą wiązek podczerwieni.

Wykorzystując niewidoczne wiązki lasera, laserowy skaner bezpieczeństwa tworzy pole
ochronne, które zabezpiecza obszar zagrożenia i umożliwia zabezpieczenie miejsc nie‐
bezpiecznych, miejsc dostępu lub obszarów zagrożenia. Gdy tylko w polu ochronnym
znajdzie się obiekt, laserowy skaner bezpieczeństwa zgłasza detekcję poprzez zmianę
sygnału na wyjściu bezpieczeństwa (np. OSSD). Maszyna lub jej sterownik musi doko‐
nać właściwej analizy sygnału (np. za pomocą sterownika bezpieczeństwa lub przekaź‐
nika bezpieczeństwa) i zakończyć niebezpieczny stan.

Laserowy skaner bezpieczeństwa pracuje zgodnie z zasadą pomiaru time-of-flight.
W regularnych, bardzo krótkich odstępach czasu wysyła impulsy świetlne. Gdy światło
trafi na obiekt, zostaje odbite. Laserowy skaner bezpieczeństwa odbiera odbite światło.
Na podstawie różnicy czasu wysłania i odbioru (Δt) laserowy skaner bezpieczeństwa
oblicza odległość od obiektu.





t

t

∆t





Rysunek 2: Zasada pomiaru time-of-flight

1 Wysłany impuls świetlny
2 Odbity impuls świetlny

Laserowy skaner bezpieczeństwa zawiera obracane lustro, które odchyla impulsy
świetlne w taki sposób, że skanują one obszar w kształcie wachlarza.
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Rysunek 3: Impulsy świetlne skanują obszar

1 Rozdzielczość kątowa: odległość kątowa (w stopniach) między dwiema wartościami
pomiaru odległości

Czas cyklu skanowania i rozdzielczość

Czas wymagany do obrócenia lustra jest określany jako czas cyklu skanowania. Liczba
impulsów świetlnych na jednostkę czasu jest stała. Zmiana czasu cyklu skanowania
zmienia także liczbę impulsów świetlnych na obrót lustra – wynikają z tego różne roz‐
dzielczości kątowe. Wraz z rozdzielczością kątową zmienia się również zasięg przy
określonej rozdzielczości obiektu. Rozdzielczość obiektu (w skrócie: rozdzielczość)
określa minimalną wielkość, jaką musi mieć obiekt, aby został niezawodnie wykryty.
Zmienione czasy cyklu skanowania powodują ponadto zmianę czasów odpowiedzi.

Nieznacznie różniące się czasy cykli skanowania można wykorzystać do zminimalizowa‐
nia wzajemnego wpływu sąsiadujących ze sobą laserowych skanerów bezpieczeństwa.

Rozdzielczość w polach ochronnych można ustawić w zakresie od 30 mm do 200 mm,
odpowiednio do celu zastosowania.

Geometria płaszczyzny skanowania

Emitowane promienie lasera pokrywają wycinek koła w taki sposób, że umożliwiają
wykrycie obiektu w zakresie do 275°.

Pokryty wycinek koła obejmuje zakres od –47,5° do 227,5°, przy czym 90° stanowią
oś laserowego skanera bezpieczeństwa z tyłu do przodu. Przy widoku laserowego ska‐
nera bezpieczeństwa z góry, kierunek obrotu lustra i odchylonych impulsów świetlnych
jest przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara, patrz rysunek 3.
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3.2 Właściwości produktu

3.2.1 Ogólny przegląd urządzenia

















Rysunek 4: Ogólny przegląd skanera microScan3

1 Osłona układu optycznego
2 Wyświetlacz
3 Panel przycisków
4 Przyłącze USB
5 Diody LED sygnalizujące stan
6 Dodatkowe diody LED
7 Laserowy skaner bezpieczeństwa bez wtyczki systemowej
8 Wtyczka systemowa

Dostępne są różne warianty laserowego skanera bezpieczeństwa, patrz "Warianty",
strona 16, patrz "Przegląd wariantów", strona 139.

Wszystkie warianty są wyposażone w osłonę układu optycznego, pod którą znajduje się
obracane lustro. Wysyłane impulsy świetlne przechodzą przez osłonę układu optycz‐
nego, a następnie odbierane są odbite impulsy świetlne.

Poniżej osłony układu optycznego znajduje się wyświetlacz wyposażony w cztery przyci‐
ski. Dodatkowo laserowy skaner bezpieczeństwa jest wyposażony w diody LED, patrz
"Wskaźniki", strona 16, patrz "Przyciski i wyświetlacz", strona 115.

Informacje o przyłączach: patrz "Przyłącza", strona 17.

Laserowy skaner bezpieczeństwa można zamontować i eksploatować w dowolnym poło‐
żeniu. W tym dokumencie używane są następujące oznaczenia pozycji i kierunków
w odniesieniu do laserowego skanera bezpieczeństwa, jeśli nie podano wyraźnie innych
oznaczeń:

• Góra/strona górna to strona laserowego skanera bezpieczeństwa, gdzie znajduje
się osłona układu optycznego.

• Dół/strona dolna to strona laserowego skanera bezpieczeństwa, która znajduje
naprzeciwko osłony układu optycznego.
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• Przód/strona przednia to strona laserowego skanera bezpieczeństwa, gdzie znaj‐
duje się wyświetlacz. W tym kierunku ustawiony jest kąt 90° wycinku koła, który
skanuje laserowy skaner bezpieczeństwa.

• Tył/strona tylna to strona laserowego skanera bezpieczeństwa, która znajduje się
naprzeciwko wyświetlacza. Jest to kierunek wycinka koła, którego nie skanuje lase‐
rowy skaner bezpieczeństwa.

3.2.2 Warianty

Dostarczane są różne warianty laserowego skanera bezpieczeństwa. Poniżej przedsta‐
wiono przegląd istotnych cech odróżniających poszczególne warianty. Szczegółowe
informacje o wariantach patrz "Przegląd wariantów", strona 139.

Warianty różnią się następującą cechą:

• maksymalny zasięg pola ochronnego

Pakiet funkcyjny

Pakiet funkcyjny Core charakteryzuje się określoną liczbą konfigurowalnych pól i liczbą
funkcji przełączania związanych z bezpieczeństwem (pary OSSD).

• microScan3 Core I/O: 8 pól, wyjście bezpieczeństwa : 1 para OSSD

Integracja ze sterownikiem

Komunikacja między microScan3 Core I/O i sterownikiem maszyny odbywa się w nastę‐
pujących sposób:

• I/O: lokalne wejścia i wyjścia (włącznie z OSSD)

Zasięg pola ochronnego

Dostępne są dwa warianty różniące się maksymalnym zasięgiem pola ochronnego:

• 4,0 m
• 5,5 m

3.2.3 Wskaźniki

Laserowy skaner bezpieczeństwa sygnalizuje ważne informacje o statusie za pomocą
diod LED. Urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz umożliwiający wyświetlanie dodat‐
kowych informacji oraz cztery przyciski.

Nad wyświetlaczem znajdują się cztery diody LED sygnalizujące stan.

1 2 3 4

Rysunek 5: Diody LED sygnalizujące stan

Numer Funkcja Kolor Znaczenie

1 Stan WYŁĄCZONY czerwony Świeci światłem czerwonym, gdy
para OSSD znajduje się w stanie
WYŁĄCZONYM.

Tabela 1: Diody LED sygnalizujące stan
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Numer Funkcja Kolor Znaczenie

2 Stan WŁĄCZONY zielony Świeci światłem zielonym, gdy para
OSSD znajduje się w stanie WŁĄCZO‐
NYM.

3 Pole ostrzega‐
wcze

żółty Świeci światłem żółtym, gdy prze‐
rwane jest co najmniej jedno pole
ostrzegawcze.

4 Blokada ponow‐
nego uruchomie‐
nia

żółty Miga, jeśli skonfigurowana jest blo‐
kada ponownego uruchomienia
z resetem i została wyzwolona blo‐
kada ponownego uruchomienia. Ope‐
rator musi nacisnąć przycisk reset.

Tabela 1: Diody LED sygnalizujące stan

Na laserowym skanerze bezpieczeństwa znajdują się diody LED sygnalizujące stan
WYŁĄCZONY i WŁĄCZONY. Na podstawie osłony układu optycznego znajdują się trzy
dodatkowe diody rozmieszczone parami. Tym samym diody LED są widoczne nawet
wtedy, gdy nie można odczytać informacji na wyświetlaczu, np. z uwagi na położenie
montażowe lub pozycję operatora.

Więcej informacji o znaczeniu diod LED patrz "Diody diagnostyczne", strona 127.

Na wyświetlaczu – w zależności od konfiguracji – prezentowane są aktualne informacje
o stanie laserowego skanera bezpieczeństwa, patrz "Przyciski i wyświetlacz",
strona 115.

3.2.4 Przyłącza

Dostępne są następujące przyłącza:

• microScan3 Core I/O: zasilanie elektryczne i interfejsy są wyprowadzone na zew‐
nątrz przy użyciu krótkiego przewodu. Przewód jest na stałe połączony z laserowym
skanerem bezpieczeństwa. Na końcu przewodu znajduje się pojedyncze złącze
wtykowe M12.

• USB 2.0 Mini-B (złącze żeńskie). Przyłącze USB może być używane tylko tymcza‐
sowo oraz tylko do konfiguracji i diagnostyki.

Laserowy skaner bezpieczeństwa jest wyposażony w następujące interfejsy:

• OSSD
• uniwersalne wejście/wyjście, wykorzystywane jako wejście uniwersalne, wyjście

uniwersalne lub parami jako statyczne wejście sterujące
• USB do konfiguracji i diagnostyki

OSSD

OSSD jest wyjściem przełączającym związanym z bezpieczeństwem. Każde OSSD jest
okresowo sprawdzane pod kątem prawidłowego działania. OSSD są zawsze załączane
parami i z uwagi na bezpieczeństwo muszą być analizowane dwukanałowo. Dwa OSSD,
które są wspólnie załączane i analizowane, tworzą parę OSSD.

Wejście sterujące

Wejście sterujące odbiera sygnały, np. z maszyny lub ze sterownika. W ten sposób urzą‐
dzenie ochronne otrzymuje informacje o warunkach maszyny, np. podczas zmiany trybu
pracy. Jeśli urządzenie ochronne jest odpowiednio skonfigurowane, aktywuje inny przy‐
padek monitorowania.

Informacje muszą być przesyłane w sposób niezawodny. W tym celu stosowane są
z reguły dwa osobne kanały.
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Statyczne wejście sterujące to dwukanałowe wejście sterujące, które na każdym kanale
interpretuje poziom sygnału jako wartość 0 lub 1. Stany sygnałów statycznego wejścia
sterującego tworzą jednoznaczny wzorzec sygnału, który aktywuje przypadek monitoro‐
wania.

Uniwersalne wejście/wyjście

Uniwersalne wejście/wyjście może być skonfigurowane jako wejście uniwersalne lub
jako wyjście uniwersalne.

Wejście uniwersalne

Wejście uniwersalne można wykorzystać do resetowania, monitorowania urządzeń zew‐
nętrznych, trybu czuwania lub ponownego uruchomienia urządzenia ochronnego. Jeśli
tryb czuwania jest aktywowany za pomocą wejścia uniwersalnego, zabronione jest uży‐
cie trybu czuwania dla funkcji związanych z bezpieczeństwem. Wejść uniwersalnych
można używać parami jako statycznego wejścia sterującego.

Wyjście uniwersalne

Wyjście uniwersalne, w zależności od konfiguracji, wysyła sygnał, np. jeśli konieczne jest
naciśnięcie przycisku reset lub gdy osłona układu optycznego jest zabrudzona. Zabro‐
nione jest użycie wyjścia uniwersalnego dla funkcji związanych z bezpieczeństwem.

3.2.5 Wtyczka systemowa

Do pracy laserowego skanera bezpieczeństwa wymagana jest wtyczka systemowa.

W przypadku skanera microScan3 Core I/O cała płyta podstawy stanowi wtyczkę syste‐
mową (patrz rysunek 4, strona 15).

We wtyczce systemowej wbudowana jest wewnętrzna pamięć konfiguracji laserowego
skanera bezpieczeństwa. Podczas wymiany laserowego skanera bezpieczeństwa
wtyczka systemowa i wszystkie przewody podłączeniowe mogą pozostać w miejscu
montażu. Wtyczkę systemową odłącza się od niesprawnego laserowego skanera bezpie‐
czeństwa i montuje w nowym laserowym skanerze bezpieczeństwa. Nowy laserowy ska‐
ner bezpieczeństwa wczytuje konfigurację z pamięci konfiguracji po włączeniu.

3.2.6 Rodzaje pól

Laserowy skaner bezpieczeństwa, wykorzystując wiązki laserowe, stale sprawdza pod‐
czas pracy, czy w jednym lub więcej niż jednym obszarze znajdują się ludzie bądź przed‐
mioty. Kontrolowane obszary są określane jako pola. W zależności od typu zastosowa‐
nia rozróżnia się następujące rodzaje pól:

• Pole ochronne
• Pole konturu referencyjnego
• Pole detekcji konturu
• Pole ostrzegawcze

Pole ochronne Pole konturu
referencyjnego

Pole detekcji
konturu

Pole ostrzega‐
wcze

Bezpieczne wyłą‐
czenie (zgodnie
z normą EN ISO
13849-1)

tak (PL d) tak (PL d) tak (PL d) nie

Maks. zasięg ska‐
nera microScan3

4,0 m lub 5,5 m
(w zależności od
wersji)

4,0 m lub 5,5 m
(w zależności od
wersji)

4,0 m lub 5,5 m
(w zależności od
wersji)

40 m

Tabela 2: Rodzaje pól i ich funkcje
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Pole ochronne Pole konturu
referencyjnego

Pole detekcji
konturu

Pole ostrzega‐
wcze

Zastosowanie Wykrywanie
i ochrona ludzi

Ochrona przed
manipulacją

np. monitorowa‐
nie drzwi

Zastosowanie
funkcjonalne
(zastosowanie
niezwiązane
z bezpieczeń‐
stwem)

Tabela 2: Rodzaje pól i ich funkcje

Pole ochronne

Pole ochronne zabezpiecza obszar zagrożenia maszyny lub pojazdu. Gdy elektroczułe
wyposażenie ochronne wykryje obiekt w polu ochronnym, zmienia stan odpowiednich
wyjść bezpieczeństwa na WYŁĄCZONY. Elementy sterujące podłączone za urządzeniem
mogą wykorzystać ten sygnał do zakończenia niebezpiecznego stanu, np. zatrzymania
maszyny lub pojazdu.

Rysunek 6: Pole ochronne, w tym dokumencie przedstawione w kolorze czerwonym

Pole konturu referencyjnego

Pole konturu referencyjnego monitoruje kontur otoczenia. Laserowy skaner bezpieczeń‐
stwa zmienia stan wszystkich wyjść bezpieczeństwa na WYŁĄCZONY, jeśli kontur nie
jest zgodny z ustawionymi wartościami zadanymi, ponieważ np. uległo zmianie położe‐
nie montażowe laserowego skanera bezpieczeństwa.

Normy krajowe i międzynarodowe wymagają lub zalecają monitorowanie konturu refe‐
rencyjnego, gdy laserowy skaner bezpieczeństwa jest używany w trybie pionowym do
zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych lub zabezpieczenia dostępu.

Pole konturu referencyjnego wykrywa zamierzone i niezamierzone zmiany pozycji lub
ustawienia położenia laserowego skanera bezpieczeństwa. Niezamierzone zmiany
mogą np. powstać na skutek drgań. Zamierzone zmiany to np. umyślne manipulacje,
których celem jest dezaktywowanie funkcji laserowego skanera bezpieczeństwa.
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Rysunek 7: Pole konturu referencyjnego, w tym dokumencie przedstawione w kolorze niebiesko-
zielonym

Pole detekcji konturu

Pole detekcji konturu monitoruje kontur otoczenia. Laserowy skaner bezpieczeństwa
zmienia stan wszystkich odpowiednich wyjść bezpieczeństwa na WYŁĄCZONY, jeśli kon‐
tur nie jest zgodny z ustawionymi wartościami zadanymi, ponieważ np. klapa lub drzwi
są otwarte.

Pole detekcji konturu służy do wykrywania zmian w otoczeniu i przełącza tylko te wyj‐
ścia, które są przewidziane w bieżącym przypadku monitorowania. W przeciwieństwie
do tego pole konturu referencyjnego służy do wykrywania zmian w laserowym skanerze
bezpieczeństwa i przełącza wszystkie wyjścia bezpieczeństwa.

Pole ostrzegawcze

Pole ostrzegawcze monitoruje większe obszary niż pole ochronne. Za pomocą pola
ostrzegawczego można wyzwolić zwykłe funkcje przełączające. W przypadku zbliżenia
się człowieka można włączyć lampkę ostrzegawczą lub wygenerować sygnał akustyczny,
zanim człowiek przekroczy pole ochronne.

Zabronione jest użycie pola ostrzegawczego do zadań związanych z bezpieczeństwem.
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Rysunek 8: Pole ostrzegawcze, w tym dokumencie przedstawione w kolorze żółtym lub pomarań‐
czowym

3.2.7 Zestaw pól

Zestaw pól składa się z co najmniej jednego pola. Pola zestawu pól są monitorowane
symultanicznie.

Zestaw pól może zawierać różne rodzaje pól.

Typowym zastosowaniem jest użycie pola ostrzegawczego z jednym lub większą liczbą
pól ostrzegawczych: jeśli pojazd zbliży się do człowieka, pole ostrzegawcze generuje syg‐
nał optyczny lub akustyczny. Jeśli człowiek na to nie zareaguje i pojazd nadal się zbliża,
laserowy skaner bezpieczeństwa wykryje obiekt w polu ochronnym i zmieni stan odpo‐
wiednich wyjść bezpieczeństwa na WYŁĄCZONY. Pojazd zatrzyma się przed dotarciem
do człowieka.

Rysunek 9: Zestaw pól, składający się z pola ochronnego (kolor czerwony) i dwóch pól ostrzega‐
wczych (kolor pomarańczowy i żółty)
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3.2.8 Przypadek monitorowania

Przypadek monitorowania sygnalizuje laserowemu skanerowi bezpieczeństwa stan
maszyny. Laserowy skaner bezpieczeństwa aktywuje zestaw pól, który jest przyporząd‐
kowany do przypadku monitorowania i tym samym do określonego stanu maszyny.

Jeśli maszyna osiąga np. różne stany robocze, każdemu stanowi roboczemu można
przyporządkować przypadek monitorowania. Laserowy skaner bezpieczeństwa otrzy‐
muje za pośrednictwem wejść sterujących zdefiniowany sygnał dla aktualnego stanu
roboczego. W przypadku zmiany sygnału laserowy skaner bezpieczeństwa jest przełą‐
czany z przypadku monitorowania na przypadek monitorowania przyporządkowany do
nowego sygnału (i tym samym do stanu roboczego). Z reguły każdemu przypadkowi
monitorowania jest przyporządkowany zestaw pól.

Rysunek 10: Przypadek monitorowania 1 z zestawem pól 1

Rysunek 11: Przypadek monitorowania 2 z zestawem pól 2
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3.3 Przykłady zastosowań

Zabezpieczenie obszaru zagrożenia

W przypadku zabezpieczenia obszaru zagrożenia człowiek jest wykrywany, gdy znajdzie
się w określonym obszarze.

Ten rodzaj urządzenia ochronnego nadaje się do zastosowania w maszynach, w których
np. nie ma pełnej widoczności obszaru zagrożenia z miejsca, w którym znajduje się
przycisk reset maszyny. Przy wejściu do obszaru zagrożenia wydawany jest sygnał do
zatrzymania i zapobiega się uruchomieniu.

Rysunek 12: Zabezpieczenie obszaru zagrożenia: wykrywanie obecności człowieka w obszarze
zagrożenia

Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

Przy zabezpieczaniu miejsc niebezpiecznych zbliżenie jest wykrywane bardzo blisko
tego miejsca.

Zaleta tego rodzaju urządzenia ochronnego polega na tym, że możliwy jest mały odstęp
minimalny i operator ma bardziej ergonomiczne warunki pracy.

OPIS PRODUKTU 3
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Rysunek 13: Zabezpieczenie obszaru zagrożenia: wykrycie dłoni

Zabezpieczenie dostępu

W przypadku zabezpieczenia dostępu człowiek jest wykrywany, gdy przekroczy całym
ciałem pole ochronne.

Ten rodzaj urządzenia ochronnego służy do zabezpieczania dostępu do obszaru zagro‐
żenia. W przypadku wejścia do obszaru zagrożenia wydawany jest sygnał do zatrzyma‐
nia. Osoba przebywająca za urządzeniem ochronnym nie będzie wykrywana przez elek‐
troczułe wyposażenie ochronne.

Rysunek 14: Zabezpieczenie dostępu: wykrywanie człowieka podczas dostępu do obszaru zagro‐
żenia
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Mobilne zabezpieczenie obszaru zagrożenia

Mobilne zabezpieczenie obszaru zagrożenia jest przeznaczone do wózków samojezd‐
nych (pojazdów transportowych bez kierowcy), dźwigów i wózków widłowych. Umożliwia
ochronę operatora i/lub osób trzecich podczas ruchu pojazdu lub podczas parkowania
pojazdu na stałym stanowisku.

Laserowy skaner bezpieczeństwa monitoruje obszar w kierunku ruchu i zatrzymuje
pojazd, gdy w polu ochronnym znajdzie się obiekt.

Rysunek 15: Mobilne zabezpieczenie obszaru zagrożenia: wykrycie człowieka, gdy zbliży się
pojazd
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4 Projektowanie

4.1 Producent maszyny

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.

b Przed zastosowaniem laserowego skanera bezpieczeństwa konieczne jest dokona‐
nie oceny ryzyka. Należy sprawdzić, czy wymagane są dodatkowe środki bezpie‐
czeństwa.

b Przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów, które wynikają z określo‐
nego zastosowania urządzenia (np. przepisów o zapobieganiu nieszczęśliwym
wypadkom, reguł bezpieczeństwa lub innych właściwych przepisów bezpieczeń‐
stwa).

b Abstrahując od procedur postępowania opisanych w niniejszym dokumencie, nie
wolno otwierać podzespołów laserowego skanera bezpieczeństwa.

b Manipulowanie przy laserowym skanerze bezpieczeństwa lub dokonywanie w nim
zmian jest zabronione.

b Nieprawidłowo wykonana naprawa urządzenia ochronnego może spowodować
utratę funkcji ochronnej. Urządzenie ochronne może być naprawiane wyłącznie
przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

4.2 Użytkownik maszyny

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.

b Zmiany w zakresie elektrycznej integracji laserowego skanera bezpieczeństwa ze
sterownikiem maszyny oraz zmiana montażu mechanicznego laserowego skanera
bezpieczeństwa wymagają ponownej oceny ryzyka. Wynik oceny ryzyka może ozna‐
czać, że użytkownik maszyny będzie zobowiązany do spełnienia zobowiązań nało‐
żonych przez producenta.

b Zmiany w konfiguracji urządzenia mogą mieć negatywny wpływ na funkcję
ochronną. Z tego względu po każdej zmianie konfiguracji należy sprawdzić skutecz‐
ność działania urządzenia ochronnego. Osoba, która dokonuje zmiany, jest również
odpowiedzialna za utrzymanie funkcji ochronnej urządzenia.

b Abstrahując od procedur postępowania opisanych w niniejszym dokumencie, nie
wolno otwierać podzespołów laserowego skanera bezpieczeństwa.

b Manipulowanie przy laserowym skanerze bezpieczeństwa lub dokonywanie w nim
zmian jest zabronione.

b Nieprawidłowo wykonana naprawa urządzenia ochronnego może spowodować
utratę funkcji ochronnej. Urządzenie ochronne może być naprawiane wyłącznie
przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

4.3 Konstrukcja

Ten rozdział zawiera ważne informacje dotyczące konstrukcji.

Informacje o poszczególnych krokach montażu urządzenia: patrz "Montaż", strona 66.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.

b Sprawdź, czy spełnione są następujące wymagania konstrukcyjne, aby laserowy
skaner bezpieczeństwa mógł pełnić funkcję ochronną.

• Laserowy skaner bezpieczeństwa należy zamontować w taki sposób, aby osoby lub
części ciała były niezawodnie wykrywane, gdy znajdą się w obszarze zagrożenia.

• Laserowy skaner bezpieczeństwa należy zamontować w taki sposób, aby w polu
ochronnym nie znajdowały się lustra lub inne przedmioty silnie odbijające światło.

• Laserowy skaner bezpieczeństwa należy zamontować w taki sposób, aby w polu
ochronnym nie znajdowały się niewielkie przedmioty (np. przewody), nawet jeśli
z tego powodu stan wyjść bezpieczeństwa nie jest zmieniany na WYŁĄCZONY.

• Laserowy skaner bezpieczeństwa musi być zamontowany tak, aby w polu widzenia
skanera nie znajdowały się przeszkody. Jeśli z powodu niemożliwych do uniknięcia
przeszkód występuje ryzyko, należy zastosować dodatkowe środki.

• Jeśli pomiędzy urządzeniem ochronnym a miejscem niebezpiecznym mogą przeby‐
wać ludzie i nie są oni wykrywani, należy sprawdzić, czy konieczne jest zastosowa‐
nie dodatkowych środków bezpieczeństwa (np. blokady ponownego uruchomienia).

• Należy wykluczyć możliwość sięgnięcia pod, nad i obok laserowego skanera bez‐
pieczeństwa oraz podczołgania się pod nim i przejścia nad nim oraz przesunięcia
skanera.

Rysunek 16: Zapobieganie podczołganiu

Rysunek 17: Zapobieganie przechodzeniu nad urządzeniem ochronnym
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.
Wiązka optyczna nie może być zakłócana, np. w przypadku montażu systemu w obudo‐
wie.

b Nie należy montować dodatkowej szyby przedniej.
b Jeśli wymagana jest szczelina optyczna, należy zapewnić jej odpowiednią wielkość

patrz "Rysunki wymiarowe", strona 148.

WSKAZÓWKA
Szczególne optyczne i elektromagnetyczne warunki otoczenia mogą mieć negatywny
wpływ na laserowy skaner bezpieczeństwa. Może to doprowadzić do obniżenia dostęp‐
ności eksploatacyjnej maszyny. Oznacza to, że laserowy skaner bezpieczeństwa wyłączy
maszynę, mimo że w polu ochronnym nie znajduje się człowiek.
Aby zapewnić wysoką dostępność eksploatacyjną:

b Unikaj silnych pól elektrycznych w otoczeniu laserowego skanera bezpieczeństwa.
Ich przyczyną mogą być np. znajdujące się w pobliżu kable spawalnicze lub prze‐
wody indukcyjne.

b Unikaj skraplania się pary wodnej na osłonie układu optycznego.

4.3.1 Ochrona przed wpływem systemów znajdujących się w bliskiej odległości

Promieniowanie innego, znajdującego się w pobliżu źródła promieniowania laserowego
(np. innego skanera laserowego) również może mieć negatywny wpływ na działanie
laserowego skanera bezpieczeństwa. Może to doprowadzić do obniżenia dostępności
eksploatacyjnej maszyny. Oznacza to, że laserowy skaner bezpieczeństwa wyłączy
maszynę, mimo że w polu ochronnym nie znajduje się człowiek.

W celu zwiększenia dostępności eksploatacyjnej można zastosować następujące
środki:

• Laserowy skaner bezpieczeństwa jest wyposażony w funkcję ochrony przed wpły‐
wem innych urządzeń. Czas cyklu skanowania jest stopniowo dopasowywany.
Dostępność eksploatacyjną można zwiększyć, wybierając w sąsiadujących lasero‐
wych skanerach bezpieczeństwa różne tryby pracy ochrony przed wpływem innych
urządzeń, patrz "Ochrona przed wpływem innych urządzeń", strona 87.

• Większe próbkowanie wielokrotne zmniejsza prawdopodobieństwo wpływu źródła
promieniowania laserowego na laserowy skaner bezpieczeństwa. Dostępność eks‐
ploatacyjną można zwiększyć, ustawiając próbkowanie wielokrotne na najwyższą
wartość, dozwoloną w danym zastosowaniu przy uwzględnieniu odstępów minimal‐
nych, patrz "Próbkowanie wielokrotne", strona 87.

• Aby jeszcze bardziej zwiększyć dostępność eksploatacyjną, można wybrać odpo‐
wiedni sposób montażu, patrz "Sposoby montażu zapewniające ochronę przed
wpływem systemów znajdujących się w bliskiej odległości", strona 159.

Drogę wiązki świetlnej laserowego skanera bezpieczeństwa można sprawdzić przy uży‐
ciu wykrywacza skanera LS-80L (nr katalogowy 6020756).

WSKAZÓWKA
Przy wyborze sposobu montażu należy zawsze przestrzegać normy ISO 13855.
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4.3.2 Unikanie obszarów niezabezpieczonych

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.
Zamontuj laserowy skaner bezpieczeństwa w taki sposób, aby ludzie nie mogli wejść do
niezabezpieczonych obszarów. W razie potrzeby zastosuj jeden lub kilka opisanych poni‐
żej środków:

b Zamontuj odbojniki blaszane, aby zapobiec przebywaniu z tyłu.
b Zamontuj laserowy skaner bezpieczeństwa w podcięciu.
b Zamontuj laserowy skaner bezpieczeństwa w obudowie maszyny lub pojazdu.
b Zamontuj pałąk, aby zabezpieczyć strefę bliską.

Obszary niezabezpieczone za laserowym skanerem bezpieczeństwa

W zależności od położenia montażowego mogą wystąpić obszary, których laserowy ska‐
ner bezpieczeństwa nie obejmuje.

Nieobjęte obszary są większe, gdy laserowy skaner bezpieczeństwa jest montowany za
pomocą zestawu do mocowania.









Rysunek 18: Obszary niezabezpieczone

1 Długość obszaru niezabezpieczonego
2 Szerokość obszaru niezabezpieczonego

Obszar z ograniczoną zdolnością detekcji

W strefie bliskiej (obszar o szerokości 50 mm, znajdujący się przed osłoną układu
optycznego) zdolność detekcji laserowego skanera bezpieczeństwa może być ograni‐
czona. W razie potrzeby należy zabezpieczyć strefę bliską, np. za pomocą podcięcia lub
pałąka.
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Montaż z użyciem blaszanych odbojników



Rysunek 19: Montaż z użyciem blaszanych odbojników (przykład)

b Zamocuj blaszane odbojniki 1 tak, aby wejście do obszarów niezabezpieczonych
było niemożliwe.

b Zamocuj blaszane odbojniki tak, aby znajdowały się poza płaszczyzną skanowania.

Montaż w podcięciu





Rysunek 20: Montaż w podcięciu (przykład)
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b Zamontuj laserowy skaner bezpieczeństwa w podcięciu tak, aby nikt nie mógł
wejść do obszarów niezabezpieczonych.

b Wykonaj podcięcie przynajmniej na takiej głębokości 1, aby całkowicie pokrywało
obszary niezabezpieczone oraz aby nikt nie mógł wejść do obszarów niezabezpie‐
czonych.

b Zastosuj środki zapobiegające podczołganiu. Wykonaj podcięcie na tyle nisko 2,
aby nikt nie mógł się podczołgać.

Montaż w obudowie maszyny lub pojazdu

Rysunek 21: Montaż w obudowie pojazdu (przykład)

b Jeśli wymagana jest szczelina optyczna, należy zapewnić jej odpowiednią wielkość
patrz "Rysunki wymiarowe", strona 148.

4.3.3 Czas odpowiedzi laserowego skanera bezpieczeństwa

Aby ustawić laserowy skaner bezpieczeństwa w odpowiednim miejscu i wybrać odpo‐
wiednią wielkość pól ochronnych, należy m.in. uwzględnić czas odpowiedzi laserowego
skanera bezpieczeństwa.

Czasy odpowiedzi podano w danych technicznych, patrz "Czasy odpowiedzi",
strona 144.

W programie Safety Designer wyświetlany jest czas odpowiedzi laserowego skanera
bezpieczeństwa, wynikający z aktualnych ustawień.

4.3.4 Monitorowanie konturu referencyjnego

Pole konturu referencyjnego

Pole konturu referencyjnego monitoruje kontur otoczenia. Laserowy skaner bezpieczeń‐
stwa zmienia stan wszystkich wyjść bezpieczeństwa na WYŁĄCZONY, jeśli kontur nie
jest zgodny z ustawionymi wartościami zadanymi, ponieważ np. uległo zmianie położe‐
nie montażowe laserowego skanera bezpieczeństwa.

Normy krajowe i międzynarodowe wymagają lub zalecają monitorowanie konturu refe‐
rencyjnego, gdy laserowy skaner bezpieczeństwa jest używany w trybie pionowym do
zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych lub zabezpieczenia dostępu.
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Pole konturu referencyjnego wykrywa zamierzone i niezamierzone zmiany pozycji lub
ustawienia położenia laserowego skanera bezpieczeństwa. Niezamierzone zmiany
mogą np. powstać na skutek drgań. Zamierzone zmiany to np. umyślne manipulacje,
których celem jest dezaktywowanie funkcji laserowego skanera bezpieczeństwa.

Tryb pionowy

Normy krajowe i międzynarodowe wymagają lub zalecają monitorowanie konturu refe‐
rencyjnego, gdy kąt między kierunkiem dostępu i płaszczyzną skanowania przekracza
± 30°.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.

b Użyj konturu otoczenia jako odniesienia, aby chronić urządzenie ochronne przed
nieumyślnym przestawieniem lub manipulacją.

Projektowanie pola konturu referencyjnego w trybie pionowym

Podczas projektowania pola konturu referencyjnego należy zwrócić szczególną uwagę
na następujące punkty:

• W wielu przypadkach zalecane jest wykorzystanie pionowych ograniczeń przejścia
(np. ościeżnicy drzwi) i podłogi jako punktu odniesienia.

• Pole konturu referencyjnego cechuje się ustawianym zakresem tolerancji wokół
konturu. Jeśli laserowy skaner bezpieczeństwa nie wykryje konturu w zakresie tole‐
rancji, stan wszystkich wyjść bezpieczeństwa zostanie zmieniony na WYŁĄCZONY.

° W celu zapewnienia wysokiej dostępności eksploatacyjnej zalecane jest usta‐
wienie zakresu tolerancji na 65 mm tolerancji dodatniej (daleko) i 65 mm
tolerancji ujemnej (blisko).

° Upewnij się, że zakres tolerancji nie jest zbyt duży. Pole konturu referencyj‐
nego musi wykrywać zmienioną pozycję lub zmienione ustawienie położenia
laserowego skanera bezpieczeństwa, zanim między polem ochronnym i ogra‐
nicznikiem mechanicznym powstanie niebezpieczna przerwa.

• W związku z polem konturu referencyjnego obowiązują następujące wymagania
w stosunku do pola ochronnego.

° Zabezpieczenie dostępu:
• Jeśli kontur referencyjny przedstawia krawędź chronionego otworu, mak‐

symalna odległość między krawędzią chronionego otworu i polem
ochronnym wynosi 100 mm. W celu zapewnienia większej dostępności
eksploatacyjnej i odpowiedniej ochrony zalecana jest odległość 65 mm.

• Jeśli kontur referencyjny nie przedstawia krawędzi chronionego otworu,
pole ochronne musi być większe od chronionego otworu. Wymagana
wielkość wystawania „o” jest obliczana według tego samego wzoru, jak
w przypadku zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych.

° Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych: pole ochronne musi być większe od
chronionego otworu. Wymagane wystawanie jest obliczane zgodnie z nastę‐
pującym wzorem:
o ≥ 130 mm – d
Gdzie:
• o = wystawanie pola ochronnego poza otwór
• d = ustawiona rozdzielczość

• W polu konturu referencyjnego można zdefiniować więcej niż jeden kontur i tym
samym monitorować różne obszary otoczenia.
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Rysunek 22: Zakres tolerancji pola konturu referencyjnego (pole ochronne wewnątrz chronio‐
nego otworu, krawędź chronionego otworu = kontur referencyjny)

1 TZ = zakres tolerancji pola konturu referencyjnego
2 Odległość pola ochronnego od konturu, zapewniająca dostępność eksploatacyjną

3

1

2

Rysunek 23: Wystawanie pola ochronnego przed otworem

1 TZ = zakres tolerancji pola konturu referencyjnego
2 Odległość pola ochronnego od konturu, zapewniająca dostępność eksploatacyjną
3 o = wystawanie pola ochronnego poza otwór

4.3.5 Moment przełączenia przypadku monitorowania

Przy przełączaniu przypadków monitorowania należy zwrócić uwagę, że w chwili przełą‐
czenia w nowo aktywowanym polu ochronnym może się już znajdować człowiek.
Ochrona jest zapewniona tylko przy odpowiednio wczesnym przełączeniu (tzn. zanim
wystąpi w tym miejscu zagrożenie dla danej osoby).
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego

b Ustal moment przełączenia przypadku monitorowania tak, aby laserowy skaner
bezpieczeństwa wykrywał człowieka w polu ochronnym z wystarczającym odstę‐
pem minimalnym, zanim wystąpi niebezpieczny stan.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, chronione osoby lub części ciała mogą nie zostać
wykryte w ogóle lub nie zostaną wykryte w odpowiednim czasie.
Dodatkowo, oprócz opisanych poniżej parametrów, wpływ na czas przełączania ma
także czas dotarcia sygnału przełączenia do urządzenia ochronnego. Obejmuje to np.
czas przetwarzania sterownika.

b Uwzględnij czas dotarcia sygnału przełączenia do urządzenia ochronnego.

W niektórych przypadkach proces przełączenia przypadku monitorowania może trwać
tak długo, że nowy przypadek monitorowania nie będzie dostępny w przewidzianym cza‐
sie odpowiedzi i człowiek może nie zostać wykryty w polu ochronnym odpowiednio
wcześnie. W takim przypadku przełączenie przypadku monitorowania należy uruchomić
wcześniej.

Na czas trwania procesu mają wpływ następujące parametry:

• ustawione opóźnienie wejścia (patrz "Opóźnienie wejścia", strona 101)
• czas przetwarzania dla wybranego wejścia.

Sposób obliczenia momentu przełączenia przypadku monitorowania

1. Oblicz najpierw, ile czasu zajmuje przełączenie przypadku monitorowania:
tCSR=tID + tI

Gdzie:

° tCSR=czas w milisekundach (ms), potrzebny do przełączenia przypadku moni‐
torowania

° tID = opóźnienie wejścia dla wejść sterujących w milisekundach (ms)

° tI = czas przetwarzania dla wybranego wejścia w milisekundach (ms) (lokalne
statyczne wejście sterujące: tI = 12 ms)

2. Następnie oblicz, ile czasu jest do dyspozycji w ramach czasu odpowiedzi do prze‐
łączenia przypadku monitorowania:
tCSA= (n – 1) ×tS

Gdzie:

° tCSA=dostępny czas w milisekundach (ms) do przełączenia przypadku monito‐
rowania

° n = ustawione próbkowanie wielokrotne (ustawienie domyślne: n = 2)

° tS = czas cyklu skanowania (ewentualnie z naddatkiem na ochronę przed
wpływem innych urządzeń) w milisekundach (ms)

3. Porównaj, czy dostępna jest odpowiednia ilość czasu do przełączenia przypadku
monitorowania:

° Jeśli tCSA≥ tCSR:nie jest wymagane wcześniejsze uruchomienie.

° Jeśli tCSA< tCSR:przełączenie przypadku monitorowania należy uruchomić
wcześniej. Wymagane przyspieszenie tCSP wynosi: tCSP = tCSR – tCSA
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WSKAZÓWKA
W niektórych przypadkach nie można dokładnie zdefiniować punktu przełączenia (np.
z powodu zmiennych prędkości przetwarzania maszyny) lub przyspieszenie momentu
przełączenia powoduje, że zakończenie monitorowania obszaru następuje zbyt wcześ‐
nie. W takich przypadkach należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

b Zadbaj o to, aby oba pola ochronne częściowo na siebie zachodziły.
b Tymczasowo monitoruj oba obszary zagrożenia symultanicznie.

4.3.6 Zabezpieczenie obszaru zagrożenia

Laserowy skaner bezpieczeństwa jest montowany z poziomą płaszczyzną skanowania
w aplikacji stacjonarnej, np. w maszynie, w przypadku której osłona nie obejmuje
całego obszaru zagrożenia. W przypadku zabezpieczenia obszaru zagrożenia laserowy
skaner bezpieczeństwa wykrywa nogi człowieka. Pole ochronne jest umieszczone rów‐
nolegle do kierunku zbliżania się człowieka.

S

S

Rysunek 24: Aplikacja stacjonarna z poziomą płaszczyzną skanowania do zabezpieczenia
obszaru zagrożenia

WSKAZÓWKA
Zaznacz przebieg granic pola ochronnego na podłodze po ustaleniu wielkości pola
ochronnego. Dzięki temu granice pola ochronnego będą widoczne dla operatora
maszyny i ułatwią późniejszą kontrolę funkcji ochronnej.

Pole ochronne

Pole ochronne musi być zaprojektowane w taki sposób, aby człowiek był wykrywany
w odstępie minimalnym od miejsca niebezpiecznego. Ta odległość jest konieczna, aby
zapobiec znalezieniu się człowieka lub części ciała w obszarze zagrożenia przed zakoń‐
czeniem niebezpiecznego stanu maszyny.

W przypadku zabezpieczenia obszaru zagrożenia odstęp minimalny zwykle określa
wymaganą wielkość pola ochronnego.

Jeśli definiowany jest więcej niż jeden przypadek monitorowania z różnymi polami
ochronnymi, należy obliczyć wielkość pola ochronnego osobno dla każdego używanego
pola ochronnego.
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Do zabezpieczenia obszaru zagrożenia w wielu przypadkach odpowiednia jest rozdziel‐
czość 50 mm lub 70 mm.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W przypadku zignorowania tego zagrożenia niebezpieczny stan maszyny nie zostanie
zakończony w ogóle lub nie zostanie zakończony w odpowiednim czasie.

1. Oblicz wymagany odstęp minimalny dla maszyny w oparciu o poniższe wzory i przy‐
kłady.

2. Zamontuj laserowy skaner bezpieczeństwa, uwzględniając te obliczenia i wymaga‐
nia podane w niniejszej instrukcji.

3. Skonfiguruj laserowy skaner bezpieczeństwa, uwzględniając te obliczenia i wyma‐
gania podane w niniejszej instrukcji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.
Przy rozdzielczościach niezapewniających dużej dokładności chronione części ciała
mogą nie być wykrywane.

b W przypadku zabezpieczenia obszaru zagrożenia należy użyć rozdzielczości
70 mm lub rozdzielczości zapewniającej większą dokładność.

b W przypadku zabezpieczenia obszaru zagrożenia z rozdzielczością 70 mm: upewnij
się, że ludzka noga jest wykrywana.

b W przypadku zabezpieczenia obszaru zagrożenia z rozdzielczością 70 mm: zamon‐
tuj laserowy skaner bezpieczeństwa na wysokości co najmniej 300 mm (wysokość
płaszczyzny skanowania).

b Jeśli nie jest możliwe zamontowanie laserowego skanera bezpieczeństwa na wyso‐
kości co najmniej 300 mm, użyj rozdzielczości 50 mm.

WSKAZÓWKA
Jeśli pole ochronne ma być jak najmniejsze, z uwagi na różne zależności należy ewen‐
tualnie obliczyć odstęp minimalny z różnymi czasami cyklów skanowania (obliczenie ite‐
racyjne). 1)

Przy obliczaniu odstępu minimalnego należy zawsze wziąć pod uwagę faktyczny czas
odpowiedzi, patrz "Czasy odpowiedzi", strona 144.

1. Oblicz najpierw odstęp minimalny w oparciu o czas odpowiedzi przy czasie cyklu
skanowania wynoszącym 30 ms.

2. Jeśli obliczony odstęp minimalny jest większy niż zasięg pola ochronnego (patrz
"Zasięg pola ochronnego", strona 146), ponownie oblicz odstęp minimalny w opar‐
ciu o czas odpowiedzi przy czasie cyklu skanowania wynoszącym 40 ms.

Obliczenie odstępu minimalnego

Obliczenie odstępu minimalnego odbywa się zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi
normami oraz przepisami prawa obowiązującymi w miejscu eksploatacji maszyny.

Jeśli odstęp minimalny jest obliczany zgodnie z normą ISO 13855, zależy wówczas od
następujących czynników:

1) Wymagany odstęp minimalny jest zależny m.in. od czasu odpowiedzi laserowego skanera bezpieczeństwa i tym samym od czasu cyklu
skanowania. Zasięg pola ochronnego laserowego skanera bezpieczeństwa również jest zależny od czasu cyklu skanowania: w przypadku
krótszego czasu cyklu skanowania zasięg pola ochronnego jest mniejszy.
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• czasu dobiegu maszyny (przedział czasu pomiędzy aktywowaniem czujnika
a zakończeniem niebezpiecznego stanu maszyny)

• czasu odpowiedzi urządzenia ochronnego, patrz "Czasy odpowiedzi", strona 144
• szybkość sięgania lub podejścia osoby
• rozdzielczości (zdolności wykrywania) laserowego skanera bezpieczeństwa
• rodzaju zbliżenia: równolegle
• parametrów zadanych w zależności od zastosowania
• naddatków dla ogólnych błędów pomiaru i ewentualnych błędów pomiaru wynikają‐

cych z odbicia światła
• naddatku dla ochrony przed sięgnięciem nad urządzeniem ochronnym
• wysokości płaszczyzny skanowania
• czasu przełączenia między przypadkami monitorowania.

WSKAZÓWKA
Więcej informacji można znaleźć w normie ISO 13855 i w Przewodniku Bezpieczne
maszyny.

WSKAZÓWKA
Firma SICK w wielu krajach oferuje usługę pomiaru czasu dobiegu.

Przykład obliczenia odstępu minimalnego S zgodnie z normą ISO 13855

W tym przykładzie przedstawiono obliczenie odstępu minimalnego w przypadku równo‐
ległego zbliżenia do pola ochronnego. W zależności od konkretnego zastosowania oraz
warunków otoczenia (na przykład przy polu ochronnym ustawionym ortogonalnie lub
pod dowolnym kątem do kierunku zbliżania lub przy zbliżeniu pośrednim) może być
wymagany inny rodzaj obliczenia.

b Oblicz S, korzystając z następującego wzoru:
S=1600 mm/s × T + 65 mm + ZR + C
Gdzie:

° S=odstęp minimalny w milimetrach (mm)

° T = czas dobiegu całego systemu w sekundach (s)
(czas odpowiedzi laserowego skanera bezpieczeństwa + czas dobiegu
maszyny włącznie z czasem odpowiedzi systemu sterowania maszyny)

° ZR = naddatek dla błędów pomiaru wynikających z odbicia światła w milime‐
trach (mm)

° C = naddatek dla ochrony przed sięgnięciem nad urządzeniem ochronnym
w milimetrach (mm)

Szybkość sięgania lub zbliżania jest już zawarta w tym wzorze.

Naddatek ZR dla błędów pomiaru wynikających z odbicia światła

Jeśli odbłyśnik znajduje się w pobliżu urządzenia ochronnego (odległość odbłyśnika od
pola ochronnego ≤ 6 m), należy uwzględnić naddatek ZR = 350 mm.

Naddatek C dla ochrony przed sięgnięciem nad urządzeniem ochronnym

W niektórych przypadkach osoba sięgająca nad urządzeniem ochronnym może znaleźć
się w obszarze zagrożenia, zanim urządzenie ochronne wyłączy niebezpieczny stan
maszyny. Naddatek C zapobiega takiej sytuacji.
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DH ≈ 0 mmC = 1200 mm

Rysunek 25: Ochrona przed sięgnięciem nad urządzeniem ochronnym przy montażu na niewiel‐
kiej wysokości (wymiary w mm)

DH = 875 mm

C = 850 mm

Rysunek 26: Ochrona przed sięgnięciem nad urządzeniem ochronnym przy montażu na większej
wysokości (wymiary w mm)

Wymagany naddatek dla odstępu minimalnego zależy od wysokości płaszczyzny skano‐
wania pola ochronnego. Jeśli laserowy skaner bezpieczeństwa jest umieszczony nisko,
naddatek jest większy, niż gdy skaner jest umieszczony wysoko.

Obliczenie naddatku C

b Jeśli dostępna jest wystarczająca ilość wolnego miejsca przed maszyną, użyj jako
naddatku C wartości 1200 mm.

b Jeśli odstęp minimalny ma być jak najmniejszy, oblicz C przy użyciu następującego
wzoru:
C = 1200 mm – (0,4 × HD)
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Gdzie:

° HD = wysokość pola ochronnego nad podłogą w milimetrach (mm).
✓ Jeśli wynik C ≥ 850 mm, użyj obliczonej wartości jako naddatku C.
✓ Jeśli wynik C < 850 mm, użyj C = 850 mm (wartość ta odpowiada długości ręki

i jest przyjmowana jako naddatek minimalny dla ochrony przed sięgnięciem nad
urządzeniem ochronnym).

Wysokość płaszczyzny skanowania

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
Podczołganie umożliwia obejście urządzenia ochronnego.

b Należy zapobiec podczołgiwaniu się osób pod polem ochronnym, odpowiednio
montując laserowy skaner bezpieczeństwa.

b Jeśli laserowy skaner bezpieczeństwa jest montowany na wysokości większej niż
300 mm, należy zapobiec podczołgiwaniu, stosując dodatkowe środki.

Jeśli wybierzesz do zabezpieczenia obszaru zagrożenia rozdzielczość 70 mm, wykrycie
ludzkiej nogi może być niemożliwe. Wynika to z faktu, że wiązka nie trafia w nogę, lecz
przechodzi obok kostki (patrz rysunek 27, strona 40). Jeśli laserowy skaner bezpie‐
czeństwa jest montowany na wysokości co najmniej 300 mm (wysokość płaszczyzny
skanowania), płaszczyzna skanowania znajduje się na wysokości łydki i noga jest wykry‐
wana również przy rozdzielczości 70 mm (patrz rysunek 28, strona 40).

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.
Przy rozdzielczościach niezapewniających dużej dokładności chronione części ciała
mogą nie być wykrywane.

b W przypadku zabezpieczenia obszaru zagrożenia należy użyć rozdzielczości
70 mm lub rozdzielczości zapewniającej większą dokładność.

b W przypadku zabezpieczenia obszaru zagrożenia z rozdzielczością 70 mm: upewnij
się, że ludzka noga jest wykrywana.

b W przypadku zabezpieczenia obszaru zagrożenia z rozdzielczością 70 mm: zamon‐
tuj laserowy skaner bezpieczeństwa na wysokości co najmniej 300 mm (wysokość
płaszczyzny skanowania).

b Jeśli nie jest możliwe zamontowanie laserowego skanera bezpieczeństwa na wyso‐
kości co najmniej 300 mm, użyj rozdzielczości 50 mm.
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DH 

Rysunek 27: Płaszczyzna skanowania na wysokości kostki

DH 

Rysunek 28: Płaszczyzna skanowania na wysokości łydki

Jeśli wymagana jest określona wysokość pola ochronnego (płaszczyzny skanowania)
i jest ona mniejsza niż 300 mm, wymaganą rozdzielczość można obliczyć za pomocą
wzoru:

dr = HD/15 + 50 mm

Gdzie:

• dr = minimalna (najmniej dokładna) dopuszczalna rozdzielczość laserowego ska‐
nera bezpieczeństwa w milimetrach (mm)

• HD = wysokość pola ochronnego nad podłogą w milimetrach (mm)
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b Rozdzielczość laserowego skanera można ustawić na wartość zadaną d. Jeśli
wynik dr nie jest zgodny z żadną z tych wartości, wybierz rozdzielczość zapewnia‐
jącą większą dokładność (d ≤ dr).

Odległość od ścian

Jeśli pole ochronne sięga do ściany lub innego obiektu, może to doprowadzić do obniże‐
nia dostępności eksploatacyjnej. Z uwagi na to należy zaplanować odległość pola
ochronnego od obiektu. W celu zapewnienia dostępności eksploatacyjnej zalecana jest
odległość ok. 65 mm.

1

Rysunek 29: Odległość pola ochronnego od ściany

1 Zalecana odległość pola ochronnego od ściany.

4.3.7 Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

Laserowy skaner bezpieczeństwa jest montowany z pionową płaszczyzną skanowania
w aplikacji stacjonarnej, np. w maszynie, w przypadku której operator musi przebywać
w pobliżu miejsca niebezpiecznego. Przed miejscem niebezpiecznym znajduje się stała
bariera o wysokości wynoszącej co najmniej 1200 mm. Operator może sięgnąć nad tą
barierą do miejsca niebezpiecznego. Operator nie może jednak przejść przez barierę.
Jeśli tego rodzaju bariera nie występuje, może być wymagane zabezpieczenie dostępu.

W przypadku zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych laserowy skaner bezpieczeństwa
wykrywa dłoń lub inną część ciała człowieka. Pole ochronne jest umieszczone ortogo‐
nalnie do kierunku zbliżania części ciała człowieka. W celu zagwarantowania wykrywa‐
nia dłoni przy zabezpieczeniu miejsc niebezpiecznych wymagana jest rozdzielczość
40 mm lub rozdzielczość zapewniająca większą dokładność.
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Rysunek 30: Aplikacja stacjonarna w trybie pionowym do zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.

b Nigdy nie używaj laserowego skanera bezpieczeństwa do zastosowań, w których
konieczne jest wykrywanie palców. Z uwagi na to, że najdokładniejsza rozdziel‐
czość wynosi 30 mm, laserowy skaner bezpieczeństwa nie nadaje się do wykrywa‐
nia palców.

b Użyj konturu otoczenia jako odniesienia, aby chronić urządzenie ochronne przed
nieumyślnym przestawieniem lub manipulacją (patrz "Monitorowanie konturu refe‐
rencyjnego", strona 31).

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
Jeśli odbłyśnik znajduje się w płaszczyźnie pola ochronnego (odstęp odbłyśnika od pola
ochronnego ≤ 6 m), chronione osoby i części ciała mogą nie być wykrywane odpowied‐
nio wcześnie lub mogą nie być wykrywane w ogóle.

b W miarę możliwości należy unikać umieszczania odbłyśników w płaszczyźnie pola
ochronnego.

b Jeśli odbłyśnik znajduje się w płaszczyźnie pola ochronnego (odległość odbłyśnika
od pola ochronnego ≤ 6 m), pole ochronne należy zwiększyć tak, aby wystawało
poza chroniony otwór o wielkość naddatku ZR = 350 mm.

Pole ochronne

Pole ochronne musi być zaprojektowane w taki sposób, aby wykrywało dostęp człowieka
przy odstępie minimalnym od miejsca niebezpiecznego. Ta odległość jest konieczna,
aby zapobiec znalezieniu się człowieka lub części ciała w obszarze zagrożenia przed
zakończeniem niebezpiecznego stanu maszyny.

W przypadku zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych odstęp minimalny określa zwykle
pozycję montażu laserowego skanera bezpieczeństwa.
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Do zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych w wielu przypadkach odpowiednia jest roz‐
dzielczość 30 mm lub 40 mm.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W przypadku zignorowania tego zagrożenia niebezpieczny stan maszyny nie zostanie
zakończony w ogóle lub nie zostanie zakończony w odpowiednim czasie.

1. Oblicz wymagany odstęp minimalny dla maszyny w oparciu o poniższe wzory i przy‐
kłady.

2. Zamontuj laserowy skaner bezpieczeństwa, uwzględniając te obliczenia i wymaga‐
nia podane w niniejszej instrukcji.

3. Skonfiguruj laserowy skaner bezpieczeństwa, uwzględniając te obliczenia i wyma‐
gania podane w niniejszej instrukcji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, chronione osoby lub części ciała mogą nie zostać
wykryte w ogóle lub nie zostaną wykryte w odpowiednim czasie.

b Zamontuj laserowy skaner bezpieczeństwa zawsze tak, aby sięgnięcie obok i za
nim było niemożliwe.

b W razie potrzeby zastosuj odpowiednie środki dodatkowe.

WSKAZÓWKA
Wymagany odstęp minimalny jest zależny m.in. od ustawionej rozdzielczości laserowego
skanera bezpieczeństwa. Przy dokonywaniu wyboru rozdzielczości należy zwrócić uwagę
na następujące punkty:

• Jeśli wybierana jest rozdzielczość zapewniająca dużą dokładność, zasięg pola
ochronnego jest mniejszy i tym samym pole ochronne nadaje się tylko do mniej‐
szych miejsc niebezpiecznych. Wymagany odstęp minimalny jest jednak mniejszy
– laserowy skaner bezpieczeństwa można więc zamontować bliżej miejsca niebez‐
piecznego.

• Jeśli wybierana jest rozdzielczość zapewniająca mniejszą dokładność, zasięg pola
ochronnego jest większy i tym samym pole ochronne nadaje się także do więk‐
szych miejsc niebezpiecznych. Wymagany odstęp minimalny jest jednak większy –
laserowy skaner bezpieczeństwa należy więc zamontować w większej odległości
od miejsca niebezpiecznego.

Obliczenie odstępu minimalnego

Obliczenie odstępu minimalnego odbywa się zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi
normami oraz przepisami prawa obowiązującymi w miejscu eksploatacji maszyny.

Jeśli odstęp minimalny jest obliczany zgodnie z normą ISO 13855, zależy wówczas od
następujących czynników:

• czasu dobiegu maszyny (przedział czasu pomiędzy aktywowaniem czujnika
a zakończeniem niebezpiecznego stanu maszyny)

• czasu odpowiedzi urządzenia ochronnego, patrz "Czasy odpowiedzi", strona 144
• szybkość sięgania lub podejścia osoby
• rozdzielczości (zdolności wykrywania) laserowego skanera bezpieczeństwa
• rodzaju zbliżenia: ortogonalne
• parametrów zadanych w zależności od zastosowania
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WSKAZÓWKA
Więcej informacji można znaleźć w normie ISO 13855 i w Przewodniku Bezpieczne
maszyny.

WSKAZÓWKA
Firma SICK w wielu krajach oferuje usługę pomiaru czasu dobiegu.

Przykład obliczenia odstępu minimalnego S zgodnie z normą ISO 13855

W tym przykładzie przedstawiono obliczenie odstępu minimalnego w przypadku ortogo‐
nalnego zbliżenia do pola ochronnego. W zależności od konkretnego zastosowania oraz
warunków otoczenia (na przykład przy polu ochronnym ustawionym równolegle lub pod
dowolnym kątem do kierunku zbliżania lub przy zbliżeniu pośrednim) może być wyma‐
gany inny rodzaj obliczenia.

b Oblicz najpierw S, korzystając z następującego wzoru:
S=2000 mm/s × T + 8 × (d – 14 mm)
Gdzie:

° S=odstęp minimalny w milimetrach (mm)

° T = czas dobiegu całego systemu w sekundach (s)
(czas odpowiedzi laserowego skanera bezpieczeństwa + czas dobiegu
maszyny włącznie z czasem odpowiedzi systemu sterowania maszyny)

° d = rozdzielczość laserowego skanera bezpieczeństwa w milimetrach (mm)
Szybkość sięgania lub zbliżania jest już zawarta w tym wzorze.

✓ Jeśli wynik S ≤ 100 mm, użyj S = 100 mm.
✓ Jeśli wynik 100 mm < S ≤ 500 mm, użyj obliczonej wartości jako odstępu minimal‐

nego.
b Jeśli wynik S > 500 mm, można ewentualnie zredukować odstęp minimalny za

pomocą następującego obliczenia:
S = 1600 mm/s × T + 8 × (d – 14 mm)

✓ Jeśli nowa wartość S > 500 mm, użyj nowo obliczonej wartości jako odstępu mini‐
malnego.

✓ Jeśli nowa wartość S ≤ 500 mm, użyj wartości 500 mm jako odstępu minimal‐
nego.

4.3.8 Zabezpieczenie dostępu

Laserowy skaner bezpieczeństwa jest montowany z pionową płaszczyzną skanowania
w aplikacji stacjonarnej, np. w maszynie, w przypadku której dostęp do obszaru zagro‐
żenia można określić w ramach konstrukcji. W przypadku zabezpieczenia dostępu lase‐
rowy skaner bezpieczeństwa wykrywa wejście całego ciała. Pole ochronne jest umie‐
szczone ortogonalnie do kierunku zbliżania się człowieka.
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Rysunek 31: Aplikacja stacjonarna w trybie pionowym do zabezpieczenia dostępu

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.

b Użyj rozdzielczości 200 mm lub rozdzielczości zapewniającej większą dokładność.
W przeciwnym razie nie będzie zapewniona ochrona przy zabezpieczeniu dostępu.

b Przy zabezpieczeniu dostępu użyj analizy dwukrotnej. Przy wyższej wartości prób‐
kowania wielokrotnego człowiek mógłby przejść przez pole ochronne i pozostać
niewykryty.

b Użyj konturu otoczenia jako odniesienia, aby chronić urządzenie ochronne przed
nieumyślnym przestawieniem lub manipulacją (patrz "Monitorowanie konturu refe‐
rencyjnego", strona 31).

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
Jeśli odbłyśnik znajduje się w płaszczyźnie pola ochronnego (odstęp odbłyśnika od pola
ochronnego ≤ 6 m), chronione osoby i części ciała mogą nie być wykrywane odpowied‐
nio wcześnie lub mogą nie być wykrywane w ogóle.

b W miarę możliwości należy unikać umieszczania odbłyśników w płaszczyźnie pola
ochronnego.

b Jeśli odbłyśnik znajduje się w płaszczyźnie pola ochronnego (odległość odbłyśnika
od pola ochronnego ≤ 6 m), pole ochronne należy zwiększyć tak, aby wystawało
poza chroniony otwór o wielkość naddatku ZR = 350 mm.

Pole ochronne

Pole ochronne musi być zaprojektowane w taki sposób, aby człowiek był wykrywany
w odstępie minimalnym od miejsca niebezpiecznego. Ta odległość jest konieczna, aby
zapobiec znalezieniu się człowieka lub części ciała w obszarze zagrożenia przed zakoń‐
czeniem niebezpiecznego stanu maszyny.

W przypadku zabezpieczenia dostępu odstęp minimalny określa zwykle pozycję mon‐
tażu laserowego skanera bezpieczeństwa.
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Pole ochronne musi się znajdować co najmniej na wysokości 900 mm, aby przejście
nad nim było niemożliwe.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W przypadku zignorowania tego zagrożenia niebezpieczny stan maszyny nie zostanie
zakończony w ogóle lub nie zostanie zakończony w odpowiednim czasie.

1. Oblicz wymagany odstęp minimalny dla maszyny w oparciu o poniższe wzory i przy‐
kłady.

2. Zamontuj laserowy skaner bezpieczeństwa, uwzględniając te obliczenia i wymaga‐
nia podane w niniejszej instrukcji.

3. Skonfiguruj laserowy skaner bezpieczeństwa, uwzględniając te obliczenia i wyma‐
gania podane w niniejszej instrukcji.

Obliczenie odstępu minimalnego

Obliczenie odstępu minimalnego odbywa się zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi
normami oraz przepisami prawa obowiązującymi w miejscu eksploatacji maszyny.

Jeśli odstęp minimalny jest obliczany zgodnie z normą ISO 13855, zależy wówczas od
następujących czynników:

• czasu dobiegu maszyny (przedział czasu pomiędzy aktywowaniem czujnika
a zakończeniem niebezpiecznego stanu maszyny)

• czasu odpowiedzi urządzenia ochronnego, patrz "Czasy odpowiedzi", strona 144
• szybkość sięgania lub podejścia osoby
• rozdzielczości (zdolności wykrywania) laserowego skanera bezpieczeństwa
• rodzaju zbliżenia: ortogonalne
• parametrów zadanych w zależności od zastosowania
• Naddatek zapobiegający sięgnięciu przed pole ochronne

WSKAZÓWKA
Więcej informacji można znaleźć w normie ISO 13855 i w Przewodniku Bezpieczne
maszyny.

WSKAZÓWKA
Firma SICK w wielu krajach oferuje usługę pomiaru czasu dobiegu.

Przykład obliczenia odstępu minimalnego S zgodnie z normą ISO 13855

W tym przykładzie przedstawiono obliczenie odstępu minimalnego w przypadku ortogo‐
nalnego zbliżenia do pola ochronnego. W zależności od konkretnego zastosowania oraz
warunków otoczenia (na przykład przy polu ochronnym ustawionym równolegle lub pod
dowolnym kątem do kierunku zbliżania lub przy zbliżeniu pośrednim) może być wyma‐
gany inny rodzaj obliczenia.

b Oblicz S, korzystając z następującego wzoru:
S=1600 mm/s × T + 850 mm
Gdzie:

° S=odstęp minimalny w milimetrach (mm)

° T = czas dobiegu całego systemu w sekundach (s)
(czas odpowiedzi laserowego skanera bezpieczeństwa + czas dobiegu
maszyny włącznie z czasem odpowiedzi systemu sterowania maszyny)

Szybkość zbliżania jest już zawarta w tym wzorze.
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4.3.9 Mobilne zabezpieczenie obszaru zagrożenia

Laserowy skaner bezpieczeństwa jest montowany z poziomą płaszczyzną skanowania
w aplikacji mobilnej, np. na wózku samojezdnym. W przypadku mobilnego zabezpiecze‐
nia obszaru zagrożenia laserowy skaner bezpieczeństwa zabezpiecza obszar zagroże‐
nia, który powstaje na skutek poruszania się pojazdu. Laserowy skaner bezpieczeństwa
wykrywa nogi człowieka. Pole ochronne jest umieszczone równolegle do kierunku zbliża‐
nia.

S

Rysunek 32: Aplikacja mobilna w trybie poziomym do zabezpieczenia obszaru zagrożenia

WSKAZÓWKA

• W przypadku aplikacji mobilnej do wykrywania ludzi wystarczy rozdzielczość wyno‐
sząca 70 mm (detekcja nóg). W odróżnieniu od stacjonarnego zabezpieczenia
miejsc niebezpiecznych, dotyczy to także niewielkiej wysokości montażu, ponieważ
laserowy skaner bezpieczeństwa porusza się razem z pojazdem.

• W poniższych obliczeniach uwzględniana jest tylko prędkość pojazdu, nie zaś pręd‐
kość idącego człowieka. Przyjęto tutaj założenie, że człowiek wykryje zagrożenie
i zatrzyma się.

Długość pola ochronnego

Pole ochronne musi być zaprojektowane w taki sposób, aby człowiek był wykrywany
w odstępie minimalnym od miejsca niebezpiecznego. Odstęp ten jest konieczny do
zapewnienia, że pojazd zatrzyma się, zanim dotrze do człowieka lub obiektu.

W przypadku mobilnego zabezpieczenia obszaru zagrożenia odstęp minimalny określa
wymaganą długość pola ochronnego. Podczas obliczania jazdy po łuku należy osobno
uwzględnić długość pola ochronnego.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W przypadku zignorowania tego zagrożenia niebezpieczny stan maszyny nie zostanie
zakończony w ogóle lub nie zostanie zakończony w odpowiednim czasie.

1. Oblicz wymagany odstęp minimalny dla maszyny w oparciu o poniższe wzory i przy‐
kłady.

2. Zamontuj laserowy skaner bezpieczeństwa, uwzględniając te obliczenia i wymaga‐
nia podane w niniejszej instrukcji.

3. Skonfiguruj laserowy skaner bezpieczeństwa, uwzględniając te obliczenia i wyma‐
gania podane w niniejszej instrukcji.

Jeśli definiowany jest więcej niż jeden przypadek monitorowania z różnymi polami
ochronnymi, należy obliczyć wielkość pola ochronnego osobno dla każdego używanego
pola ochronnego.

Przykład obliczenia długości pola ochronnego SL zgodnie z normą ISO 13855.

b Oblicz wymaganą długość pola ochronnego SL zgodnie ze wzorem:
SL=SA + 65 mm + ZR + ZF + ZB

Gdzie:

° SL = długość pola ochronnego w milimetrach (mm)

° SA =droga zatrzymania w milimetrach (mm)

° ZR = naddatek dla błędów pomiaru wynikających z odbicia światła w milime‐
trach (mm)

° ZF = naddatek dla brakującego prześwitu pojazdu w milimetrach (mm)

° ZB = naddatek dla zmniejszającej się siły hamowania pojazdu z dokumentacji
pojazdu w milimetrach (mm)

Droga zatrzymania SA

Droga zatrzymania obejmuje drogę hamowania pojazdu i przebyty odcinek w czasie
odpowiedzi laserowego skanera bezpieczeństwa i czasu odpowiedzi sterownika
pojazdu.

WSKAZÓWKA
Należy zwrócić uwagę, że droga hamowania pojazdu wraz z rosnącą prędkością nie
zwiększa się liniowo, lecz kwadratowo.
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Rysunek 33: Droga zatrzymania w zależności od prędkości pojazdu

v Prędkość
SA Droga zatrzymania
Z Naddatki
SL Długość pola ochronnego dla danego zakresu prędkości

b Oblicz drogę zatrzymania zgodnie ze wzorem:
SA=SBr + SAnF + SAnS

Gdzie:

° SA=droga zatrzymania w milimetrach (mm)

° SBr = droga hamowania podana w dokumentacji pojazdu w milimetrach (mm)

° SAnF = przebyty odcinek w czasie odpowiedzi sterownika pojazdu z dokumen‐
tacji pojazdu w milimetrach (mm)

° SAnS = przebyty odcinek w czasie odpowiedzi laserowego skanera bezpieczeń‐
stwa w milimetrach (mm)
Odcinek SAnS zależy od czasu odpowiedzi laserowego skanera bezpieczeń‐
stwa i prędkości pojazdu. Odcinek SAnS jest obliczany zgodnie z następującym
wzorem:
SAnS=tR × Vmax

Gdzie:
• tR = czas odpowiedzi laserowego skanera bezpieczeństwa w sekundach

(s) (patrz "Czasy odpowiedzi", strona 144)
• Vmax = maksymalna prędkość pojazdu podana w dokumentacji pojazdu

w milimetrach na sekundę (mm/s) (jeśli definiujesz więcej niż jeden
przypadek monitorowania z różnymi polami ochronnymi: Vmax = maksy‐
malna prędkość pojazdu w bieżącym przypadku monitorowania)

Naddatek ZR dla błędów pomiaru wynikających z odbicia światła

Jeśli odbłyśnik znajduje się w pobliżu urządzenia ochronnego (odległość odbłyśnika od
pola ochronnego ≤ 6 m), należy uwzględnić naddatek ZR = 350 mm.

Naddatek ZFdla brakującego prześwitu

Naddatek ten jest konieczny, ponieważ człowiek jest wykrywany powyżej stopy i z tego
powodu proces hamowania nie może uwzględniać długości stopy przed miejscem
detekcji. Jeśli pojazd nie ma prześwitu, mogłoby dojść do obrażeń w obrębie stóp.
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FB 

Rysunek 34: Naddatek ryczałtowy dla brakującego prześwitu

BF Prześwit
SL Długość pola ochronnego bez naddatku dla brakującego prześwitu
ZF Naddatek dla brakującego prześwitu

Naddatek ryczałtowy dla prześwitu poniżej 120 mm wynosi 150 mm. W konkretnym
przypadku można go jeszcze bardziej zredukować. Odczytaj faktycznie wymagany nad‐
datek dla prześwitu danego pojazdu z poniższego wykresu.

50

50

60

120

0 100 150 Z   F

B  F [mm]

 [mm]

Rysunek 35: Minimalny naddatek dla brakującego prześwitu

BF Prześwit w mm
ZF Naddatek dla brakującego prześwitu w mm
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Szerokość pola ochronnego

Pole ochronne musi być na tyle szerokie, aby obejmowało szerokość pojazdu z obciąże‐
niem oraz naddatki dla błędów pomiaru i brakującego prześwitu. Podczas obliczania
szerokości pola ochronnego należy osobno uwzględnić wpływ jazdy po łuku.

Przykład obliczenia szerokości pola ochronnego SB zgodnie z normą ISO 13855

b Oblicz wymaganą szerokość pola ochronnego SB według wzoru:
SB=FB + 2 × (65 mm + ZR + ZF)
Gdzie:

° SB = szerokość pola ochronnego w milimetrach (mm)

° FB =szerokość pojazdu w milimetrach (mm)

° ZR = naddatek dla błędów pomiaru wynikających z odbicia światła w milime‐
trach (mm)

° ZF = naddatek dla brakującego prześwitu pojazdu w milimetrach (mm)

WSKAZÓWKA
W wielu przypadkach laserowy skaner bezpieczeństwa jest montowany na środku
pojazdu. Jeśli tak nie jest, należy zdefiniować pole ochronne asymetrycznie. Zwróć
uwagę na naddatki z lewej i z prawej strony pojazdu.

Naddatek ZR dla błędów pomiaru wynikających z odbicia światła

Jeśli odbłyśnik znajduje się w pobliżu urządzenia ochronnego (odległość odbłyśnika od
pola ochronnego ≤ 6 m), należy uwzględnić naddatek ZR = 350 mm.

Naddatek ZFdla brakującego prześwitu

Naddatek ten jest konieczny, ponieważ człowiek jest wykrywany powyżej stopy i z tego
powodu proces hamowania nie może uwzględniać długości stopy przed miejscem
detekcji. Jeśli pojazd nie ma prześwitu, mogłoby dojść do obrażeń w obrębie stóp, patrz
"Naddatek ZFdla brakującego prześwitu", strona 49.

wysokości płaszczyzny skanowania

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.

b Zamontuj laserowy skaner bezpieczeństwa tak, aby płaszczyzna skanowania
w żadnym miejscu nie znajdowała się wyżej niż 200 mm.

Jeśli płaszczyzna skanowania znajduje się maksymalnie na wysokości 200 mm, leżące
osoby są niezawodnie wykrywane.

W wielu przypadkach odpowiednia jest wysokość montażowa wynosząca 150 mm nad
podłogą (wysokość płaszczyzny skanowania).
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190 mm 150 mm

S L

Rysunek 36: Zalecana wysokość montażu

110 mm 150 mm

S L

Rysunek 37: Zalecana wysokość montażu przy montażu odwróconym

4.4 Integracja ze sterownikiem elektrycznym

Ten rozdział zawiera ważne informacje dotyczące integracji z elektrycznym układem ste‐
rowania. Informacje o poszczególnych etapach instalacji elektrycznej: patrz "Podłącze‐
nie do instalacji elektrycznej", strona 73.

Informacje o przeznaczeniu i możliwości konfiguracji styków: patrz "Przeznaczenie sty‐
ków", strona 75.
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Warunki zastosowania

Sygnały wyjściowe urządzenia zabezpieczającego muszą być analizowane przez ele‐
menty sterujące podłączone za nim tak, aby bezpiecznie kończony był niebezpieczny
stan maszyny. W zależności od koncepcji bezpieczeństwa, analiza sygnału realizowana
jest np. przez przekaźnik lub sterownik bezpieczeństwa.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W przypadku zignorowania tego zagrożenia niebezpieczny stan maszyny nie zostanie
zakończony w ogóle lub nie zostanie zakończony w odpowiednim czasie.

b Sprawdź, czy spełnione są następujące wymagania w zakresie techniki sterowania
i instalacji elektrycznej, aby laserowy skaner bezpieczeństwa mógł spełniać funk‐
cję ochronną.

• Musi istnieć możliwość elektrycznego sterowania sterownikiem maszyny.
• Wszystkie urządzenia połączone elektrycznie z laserowym skanerem bezpieczeń‐

stwa muszą być wyposażone w ten sam system uziemienia.
• Zasilanie elektryczne wszystkich urządzeń połączonych elektrycznie z laserowym

skanerem bezpieczeństwa musi być zgodne z SELV/PELV (IEC 60204-1).
• Wszystkie urządzenia połączone elektrycznie z laserowym skanerem bezpieczeń‐

stwa muszą być zasilane prądem elektrycznym o takich samych parametrach.
• Podłączony sterownik i wszystkie urządzenia odpowiedzialne za bezpieczeństwo

muszą być zgodne z wymaganym poziomem zapewnienia bezpieczeństwa i wyma‐
ganą kategorią (np. zgodnie z normą ISO 13849-1).

• W zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju lub wymaganego stop‐
nia niezawodności funkcji ochronnej, przy zastosowaniu sterownika bezpieczeń‐
stwa, muszą być wykrywane różne poziomy sygnału obydwu OSSD danej pary
OSSD. Maksymalny czas różnicy tolerowany przez sterownik należy wybrać zgodnie
z zastosowaniem.

• Konieczność zastosowania blokady ponownego uruchomienia zależy od przepisów
obowiązujących w danym kraju lub wymaganego stopnia niezawodności funkcji
bezpieczeństwa. Każda para OSSD laserowego skanera bezpieczeństwa jest wypo‐
sażona w konfigurowaną, wewnętrzną blokadę ponownego uruchomienia. W przy‐
padku laserowych skanerów bezpieczeństwa bez OSSD należy, w razie potrzeby,
zastosować blokadę ponownego uruchomienia w sterowniku zewnętrznym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W przypadku zignorowania tego zagrożenia niebezpieczny stan maszyny nie zostanie
zakończony w ogóle lub nie zostanie zakończony w odpowiednim czasie.
W zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju lub wymaganego stopnia nie‐
zawodności funkcji ochronnej, styczniki muszą być wymuszonym prowadzeniem i moni‐
torowane.

b Sprawdzić, czy styczniki podłączone w dalszej części obwodu są monitorowane
(funkcja monitorowania styczników, EDM).

• Każda para OSSD laserowego skanera bezpieczeństwa jest wyposażona w konfi‐
gurowaną, wewnętrzną funkcję monitorowania urządzeń zewnętrznych.

Laserowy skaner bezpieczeństwa spełnia wymagania dotyczące kompatybilności elek‐
tromagnetycznej (EMC) w środowiskach przemysłowych (klasa ochrony A).
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4.4.1 Zasilanie elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W przypadku zignorowania tego zagrożenia niebezpieczny stan maszyny nie zostanie
zakończony w ogóle lub nie zostanie zakończony w odpowiednim czasie.

b Sprawdź, czy spełnione są następujące wymagania w zakresie techniki sterowania
i instalacji elektrycznej, aby laserowy skaner bezpieczeństwa mógł spełniać funk‐
cję ochronną.

• Zewnętrzne zasilanie elektryczne laserowego skanera bezpieczeństwa, zgodnie
z normą IEC 60204-1, musi być odporne na krótkotrwały zanik napięcia przez
20 ms.

• Laserowy skaner bezpieczeństwa wymaga napięcia zasilającego 24 V. Szczegó‐
łowe informacje o tolerancjach i pozostałych parametrach przyłącza, patrz "Karta
katalogowa", strona 139.

• Zasilacz musi zapewniać bezpieczne odłączenie od sieci zgodnie z normą
IEC 61140 (SELV/PELV zgodnie z normą IEC 60204-1). Firma SICK oferuje odpo‐
wiednie zasilacze jako wyposażenie dodatkowe, patrz "Elementy przyłączeniowe",
strona 153.

• Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie elektryczne laserowego skanera
bezpieczeństwa. Dane elektryczne do obliczenia wymaganego bezpiecznika, patrz
"Karta katalogowa", strona 139.

• Wszystkie urządzenia połączone elektrycznie z laserowym skanerem bezpieczeń‐
stwa muszą być wyposażone w ten sam system uziemienia.

• Zasilanie elektryczne wszystkich urządzeń połączonych elektrycznie z laserowym
skanerem bezpieczeństwa musi być zgodne z SELV/PELV (IEC 60204-1).

• Wszystkie urządzenia połączone elektrycznie z laserowym skanerem bezpieczeń‐
stwa muszą być zasilane prądem elektrycznym o takich samych parametrach.

4.4.2 Przyłącze USB

Laserowy skaner bezpieczeństwa jest wyposażony w przyłącze USB do konfiguracji
i diagnostyki. Przyłącze USB jest zgodne ze standardem USB 2.0 Mini-B (złącze żeń‐
skie). Przyłącze USB może być używane tylko tymczasowo oraz tylko do konfiguracji
i diagnostyki. Więcej informacji: patrz "Konfiguracja", strona 77 i patrz "Usuwanie
usterek", strona 127.

4.4.3 Urządzenia przełączające sygnał wyjściowy (OSSD)

Laserowe skanery bezpieczeństwa, wyposażone w lokalne wejścia i wyjścia, można pod‐
łączyć bezpośrednio do sterownika maszyny.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W przypadku zignorowania tego zagrożenia niebezpieczny stan maszyny nie zostanie
zakończony w ogóle lub nie zostanie zakończony w odpowiednim czasie.

b Sprawdź, czy spełnione są następujące wymagania w zakresie techniki sterowania
i instalacji elektrycznej, aby laserowy skaner bezpieczeństwa mógł spełniać funk‐
cję ochronną.
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• Konieczność zastosowania blokady ponownego uruchomienia zależy od przepisów
obowiązujących w danym kraju lub wymaganego stopnia niezawodności funkcji
bezpieczeństwa. Każda para OSSD laserowego skanera bezpieczeństwa jest wypo‐
sażona w wewnętrzną blokadę ponownego uruchomienia.

• W zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju lub wymaganego stop‐
nia niezawodności funkcji ochronnej, przy zastosowaniu sterownika bezpieczeń‐
stwa, muszą być wykrywane różne poziomy sygnału obydwu OSSD danej pary
OSSD. Maksymalny czas różnicy tolerowany przez sterownik należy wybrać zgodnie
z zastosowaniem.

• Zabronione jest łączenie sygnałów wyjściowych danej pary OSSD.
• Sygnały danej pary OSSD muszą być osobno przetwarzane w sterowniku maszyny.

Rysunek 38: Dwukanałowe i oddzielne podłączenie OSSD1 i OSSD2

• Maszyna musi w każdej chwili przejść w stan bezpieczny, jeśli stan co najmniej jed‐
nego z OSSD danej pary OSSD zmieni się na WYŁĄCZONY.

• Należy zapobiec powstaniu różnicy potencjałów między obciążeniem a urządze‐
niem ochronnym. Jeśli użytkownik podłącza do OSSD (wyjść bezpieczeństwa)
obciążenia, które mogą być załączane także wtedy, gdy są wysterowywane za
pomocą napięcia ujemnego (np. stycznik elektromechaniczny bez diody zabezpie‐
czającej przed zamianą biegunów), przyłącza 0 V tych obciążeń oraz przyłącza
odpowiedniego urządzenia ochronnego należy podłączyć pojedynczo i bezpośred‐
nio do tej samej listwy zaciskowej 0 V. Tylko w ten sposób można zapewnić, że
w przypadku błędu nie będzie możliwa różnica potencjałów między przyłączami 0 V
obciążeń i przyłączami odpowiedniego urządzenia ochronnego.

Rysunek 39: Brak różnicy potencjałów między obciążeniem i urządzeniem ochronnym
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W przypadku zignorowania tego zagrożenia niebezpieczny stan maszyny nie zostanie
zakończony w ogóle lub nie zostanie zakończony w odpowiednim czasie.
W zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju lub wymaganego stopnia nie‐
zawodności funkcji ochronnej, styczniki muszą być wymuszonym prowadzeniem i moni‐
torowane.

b Sprawdzić, czy styczniki podłączone w dalszej części obwodu są monitorowane
(funkcja monitorowania styczników, EDM).

• Każda para OSSD laserowego skanera bezpieczeństwa jest wyposażona w wew‐
nętrzną funkcję monitorowania urządzeń zewnętrznych.

Wymagania w stosunku do elektrycznego układu sterowania maszyny

OSSD są odporne na zwarcie do 24 C DC i 0 V. Jeśli pole ochronne jest nieprzerwane,
OSSD sygnalizują stan WŁĄCZONY za pomocą poziomu sygnału HIGH (powiązanie
z potencjałem). W przypadku występowania obiektów w polu ochronnym lub błędów
urządzeń, OSSD sygnalizują stan WYŁĄCZONY za pomocą poziomu sygnału LOW.

4.4.4 Wejścia sterujące

Laserowy skaner bezpieczeństwa jest wyposażone w wejścia sterujące.

Umożliwiają one przełączanie między różnymi przypadkami monitorowania laserowego
skanera bezpieczeństwa podczas pracy.

Do informowania o stanie maszyny wykorzystywane są statyczne wejścia sterujące.

Przy przełączaniu przypadków monitorowania należy zwrócić uwagę, że w chwili przełą‐
czenia w polu ochronnym może się już znajdować człowiek. Należy zadbać o odpowied‐
nio wczesne przełączanie przypadku monitorowania. Ochrona jest zapewniona tylko
przy odpowiednio wczesnym przełączeniu (tzn. zanim wystąpi w tym miejscu zagrożenie
dla danej osoby), patrz "Moment przełączenia przypadku monitorowania", strona 33.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W przypadku zignorowania tej instrukcji istnieje możliwość, że niebezpieczny stan
maszyny nie zostanie zakończony.
Dla elementów sterowania związanych z bezpieczeństwem, które powodują przełącze‐
nie aktywnego pola ochronnego, wymagany jest taki sam poziom bezpieczeństwa jak
dla funkcji bezpieczeństwa. W wielu przypadkach poziom PL d jest zgodny
z EN ISO 13849-1 lub SIL2 jest zgodny z IEC 62061.

• Przełączanie zależne od pozycji musi się odbywać przy użyciu dwóch niezależnie
podłączonych źródeł sygnału, np. dwóch niezależnych przełączników pozycyjnych.

• Do ręcznego przełączania zależnego od trybu pracy należy użyć ręcznego urządze‐
nia sterującego.

• Wszystkie urządzenia połączone elektrycznie z laserowym skanerem bezpieczeń‐
stwa muszą być wyposażone w ten sam system uziemienia.

• Zasilanie elektryczne wszystkich urządzeń połączonych elektrycznie z laserowym
skanerem bezpieczeństwa musi być zgodne z SELV/PELV (IEC 60204-1).

• Wszystkie urządzenia połączone elektrycznie z laserowym skanerem bezpieczeń‐
stwa muszą być zasilane prądem elektrycznym o takich samych parametrach.

Informacje o właściwościach elektrycznych: patrz "Karta katalogowa", strona 139
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Informacje o przeznaczeniu styków: patrz "Podłączenie do instalacji elektrycznej",
strona 73

Informacje o konfiguracji wejść sterujących: patrz "Wejścia i wyjścia, lokalne",
strona 98

4.4.4.1 Statyczne wejścia sterujące

Statyczne wejście sterujące obsługuje następującą metodę analizy:

• analiza komplementarna

Użytkownik może ustalić kryteria przełączenia przypadków monitorowania (patrz "Przy‐
padki monitorowania", strona 100).

Analiza komplementarna

Statyczne wejście sterujące jest wyposażone w dwa przyłącza. Aby przełączanie było
prawidłowe, jedno przyłącze musi być załączane odwrotnie niż drugie przyłącze.
W poniższej tabeli przedstawiono, jaki poziom sygnału musi występować na przyłączach
statycznego wejścia sterującego, aby możliwe było zdefiniowanie stanu logicznego wejś‐
cia 1 i 0 na danym wejściu sterującym.

A1 A2 Stan logiczny wejścia (wejście A)

1 0 0

0 1 1

1 1 Błąd

0 0 Błąd

Tabela 3: Poziom sygnału na przyłączach wejść sterujących przy analizie komplementarnej

4.4.5 Wejścia uniwersalne, wyjścia uniwersalne, uniwersalne wejścia/wyjścia

Laserowy skaner bezpieczeństwa jest wyposażony w uniwersalne wejścia/wyjścia.

Uniwersalne wejście/wyjście może być skonfigurowane jako wejście uniwersalne lub
jako wyjście uniwersalne.

Wejście uniwersalne można wykorzystać do resetowania, monitorowania urządzeń zew‐
nętrznych, trybu czuwania lub ponownego uruchomienia urządzenia ochronnego. Jeśli
tryb czuwania jest aktywowany za pomocą wejścia uniwersalnego, zabronione jest uży‐
cie trybu czuwania dla funkcji związanych z bezpieczeństwem. Wejść uniwersalnych
można używać parami jako statycznego wejścia sterującego.

Wyjście uniwersalne, w zależności od konfiguracji, wysyła sygnał, np. jeśli konieczne jest
naciśnięcie przycisku reset lub gdy osłona układu optycznego jest zabrudzona. Zabro‐
nione jest użycie wyjścia uniwersalnego dla funkcji związanych z bezpieczeństwem.

b Wszystkie urządzenia połączone elektrycznie z laserowym skanerem bezpieczeń‐
stwa muszą być wyposażone w ten sam system uziemienia.

b Zasilanie elektryczne wszystkich urządzeń połączonych elektrycznie z laserowym
skanerem bezpieczeństwa musi być zgodne z SELV/PELV (IEC 60204-1).

b Wszystkie urządzenia połączone elektrycznie z laserowym skanerem bezpieczeń‐
stwa muszą być zasilane prądem elektrycznym o takich samych parametrach.

Informacje o właściwościach elektrycznych: patrz "Dane techniczne", strona 139

Informacje o przeznaczeniu styków: patrz "Podłączenie do instalacji elektrycznej",
strona 73
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4.4.6 Blokada ponownego uruchomienia

Konieczność zastosowania blokady restartu zależy od przepisów obowiązujących
w danym kraju lub wymaganego stopnia niezawodności funkcji bezpieczeństwa.

Blokada restartu zapobiega automatycznemu uruchomieniu maszyny, np. jeżeli w cza‐
sie pracy maszyny zareagował jeden z elementów elektroczułego wyposażenia ochron‐
nego lub po zmianie trybu pracy maszyny.

Operator musi najpierw nacisnąć przycisk reset, aby przywrócić urządzenie ochronne do
stanu monitorowania. Następnie operator może ponownie uruchomić maszynę.

W zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju, konieczne może być zamon‐
towanie blokady ponownego uruchomienia, jeśli występuje ryzyko przebywania
za obszarem pola ochronnego.

Resetowanie

Reset powoduje ponowne przełączenie urządzenia ochronnego do stanu monitorowa‐
nia, gdy użytkownik wyda polecenie zatrzymania. Reset powoduje również zakończenie
blokady rozruchu lub blokady ponownego uruchomienia urządzenia ochronnego. Umoż‐
liwia to ponowne uruchomienie maszyny w kolejnym kroku.

Wykonanie resetu jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie funkcje bezpieczeństwa
i urządzenia ochronne są sprawne.

Reset urządzenia ochronnego nie może inicjować ruchu lub niebezpiecznej sytuacji. Po
wykonaniu resetu uruchomienie maszyny jest możliwe tylko za pomocą osobnego pole‐
cenia uruchomienia.

• Ręczny reset jest przeprowadzany za pomocą osobnego, obsługiwanego ręcznie
urządzenia, np. przycisku reset.

• Automatyczny reset za pomocą urządzenia ochronnego jest dozwolony tylko
w szczególnym przypadku, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

° Nie jest możliwa sytuacja, w której ludzie przebywają w obszarze zagrożenia,
a urządzenie ochronne nie zadziała.

° Należy zapewnić, że podczas resetu i po wykonaniu resetu nikt nie będzie
przebywał w obszarze zagrożenia.

Wewnętrzna blokada ponownego uruchomienia

Każda para OSSD laserowego skanera bezpieczeństwa jest wyposażona w konfiguro‐
waną, wewnętrzną blokadę ponownego uruchomienia. W przypadku laserowych skane‐
rów bezpieczeństwa bez OSSD należy, w razie potrzeby, zastosować blokadę ponow‐
nego uruchomienia w sterowniku zewnętrznym.

Jeśli używana jest wewnętrzna blokada ponownego uruchomienia, przebieg pracy dla
operatora maszyny jest następujący:

1 Gdy nastąpi ingerencja w pole ochronne, stan pary OSSD laserowego skanera bez‐
pieczeństwa jest zmieniany na WYŁĄCZONY.

2 Jeśli w polu ochronnym nie znajduje się już żaden obiekt, para OSSD pozostaje
w stanie WYŁĄCZONYM.

3 Dopiero gdy operator naciśnie przycisk reset poza obszarem zagrożenia, stan pary
OSSD jest ponownie zmieniany na WŁĄCZONY. Jeśli podczas naciśnięcia przycisku
reset w polu ochronnym znajduje się obiekt, para OSSD pozostaje w stanie WYŁĄ‐
CZONYM.

4 Po wykonaniu resetu operator może ponownie uruchomić maszynę.
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Rysunek 40: Sposób działania blokady ponownego uruchomienia (1): w polu ochronnym nie znaj‐
duje się człowiek, maszyna pracuje

Rysunek 41: Sposób działania blokady ponownego uruchomienia (2): wykryto obecność czło‐
wieka w polu ochronnym, OSSD w stanie WYŁĄCZONYM
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Rysunek 42: Sposób działania blokady ponownego uruchomienia (3): człowiek w obszarze zagro‐
żenia, brak detekcji w polu ochronnym, OSSD nadal w stanie WYŁĄCZONYM

Rysunek 43: Sposób działania blokady ponownego uruchomienia (4): przed ponownym urucho‐
mieniem maszyny należy nacisnąć przycisk reset.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo w przypadku nieoczekiwanego uruchomienia maszyny

b Umieść urządzenie sterujące do resetowania blokady ponownego uruchomienia
poza obszarem zagrożenia.

b Upewnij się, że nie może ono zostać uruchomione przez osobę znajdującą się
w obszarze zagrożenia.

b Ponadto upewnij się, że osoba uruchamiająca urządzenie sterujące może obser‐
wować cały obszar zagrożenia.
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4.4.7 Monitorowanie urządzeń zewnętrznych

W zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju lub wymaganego stopnia nie‐
zawodności funkcji ochronnej, należy zrealizować monitorowanie działania zewnętrz‐
nych elementów przełączających (funkcja monitorowania styczników, EDM).

Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) kontroluje stan styczników podłączonych
za urządzeniem.

Warunkiem zastosowania funkcji monitorowania urządzeń zewnętrznych (EDM) jest to,
aby do wyłączania maszyny stosowane były styczniki o wymuszonym prowadzeniu. Gdy
zestyki pomocnicze styczników o wymuszonym prowadzeniu są podłączone do monito‐
rowania urządzeń zewnętrznych (EDM), funkcja ta kontroluje, czy styczniki opadają
w momencie wyłączenia urządzeń przełączających sygnał wyjściowy (OSSD).

WSKAZÓWKA
Każda para OSSD laserowego skanera bezpieczeństwa jest wyposażona w konfiguro‐
waną, wewnętrzną funkcję monitorowania urządzeń zewnętrznych.

4.4.8 Przykłady układów połączeń

Blokada ponownego uruchomienia i monitorowanie urządzeń zewnętrznych

Laserowy skaner bezpieczeństwa można podłączyć bezpośrednio do przekaźnika/stycz‐
nika. Praca odbywa się z blokadą ponownego uruchomienia i monitorowaniem urzą‐
dzeń zewnętrznych
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Rysunek 44: Przykład połączenia z blokadą ponownego uruchomienia i monitorowaniem urzą‐
dzeń zewnętrznych

Uni-I/O 1 Skonfigurowane jako wejście Reset
Uni-I/O 2 Skonfigurowane jako wejście Monitorowanie urządzeń zewnętrznych
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Uni-I/O 3 Skonfigurowane jako wyjście Wymagany reset

Blokada ponownego uruchomienia i monitorowanie urządzeń zewnętrznych za
pomocą przekaźnika bezpieczeństwa

Laserowy skaner bezpieczeństwa można podłączyć za pomocą sterownika bezpieczeń‐
stwa lub przekaźnika bezpieczeństwa – w podanym przykładzie jest to przekaźnik bez‐
pieczeństwa UE10-2FG. Praca odbywa się z blokadą ponownego uruchomienia i moni‐
torowaniem urządzeń zewnętrznych

microScan3
Core I/O

UE10-2FG

+24 V DC
Uni-I/O 1
Uni-I/O 2
Uni-I/O 3
OSSD 1.A
OSSD 1.B

0 V DC
FE

S1

B1 B2 Y1 13 23

A2 Y2 14 24

+24 V DC

FE

0 V DC
E136291/01/2015-12-01

H1

Rysunek 45: Przykład połączenia z blokadą ponownego uruchomienia i monitorowaniem urzą‐
dzeń zewnętrznych za pomocą przekaźnika bezpieczeństwa

Uni-I/O 1 Skonfigurowane jako wejście Reset
Uni-I/O 2 Skonfigurowane jako wejście Monitorowanie urządzeń zewnętrznych
Uni-I/O 3 Skonfigurowane jako wyjście Wymagany reset

4.5 Metoda kontroli

Podczas uruchamiania, w przypadku dokonania zmian oraz w regularnych odstępach
czasu konieczne jest sprawdzenie urządzenia ochronnego przez pracownika posiadają‐
cego odpowiednie kwalifikacje.

Regularne kontrole umożliwiają sprawdzenie skuteczności działania urządzenia ochron‐
nego i wykrycie błędów z powodu zmian lub czynników zewnętrznych (np. uszkodzeń lub
manipulacji).

Producent i użytkownik muszą ustalić rodzaj i częstotliwość kontroli maszyny w oparciu
o warunki eksploatacji i ocenę ryzyka. Ustalone kontrole należy w odpowiedni sposób
udokumentować.
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• Podczas uruchamiania oraz w przypadku dokonania zmian należy przeprowadzić
kompleksową kontrolę, patrz "Kontrola", strona 112

• Regularnie wykonywane kontrole laserowego skanera bezpieczeństwa muszą speł‐
niać określone wymagania minimalne, patrz "Minimalne wymagania dotyczące
regularnej kontroli", strona 63

• W zależności od warunków eksploatacji, w wielu przypadkach po dokonaniu oceny
ryzyka okazuje się, że konieczne są dalsze kontrole patrz "Zalecenia dotyczące dal‐
szej kontroli", strona 63

Do przeprowadzenia niektórych czynności kontrolnych potrzebny jest obiekt kontrolny.
Można użyć w tym celu nieprzepuszczający światła walec posiadający czarną, matową
powierzchnię. Skuteczna średnica powinna być zgodna ze skonfigurowaną rozdzielczoś‐
cią.

4.5.1 Minimalne wymagania dotyczące regularnej kontroli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.

b Kontrole te należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku.
b Kontrole te muszą być wykonane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach lub

osoby upoważnione, którym zlecono przeprowadzenie tych prac. Ponadto prace te
muszą być zawsze odpowiednio udokumentowane.

Następujące kontrole należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku:

• Kontrola zasadniczej funkcji urządzenia ochronnego, strona 64
• kontrola zdolności detekcji (rozdzielczość) w ramach punktu Kontrola zabezpiecza‐

nego obszaru, strona 64

Jeśli kontrola wykryje błąd, należy natychmiast wyłączyć maszynę. W takim przypadku
konieczne jest sprawdzenie montażu i instalacji elektrycznej laserowego skanera bez‐
pieczeństwa przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

4.5.2 Zalecenia dotyczące dalszej kontroli

W zależności od warunków eksploatacji, w wielu przypadkach po dokonaniu oceny
ryzyka maszyny okazuje się, że konieczne są dalsze kontrole lub że niektóre kontrole
należy wykonywać częściej.

W wielu przypadkach zalecane jest wykonywanie następujących czynności kontrolnych
razem z regularną kontrolą:
• Kontrola wzrokowa maszyny i urządzenia ochronnego, strona 65
• sprawdzenie odpowiednich punktów listy kontrolnej, patrz "Lista kontrolna pierw‐

szego uruchomienia i kolejnego uruchomienia", strona 158

W wielu przypadkach zalecane jest codzienne wykonywanie następujących czynności
kontrolnych:
• Kontrola wzrokowa maszyny i urządzenia ochronnego, strona 65
• Kontrola zasadniczej funkcji urządzenia ochronnego, strona 64

Jeśli kontrola wykryje błąd, należy natychmiast wyłączyć maszynę. W takim przypadku
konieczne jest sprawdzenie montażu i instalacji elektrycznej laserowego skanera bez‐
pieczeństwa przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
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4.5.3 Wykonanie kontroli

Kontrola zasadniczej funkcji urządzenia ochronnego

Firma SICK zaleca następujące postępowanie:

b Obserwuj wyświetlacz i diody LED sygnalizujące stan nad wyświetlaczem lasero‐
wego skanera bezpieczeństwa. Jeśli przy włączonej maszynie nad wyświetlaczem
laserowego skanera bezpieczeństwa co najmniej jedna dioda LED nie świeci świat‐
łem ciągłym, należy przyjąć, że wystąpił błąd.

b Sprawdź działanie urządzenia ochronnego, wyzwalając jednokrotnie funkcję
ochronną i obserwując reakcję wyjść bezpieczeństwa, np. na podstawie reakcji
maszyny.

° Każda aplikacja: obserwuj podczas kontroli, czy diody LED lub wyświetlacz
laserowego skanera bezpieczeństwa sygnalizują przerwanie pola ochron‐
nego.

° Aplikacja stacjonarna (zabezpieczenie obszaru zagrożenia, zabezpieczenie
dostępu, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych):
• Przerwij pole ochronne za pomocą przewidzianego w tym celu obiektu

kontrolnego i obserwuj, czy maszyna się zatrzyma.

° Aplikacja mobilna (mobilne zabezpieczenie obszaru zagrożenia):
• Umieść przewidziany w tym celu obiekt kontrolny na drodze przejazdu

pojazdu i obserwuj, czy pojazd się zatrzyma.
LUB

• Aktywuj pole ochronne, przerywane przez co najmniej jeden obiekt kon‐
trolny, i sprawdź oczekiwaną reakcję (np. przy użyciu automatycznej kon‐
troli w sterowniku bezpieczeństwa).

Jeśli kontrola wykryje błąd, należy natychmiast wyłączyć maszynę. W takim przypadku
konieczne jest sprawdzenie montażu i instalacji elektrycznej laserowego skanera bez‐
pieczeństwa przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Kontrola zabezpieczanego obszaru

Podczas tej kontroli sprawdzane są zabezpieczany obszar i zdolność detekcji.

Kontrola służy do wykrycia:
• zmian zdolności detekcji (kontrola wszystkich skonfigurowanych pól)
• zmian, manipulacji i uszkodzenia urządzenia ochronnego lub maszyny, prowadzą‐

cych do zmian zabezpieczanego obszaru lub pozycji pola ochronnego.

Firma SICK zaleca następujące postępowanie:

Zabezpieczenie obszaru zagrożenia

b Ustaw przewidziany w tym celu obiekt kontrolny w kilku miejscach na krawędziach
zabezpieczanego obszaru. Laserowy skaner bezpieczeństwa musi wykryć obiekt
kontrolny w każdej pozycji i zasygnalizować wykrycie. Sposób sygnalizacji jest
zależny od konfiguracji. Liczbę i pozycję miejsc, w których odbywa się kontrola,
należy wybrać tak, aby nie było możliwe niewykryte wejście do obszaru zagrożenia.

b Jeśli używane jest więcej niż jedno pole ochronne (np. w różnych przypadkach
monitorowania), sprawdź krawędzie wszystkich pól ochronnych.

Zabezpieczenie dostępu i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

b Przesuwaj przewidziany w tym celu obiekt kontrolny wzdłuż krawędzi zabezpiecza‐
nego obszaru. Laserowy skaner bezpieczeństwa musi wykryć obiekt kontrolny
w każdej pozycji i zasygnalizować wykrycie. Sposób sygnalizacji jest zależny od
konfiguracji. Pole ochronne musi mieć taką wielkość, aby sięgnięcie obok lub
obejście było niemożliwe.

b Jeśli używane jest więcej niż jedno pole ochronne (np. w różnych przypadkach
monitorowania), sprawdź krawędzie wszystkich pól ochronnych.
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Mobilne zabezpieczenie obszaru zagrożenia

b Umieść przewidziany w tym celu obiekt kontrolny na drodze przejazdu pojazdu
i obserwuj, czy pojazd zatrzyma się we właściwym czasie.

b Jeśli używane jest więcej niż jedno pole ochronne (np. w różnych przypadkach
monitorowania), sprawdź w przypadku wszystkich pól kontrolnych, czy pojazd
zatrzyma się we właściwym czasie.

b W razie potrzeby zmień pozycję obiektu kontrolnego, aby dla każdego przypadku
monitorowania sprawdzano, czy pole ochronne jest aktywne na całej wymaganej
szerokości.

b Sprawdź wysokość płaszczyzny skanowania. Maksymalna wysokość płaszczyzny
skanowania musi wynosić 200 mm, aby leżące osoby były niezawodnie wykry‐
wane. Ustaw przewidziany w tym celu obiekt kontrolny w kilku miejscach na krawę‐
dziach największego pola ochronnego. Laserowy skaner bezpieczeństwa musi
wykryć obiekt kontrolny w każdej pozycji i zasygnalizować wykrycie. Sposób sygnali‐
zacji jest zależny od konfiguracji.

Jeśli kontrola wykryje błąd, należy natychmiast wyłączyć maszynę. W takim przypadku
konieczne jest sprawdzenie montażu i instalacji elektrycznej laserowego skanera bez‐
pieczeństwa przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Kontrola wzrokowa maszyny i urządzenia ochronnego

Firma SICK zaleca następujące postępowanie:

b Sprawdź, czy maszyna lub urządzenie ochronne zostały zmienione lub zmanipulo‐
wane w taki sposób, że mogło nastąpić obniżenie skuteczności urządzenia ochron‐
nego.

b Sprawdź w szczególności następujące punkty.

° Czy maszyna została przezbrojona?

° Czy usunięto części maszyny?

° Czy dokonano zmian w otoczeniu maszyny?

° Czy występują uszkodzone przewody lub przewody niezakończone wtykiem?

° Czy zdemontowano urządzenie ochronne lub jego części?

° Czy urządzenie ochronne jest uszkodzone?

° Czy urządzenie ochronne jest mocno zabrudzone?

° Czy osłona układu optycznego jest zabrudzona, porysowana lub zniszczona?

° Czy zmieniono ustawienie położenia urządzenia ochronnego?

° Czy w polu ochronnym znajdują się obiekty (np. przewody, powierzchnie odbi‐
jające światło)?

Jeśli odpowiedź na co najmniej jedno z powyższych pytań jest twierdząca, należy
natychmiast wyłączyć maszynę. W takim przypadku konieczne jest sprawdzenie
maszyny i urządzenia ochronnego przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje.
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5 Montaż

5.1 Bezpieczeństwo

Informacje o wymaganiach dotyczących prawidłowego montażu laserowego skanera
bezpieczeństwa, patrz "Konstrukcja", strona 26.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczny stan maszyny

b Upewnij się, że podczas montażu, podłączania do instalacji elektrycznej i urucha‐
miania niebezpieczny stan maszyny jest wyłączony (i czy taki pozostaje).

b Upewnij się, że wyjścia laserowego skanera bezpieczeństwa podczas montażu,
podłączania do instalacji elektrycznej i uruchamiania nie mają wpływu na
maszynę.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W przypadku stosowania niewłaściwych uchwytów lub zbyt silnych drgań może nastąpić
poluzowanie połączeń urządzenia lub jego zniszczenie.
W razie zignorowania tego zagrożenia, chronione osoby lub części ciała mogą nie zostać
wykryte w ogóle lub nie zostaną wykryte w odpowiednim czasie.

b Do montażu używaj wyłącznie uchwytów zalecanych przez firmę SICK.
b Zastosuj odpowiednie środki w celu stłumienia drgań, jeśli wymagania dotyczące

ochrony przed drganiami i udarami przekraczają wartości i warunki kontrolne
określone w karcie katalogowej, patrz "Karta katalogowa", strona 139.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.

b Nie przeprowadzać żadnych napraw przy podzespołach urządzenia.
b Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji lub manipulacji podzespołów urządze‐

nia.
b Z wyjątkiem procedur postępowania podanych w niniejszym dokumencie, nie

wolno otwierać podzespołów urządzenia.

WSKAZÓWKA
Wykonać montaż zgodnie z podaną poniżej kolejnością.

5.2 Rozpakowanie

b Osłona układu optycznego laserowego skanera bezpieczeństwa jest elementem
optycznym. Zwróć uwagę, aby nie uszkodzić i nie pobrudzić jej podczas rozpakowy‐
wania i montażu. Unikaj pozostawiania odcisków palców na osłonie układu optycz‐
nego.

b Sprawdź podzespoły pod kątem kompletności i nienaruszonego stanu wszystkich
części, patrz "Zakres dostawy", strona 149.

b W razie reklamacji prosimy o kontakt z odpowiednim oddziałem firmy SICK.
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5.3 Przebieg montażu

Istnieją trzy możliwości montażu laserowego skanera bezpieczeństwa:

• montaż bezpośredni bez użycia zestawu do mocowania
• montaż przy użyciu zestawu do mocowania 1
• montaż przy użyciu zestawu do mocowania 1 i 2.

Zestawy do mocowanie są oparte jeden na drugim. W przypadku montażu przy użyciu
zestawu do mocowania 2 wymagany jest dodatkowo zestaw do mocowania 1.

Każdy zestaw do mocowania składa się z jednego lub dwóch uchwytów i śrub, potrzeb‐
nych do zamontowania laserowego skanera bezpieczeństwa w uchwycie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, chronione osoby lub części ciała mogą nie zostać
wykryte w ogóle lub nie zostaną wykryte w odpowiednim czasie.

b Koniecznie przestrzegaj obliczonych odstępów minimalnych dla danej maszyny,
patrz "Konstrukcja", strona 26.

b Zamontuj laserowy skaner bezpieczeństwa tak, aby wykluczyć możliwość pominię‐
cia pól ochronnych przez podczołganie, przejście nad urządzeniem i wejście od
tyłu.

Rysunek 46: Zapobieganie podczołganiu

Rysunek 47: Zapobieganie przechodzeniu nad urządzeniem ochronnym

WSKAZÓWKA

b Przed zamontowaniem laserowego skanera bezpieczeństwa uważnie przeczytaj
ten rozdział.

MONTAŻ 5
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Instrukcje dotyczące montażu

b Osłona układu optycznego laserowego skanera bezpieczeństwa jest elementem
optycznym. Zwróć uwagę, aby nie uszkodzić i nie pobrudzić jej podczas rozpakowy‐
wania i montażu. Unikaj pozostawiania odcisków palców na osłonie układu optycz‐
nego.

b Zamontuj laserowy skaner bezpieczeństwa tak, aby był chroniony przed wilgocią,
zabrudzeniem i uszkodzeniem.

b Zadbaj o to, aby pole widzenia laserowego skanera bezpieczeństwa nie było ogra‐
niczone.

b Zadbaj o to, aby w polu ochronnym nie znajdowały się lustra lub inne przedmioty
silnie odbijające światło.

b Zadbaj o to, aby w polu ochronnym nie znajdowały się niewielkie przedmioty (np.
przewody), nawet jeśli z tego powodu stan wyjść bezpieczeństwa nie jest zmie‐
niany na WYŁĄCZONY.

b Zamontuj laserowy skaner bezpieczeństwa tak, aby wskaźniki było dobrze
widoczne.

b Zamontuj laserowy skaner bezpieczeństwa tak, aby można było zamontować
i zdjąć wtyczkę systemową.

b Zastosuj odpowiednie środki w celu stłumienia drgań, jeśli wymagania dotyczące
ochrony przed drganiami i udarami przekraczają wartości i warunki kontrolne
określone w karcie katalogowej, patrz "Karta katalogowa", strona 139.

b W przypadku silnie drgających maszyn zastosuj środki do zabezpieczania śrub, aby
zapobiec nieumyślnemu poluzowaniu śrub mocujących.

b Podczas montażu zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie położenia: jeśli laserowy
skaner bezpieczeństwa ma monitorować obszar 270° w rogu, montowany skaner
można obrócić wokół osi pionowej maksymalnie o 2,5°.

b Położenie płaszczyzny skanowania: patrz "Rysunki wymiarowe", strona 148.
b Przestrzegaj momentów dokręcenia śrub mocujących:

° M5 z tyłu/z boku = 4,5 Nm … 5,0 Nm

° M4 na uchwytach = 2,2 Nm … 2,5 Nm
Większe momenty dokręcenia mogą spowodować uszkodzenie gwintu. Mniejsze
momenty dokręcenia nie zapewniają jednak wystarczającego zabezpieczenia
przed przesunięciem laserowego skanera bezpieczeństwa, np. podczas drgań.

5.3.1 Montaż bezpośredni

Laserowy skaner bezpieczeństwa jest wyposażony w cztery otwory gwintowane M5 znaj‐
dujące się z tyłu urządzenia. Jeśli możliwe jest przewiercenie powierzchni montażowej
od tyłu, można zamontować laserowy skaner bezpieczeństwa bezpośrednio, używając
tych otworów gwintowanych.
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Rysunek 48: Bezpośredni montaż laserowego skanera bezpieczeństwa

1 Tylny otwór gwintowany M5
2 Boczny otwór gwintowany M5

b Do montażu bezpośredniego użyć albo tylnych albo bocznych otworów gwintowa‐
nych M5, patrz rysunek 48, strona 69.

b Do montażu bezpośredniego użyć wszystkich czterech tylnych lub wszystkich czte‐
rech bocznych otworów gwintowanych M5. Pozwoli to osiągnąć wymagane wartości
odporności na drgania i udary, podane w karcie katalogowej.

b Maksymalna głębokość wkręcenia: 7,5 mm (patrz "Rysunki wymiarowe",
strona 148).

b Moment dokręcenia: 4,5 Nm … 5,0 Nm.

5.3.2 Montaż przy użyciu zestawu do mocowania 1

Jeśli przewiercenie powierzchni montażowej od tyłu jest niemożliwe, można zamonto‐
wać laserowy skaner bezpieczeństwa przy użyciu zestaw do mocowania 1. Zestaw do
mocowania 1 umożliwia łatwą wymianę laserowego skanera bezpieczeństwa.

Zestaw do mocowania jest dostępny jako zestaw do mocowania 1a bez zabezpieczenia
osłony układu optycznego i jako zestaw do mocowania  1b z zabezpieczeniem osłony
układu optycznego, patrz "Wyposażenie dodatkowe", strona 151.

Potrzebne narzędzia:
• klucz Torx TX20

MONTAŻ 5

8020039/YSQ9/2016-04-25 | SICK I N S T R U K C J A  E K S P L O A T A C J I | microScan3 69
Z zastrzeżeniem zmiany bez powiadomienia



3

2

2 1

Rysunek 49: Montaż przy użyciu zestawu do mocowania 1a

1 Uchwyt montażowy
2 Śruby do uchwytu montażowego
3 Otwory gwintowane do uchwytu montażowego

1. Zwróć uwagę na prawidłowe położenie uchwytu montażowego, patrz symbol na
uchwycie montażowym.

2. Zamontuj uchwyt montażowy na powierzchni montażowej.
3. Wsuń laserowy skaner bezpieczeństwa na zamontowany uchwyt montażowy.
4. Przykręć laserowy skaner bezpieczeństwa do uchwytu montażowego, używając

wszystkich czterech dostarczonych śrub M5.
5. Dokręć śruby M5 do oporu. Moment dokręcenia: 4,5 Nm … 5,0 Nm.

5.3.3 Montaż przy użyciu zestawu do mocowania 2

Zestaw do mocowania 2 pozwala na ustawienie położenia laserowego skanera bezpie‐
czeństwa w dwóch płaszczyznach (obrót wokół osi poziomej i osi wokół osi głębokości).
Maksymalny kąt ustawienia położenia wynosi ± 5° w każdej płaszczyźnie. Do montażu
przy użyciu zestawu do mocowania 2 wymagany jest dodatkowo zestaw do mocowa‐
nia 1a lub 1b.

Zestaw do mocowania 2 składa się z dwóch części: płytki montażowej i uchwytu do
ustawiania.

Potrzebne narzędzia:
• klucz Torx TX20
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Rysunek 50: Montaż przy użyciu zestawu do mocowania 2

1 Uchwyt montażowy
2 Śruby do uchwytu montażowego
3 Otwory gwintowane do uchwytu montażowego
4 Uchwyt do ustawiania
5 Śruby do uchwytu do ustawiania
6 Płytka montażowa
7 Śruby do płytki montażowej
8 Sworzeń centrujący
9 Element mocujący
 Otwory wiercone z zagłębieniem
 Zewnętrzne otwory wiercone

1. Zwróć uwagę na prawidłowe położenie płytki montażowej, patrz symbol na płytce
montażowej.

2. Zamontuj płytkę montażową na powierzchni montażowej. Użyj obu najdalej położo‐
nych otworów wierconych () albo obu otworów wierconych z zagłębieniem ().
Dodatkowo użyj otworu wierconego w elemencie mocującym.
Postępowanie w przypadku użycia otworów wierconych z zagłębieniem ():
w Odkręć śruby (7) i zdejmij uchwyt do ustawiania z płytki montażowej.
w Zamontuj płytkę montażową na powierzchni montażowej.
w Zwróć uwagę na prawidłowe położenie uchwytu do ustawiania, patrz symbol

na uchwycie do ustawiania.
w Ponownie załóż uchwyt do ustawiania na sworzeń centrujący (8) i przymocuj

do płytki montażowej (7) śrubami M4.
3. Zwróć uwagę na prawidłowe położenie uchwytu montażowego 1a lub 1b, patrz

symbol na uchwycie montażowym.
4. Przykręć uchwyt montażowy 1a lub 1b do uchwytu do ustawiania, używając dostar‐

czonych śrub M4.
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5. Wsuń laserowy skaner bezpieczeństwa na zamontowany uchwyt montażowy.
6. Przykręć laserowy skaner bezpieczeństwa do uchwytu montażowego, używając

wszystkich czterech dostarczonych śrub M5.
7. Dokręć śruby M5 do oporu. Moment dokręcenia: 4,5 Nm … 5,0 Nm.
8. Ustaw położenie laserowego skanera bezpieczeństwa. W celu dokładnego ustawie‐

nia można użyć wkrętaka płaskiego (szerokość końcówki 8 mm), patrz "Ustawie‐
nie", strona 110.

9. Dokręć śruby M4 do oporu. Moment dokręcenia: 2,2 Nm … 2,5 Nm.
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6 Podłączenie do instalacji elektrycznej

6.1 Bezpieczeństwo

Informacje o warunkach, które muszą być spełnione w celu bezpiecznej integracji lase‐
rowego skanera bezpieczeństwa ze sterownikiem i instalacją elektryczną maszyny:
patrz "Integracja ze sterownikiem elektrycznym", strona 52.

Przed podłączeniem urządzenia do instalacji elektrycznej należy zakończyć montaż.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie ze strony napięcia elektrycznego
Niebezpieczeństwo w przypadku nieoczekiwanego uruchomienia maszyny

b Upewnij się, że podczas podłączania do instalacji elektrycznej maszyna jest odłą‐
czona od napięcia i pozostanie w takim stanie.

b Sprawdź, czy niebezpieczny stan maszyny jest wyłączony (i czy taki pozostaje).
b Upewnij się, że podczas podłączania do instalacji elektrycznej wyjścia laserowego

skanera bezpieczeństwa nie mają wpływu na maszynę.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W przypadku zignorowania tego zagrożenia niebezpieczny stan maszyny nie zostanie
zakończony w ogóle lub nie zostanie zakończony w odpowiednim czasie.

b Sprawdź, czy spełnione są następujące wymagania w zakresie techniki sterowania
i instalacji elektrycznej, aby laserowy skaner bezpieczeństwa mógł spełniać funk‐
cję ochronną.

b Zastosuj odpowiednie zasilanie elektryczne.
b Wszystkie urządzenia połączone elektrycznie z laserowym skanerem bezpieczeń‐

stwa muszą być wyposażone w ten sam system uziemienia.
b Zasilanie elektryczne wszystkich urządzeń połączonych elektrycznie z laserowym

skanerem bezpieczeństwa musi być zgodne z SELV/PELV (IEC 60204-1).
b Wszystkie urządzenia połączone elektrycznie z laserowym skanerem bezpieczeń‐

stwa muszą być zasilane prądem elektrycznym o takich samych parametrach.
b Prawidłowo podłącz uziemienie funkcjonalne.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W przypadku zignorowania tej instrukcji istnieje możliwość, że niebezpieczny stan
maszyny nie zostanie zakończony.

b Oba OSSD w ramach tej samej pary OSSD należy zawsze podłączać osobno.
Zabronione jest łączenie ze sobą obu OSSD, w przeciwnym razie nie jest zapew‐
nione bezpieczeństwo sygnałów.
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Rysunek 51: Podłączenie OSSD1 i OSSD2

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W przypadku zignorowania tej instrukcji istnieje możliwość, że niebezpieczny stan
maszyny nie zostanie zakończony.

b Należy zapobiec powstaniu różnicy potencjałów między obciążeniem a urządze‐
niem zabezpieczającym.

b Jeśli użytkownik podłącza do OSSD (wyjść bezpieczeństwa) obciążenia, które mogą
być załączane także wtedy, gdy są wysterowywane za pomocą napięcia ujemnego
(np. stycznik elektromechaniczny bez diody zabezpieczającej przed zamianą biegu‐
nów), przyłącza 0 V tych obciążeń oraz przyłącza odpowiedniego urządzenia
ochronnego należy podłączyć pojedynczo i bezpośrednio do tej samej listwy zacis‐
kowej 0 V. Tylko w ten sposób można zapewnić, że w przypadku błędu nie będzie
możliwa różnica potencjałów między przyłączami 0 V obciążeń i przyłączami odpo‐
wiedniego urządzenia ochronnego.

Rysunek 52: Brak różnicy potencjałów między obciążeniem i urządzeniem ochronnym

6.2 Przegląd przyłączy

Przyłącze USB może być używane tylko tymczasowo oraz tylko do konfiguracji i diagnos‐
tyki. Połączenie z przyłączami stałymi odbywa się przy użyciu złączy wtykowych M12.
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6.2.1 microScan3 Core

Laserowy skaner bezpie‐
czeństwa

Odpowiednia wtyczka systemowa Złącze wtykowe

microScan3 Core I/O

MICSX-ABIZZZZZ1 (numer katalogowy: 2073156)

• Przewód podłączeniowy ze złą‐
czem wtykowym M12, patrz
strona 75

Tabela 4: Wtyczka systemowa i przyłącza – microScan3 Core

6.3 Przeznaczenie styków

Poniżej przedstawiono przeznaczenie styków poszczególnych złączy wtykowych.

6.3.1 Przewód podłączeniowy ze złączem wtykowym M12

Do zasilania elektrycznego i podłączenia lokalnych wejść i wyjść używany jest przewód
podłączeniowy z 8-pinowym wtykiem M12 z kodowaniem A.

3

4

8

5 6

1

7

2

Rysunek 53: Przeznaczenie styków przewodu podłączeniowego (8-pinowy wtyk M12 z kodowa‐
niem A)

Styk Nazwa Funkcja Kolor żyły 1)

1 24 V DC Napięcie zasilające (+24 V DC) brązowy

2 OSSD 1.A Para OSSD 1, OSSD A biały

3 0 V DC Napięcie zasilające (0 V DC) niebieski

4 OSSD 1.B Para OSSD 1, OSSD B czarny

5 Uni-I/O 1 Wejście/wyjście uniwersalne 1, konfigurowane:

• Wejście uniwersalne: reset, monitorowanie
urządzeń zewnętrznych, tryb czuwania,
ponowne uruchomienie urządzenia

• Wyjście uniwersalne: zabrudzenie, błąd,
konieczny reset, wynik monitorowania (pole
ostrzegawcze)

szary

6 Uni-I/O 2 Wejście/wyjście uniwersalne 2, konfigurowane:

• Wejście sterujące A1 (razem ze stykiem 7)

• Wejście uniwersalne: reset, monitorowanie
urządzeń zewnętrznych, tryb czuwania,
ponowne uruchomienie urządzenia

• Wyjście uniwersalne: zabrudzenie, błąd,
konieczny reset, wynik monitorowania (pole
ostrzegawcze)

różowy

Tabela 5: Przeznaczeniem styków przewodu podłączeniowego ze złączem wtykowym M12
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Styk Nazwa Funkcja Kolor żyły 1)

7 Uni-I/O 3 Wejście/wyjście uniwersalne 3, konfigurowane:

• Wejście sterujące A2 (razem ze stykiem 6)

• Wejście uniwersalne: reset, monitorowanie
urządzeń zewnętrznych, tryb czuwania,
ponowne uruchomienie urządzenia

• Wyjście uniwersalne: zabrudzenie, błąd,
konieczny reset, wynik monitorowania (pole
ostrzegawcze)

fioletowy

8 FE Uziemienie funkcjonalne/ekranowanie pomarań‐
czowy

Tabela 5: Przeznaczeniem styków przewodu podłączeniowego ze złączem wtykowym M12

1) Dotyczy zalecanych przewodów przedłużających dostępnych jako akcesoria, patrz "Wyposażenie dodat‐
kowe", strona 151.
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7 Konfiguracja

Ten rozdział zawiera opis konfiguracji laserowego skanera bezpieczeństwa za pomocą
programu Safety Designer. Więcej informacji o programie Safety Designer można zna‐
leźć w instrukcji eksploatacji tego programu, nr katalogowy 8018178.

W tym rozdziale opisano konfigurację parametrów aplikacji, płaszczyzn monitorowania,
tworzenie pól, konfigurację wejść i wyjść oraz ustalanie przypadków monitorowania.

Rozdział ten zawiera także opis przesyłania danych konfiguracyjnych do urządzenia,
tworzenia raportów oraz funkcji serwisowych oferowanych przez program Safety Desig‐
ner.

7.1 Warunki ramowe

W tym rozdziale opisano stan fabryczny i wymagane czynności przygotowawcze przed
konfiguracją.

7.1.1 Stan fabryczny

Laserowy skaner bezpieczeństwa jest dostarczany w stanie fabrycznym bez konfigura‐
cji.

Utworzone jest hasło SICKSAFE dla grupy użytkowników Upoważniony klient.

7.2 Safety Designer

W tym rozdziel opisano podstawową obsługę programu Safety Designer.

7.2.1 Asystent instalacji

Podczas instalowania programu Safety Designer można skorzystać z pomocy asystenta
instalacji.

1. Wywołaj stronę internetową pobierania plików, wpisując w polu wyszukiwania
www.sick.com słowo „Safety Designer”.

2. Zwróć uwagę na wymagania systemowe podane na stronie pobierania.
3. Pobierz plik instalacyjny ze strony pobierania, a następnie rozpakuj go i uruchom.
4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami asystenta instalacji.

7.2.2 Projekty

Program Safety Designer umożliwia skonfigurowanie jednego lub więcej niż jednego
urządzenia w projekcie. Dane konfiguracyjne są zapisywane na komputerze w pliku pro‐
jektu.

Utworzenie projektu

b Kliknij przycisk Nowy projekt.
✓ Zostanie utworzony i otwarty pusty projekt.

Konfigurowanie urządzenia online (urządzenie podłączone do komputera)

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera, program Safety Designer może nawią‐
zać połączenie z tym urządzeniem.

Użytkownik konfiguruje wówczas urządzenie w trybie online. W takim przypadku można
wysłać konfigurację bezpośrednio do urządzenia i skorzystać z funkcji diagnostycznych.

b Kliknij przycisk Połącz.
✓ Program Safety Designer rozpocznie wyszukiwanie podłączonych urządzeń, z któ‐

rymi może się połączyć.
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Konfigurowanie urządzenia offline (urządzenie niepodłączone do komputera)

Jeśli urządzenie nie jest podłączone do komputera, należy je wybrać z katalogu urzą‐
dzeń.

Następnie można skonfigurować urządzenie w trybie offline. Funkcje diagnostyczne są
niedostępne.

Komputer można później połączyć z urządzeniem i wysłać konfigurację.

7.2.3 Interfejs użytkownika

Ten rozdział zawiera informacje o elementach obsługowych oprogramowania.

Rysunek 54: Elementy obsługowe oprogramowania

1 Pasek menu
2 Pasek narzędzi
3 Nawigacja
4 Obszar roboczy
5 Katalog urządzeń
6 Listy zadań i notatki

7.2.4 Grupy użytkowników

Urządzenia zawierają hierarchię grup użytkowników, która określa dostęp do urządzeń.

Ustawienia i hasła grup użytkowników są częścią konfiguracji zapisanej w urządzeniu.
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Grupa użytkowni‐
ków

Hasło Uprawnienia

Operator maszyny Nie wymaga hasła (każdy może się
zalogować jako operator maszyny).

Może importować konfigurację
z urządzenia (o ile nie występuje blo‐
kada).

Utrzymanie ruchu Brak hasła fabrycznego, hasło jest
tworzone przez Klienta upoważnio‐
nego (oznacza to, że zalogowanie
jako utrzymanie ruchu jest na
początku niemożliwe).

Może importować konfigurację
z urządzenia.
Może przesłać zweryfikowaną konfi‐
gurację do urządzenia.

Upoważniony kli‐
ent

Hasło fabryczne to SICKSAFE. Zmień
hasło, aby chronić urządzenie przed
dostępem osób nieupoważnionych.

Może importować konfigurację
z urządzenia.
Może przesłać zweryfikowaną i nie‐
zweryfikowaną konfigurację do urzą‐
dzenia.
Może zweryfikować konfigurację.
Może nadać hasło dla utrzymania
ruchu.

Tabela 6: Grupy użytkowników

Jeśli konfiguracja urządzenia zostanie zapisana w jego wtyczce systemowej, w przy‐
padku wymiany urządzenia hasła pozostaną zachowane.

WAŻNY
Jeśli zamierzasz pozostawić bez nadzoru komputer podłączony do urządzeń, musisz się
najpierw wylogować z grup użytkowników Utrzymanie ruchu lub Upoważniony klient i przejść
do grupy użytkowników Operator maszyny, aby osoba nieupoważniona nie mogła przesłać
konfiguracji do urządzenia.

7.2.4.1 Zmiana grupy użytkownika

b Nawiąż połączenie z urządzeniem.
b Kliknij przycisk Użytkownik na pasku narzędzi.
✓ Zostanie otwarte okno dialogowe Zaloguj.
b Wybierz odpowiednią grupę użytkowników.
b Wprowadź hasło i kliknij przycisk Zaloguj.

7.2.5 Otwarcie okna urządzenia – konfigurowanie urządzeń

Otwórz okno urządzeń, aby skonfigurować urządzenie, przeprowadzić jego diagnostykę
lub utworzyć raporty. Dostępne możliwości:

b Kliknij kafelek urządzenia
lub

b kliknij przycisk Otwórz okno urządzenia na kafelku urządzenia
lub

b Otwórz menu kafelka i wybierz funkcję Konfiguruj.
✓ Zostanie otwarte okno urządzenia. 2)

7.3 Przegląd

Okno dialogowe Przegląd zawiera informacje o laserowym skanerze bezpieczeństwa.

2) Jeśli urządzenie jest konfigurowane w trybie offline po raz pierwszy, otwierany jest asystent wyboru urządzenia. Umożliwia on dokonanie
wyboru typu konfigurowanego urządzenia.
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Rysunek 55: Informacje o urządzeniu

1 Informacje o urządzeniu
2 Aktualne dane pomiarowe
3 Wyświetlacz informujący o stanie urządzenia

Aplikacja

• Nazwa projektu – ta nazwa powinna być identyczna dla wszystkich urządzeń
danego projektu.

• Nazwa aplikacji – ta nazwa może być identyczna dla więcej niż jednego urządzenia
danego projektu. Informuje ona o tym, że urządzenia te służą do realizacji danej
aplikacji, np. reagują na siebie nawzajem.

Informacje o urządzeniu

• Nazwa – służy do identyfikacji pojedynczego urządzenia.
• Oznaczenie laserowego skanera bezpieczeństwa
• Numer seryjny laserowego skanera bezpieczeństwa
• Wersja oprogramowania firmware laserowego skanera bezpieczeństwa
• Numer katalogowy laserowego skanera bezpieczeństwa

Połączenie

• Status połączenia
• Typ połączenia
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Status systemu

• Status aplikacji
• Aktualny komunikat laserowego skanera bezpieczeństwa
• Data konfiguracji w urządzeniu
• Suma kontrolna – wyświetla sumę kontrolną konfiguracji (funkcja bezpieczeństwa)

w urządzeniu. patrz "Suma kontrolna", strona 81
• Synchronizacja – informuje o tym, czy konfiguracja w programie Safety Designer

i konfiguracja w urządzeniu są identyczne.
• Status konfiguracji

Dane pomiarowe

Wyświetla dane pomiarowe w przypadku połączonego urządzenia.

Wskazanie

Pokazuje stan wyświetlacza i diod LED w przypadku połączonego urządzenia.

Nawiązanie połączenia

b Sprawdź, czy laserowy skaner bezpieczeństwa jest prawidłowo podłączony.
b Kliknij przycisk „Nawiąż połączenie”.
✓ Program Safety Designer nawiąże połączenie z laserowym skanerem bezpieczeń‐

stwa.

Suma kontrolna

Suma kontrolna służy do jednoznacznej identyfikacji konfiguracji. Na podstawie sumy
kontrolnej można stwierdzić, czy dwa urządzenia mają taką samą konfigurację.

Suma kontrolna konfiguracji w programie Safety Designer może się różnić od sumy kon‐
trolnej w urządzeniu, np. jeśli geometria pól została zmieniona, ale nie została jeszcze
wczytana do urządzenia.

7.4 Identyfikacja

W oknie dialogowym Identyfikacja można nadać nazwę i podać informacje, umożliwiające
jednoznaczną identyfikację aplikacji, projektu i urządzeń.
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Rysunek 56: Identyfikacja

1 Parametry projektu i aplikacji
2 Parametry urządzenia

Nazwa aplikacji

Nazwa aplikacji może być identyczna dla więcej niż jednego urządzenia danego pro‐
jektu. Informuje ona o tym, że urządzenia te służą do realizacji danej aplikacji, np. rea‐
gują na siebie nawzajem.

b Wprowadź nazwę aplikacji zawierającą maksymalnie 32 znaki.

Nazwa projektu

Nazwa projektu służy do identyfikacji całego projektu. Nazwa projektu powinna być
identyczna dla wszystkich urządzeń danego projektu.

b Wprowadź nazwę projektu zawierającą maksymalnie 32 znaki.

Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika pomaga późniejszym użytkownikom w znalezieniu osoby kontakto‐
wej dla danej aplikacji.

b Wprowadź nazwę użytkownika zawierającą maksymalnie 24 znaki.
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Obraz aplikacji

Plik graficzny ułatwia szybsze znalezienie danej aplikacji. Obraz aplikacji jest zapisy‐
wany w pliku projektu na komputerze i przesyłany na urządzenie. Program Safety Desig‐
ner obsługuje pliki JPG.

b Kliknij przycisk Wybierz plik graficzny.
b Wybierz plik graficzny dla aplikacji.
✓ Grafika zostanie wyświetlona w formie miniatury.

Opis

Opis umożliwia szybkie uzyskanie informacji o danej aplikacji.

b Wprowadź opis zawierający maksymalnie 1000 znaków.

Nazwa urządzenia

Jeśli w aplikacji lub projekcie używany jest więcej niż jeden laserowy skaner bezpieczeń‐
stwa, jednoznaczna nazwa urządzenia ułatwia rozróżnienie poszczególnych urządzeń.

b Przydziel jednoznaczną nazwę urządzenia każdemu urządzeniu.

7.5 Aplikacja

Należy określić następujące parametry aplikacji:
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Rysunek 57: Aplikacja

1 Podstawowe ustawienia aplikacji
2 Ustawienia urządzenia dotyczące danej aplikacji

Rodzaj aplikacji

Rodzaj aplikacji zależy od zastosowania laserowego skanera bezpieczeństwa:

b Wybierz rodzaj aplikacji.
✓ Mobilna

Mobilne zabezpieczenie obszaru zagrożenia jest przeznaczone do wózków samo‐
jezdnych (pojazdów transportowych bez kierowcy), dźwigów i wózków widłowych.
Umożliwia ochronę operatora i/lub osób trzecich podczas ruchu pojazdu lub pod‐
czas parkowania pojazdu w wyznaczonym miejscu. Laserowy skaner bezpieczeń‐
stwa monitoruje obszar w kierunku ruchu i zatrzymuje pojazd, gdy w polu ochron‐
nym znajdzie się obiekt.

✓ Stacjonarna
Pozycja laserowego skanera bezpieczeństwa jest stała. Laserowy skaner bezpie‐
czeństwa jest montowany poziomo (do zabezpieczenia obszaru zagrożenia) lub
pionowo (do zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych i zabezpieczenia dostępu).

Język wyświetlacza

Na wyświetlaczu laserowego skanera bezpieczeństwa wyświetlane są komunikaty
i stany robocze (patrz "Przyciski i wyświetlacz", strona 115). Informacje mogą być
wyświetlane w różnych językach.
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b Wybierz język zrozumiały dla operatora.
✓ Laserowy skaner bezpieczeństwa będzie wyświetlał komunikaty w ustawionym

języku.

Ustawienie wyświetlacza

Jeśli laserowy skaner bezpieczeństwa jest montowany do góry nogami, można obrócić
wyświetlacz o 180°.

b Aby ustawić wyświetlacz, wybierz opcję Normalny lub Do góry nogami.
✓ Ustawienie jest prezentowane na podglądzie.

7.6 Płaszczyzna monitorowania

Płaszczyzna skanowania laserowego skanera bezpieczeństwa stanowi jego płaszczyznę
monitorowania.

Ustal następujące parametry:

• Parametry płaszczyzny monitorowania
• Parametry laserowego skanera bezpieczeństwa

Rysunek 58: Płaszczyzna monitorowania

1 Parametry płaszczyzny monitorowania
2 Parametry laserowego skanera bezpieczeństwa
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7.6.1 Parametry płaszczyzny monitorowania

Skonfiguruj nazwę, rozdzielczość obiektu, próbkowanie wielokrotne i ustawienie pła‐
szczyzny monitorowania.

Rozdzielczość obiektu i próbkowanie wielokrotne, skonfigurowane dla płaszczyzny moni‐
torowania, dotyczą na początku wszystkich pól. W razie potrzeby można zmienić te usta‐
wienia osobno dla każdego pola. W takim przypadku program Safety Designer wyświetli
odpowiednią informację w ustawieniach płaszczyzny monitorowania.

Nazwa płaszczyzny monitorowania

Na podstawie nazwy można zidentyfikować płaszczyzny monitorowania podczas tworze‐
nia pól i przypadków monitorowania oraz w raportach.

b Wprowadź praktyczną nazwę płaszczyzny monitorowania (np. „Zabezpieczenie
w pionie” lub „Obszar zagrożenia z prawej strony”).

✓ Nazwa ta jest używana do identyfikacji płaszczyzn monitorowania.

Ustawienie montażowe

W zależności od ustawienia montażowego pola ochronnego w danej aplikacji, ludzie
zbliżają się do płaszczyzny monitorowania równolegle lub ortogonalnie (patrz "Projekto‐
wanie", strona 26).

• Poziomo
Z reguły podczas zbliżania w poziomie wymagana jest detekcja nogi. Typową roz‐
dzielczość obiektu określa noga (70 mm).

• Pionowo (zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych)
Z reguły podczas zabezpieczania miejsc niebezpiecznych wymagana jest detekcja
dłoni. Typową rozdzielczość obiektu określa dłoń (40 mm).

• Pionowo (zabezpieczenie dostępu)
Z reguły podczas zabezpieczania dostępu wymagana jest detekcja człowieka.
Typową rozdzielczość obiektu określa ciało ludzkie (200 mm).

Monitorowanie konturu referencyjnego

WSKAZÓWKA
W przypadku pionowego ustawienia płaszczyzny monitorowania należy zwykle zdefinio‐
wać i monitorować kontur (np. podłogę, część łoża maszyny lub granicę dostępu) jako
kontur referencyjny. Służy do tego pole konturu referencyjnego, patrz "Pole konturu refe‐
rencyjnego", strona 88.

1. Aktywuj opcję Ustaw monitorowanie konturu referencyjnego.
✓ W nawigacji wyświetlany jest punkt pola konturu referencyjnego. W następnym

kroku można skonfigurować wymagane pole konturu referencyjnego dla aplikacji.

Rozdzielczość obiektu

Rozdzielczość obiektu określa wielkość, jaką musi mieć obiekt, aby został niezawodnie
wykryty. Dostępne są następujące rozdzielczości obiektu:

• 30 mm = detekcja dłoni
• 40 mm = detekcja dłoni
• 50 mm = detekcja nogi
• 70 mm = detekcja nogi
• 150 mm = detekcja ciała
• 200 mm = detekcja ciała

b Wybierz rozdzielczość obiektu.
✓ Obiekty większe lub równe wybranej rozdzielczości obiektu będą niezawodnie

wykrywane.
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WSKAZÓWKA
Konfigurowana rozdzielczość obiektu ma wpływ na dostępny zasięg pola ochronnego.
Im większa dokładność skonfigurowanej rozdzielczości obiektu laserowego skanera
bezpieczeństwa, tym krótszy jego dostępny zasięg pola ochronnego.

Wyświetlany jest zasięg pola ochronnego, patrz "Parametry laserowego skanera bezpie‐
czeństwa", strona 87.

Próbkowanie wielokrotne

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, chronione osoby lub części ciała mogą nie zostać
wykryte w ogóle lub nie zostaną wykryte w odpowiednim czasie.
Wyższa wartość próbkowania wielokrotnego wydłuża czas odpowiedzi.

b Zwróć uwagę na nowy czas odpowiedzi laserowego skanera bezpieczeństwa w pro‐
gramie Safety Designer.

b Dostosuj odstęp minimalny od miejsca niebezpiecznego do nowego czasu odpo‐
wiedzi.

Próbkowanie wielokrotne określa, jak często obiekt musi być zeskanowany, zanim lase‐
rowy skaner bezpieczeństwa zareaguje. Większe próbkowanie wielokrotne zmniejsza
prawdopodobieństwo, że owady, iskry spawalnicze lub inne cząstki spowodują wyłącze‐
nie maszyny. Powoduje to zwiększenie dostępności eksploatacyjnej maszyny.

Próbkowanie wielokrotne równe „2” jest ustawieniem minimalnym.

1. Zwiększ wartość próbkowania wielokrotnego do „16”.
✓ Obiekt musi być wówczas wykrywany częściej.

Zalecane próbkowanie wielokrotne Aplikacja

2-krotna Aplikacja stacjonarna: np. zabezpieczenie
obszaru zagrożenia w poziomie lub zabezpie‐
czenie miejsc niebezpiecznych w pionie w czys‐
tym otoczeniu

2-krotna Aplikacja stacjonarna: np. zabezpieczenie
dostępu w pionie
Do zabezpieczenia dostępu w pionie należy
użyć wyłącznie próbkowania 2-krotnego.

4-krotna Aplikacja mobilna

8-krotna Aplikacja stacjonarna: np. zabezpieczenie
obszaru zagrożenia w poziomie w zapylonym
otoczeniu

Tabela 7: Zalecane próbkowanie wielokrotne

7.6.2 Parametry laserowego skanera bezpieczeństwa

Skonfiguruj parametry laserowego skanera bezpieczeństwa.

Ochrona przed wpływem innych urządzeń

Jeśli laserowe skanery bezpieczeństwa są montowane blisko siebie, mogą wzajemnie
na siebie oddziaływać. Wybranie różnych ustawień ochrony przed wpływem innych urzą‐
dzeń dla sąsiadujących ze sobą laserowych skanerów bezpieczeństwa pozwala zapo‐
biec wzajemnemu wpływowi tych urządzeń.

KONFIGURACJA 7

8020039/YSQ9/2016-04-25 | SICK I N S T R U K C J A  E K S P L O A T A C J I | microScan3 87
Z zastrzeżeniem zmiany bez powiadomienia



Dostępne są tryby od 1 do 4. Ochrona przed wpływem innych urządzeń ma znaczenie
dla cyklu skanowania, a tym samym dla czasu odpowiedzi.

• Tryb 1 = + 0 ms na cykl skanowania
• Tryb 2 = + 1 ms na cykl skanowania
• Tryb 3 = + 2 ms na cykl skanowania
• Tryb 4 = + 3 ms na cykl skanowania

b Skonfiguruj inny tryb dla każdego zamontowanego w pobliżu laserowego skanera
bezpieczeństwa.

✓ Zostanie wyświetlony czas odpowiedzi.

Czas cyklu skanowania

Można również skonfigurować czas cyklu skanowania. Czas cyklu skanowania lasero‐
wego skanera bezpieczeństwa ma wpływ na czas odpowiedzi i zasięg pola ochronnego.

• 40 ms: pełny zasięg pola ochronnego, większa dostępność eksploatacyjna np.
w zapylonym otoczeniu

• 30 ms: mniejszy zasięg pola ochronnego przy krótszym czasie odpowiedzi

b Wybierz czas cyklu skanowania.
✓ Zostanie wyświetlony czas odpowiedzi i zasięg pól.

WSKAZÓWKA
Czas odpowiedzi laserowego skanera bezpieczeństwa zależy od czasu cyklu skanowa‐
nia, ochrony przed wpływem innych urządzeń i próbkowania wielokrotnego, patrz "Czasy
odpowiedzi", strona 144. Dodatkowo, oprócz czasu odpowiedzi laserowego skanera
bezpieczeństwa, również późniejsze przesyłanie i przetwarzanie sygnału ma wpływ na
czas do zakończenia niebezpiecznego stanu.

Na ilustracji przedstawiono wpływ konfiguracji na dostępne zasięgi.

7.7 Pole konturu referencyjnego

Jeśli dla płaszczyzny monitorowania została aktywowana opcja Monitorowanie konturu refe‐
rencyjnego, wyświetlane jest okno dialogowe Pole konturu referencyjnego. Narysuj pole kon‐
turu referencyjnego zgodnie z wartościami, które zostały obliczone podczas projektowa‐
nia (patrz "Monitorowanie konturu referencyjnego", strona 31).

Pole konturu referencyjnego monitoruje kontur otoczenia. Laserowy skaner bezpieczeń‐
stwa zmienia stan wszystkich wyjść bezpieczeństwa na WYŁĄCZONY, jeśli kontur nie
jest zgodny z ustawionymi wartościami zadanymi, ponieważ np. uległo zmianie położe‐
nie montażowe laserowego skanera bezpieczeństwa.
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1 Narzędzie do rysowania pól konturów referencyjnych
2 Narysowany kontur z zakresem tolerancji
3 Pole konturu referencyjnego
4 Konfiguracja pola

b Wybierz narzędzie do rysowania pola konturu referencyjnego.
b Narysuj odcinek jako odniesienie wzdłuż konturu przestrzennego.

w Kliknij myszą początek żądanego konturu.
w Dodaj rogi konturu, klikając je myszą.
w Kliknij dwukrotnie koniec konturu.

✓ Zostanie wyświetlone pole konturu referencyjnego.

Próbkowanie wielokrotne i rozdzielczość obiektu

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, chronione osoby lub części ciała mogą nie zostać
wykryte w ogóle lub nie zostaną wykryte w odpowiednim czasie.
Wyższa wartość próbkowania wielokrotnego wydłuża czas odpowiedzi.

b Zwróć uwagę na nowy czas odpowiedzi laserowego skanera bezpieczeństwa w pro‐
gramie Safety Designer.

b Dostosuj odstęp minimalny od miejsca niebezpiecznego do nowego czasu odpo‐
wiedzi.
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Program Safety Designer używa początkowo wartości próbkowania wielokrotnego i roz‐
dzielczości obiektu dla pól, jak dla całej płaszczyzny monitorowania.

W razie potrzeby ustal próbkowanie wielokrotne i rozdzielczość obiektu indywidualnie
dla każdego pola.

1. Wybierz próbkowanie wielokrotne.
✓ Próbkowanie wielokrotne określa, jak często obiekt musi być zeskanowany, zanim

laserowy skaner bezpieczeństwa zareaguje.
2. Wybierz rozdzielczość obiektu.
✓ Rozdzielczość obiektu określa wielkość, jaką musi mieć obiekt, aby został nieza‐

wodnie wykryty.

Zakres tolerancji

Kontur posiada dodatni i ujemny zakres tolerancji. Stan ścieżki wyłączenia jest przełą‐
czany na WYŁĄCZONY, gdy laserowy skaner bezpieczeństwa nie wykryje konturu
w danym zakresie tolerancji.

b Wprowadź dodatnią tolerancję (daleko).
✓ Zostanie ustalona tolerancja w kierunku od laserowego skanera bezpieczeństwa.
b Wprowadź ujemną tolerancję (blisko).
✓ Zostanie ustalona tolerancja w kierunku do laserowego skanera bezpieczeństwa.

7.8 Pola

Edytor pól umożliwia skonfigurowanie zestawów pól laserowego skanera bezpieczeń‐
stwa w graficznym interfejsie użytkownika. Liczba konfigurowalnych pól zależy od wersji
laserowego skanera bezpieczeństwa, patrz "Warianty", strona 16.

Długość krawędzi lub średnicy każdego pola musi być co najmniej tak duża, jak
wybrana rozdzielczość obiektu.
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7.8.1 Użycie edytora pól

1 Rysowanie pól
2 Utworzone pole ochronne (czerwone) i pole ostrzegawcze (żółte)
3 Widoczny kontur przestrzenny
4 Tworzenie, kopiowanie i usunięcie zestawu pól oraz pól
5 Określenie rodzaju pola, nadanie polu nazwy, konfiguracja pola

Obszar Pola służy do rysowania pól danego zestawu pól za pomocą narzędzi na pasku
narzędzi. Obszar Zestaw pól umożliwia utworzenie zestawów pól i pól. W obszarze znajdu‐
jącym się poniżej można określić rodzaj pola, nadać nazwę i w razie potrzeby skonfigu‐
rować próbkowanie wielokrotne i rozdzielczość obiektu.

Pasek narzędzi

Narzędzia edytora pól umożliwiają narysowanie pól zestawu pól lub zamaskowanych
obszarów wewnątrz pól.

Narzędzie Strzałka, do zaznaczania obiektów

Narzędzie Ręka, do przesuwania powierzchni roboczej

Rysuj pole konturu referencyjnego lub pole detekcji konturu

Rysuj pole w oparciu o punkty

Tabela 8: Przyciski i pasek narzędzi
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Rysuj prostokąt

Rysuj okrąg

Rysuj wycinek okręgu

Zamaskuj obszary (patrz "Rysowanie obszarów niemonitorowanych",
strona 97). Aby narysować zamaskowane obszary, użyj funkcji ryso‐
wania dla pól. Przyciski są przedstawiane w postaci zakreskowanej.
Edytuj pole przy użyciu współrzędnych (patrz "Edycja pól przy użyciu
współrzędnych", strona 96)
Przesuń obiekt na pierwszy plan lub na dalszy plan

Wybierz wzorzec pola

Oblicz pole

Powiększ widok

Zmniejsz widok

Powiększ do obszaru

Powiększ do powierzchni roboczej

Wyświetl ujęcie konturu przestrzennego. Ponowne kliknięcie powo‐
duje usunięcie wyświetlonego konturu przestrzennego.

Wyświetl kontur przestrzenny na żywo

Wstaw obraz tła (patrz patrz "Obraz tła", strona 95)

Otwórz ustawienia edytora pól

Tabela 8: Przyciski i pasek narzędzi

Wyświetlanie pól

Program Safety Designer wyświetla poszczególne typy pól w różnych kolorach.

Pole ochronne Pole ostrzegawcze Pole konturu referencyjnego
i pole detekcji konturu

czerwony żółty turkusowy

Tabela 9: Kolory rodzajów pól

Tworzenie pól i zestawów pól

WSKAZÓWKA
Można utworzyć tylko tyle pól i zestawów pól, ile umożliwia pakiet funkcyjny laserowego
skanera bezpieczeństwa. Jeśli maksymalna liczba pól i zestawów pól jest już wykorzys‐
tana, utworzenie kolejnych pól i zestawów pól jest niemożliwe.
Utwórz pola zestawu pól w takiej kolejności, jaka jest potrzebna w tabeli przypadków
monitorowania (patrz "Ścieżki wyłączenia", strona 102). Jeśli wybierzesz np. pole
ochronne, pole ostrzegawcze, to pole ochronne będzie miało wpływ na ścieżkę wyłącze‐
nia 1, a pole ostrzegawcze – na ścieżkę wyłączenia 2.
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Dodaj pole do zestawu pól

Dodaj zestaw pól

Duplikuj zestaw pól

Usuń pole lub zestaw pól

Ukryj lub pokaż zestawy pól i pola

Zarządzaj szablonami zestawów pól (patrz "Tworzenie szablonów zes‐
tawów pól", strona 94)

Dodanie pola:

b Aktywuj zestaw pól, do którego ma być dodane pole.
b Kliknij przycisk Dodaj pole do zestawu pól.
✓ Do aktywnego zestawu pól zostanie dodane kolejne pole.

Dodanie zestawu pól:

Menu zawiera zwykły szablon zestawu pól i ewentualnie zdefiniowane przez użytkow‐
nika szablony zestawów pól.

b Wybierz opcję Zwykły zestaw pól.
✓ Zostanie utworzony zestaw pól z polem.
b W polu Nazwa wprowadź jednoznaczną nazwę zestawu pól.
b W razie potrzeby dodaj kolejne pola do zestawu pól.

Duplikowanie zestawu pól:

1. Aktywuj zestaw pól, który ma być zduplikowany.
2. Kliknij przycisk Duplikuj zestaw pól.
✓ Zestaw pól zostanie zduplikowany i dodany jako kopia.

Zarządzanie szablonami zestawów pól:

1. Kliknij przycisk Zarządzaj szablonami.
✓ Zostaną wyświetlone istniejące szablony.
2. Edytuj szablon zestawów pól lub utwórz nowy szablon zestawów pól (patrz "Tworze‐

nie szablonów zestawów pól", strona 94).

Nazwa pola i rodzaj pola

Przydziel każdemu polu jednoznaczną nazwę i wybierz rodzaj pola. W razie potrzeby
zmień próbkowanie wielokrotne lub rozdzielczość obiektu danego pola.

1. Wybierz edytowalne pole.
2. Wprowadź nazwę pola.
3. Wybierz rodzaj polapatrz "Rodzaje pól", strona 18.

Próbkowanie wielokrotne i rozdzielczość obiektu

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, chronione osoby lub części ciała mogą nie zostać
wykryte w ogóle lub nie zostaną wykryte w odpowiednim czasie.
Wyższa wartość próbkowania wielokrotnego wydłuża czas odpowiedzi.

b Zwróć uwagę na nowy czas odpowiedzi laserowego skanera bezpieczeństwa w pro‐
gramie Safety Designer.

b Dostosuj odstęp minimalny od miejsca niebezpiecznego do nowego czasu odpo‐
wiedzi.
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Program Safety Designer używa początkowo wartości próbkowania wielokrotnego i roz‐
dzielczości obiektu dla pól, jak dla całej płaszczyzny monitorowania.

W razie potrzeby ustal próbkowanie wielokrotne i rozdzielczość obiektu indywidualnie
dla każdego pola.

1. Wybierz próbkowanie wielokrotne.
✓ Próbkowanie wielokrotne określa, jak często obiekt musi być zeskanowany, zanim

laserowy skaner bezpieczeństwa zareaguje.
2. Wybierz rozdzielczość obiektu.
✓ Rozdzielczość obiektu określa wielkość, jaką musi mieć obiekt, aby został nieza‐

wodnie wykryty.

Zakres tolerancji

Kontur posiada dodatni i ujemny zakres tolerancji. Stan ścieżki wyłączenia jest przełą‐
czany na WYŁĄCZONY, gdy laserowy skaner bezpieczeństwa nie wykryje konturu
w danym zakresie tolerancji.

b Wprowadź dodatnią tolerancję (daleko).
✓ Zostanie ustalona tolerancja w kierunku od laserowego skanera bezpieczeństwa.
b Wprowadź ujemną tolerancję (blisko).
✓ Zostanie ustalona tolerancja w kierunku do laserowego skanera bezpieczeństwa.

Nazwa zestawu pól

Przydziel jednoznaczną nazwę każdemu zestawowi pól.

1. Wybierz zestaw pól, który ma być edytowany.
2. Wprowadź nazwę zestawu pól.

7.8.2 Tworzenie szablonów zestawów pól

Jeśli więcej niż jeden raz wymagana jest ta sama kombinacja pól, można utworzyć szab‐
lon zestawów pól.

Do edycji szablonów zestawów pól służy narzędzie Zarządzaj szablonami zestawów
pól.

Przykład: użytkownik definiuje szablon zestawów z polem ochronnym, polem ostrzega‐
wczym 1 i polem ostrzegawczym 2.

Tworzenie szablony zestawów pól

b Kliknij przycisk Dodaj szablon zestawu pól.
b Wprowadź nazwę szablonu.
b Określ liczbę pól.
✓ Dla każdego pola wyświetlane jest pole wyboru.
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b Wybierz Rodzaje pól.
b Wprowadź nazwy pól.
b Kliknij przycisk Zastosuj.
✓ Szablon zestawu pól zostanie zapisany.

7.8.3 Obraz tła

Użytkownik może wybrać obraz tła dla edytora pól. Przykładowo, widok z góry zabezpie‐
czanej maszyny może służyć jako szablon.

Obraz tła jest zapisywany w pliku projektu na komputerze. Nie jest on wczytywany do
urządzenia.

Do wybrania obrazu tła służy narzędzie Edytuj obraz tła.

Program Safety Designer obsługuje pliki PNG, BMP i JPG.

b Kliknij przycisk Obraz tła na pasku narzędzi.
✓ Zostanie otwarte okno dialogowe Obraz tła.
b Kliknij przycisk Przeglądaj....
b Wybierz plik obrazu tła.
✓ Program Safety Designer wyświetli obraz tła.
b Wprowadź Pozycję X, Pozycję Y i Obrót w układzie współrzędnych edytora pól.
b Wprowadź szerokość i wysokość.
b Wprowadź Nieprzezroczystość.

Następnie można dowolnie przesuwać obraz tła, skalować go lub obracać w edyto‐
rze pól.

b W razie potrzeby kliknij opcję Zablokuj pozycję obrazu tła.
✓ Zmiana obrazu tła w edytorze pól będzie wówczas niemożliwa.

7.8.4 Ustawienia edytora pól

Ustawienia edytora pól można zmienić.
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Do otwarcia ustawień służy narzędzie Edytuj ustawienia edytora pól.

Zakres tolerancji

Kontur posiada dodatni i ujemny zakres tolerancji. Stan ścieżki wyłączenia jest przełą‐
czany na WYŁĄCZONY, gdy laserowy skaner bezpieczeństwa nie wykryje konturu
w danym zakresie tolerancji.

b Wprowadź dodatnią tolerancję (daleko).
✓ Zostanie ustalona tolerancja w kierunku od laserowego skanera bezpieczeństwa.
b Wprowadź ujemną tolerancję (blisko).
✓ Zostanie ustalona tolerancja w kierunku do laserowego skanera bezpieczeństwa.

Powierzchnia rysowania

Można użyć kartezjańskiego lub biegunowego układu współrzędnych oraz dokonać
wyboru kolorów siatki i powierzchni rysowania.

b Wybierz opcję Kartezjański.
✓ Zostanie wyświetlony kartezjański układ współrzędnych.
b Wybierz opcję Biegunowy.
✓ Zostanie wyświetlony biegunowy układ współrzędnych.
b Wybierz kolor siatki.
✓ Siatka edytora pól zostanie wyświetlona w wybranym kolorze.
b Wybierz kolor powierzchni rysowania.
✓ Powierzchnia rysowania edytora pól zostanie wyświetlona w wybranym kolorze.

7.8.5 Edycja pól przy użyciu współrzędnych

Użytkownik może edytować pola za pomocą współrzędnych. W zależności od kształtu
pola wyświetlane są odpowiednie pola wprowadzania. W podanym przykładzie wyświet‐
lone jest okno dialogowe dla prostokątnego pola.

Rysunek 59: Edycja pól przy użyciu współrzędnych

Punkty odniesienia dla wartości X i Y są następujące:
• Prostokąt: lewy górny róg
• Okrąg: środek
• Obszar okręgu: środek
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• Wielokąt: każdy punkt osobno
• Linia konturu: każdy punkt osobno

7.8.6 Rysowanie obszarów niemonitorowanych

Monitorowany obszar jest skanowany promieniowo 1. Z tego powodu obiekty znajdu‐
jące się w pomieszczeniu 2 (kolumny, ogrodzenia itp.) tworzą cienie 3. Laserowy ska‐
ner bezpieczeństwa nie może monitorować tych obszarów.

Rysunek 60: Obszar niemonitorowany

1 Pole ochronne
2 Narysowana kolumna
3 Obszar niemonitorowany

Rysowanie obszarów zamaskowanych

Obiekty, które ograniczają pole widzenia laserowego skanera bezpieczeństwa, należy
narysować jako obszar zamaskowany. Obszar zamaskowany rzuca cień, powodując tym
samym powstanie obszarów niemonitorowanych. Edytor pól wyświetla rzucony cień
zamaskowanego obszaru 3.

b Kliknij narzędzie Zamaskuj obszary.
✓ Narzędzia służące do rysowania pól są przedstawiane w postaci zakreskowanej.

b Wybierz narzędzie do rysowania.
b Narysuj zamaskowany obszar.
✓ Zamaskowany obszar zostanie wyświetlony w szarym kolorze w postaci zakresko‐

wanej.
✓ Edytor pól wyświetla rzucony cień zamaskowanego obszaru.
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7.9 Wejścia i wyjścia, lokalne

Przyporządkuj przyłączom laserowego skanera bezpieczeństwa różne sygnały wejściowe
i wyjściowe.

1 Przegląd: złącze wtykowe laserowego skanera bezpieczeństwa
2 Przeznaczenie styków
3 Dostępne sygnały
4 Usunięcie sygnału z przyłącza
5 Pozostałe ustawienia dotyczące niektórych sygnałów

Przegląd przyłączy

Program Safety Designer wyświetla złącze wtykowe laserowego skanera bezpieczeń‐
stwa na środku okna dialogowego.

Przeznaczenie styków

Program Safety Designer wyświetla złącze wtykowe z poszczególnymi stykami.

Przyporządkowanie sygnałów do styków

Program Safety Designer wyświetla dostępne sygnały wejściowe i wyjściowe z prawej
strony w sekcji Sygnały.

b Kliknij Typ sygnału (np. wejścia sterujące).
✓ W menu zostaną wyświetlone możliwe wejścia sterujące.
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b Przeciągnij sygnał w kierunku styków.
✓ Dostępne styki przyłącza zostaną wyróżnione. Program Safety Designer sprawdzi

obowiązujące ograniczenia. OSSD nie można np. podłączyć do wejścia.
b Przyporządkuj sygnał do styku.
✓ Nazwa sygnału jest wyświetlana z prawej strony obok styku.

Usunięcie sygnałów

b Kliknij sygnał.
b Przeciągnij sygnał na ikonę kosza na śmieci.
✓ Styki są znowu wolne.

7.9.1 Pozostałe ustawienia dotyczące niektórych sygnałów

Program Safety Designer wyświetla możliwe ustawienia określonych sygnałów w sekcji
Pozostałe ustawienia z prawej strony.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
Niebezpieczeństwo w przypadku nieoczekiwanego uruchomienia maszyny
Konfiguracja blokady ponownego uruchomienia pary OSSD ma wpływ na ponowne uru‐
chomienie aplikacji.

b Patrz wskazówki w rozdziale „Projektowanie”.

Blokada ponownego uruchomienia pary OSSD

Laserowy skaner bezpieczeństwa oferuje trzy możliwości w zakresie ponownego urucho‐
mienia pary OSSD (patrz "Blokada ponownego uruchomienia", strona 58):

• Natychmiastowe ponowne uruchomienie bez blokady ponownego uruchomienia:
jeśli w polu ochronnym nie znajduje się już żaden obiekt, laserowy skaner bezpie‐
czeństwa natychmiast przełącza stan OSSD na WŁĄCZONY.

• Blokada ponownego uruchomienia, konieczny reset: jeśli operator użyje urządze‐
nia sterującego do ponownego uruchomienia lub zresetowania, laserowy skaner
bezpieczeństwa przełączy stan OSSD na WŁĄCZONY.

• Automatyczne ponowne uruchomienie po: jeśli w polu ochronnym nie znajduje się
już żaden obiekt, laserowy skaner bezpieczeństwa przełączy stan OSSD na WŁĄ‐
CZONY po upływie skonfigurowanego czasu opóźnienia.

Monitorowanie urządzeń zewnętrznych

Dla funkcji monitorowania urządzeń zewnętrznych musi być skonfigurowane wejście.
Wejście to musi być prawidłowo podłączone do elektrycznego układu sterowania (patrz
"Monitorowanie urządzeń zewnętrznych", strona 61).

Gdy funkcja monitorowania urządzeń zewnętrznych jest aktywowana, laserowy skaner
bezpieczeństwa sprawdza, czy po wyłączeniu OSSD na wejściu monitorowania urządzeń
zewnętrznych występuje napięcie.

Jeśli po wyłączeniu OSSD na wejściu nie występuje napięcie, laserowy skaner bezpie‐
czeństwa jest zablokowywany i nie przełącza ponownie stanu OSSD na WŁĄCZONY.

Konfigurowanie blokady ponownego uruchomienia i monitorowania urządzeń zew‐
nętrznych

Szczegółowe informacje o blokadzie ponownego uruchomienia i monitorowaniu urzą‐
dzeń zewnętrznych: patrz "Blokada ponownego uruchomienia", strona 58, patrz "Moni‐
torowanie urządzeń zewnętrznych", strona 61.

b Wybierz opcję Natychmiastowy restart bez blokady restartu.
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✓ Stan OSSD zostanie przełączony na WŁĄCZONY, jeśli w polu ochronnym nie znaj‐
duje się już żaden obiekt.

b Wybierz opcję Blokada restartu, konieczny reset.
✓ Stan OSSD zostanie przełączony na WŁĄCZONY dopiero wtedy, gdy operator użyje

urządzenia sterującego do zresetowania.
b Wybierz opcję Automatyczny restart po … i wprowadź Czas opóźnienia.
✓ Stan OSSD zostanie przełączony na WŁĄCZONY, jeśli w podanym czasie w polu

ochronnym nie znajduje się już żaden obiekt.
b Aktywuj opcję Monitorowanie urządzeń zewnętrznych.
✓ Stan OSSD zostanie przełączony na WŁĄCZONY tylko wtedy, gdy monitorowanie

urządzeń zewnętrznych się powiodło.

7.10 Przypadki monitorowania

Edytor przypadków monitorowania umożliwia utworzenie tabel przypadków monitorowa‐
nia i możliwych kryteriów przełączania przypadków monitorowania (patrz "Przypadek
monitorowania", strona 22). Ponadto użytkownik może ustalić przypadki monitorowania
i ich warunki wejściowe oraz przyporządkować zestawy pól.

Rysunek 61: Edytor przypadków monitorowania

1 Ustawienia całej tabeli przypadków monitorowania
2 Ustawienia poszczególnych przypadków monitorowania
3 Warunki wejściowe przypadku monitorowania
4 Ścieżki wyłączenia
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5 Zestaw pól w przypadku monitorowania i w ścieżce wyłączenia
6 Skonfigurowane zestawy pól
7 Powierzchnie dla ustalonego zachowania dotyczącego wyłączenia
8 Usunięcie zestawu pól z przypadku monitorowania

7.10.1 Ustawienia tabel przypadków monitorowania

Nazwa

Wprowadź w polu Nazwa praktyczną nazwę tabeli przypadków monitorowania.

Użyte wejścia

Wybierz wejścia, które mają być użyte do przełączania przypadków monitorowania
w tabeli przypadków monitorowania.

Opóźnienie wejścia

W razie potrzeby wybierz opóźnienie wejścia w polu Opóźnienie wejścia.

Jeśli urządzenie sterujące, za pomocą którego sterujesz statycznymi wejściami sterują‐
cymi, nie może przełączyć na odpowiedni warunek wejściowy w ciągu 12 ms (np.
z powodu czasu odskoku przełącznika), należy skonfigurować opóźnienie wejścia.
Wybierz jako opóźnienie wejścia czas, w którym urządzenie sterujące może przełączyć
na odpowiedni warunek wejściowy. Opóźnienie wejścia można stopniowo zwiększać.

Wartości doświadczalne dla czasu przełączenia przy użyciu różnych metod:

Metoda przełączania Wymagane opóźnienie
wejścia

Przełączanie elektroniczne za pomocą sterownika, komplemen‐
tarne wyjścia elektroniczne z czasem odskoku od 0 ms do 12 ms.

12 ms

Sterowanie kontaktowe (przekaźnik) 30 ms … 150 ms

Sterowanie przy użyciu niezależnych czujników 130 ms … 480 ms

Tabela 10: Wartości doświadczalne dla wymaganego opóźnienia wejścia

Należy przestrzegać również informacji dotyczących momentu przełączenia przypadku
monitorowania (patrz "Moment przełączenia przypadku monitorowania", strona 33).

7.10.2 Ustawienia przypadków monitorowania

Nazwa

Wprowadź w polu „Nazwa” praktyczną nazwę przypadku monitorowania. Jeśli konieczne
jest utworzenie więcej niż jednego przypadku monitorowania, należy zastanowić się nad
koncepcją nazewnictwa, umożliwiającą łatwą identyfikację przypadków monitorowania
(np. jazda na łuku z prawej, jazda na łuku z lewej).

Tryb czuwania

Jeśli ta opcja zostanie aktywowana, laserowy skaner bezpieczeństwa zostanie przełą‐
czony w tryb czuwania, gdy tylko wystąpią warunki wejściowe dla tego przypadku moni‐
torowania.

7.10.3 Warunki wejściowe

Wybierz dla każdego przypadku monitorowania warunki wejściowe, przy których zosta‐
nie aktywowany przypadek monitorowania.

b Aktywuj kombinację wejść dla każdego przypadku monitorowania.
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✓ Dany przypadek monitorowania zostanie aktywowany tylko przy takiej kombinacji.
✓ Niepoprawne lub przypisane już kombinacje zostaną oznaczone.

7.10.4 Ścieżki wyłączenia

Użytkownik tworzy ścieżki wyłączenia i definiuje wyjścia, które są załączane przez
ścieżki wyłączenia (przykład: pola ochronne załączają parę OSSD, a pola ostrzegawcze
– wyjście uniwersalne).

Dla każdego pola w zestawie pól wymagana jest ścieżka wyłączenia. Jeśli zestawy pól
mają różną wielkość, jako punkt odniesienia należy przyjąć zestaw pól z największą
liczbą pól.

Utworzenie i wprowadzenie nazwy

1. Utwórz ścieżkę wyłączenia dla każdego pola w największym zestawie pól.
2. Wprowadź praktyczną nazwę dla każdej ścieżki wyłączenia.

Przyporządkowanie pary OSSD

b Zaznacz parę OSSD haczykiem.
✓ Para OSSD zostanie przyporządkowana do ścieżki wyłączenia.

Przyporządkowanie wyjść, które nie są wyjściami bezpieczeństwa

b Zaznacz co najmniej jedno wyjście uniwersalne haczykiem.
✓ Wyjście uniwersalne zostanie przyporządkowane do ścieżki wyłączenia.

7.10.5 Przyporządkowanie zestawów pól

Przyporządkowanie zestawu pól do przypadku monitorowania

W sekcji Zestaw pól, znajdującej się z prawej strony, wyświetlana jest lista utworzonych
zestawów pól.

1. Utwórz ścieżki wyłączenia, patrz "Ścieżki wyłączenia", strona 102.
2. Przeciągnij zestaw pól na przypadek monitorowania.
✓ Pola zestawu pól zostaną rozmieszczone w taki sposób, w jakim zostały naryso‐

wane w edytorze pól (np. pole ochronne, pole ostrzegawcze, pole ostrzegawcze).

Usunięcie przyporządkowania zestawu pól z przypadku monitorowania

b Przeciągnij zestaw pól z tabeli przypadków monitorowania na ikonę kosza na
śmieci.

✓ Zestaw pól zostanie usunięty z odpowiedniego przypadku monitorowania.

Ustalone zachowanie dotyczące wyłączenia

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.
Funkcja Zawsze WŁ. ma taki sam skutek, jak pole, które jest zawsze wolne. W przypadku
monitorowania z funkcją Zawsze WŁ. ścieżka wyłączenia, w której występuje ta funkcja,
znajduje się stale w stanie WŁĄCZONYM.

b Przeciągnij funkcję Zawsze WYŁ. na ścieżkę wyłączenia.
✓ Pole jest zawsze traktowane jako przerwane (jeśli przypadek monitorowania zosta‐

nie aktywowany, ścieżka wyłączenia znajduje się zawsze w stanie WYŁĄCZONYM).
b Przeciągnij funkcję Zawsze WŁ. na ścieżkę wyłączenia.
✓ Pole jest zawsze traktowane jako wolne (jeśli przypadek monitorowania zostanie
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aktywowany, ścieżka wyłączenia znajduje się zawsze w stanie WŁĄCZONYM).

Jeśli określonym komórkom w tabeli przypadków monitorowania nie zostały przyporząd‐
kowane żadne pola, program Safety Designer przypisze tym komórkom funkcję Zawsze
WYŁ.

7.11 Symulacja

Symulacja służy do wyświetlenia rezultatu ustawionej konfiguracji w formie graficznej.

1 Wyświetlanie lub ukrywanie rodzajów pól
2 Narzędzia symulacji
3 Wybór warunków wejściowych
4 Wyświetlenie ścieżek wyłączenia

Elementy i funkcje symulacji

• Wyświetlenie statusu par OSSD i statusu ścieżek wyłączenia
• Informacja zwrotna, który przypadek monitorowania jest aktywny przy wybranym

wzorcu wejścia (wartość zadana: przypadek monitorowania 1 jest aktywny)
• Wejścia, przypadki monitorowania itd. można załączać wirtualnie za pomocą sym‐

boli i obserwować rezultat.
• Można również zaznaczyć dane pole w symulacji jako przerwane i sprawdzić, jaki

rezultat wywoła obiekt w danym polu.
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7.12 Przesyłanie danych

Przesyłanie konfiguracji

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.
Podczas przysyłania konfiguracji istniejąca konfiguracja urządzenia ochronnego jest
ewentualnie zastępowana.

b Dokładnie sprawdź konfigurację przed wczytaniem.
b Upewnij się, że podczas przesyłania odpowiednie urządzenie jest połączone.

W początkowej fazie konfiguracja występuje jedynie w formie projektu (pliku konfigura‐
cji). Należy wczytać ją do urządzenia.

Podczas przesyłania danych sprawdzana jest kompatybilność konfiguracji.

Aby przetestować laserowy skaner bezpieczeństwa z nową konfiguracją, można ręcznie
uruchomić funkcję bezpieczeństwa, patrz "Uruchamianie i zatrzymywanie funkcji bez‐
pieczeństwa", strona 105.

Weryfikowanie konfiguracji

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.
Weryfikacja konfiguracji umożliwia potwierdzenie, że konfiguracja jest zgodna z zapro‐
jektowaną funkcją bezpieczeństwa i spełnia wymagania oceny ryzyka.

b Przed potwierdzeniem weryfikacji dokładnie sprawdź raport dotyczący konfiguracji.
b Jeśli konfiguracja różni się od zaprojektowanej funkcji bezpieczeństwa lub nie jest

zgodna z wymaganiami oceny ryzyka, zabronione jest potwierdzenie weryfikacji.

Aby upewnić się, że funkcja bezpieczeństwa zostanie prawidłowo wykonana, należy
zweryfikować konfigurację.

Podczas weryfikacji program Safety Designer odczytuje przesłaną konfigurację z lasero‐
wego skanera bezpieczeństwa. Następnie porównuje konfigurację z konfiguracją zapi‐
saną w programie Safety Designer. Jeśli obie konfiguracje są jednakowe, program
Safety Designer wyświetla raport dotyczący konfiguracji. Gdy użytkownik potwierdzi pra‐
widłowość konfiguracji, system jest uznawany za zweryfikowany.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.
Jeśli konfiguracja jest zweryfikowana, gdy zostanie włączone zasilanie elektryczne urzą‐
dzenie automatycznie uruchomi funkcję bezpieczeństwa.
Jeśli konfiguracja nie jest zweryfikowana, zabronione jest użycie laserowego skanera
bezpieczeństwa jako urządzenia ochronnego. Aby przetestować laserowy skaner bezpie‐
czeństwa i konfigurację, można ręcznie uruchomić funkcję bezpieczeństwa. Tryb tes‐
towy jest ograniczony czasowo.

b Użyj laserowego skanera bezpieczeństwa jako urządzenia ochronnego tylko wtedy,
gdy konfiguracja jest zweryfikowana.

Przesłanie i zweryfikowanie konfiguracji danego laserowego skanera bezpieczeństwa

b Jeśli sumy kontrolne komputera i urządzenia są różne, kliknij przycisk Prześlij.
✓ Proces przesyłania danych zostanie wyświetlony w programie Safety Designer i na

urządzeniu.
✓ Gdy proces zostanie zakończony, program Safety Designer wyświetli odpowiednią

informację.

b Następnie kliknij przycisk Weryfikuj.
✓ Program Safety Designer wyświetli raport dotyczący konfiguracji.
b Sprawdź raport dotyczący konfiguracji i w razie potrzeby kliknij przycisk Potwierdź.
✓ Zostanie wyświetlona informacja o zweryfikowanej konfiguracji urządzenia.

7.13 Uruchamianie i zatrzymywanie funkcji bezpieczeństwa

W niektórych sytuacjach funkcję bezpieczeństwa można uruchomić lub zatrzymać ręcz‐
nie.

Start Uruchamia funkcję bezpieczeństwa.

Stop Zatrzymuje funkcję bezpieczeństwa.

Tabela 11: Uruchamianie i zatrzymywanie funkcji bezpieczeństwa
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.
Jeśli konfiguracja jest zweryfikowana, gdy zostanie włączone zasilanie elektryczne urzą‐
dzenie automatycznie uruchomi funkcję bezpieczeństwa.
Jeśli konfiguracja nie jest zweryfikowana, zabronione jest użycie laserowego skanera
bezpieczeństwa jako urządzenia ochronnego. Aby przetestować laserowy skaner bezpie‐
czeństwa i konfigurację, można ręcznie uruchomić funkcję bezpieczeństwa. Tryb tes‐
towy jest ograniczony czasowo.

b Użyj laserowego skanera bezpieczeństwa jako urządzenia ochronnego tylko wtedy,
gdy konfiguracja jest zweryfikowana.

7.14 Raporty

W raporcie prezentowane są dane dotyczące urządzenia. Można zapisać te dane w for‐
macie PDF i zarchiwizować.

Kliknięcie przycisku Raport spowoduje utworzenie raportu przez program Safety Desig‐
ner.

Normy krajowe i międzynarodowe wymagają lub zalecają udokumentowanie określo‐
nych danych i osób odpowiedzialnych. Wymagane dane są zawarte w raporcie.

1. Wydrukuj raport.
2. Zanotuj w raporcie osobę odpowiedzialną.
3. Zarchiwizuj raport.
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1 Treść raportu
2 Kompletowanie raportu

Treść raportu należy skompletować indywidualnie:

1. Wybierz treść raportu w sekcji Ustawienia raportów.
✓ Program Safety Designer utworzy raport z wybraną treścią.

7.15 Serwis

W tym rozdziale opisano funkcje serwisowe laserowego skanera bezpieczeństwa przy
użyciu programu Safety Designer.

7.15.1 Ponowne uruchomienie urządzenia

W przypadku problemów z urządzeniem można ponownie uruchomić urządzenie lub
jego elementy (funkcja bezpieczeństwa, połączenia, funkcje dodatkowe).

Ponownie uruchom funkcję bezpieczeństwa

• Najszybszy sposób ponownego uruchomienia
• Poważne błędy pozostaną nawet wówczas, gdy przyczyna została usunięta (np.

zablokowanie z powodu niskiego napięcia zasilającego)
• Komunikacja z urządzeniem pozostanie utrzymana (połączenia dotyczące konfigu‐

racji, funkcji bezpieczeństwa i danych niezwiązanych z bezpieczeństwem)
• Nie będzie to miało negatywnego wpływu na komunikację wykraczającą poza to

urządzenie.
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Ponownie uruchom funkcję bezpieczeństwa i połączenia

• Funkcja urządzenia zostanie przywrócona także po wystąpieniu poważnych błę‐
dów, jeśli została usunięta przyczyna.

• Komunikacja z urządzeniem zostanie przerwana (połączenia dotyczące konfigura‐
cji, funkcji bezpieczeństwa i danych niezwiązanych z bezpieczeństwem) Po ponow‐
nym uruchomieniu urządzenie automatycznie nawiąże połączenie.

• Nie będzie to miało negatywnego wpływu na komunikację wykraczającą poza to
urządzenie.

Ponownie uruchom całkowicie urządzenie

• Urządzenie zachowuje się dokładnie tak, jak podczas wyłączenia i włączenia zasi‐
lania elektrycznego.

• Funkcja urządzenia zostanie przywrócona także po wystąpieniu poważnych błę‐
dów, jeśli została usunięta przyczyna.

• Komunikacja z urządzeniem zostanie przerwana (połączenia dotyczące konfigura‐
cji, funkcji bezpieczeństwa i danych niezwiązanych z bezpieczeństwem).

• Komunikacja wykraczająca poza to urządzenie zostanie przerwana. Może to doty‐
czyć urządzeń, których komunikacja wykracza poza to urządzenie.

7.15.2 Ustawienia fabryczne

Przed ponownym skonfigurowaniem urządzenia można przywrócić ustawienia fabryczne
dla wszystkich ustawień.

Przywróć ustawienia fabryczne dla funkcji bezpieczeństwa

• Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych konfiguracji funkcji bezpieczeństwa.
• Nie będzie to miało negatywnego wpływu na komunikację wykraczającą poza to

urządzenie.

Przywróć wszystkie ustawienia fabryczne urządzenia

• Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych konfiguracji funkcji bezpieczeństwa.
• Zostaną przywrócone ustawienia fabryczne dla konfiguracja komunikacji urządze‐

nia (połączenia dotyczące konfiguracji, funkcji bezpieczeństwa i danych niezwiąza‐
nych z bezpieczeństwem).

7.15.3 Zarządzanie hasłami

Przydzielenie lub zmiana hasła

Hasło musi zawierać od 1 do 8 znaków.

b Nawiąż połączenie z urządzeniem.
b W oknie urządzeń, w sekcji Serwis, wybierz pozycję Hasło użytkownika.
b W oknie Hasło użytkownika wybierz grupę użytkowników.
b Wprowadź dwukrotnie nowe hasło i potwierdź, klikając przycisk Zastosuj.
b Gdy zostanie wyświetlona prośba o zalogowanie, zaloguj się jako Upoważniony klient.
✓ Nowe hasło obowiązuje od tej pory dla danej grupy użytkowników.

Resetowanie hasła

W przypadku zapomnienia hasła można zresetować dotychczasowe hasło.

b Poproś dział serwisowy firmy SICK o przesłanie formularza do resetowania hasła.
b Połącz się z urządzeniem w programie Safety Designer.
b W oknie urządzeń, w sekcji Serwis, wybierz pozycję Hasło użytkownika.
b W oknie Hasło użytkownika wybierz opcję Zresetuj hasło.
b Wyślij do działu serwisowego firmy SICK wyświetlony numer seryjny i licznik urzą‐

dzenia wraz z numerem katalogowym i oznaczeniem, korzystając z formularza.
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✓ Otrzymasz wówczas klucz resetujący.
b Wprowadź klucz resetujący w sekcji Zresetuj hasło i potwierdź, klikając przycisk

Zastosuj.
✓ Hasła zostaną zresetowane (SICKSAFE dla Upoważnionego klienta, brak hasła dla

operatora maszyny, brak możliwości logowania dla użytkownika Utrzymanie ruchu).
Konfiguracja nie zostanie zmieniona.

7.15.4 Kalibracja osłony układu optycznego

Po wymianie osłony układu optycznego (patrz "Wymiana osłony układu optycznego",
strona 121) należy skalibrować system pomiarowy laserowego skanera bezpieczeń‐
stwa z nową osłoną układu optycznego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.
Laserowy skaner bezpieczeństwa nieprzerwanie mierzy podczas pracy stopień zabru‐
dzenia osłony układu optycznego. Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy wykonać
najpierw kalibrację nowej osłony układu optycznego, służącej jako odniesienie dla
pomiaru stopnia zabrudzenia (stan = niezabrudzony).

b Po każdej wymianie osłony układu optycznego wykonaj jej kalibrację.
b Przeprowadź kalibrację osłony w temperaturze pokojowej (od 10°C do 30°C).
b Przeprowadź kalibrację osłony tylko za pomocą nowej osłony układu optycznego.
b Upewnij się, że nowa osłona układu optycznego podczas kalibracji jest wolna od

zanieczyszczeń.

b Kliknij w kolumnie Wymiana przycisk Tak.
b Sprawdź, czy szyba przednia jest czysta.
b Kliknij w kolumnie Kontrola czystości przycisk Tak.
b Kliknij w kolumnie Kalibracja przycisk Uruchom kalibrację.
✓ Kalibracja zostanie uruchomiona. Proces ten trwa z reguły maksymalnie minutę.

Pasek postępu informuje o postępie procesu.
b Podczas kalibracji nie wyłączaj laserowego skanera bezpieczeństwa i nie przerywaj

połączenia między komputerem i laserowym skanerem bezpieczeństwa.
✓ Po zakończeniu kalibracji wyświetlana jest odpowiednia informacja.
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8 Uruchomienie

8.1 Bezpieczeństwo

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego

b Przed pierwszym uruchomieniem maszyny, chronionej przez kurtynę świetlną bez‐
pieczeństwa, konieczne jest sprawdzenie maszyny i dopuszczenie jej do eksploata‐
cji przez wykwalifikowanego pracownika.

b Uruchomić maszynę tylko wtedy, gdy urządzenie zabezpieczające jest sprawne.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczny stan maszyny
Możliwe, że maszyna lub urządzenie ochronne podczas uruchamiania nie zachowuje
się zgodnie z planem.

b Upewnij się, że podczas uruchamiania nikt nie znajduje się w obszarze zagrożenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W przypadku dokonania zmian w maszynie może dojść do n niezamierzonego obniżenia
skuteczności urządzenia ochronnego.

b Po każdej zmianie w maszynie, także w przypadku zmian dotyczących integracji lub
warunków eksploatacyjnych i ramowych laserowego skanera bezpieczeństwa,
należy sprawdzić urządzenie ochronne pod kątem skuteczności działania. Następ‐
nie należy przeprowadzić ponowne uruchomienie zgodnie z informacjami zawar‐
tymi w tym rozdziale.

Warunkiem pierwszego uruchomienia jest zakończenie projektu, montażu, podłączenia
do instalacji elektrycznej oraz konfiguracji zgodnie z następującymi rozdziałami:

• Projektowanie, strona 26
• Montaż, strona 66
• Podłączenie do instalacji elektrycznej, strona 73
• Konfiguracja, strona 77

8.2 Ustawienie

W celu dokładnego ustawienia laserowego skanera bezpieczeństwa za pomocą zes‐
tawu do mocowania 2a dostępne są następujące możliwości:
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Rysunek 62: ustawienie w poziomie

Rysunek 63: ustawienie na głębokość.

b Po ustawieniu dokręć mocno śruby, używając podanego momentu dokręcenia,
patrz "Montaż przy użyciu zestawu do mocowania 2", strona 70.

8.3 Włączenie

Po włączeniu laserowy skaner bezpieczeństwa wykonuje testy wewnętrzne. Dioda LED
WYŁ. świeci światłem ciągłym. Dioda LED WŁ. jest zgaszona.

Proces uruchamiania trwa ok. 10 sekund.
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Gdy proces uruchamiania zostanie zakończony, diody LED i wyświetlacz sygnalizują stan
roboczy laserowego skanera bezpieczeństwa.

1 2 3 4

Rysunek 64: Diody LED sygnalizujące stan

Numer Funkcja Kolor Znaczenie

1 Stan WYŁĄCZONY czerwony Świeci światłem czerwonym, gdy
para OSSD znajduje się w stanie
WYŁĄCZONYM.

2 Stan WŁĄCZONY zielony Świeci światłem zielonym, gdy para
OSSD znajduje się w stanie WŁĄCZO‐
NYM.

3 Pole ostrzega‐
wcze

żółty Świeci światłem żółtym, gdy prze‐
rwane jest co najmniej jedno pole
ostrzegawcze.

4 Blokada ponow‐
nego uruchomie‐
nia

żółty Miga, jeśli skonfigurowana jest blo‐
kada ponownego uruchomienia
z resetem i została wyzwolona blo‐
kada ponownego uruchomienia. Ope‐
rator musi nacisnąć przycisk reset.

Tabela 12: Diody LED sygnalizujące stan

Na laserowym skanerze bezpieczeństwa znajdują się diody LED sygnalizujące stan
WYŁĄCZONY i WŁĄCZONY. Na podstawie osłony układu optycznego znajdują się trzy
dodatkowe diody rozmieszczone parami. Tym samym diody LED są widoczne nawet
wtedy, gdy nie można odczytać informacji na wyświetlaczu, np. z uwagi na położenie
montażowe lub pozycję operatora.

Więcej informacji o znaczeniu diod LED i symboli oraz informacji na wyświetlaczu: patrz
"Usuwanie usterek", strona 127.

8.4 Kontrola

Wymagania dotyczące kontroli podczas uruchomienia oraz w szczególnych przypad‐
kach

W następujących przypadkach należy dokładnie sprawdzić urządzenie ochronne i jego
działanie:

• przed uruchomieniem
• przed dokonaniem zmiany w konfiguracji lub funkcji bezpieczeństwa
• po dokonaniu zmian w zakresie montażu, ustawienia lub podłączenia do sieci

elektrycznej
• po nietypowych zdarzeniach, np. po wykryciu manipulacji, przebudowie maszyny

lub wymianie elementów.

Celem kontroli jest potwierdzenie, że:

• przestrzegane są wszystkie właściwe przepisy prawa i urządzenie ochronne działa
we wszystkich trybach pracy maszyny; dotyczy to w szczególności:
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° przestrzegania norm

° prawidłowego zastosowania urządzenia ochronnego

° odpowiedniej konfiguracji i funkcji bezpieczeństwa

° prawidłowego ustawienia
• dokumentacja jest zgodna ze stanem maszyny oraz urządzenia ochronnego
• zweryfikowany raport dotyczący konfiguracji jest zgodny z odpowiednim projektem

(patrz "Weryfikowanie konfiguracji", strona 104).

Kontrole te muszą być wykonane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach lub osoby
upoważnione, którym zlecono przeprowadzenie tych prac. Ponadto prace te muszą być
zawsze odpowiednio udokumentowane.

Zalecane kontrole

W wielu przypadkach zalecane jest przeprowadzenie następujących kontroli podczas
uruchomienia i w szczególnych przypadkach:

• Sprawdzenie odpowiednich punktów listy kontrolnej, patrz "Lista kontrolna pierw‐
szego uruchomienia i kolejnego uruchomienia", strona 158

• Kontrola wzrokowa maszyny i urządzenia ochronnego, strona 65
• Kontrola zasadniczej funkcji urządzenia ochronnego, strona 64
• Kontrola zabezpieczanego obszaru, strona 64
• Zadbanie o to, aby personel obsługujący przed rozpoczęciem prac przy maszynie

otrzymał instrukcje dotyczące działania urządzenia ochronnego. Udzielenie
instrukcji leży w zakresie odpowiedzialności użytkownika maszyny i musi być prze‐
prowadzone przez personel specjalistyczny dysponujący odpowiednimi kwalifika‐
cjami.

URUCHOMIENIE 8
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9 Obsługa

9.1 Bezpieczeństwo

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.

b Prace konserwacyjne, prace związane z ustawieniem położenia, diagnostyka błę‐
dów oraz wszelkiego rodzaju zmiany w zakresie integracji urządzenia ochronnego
z maszyną mogą być wykonywane wyłącznie przez personel specjalistyczny o odpo‐
wiednich kwalifikacjach.

b Po zakończeniu tych czynności sprawdzić skuteczność działania urządzenia
ochronnego.

WSKAZÓWKA
Niniejszy dokument nie zawiera opisu obsługi maszyny, z którą zintegrowany jest lase‐
rowy skaner bezpieczeństwa.

9.2 Regularna kontrola

Regularnie kontrolować urządzenie ochronne. Rodzaj i częstotliwość kontroli są usta‐
lane przez producenta i użytkownika maszyny, patrz "Metoda kontroli", strona 62.

Regularne kontrole umożliwiają sprawdzenie skuteczności działania urządzenia ochron‐
nego i wykrycie obniżonej skuteczności działania z powodu zmian lub czynników zew‐
nętrznych (np. uszkodzeń lub manipulacji).

b Wykonywać kontrole zgodnie z instrukcjami producenta i użytkownika maszyny.

9.3 Diody LED




Rysunek 65: microScan3 – diody LED

1 Diody LED sygnalizujące stan
2 Dodatkowe diody LED

Nad wyświetlaczem znajdują się cztery diody LED sygnalizujące stan.
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1 2 3 4

Rysunek 66: Diody LED sygnalizujące stan

Numer Funkcja Kolor Znaczenie

1 Stan WYŁĄCZONY czerwony Świeci światłem czerwonym, gdy
para OSSD znajduje się w stanie
WYŁĄCZONYM.

2 Stan WŁĄCZONY zielony Świeci światłem zielonym, gdy para
OSSD znajduje się w stanie WŁĄCZO‐
NYM.

3 Pole ostrzega‐
wcze

żółty Świeci światłem żółtym, gdy prze‐
rwane jest co najmniej jedno pole
ostrzegawcze.

4 Blokada ponow‐
nego uruchomie‐
nia

żółty Miga, jeśli skonfigurowana jest blo‐
kada ponownego uruchomienia
z resetem i została wyzwolona blo‐
kada ponownego uruchomienia. Ope‐
rator musi nacisnąć przycisk reset.

Tabela 13: Diody LED sygnalizujące stan

Na laserowym skanerze bezpieczeństwa znajdują się diody LED sygnalizujące stan
WYŁĄCZONY i WŁĄCZONY. Na podstawie osłony układu optycznego znajdują się trzy
dodatkowe diody rozmieszczone parami. Tym samym diody LED są widoczne nawet
wtedy, gdy nie można odczytać informacji na wyświetlaczu, np. z uwagi na położenie
montażowe lub pozycję operatora.

9.4 Przyciski i wyświetlacz

Laserowy skaner bezpieczeństwa jest wyposażony w cztery przyciski i graficzny wyświet‐
lacz. Za pomocą przycisków można wyświetlać informacje na wyświetlaczu i dokonywać
ustawień.

WSKAZÓWKA
Język wyświetlacza jest ustawiany podczas konfiguracji przy użyciu programu Safety
Designer. Za pomocą przycisków ekranowych nie można zmienić języka wyświetlacza
i konfiguracji.
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Przyciski

21

43

Rysunek 67: Przyciski na skanerze microScan3

1, 2 Przyciski kursora umożliwiają poruszanie się w menu i zmianę wskazań.
3 Przycisk Wróć umożliwia przejście do poprzedniego wskazania lub nadrzędnej pozycji

menu.
4 Za pomocą przycisku OK można wyświetlić szczegółowe informacje lub potwierdzić punkt

menu. Aby wywołać menu, naciśnij dwukrotnie przycisk OK.

Jeśli przez pewien czas nie naciśniesz żadnego przycisku, zostanie ponownie wyświet‐
lony wskaźnik stanu.

Wskaźnik stanu

Na wyświetlaczu prezentowane są aktualne informacje dotyczące stanu laserowego
skanera bezpieczeństwa. Po ok. 60 s wyświetlacz zostanie wyłączony, jeśli wszystkie
pola są wolne i nie jest wyświetlany żaden inny komunikat.

b Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij dowolny przycisk, aby aktywować wyświet‐
lacz.

b Naciśnij dowolny przycisk, aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących wyświetla‐
nych informacji o stanie.

b W prawym górnym rogu widoczna jest informacja, czy dostępnych jest więcej stron
zawierających informacje szczegółowe.

b Naciśnij przyciski kursora, aby zmieniać strony z informacjami szczegółowymi.

Wskazanie Urządzenie lub konfi‐
guracja

Znaczenie

Wszystkie urządzenia
i konfiguracje

Wszystkie pola wolne, para OSSD w stanie
WŁĄCZONYM.
Numer w prawym dolnym rogu oznacza
aktywny przypadek monitorowania.

Urządzenia z jedną
parą OSSD

Para OSSD w stanie WYŁĄCZONYM.

Konfiguracja z blo‐
kadą ponownego uru‐
chomienia

Pole ochronne jest wolne, można wykonać
reset.

Tabela 14: Przegląd informacji o stanie
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Wskazanie Urządzenie lub konfi‐
guracja

Znaczenie

Konfiguracja z auto‐
matycznym ponownym
uruchomieniem po
upływie określonego
czasu

Pole ochronne jest wolne, skonfigurowany czas
upływa do momentu ponownego uruchomie‐
nia.

Konfiguracja z co naj‐
mniej jednym polem
ostrzegawczym

Pole ostrzegawcze przerwane (liczba z lewej
strony: liczba przerwanych pól ostrzegawczych,
liczba z prawej strony: liczba pól ostrzega‐
wczych w aktualnym przypadku monitorowa‐
nia).

Wskazanie miga

Wszystkie urządzenia
i konfiguracje

Błąd. Wszystkie wyjścia bezpieczeństwa w sta‐
nie WYŁĄCZONYM. Więcej informacji: patrz
"Sygnalizacja błędu", strona 132.

Wskazanie miga

Wszystkie urządzenia
i konfiguracje

Ostrzeżenie o zabrudzeniu. Sprawdź osłonę
układu optycznego pod kątem uszkodzeń.
Wyczyść osłonę układu optycznego.

Wskazanie miga

Wszystkie urządzenia
i konfiguracje

Błędy związane z zabrudzeniem. Wszystkie wyj‐
ścia bezpieczeństwa w stanie WYŁĄCZONYM.
Sprawdź osłonę układu optycznego pod kątem
uszkodzeń. Wyczyść osłonę układu optycznego.

Konfiguracja z monito‐
rowaniem urządzeń
zewnętrznych

Błąd monitorowania urządzeń zewnętrznych
Para OSSD w stanie WYŁĄCZONYM.

Konfiguracja z polem
konturu referencyj‐
nego

Ochrona przed manipulacją. Laserowy skaner
bezpieczeństwa nie wykrywa konturu w usta‐
wionym zakresie tolerancji pola konturu refe‐
rencyjnego. Wszystkie wyjścia bezpieczeństwa
w stanie WYŁĄCZONYM.

Wszystkie urządzenia
i konfiguracje

Ochrona przed manipulacją. Laserowy skaner
bezpieczeństwa nie wykrywa konturu (maksy‐
malny zakres pomiarowy 40 m) w zakresie co
najmniej 90°. Wszystkie wyjścia bezpieczeń‐
stwa w stanie WYŁĄCZONYM.

Wszystkie urządzenia
i konfiguracje

Funkcja bezpieczeństwa zatrzymana. Wszyst‐
kie wyjścia bezpieczeństwa w stanie WYŁĄCZO‐
NYM. Uruchom ponownie urządzenie za
pomocą klawiatury lub programu Safety Desig‐
ner.

Tabela 14: Przegląd informacji o stanie
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Wskazanie Urządzenie lub konfi‐
guracja

Znaczenie

Wszystkie urządzenia
i konfiguracje

Na wejściach sterujących nie występuje
jeszcze poprawny sygnał wejściowy. Wszystkie
wyjścia bezpieczeństwa w stanie WYŁĄCZO‐
NYM.
Po włączeniu laserowy skaner bezpieczeństwa
czeka na poprawny sygnał wejściowy. W tym
czasie niepoprawny sygnał wejściowy nie powo‐
duje błędu.

Wszystkie urządzenia Urządzenie nie jest skonfigurowane. Urządze‐
nie znajduje się w stanie dostarczonym lub
przywrócono ustawienia fabryczne. Wszystkie
wyjścia bezpieczeństwa w stanie WYŁĄCZO‐
NYM.

Wszystkie urządzenia
i konfiguracje

Tryb czuwania. Wszystkie wyjścia bezpieczeń‐
stwa w stanie WYŁĄCZONYM. Naciśnij dowolny
przycisk, aby wyświetlić więcej informacji.

Tabela 14: Przegląd informacji o stanie

Menu

Rysunek 68: Menu skanera microScan3

Menu umożliwia dostęp do trzech głównych sekcji: informacji o urządzeniach, informacji
diagnostycznych i ustawień.

b Aby wywołać menu, naciśnij dwukrotnie przycisk OK 4.
b Przejdź do odpowiedniego punktu menu, używając przycisków kursora 1, 2.
b Potwierdź odpowiedni punkt menu przyciskiem OK 4.
b Użyj tych samych przycisków, aby poruszać się w podmenu.
b Naciśnij przycisk Wróć 3, aby powrócić do nadrzędnego punktu menu.
b Naciśnij przycisk Wróć 3 kilkakrotnie, aby powrócić do wskazania stanu. Jeśli

przez pewien czas nie naciśniesz żadnego przycisku, zostanie ponownie wyświet‐
lony wskaźnik stanu.

Informacje o urządzeniu

W sekcji Informacje o urządzeniu można znaleźć następujące informacje:

• sprzęt: np. oznaczenie, numer materiału, numer seryjny, wersje oprogramowania
firmware

• konfiguracja: np. nazwa urządzenia, nazwa aplikacji, suma kontrolna, data ostat‐
niej konfiguracji

Diagnostyka

W sekcji Diagnostyka można znaleźć następujące informacje:

• historia: pozycja i czas ostatnich 10 obiektów w polu ochronnym, które doprowa‐
dziły do zmiany stanu pary OSSD na WYŁĄCZONY

• historia komunikatów: kod i nazwa ostatnich 10 komunikatów o błędach
• serwis: godziny pracy, liczba operacji włączenia, aktualnie zmierzone zabrudzenie

osłony układu optycznego
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Ustawienia

W sekcji Ustawienia dostępne są następujące funkcje:

• ustawienie jasności i kontrastu wyświetlacza
• ponowne uruchomienie laserowego skanera bezpieczeństwa.
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10 Utrzymanie w dobrym stanie

10.1 Bezpieczeństwo

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.

b Nie przeprowadzać żadnych napraw przy podzespołach urządzenia.
b Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji lub manipulacji podzespołów urządze‐

nia.
b Z wyjątkiem procedur postępowania podanych w niniejszym dokumencie, nie

wolno otwierać podzespołów urządzenia.

10.2 Regularne czyszczenie

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.

b Sprawdzaj regularnie, w zależności od warunków eksploatacji, stopień zabrudzenia
wszystkich podzespołów.

W zależności od warunków otoczenia konieczne jest czyszczenie osłony układu optycz‐
nego w regularnych odstępach czasu oraz w przypadku zabrudzenia. Z powodu ładun‐
ków elektrostatycznych na osłonie układu optycznego mogą np. osiadać cząstki kurzu.

WSKAZÓWKA
Gdy osłona układu optycznego jest zabrudzona i należy ją wkrótce wyczyścić, wyświet‐
lane jest ostrzeżenie o zabrudzeniu. Jeśli osłona nie zostanie wyczyszczona i stopień
zabrudzenie zwiększy się, ze względów bezpieczeństwa nastąpi wyłączenie laserowego
skanera bezpieczeństwa i wyświetlenie błędu dotyczącego zabrudzenia.

b Sprawdź osłonę układu optycznego pod kątem uszkodzeń.
b Wyczyść osłonę układu optycznego odpowiednio wcześniej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.

b Upewnij się, że optyczne właściwości osłony układu optycznego nie zostaną zmie‐
nione z powodu:

° powstania kropli, nalotu, szronu lub oblodzenia; w razie potrzeby usuń
wszystkie tego typu naloty oraz inne zabrudzenia i ponownie uruchom lase‐
rowy skaner bezpieczeństwa;

° uszkodzeń; wymień uszkodzone osłony układu optycznego;

° substancji zawierających olej lub tłuszcz. Tego rodzaju substancje mogą obni‐
żyć zdolność detekcji laserowego skanera bezpieczeństwa. Zadbaj o to, aby
osłona układu optycznego była wolna od substancji zawierających olej lub
tłuszcz.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo w przypadku nieoczekiwanego uruchomienia maszyny

b Sprawdź, czy podczas czyszczenia niebezpieczny stan maszyny jest wyłączony i czy
taki pozostaje.

b Upewnij się, że wyjścia laserowego skanera bezpieczeństwa podczas czyszczenia
nie mają wpływu na maszynę.

WAŻNY

b Nie używaj agresywnych lub szorujących środków czyszczących.
b Zalecamy użycie antystatycznych środków czyszczących.
b Zalecamy użycie antystatycznego środka czyszczącego do tworzyw sztucznych (nr

kat. SICK 5600006) oraz szmatki do elementów optycznych firmy SICK (numer
kat. SICK 4003353).

Sposób czyszczenia osłony układu optycznego

1. Odkurz osłonę układu optycznego przy użyciu czystego i miękkiego pędzla.
2. Namocz czystą, miękką szmatkę antystatycznym środkiem do czyszczenia tworzyw

sztucznych i przetrzyj nią osłonę układu optycznego.
3. Sprawdź skuteczność działania urządzenia ochronnego, patrz "Kontrola zasadni‐

czej funkcji urządzenia ochronnego", strona 64.

10.3 Wymiana osłony układu optycznego

Jeśli osłona układu optycznego jest porysowana lub uszkodzona, należy ją wymienić.
Zamów zamienną osłonę układu optycznego w firmie SICK (patrz "Części zamienne",
strona 150).

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.
Laserowy skaner bezpieczeństwa nieprzerwanie mierzy podczas pracy stopień zabru‐
dzenia osłony układu optycznego. Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy wykonać
najpierw kalibrację nowej osłony układu optycznego, służącej jako odniesienie dla
pomiaru stopnia zabrudzenia (stan = niezabrudzony).

b Po każdej wymianie osłony układu optycznego wykonaj jej kalibrację.
b Przeprowadź kalibrację osłony w temperaturze pokojowej (od 10°C do 30°C).
b Przeprowadź kalibrację osłony tylko za pomocą nowej osłony układu optycznego.
b Upewnij się, że nowa osłona układu optycznego podczas kalibracji jest wolna od

zanieczyszczeń.
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WAŻNY

• Osłona układu optycznego laserowego skanera bezpieczeństwa jest elementem
optycznym. Zwróć uwagę, aby nie uszkodzić i nie pobrudzić jej podczas rozpakowy‐
wania i montażu. Unikaj pozostawiania odcisków palców na osłonie układu optycz‐
nego. Podczas wymiany noś rękawiczki, dostarczone wraz z nową osłoną układu
optycznego.

• Wymianę osłony układu optycznego może przeprowadzić tylko wykwalifikowany
personel w otoczeniu wolnym od pyłu i zanieczyszczeń.

• Nigdy nie wymieniaj osłony układu optycznego podczas pracy, ponieważ cząstki
kurzu lub pyłu mogą dostać się do wnętrza laserowego skanera bezpieczeństwa.

• Bezwzględnie unikaj zanieczyszczeń po wewnętrznej stronie osłony układu optycz‐
nego, np. odciskami palców.

• Do uszczelnienia osłony układu optycznego nie używaj dodatkowych środków usz‐
czelniających, np. silikonu. Powstające opary mogą uszkodzić elementy optyczne.

• Zamontuj osłonę zgodnie z poniższą instrukcją, aby zapewnić szczelność obudowy
na poziomie IP 65.

• Do wymiany używaj wyłącznie nowych osłon układu optycznego.
• Podczas wymiany osłony koniecznie zadbaj o ochronę przed ładunkami elektrosta‐

tycznymi.

WAŻNY
Stopień ochrony IP 65 jest zapewniony tylko wtedy, gdy laserowy skaner bezpieczeń‐
stwa jest zamknięty i zamontowana jest wtyczka systemowa.

Sposób wymiany osłony układu optycznego

Potrzebne narzędzia:
• klucz dynamometryczny Torx TX10

1

1

1

1

Rysunek 69: Śruby mocujące osłonę układu optycznego

1 Śruba mocująca
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1. Upewnij się, że otoczenie jest czyste i wole od mgły, wilgoci oraz pyłu.
2. Wyczyść laserowy skaner bezpieczeństwa najpierw od zewnątrz, aby do otwartego

urządzenia nie dostały się ciała obce.
3. Odkręć śruby mocujące osłonę układu optycznego.
4. Powoli i ostrożnie odkręć osłonę układu optycznego od laserowego skanera bez‐

pieczeństwa. Jeśli uszczelka osłony układu optycznego przykleiła się do lasero‐
wego skanera bezpieczeństwa, ostrożnie odkręć osłonę wkrętakiem płaskim.

5. W razie potrzeby usuń zabrudzenia z rowka uszczelniającego i powierzchni przyle‐
gania laserowego skanera bezpieczeństwa. Użyj niepozostawiającego śladów
środka do czyszczenia tworzyw sztucznych (patrz "Środek czyszczący",
strona 153).

6. Sprawdź, czy lustro na silniku jest zabrudzone i w razie potrzeby usuń zanieczy‐
szczenia pędzlem do elementów optycznych.

7. Ustaw klucz dynamometryczny na moment dokręcenia wynoszący 1,0 Nm.
8. Podczas wykonywania poniższych czynności używaj rękawiczek dostarczonych

wraz z nową osłoną układu optycznego.
9. Wyjmij nową osłonę układu optycznego z opakowania i usuń pokrywę ochronną

uszczelki.
10. W razie potrzeby usuń resztki opakowania.
11. Ostrożnie wsuń osłonę układu optycznego na lustro. Zwróć uwagę, aby osłona nie

dotykała lustra.
12. Zamontuj osłonę układu optycznego na laserowym skanerze bezpieczeństwa.

Zwróć uwagę, aby osłona całkowicie przylegała do powierzchni, nie tworząc szcze‐
liny.

13. Przykręć nowe śruby mocujące patrz rysunek 69, strona 122.
14. Dokręć śruby, używając ustawionego momentu dokręcenia.
15. Zwróć uwagę, aby osłona układu optycznego była wolna od zanieczyszczeń i uszko‐

dzeń.

Sposób ponownego uruchomienia laserowego skanera bezpieczeństwa

1. Ponownie zamontuj laserowy skaner bezpieczeństwa, patrz "Montaż", strona 66.
2. Ponownie wykonaj wszystkie połączenia elektryczne laserowego skanera bezpie‐

czeństwa.
3. Przeprowadź kalibrację osłony układu optycznego, patrz "Kalibracja osłony układu

optycznego", strona 109.
4. Uruchom funkcję bezpieczeństwa za pomocą programu Safety Designer, patrz

"Uruchamianie i zatrzymywanie funkcji bezpieczeństwa", strona 105.
5. Sprawdź skuteczność działania urządzenia ochronnego.

° Z reguły urządzenie ochronne należy sprawdzić tak samo, jak podczas pierw‐
szego uruchomienia, patrz "Kontrola", strona 112.

° Jeśli podczas projektowania uwzględniono możliwe tolerancje urządzenia
i nie zmieniono konfiguracji, okablowania i ustawienia położenia laserowego
skanera bezpieczeństwa, kontrola działania jest wystarczająca, patrz "Kon‐
trola zasadniczej funkcji urządzenia ochronnego", strona 64.

10.4 Wymiana laserowego skanera bezpieczeństwa

Jeśli laserowy skaner bezpieczeństwa jest uszkodzony lub niesprawny, należy go wymie‐
nić.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.
Jeśli we wtyczce systemowej zapisana jest nieprawidłowa konfiguracja, niebezpieczny
stan nie zostanie zakończony we właściwym czasie lub nie zostanie zakończony
w ogóle.

b Upewnij się, że po wymianie używana jest ta sama wtyczka systemowa lub wtyczka
systemowa z identyczną konfiguracją.

b Sprawdź, czy po wymianie ustawienie laserowego skanera bezpieczeństwa jest
prawidłowe.

WAŻNY
Stopień ochrony IP 65 jest zapewniony tylko wtedy, gdy laserowy skaner bezpieczeń‐
stwa jest zamknięty i zamontowana jest wtyczka systemowa.

WAŻNY
Ostrożnie zamontuj wtyczkę systemową.
Nie używaj zbyt dużej siły.
Użycie zbyt dużej siły może spowodować wyłamanie lub wygięcie styków.

Potrzebne narzędzia:
• klucz Torx TX10
• klucz Torx TX20

10.4.1 Wymiana laserowego skanera bezpieczeństwa bez wtyczki systemowej

W wielu przypadkach można ponownie użyć istniejącego uchwytu i wtyczki systemowej.
Odkręć uszkodzony laserowy skaner bezpieczeństwa od uchwytu i wtyczki systemowej.
Następnie przymocuj nowy laserowy skaner bezpieczeństwa do uchwytu i wtyczki syste‐
mowej. Podczas pierwszego uruchomienia nowy laserowy skaner bezpieczeństwa
wczyta konfigurację z wtyczki systemowej i będzie go można używać bez konieczności
ponownej konfiguracji.

Sposób postępowania:

1. Upewnij się, że otoczenie jest czyste i wole od mgły, wilgoci oraz pyłu.
2. Odkręć śruby wtyczki systemowej i usuń wtyczkę uszkodzonego laserowego ska‐

nera bezpieczeństwa.
3. Odkręć śruby od uchwytu i wyjmij uszkodzony laserowy skaner bezpieczeństwa

z uchwytu.
4. Zdejmij folię ochronną znajdującą się na otworze laserowego skanera bezpieczeń‐

stwa.
5. Zamontuj wtyczkę systemową na nowym laserowym skanerze bezpieczeństwa,

patrz "Wymiana wtyczki systemowej", strona 125.
6. Zamontuj nowy laserowy skaner bezpieczeństwa, patrz "Montaż", strona 66.
7. Sprawdź skuteczność działania urządzenia ochronnego.

° Z reguły urządzenie ochronne należy sprawdzić tak samo, jak podczas pierw‐
szego uruchomienia, patrz "Kontrola", strona 112.

° Jeśli podczas projektowania uwzględniono możliwe tolerancje urządzenia
i nie zmieniono konfiguracji, okablowania i ustawienia położenia laserowego
skanera bezpieczeństwa, kontrola działania jest wystarczająca, patrz "Kon‐
trola zasadniczej funkcji urządzenia ochronnego", strona 64.
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WSKAZÓWKA
W niektórych przypadkach (zapylenie, wysoka wilgotność powietrza) zaleca się, aby nie
odłączać wtyczki systemowej i laserowego skanera bezpieczeństwa. W takich przypad‐
kach wykonaj następujące czynności:

1. Odłącz złącze wtykowe M12 od wtyczki systemowej.
2. Odkręć śruby od uchwytu i wyjmij uszkodzony laserowy skaner bezpieczeństwa

z uchwytu.
3. Umieść laserowy skaner bezpieczeństwa i wtyczkę systemową w czystym otocze‐

niu (np. w biurze, pomieszczeniach serwisowych).
4. Odkręć śruby wtyczki systemowej i usuń wtyczkę uszkodzonego laserowego ska‐

nera bezpieczeństwa.
5. Kolejne czynności podano powyżej.

10.4.2 Całkowita wymiana laserowego skanera bezpieczeństwa

1. Odłącz złącze wtykowe M12 od wtyczki systemowej.
2. Odkręć śruby od uchwytu i wyjmij uszkodzony laserowy skaner bezpieczeństwa

z uchwytu.
3. Zamontuj nowy laserowy skaner bezpieczeństwa, patrz "Montaż", strona 66.
4. Skonfiguruj laserowy skaner bezpieczeństwa, patrz "Konfiguracja", strona 77.
5. Ponownie uruchom urządzenie, w szczególności wykonaj wszystkie opisane czyn‐

ności kontrolne, patrz "Uruchomienie", strona 110.

10.5 Wymiana wtyczki systemowej

Jeśli wtyczka systemowa jest uszkodzona lub niesprawna, należy ją wymienić.

WAŻNY
Stopień ochrony IP 65 jest zapewniony tylko wtedy, gdy laserowy skaner bezpieczeń‐
stwa jest zamknięty i zamontowana jest wtyczka systemowa.

WAŻNY
Ostrożnie zamontuj wtyczkę systemową.
Nie używaj zbyt dużej siły.
Użycie zbyt dużej siły może spowodować wyłamanie lub wygięcie styków.

Wymiana wtyczki systemowej microScan3 Core I/O

Potrzebne narzędzia:
• klucz Torx TX10

Sposób postępowania:

1. Upewnij się, że otoczenie jest czyste i wole od mgły, wilgoci oraz pyłu.
2. Odłącz złącze wtykowe M12 od wtyczki systemowej.
3. W razie potrzeby: umieść laserowy skaner bezpieczeństwa w czystym miejscu.
4. Odkręć śruby wtyczki systemowej i usuń uszkodzoną wtyczkę systemową lasero‐

wego skanera bezpieczeństwa.
5. Zwróć uwagę na prawidłowe osadzenie uszczelki (1).
6. Ostrożnie zamontuj nową wtyczkę systemową z tyłu na laserowym skanerze bez‐

pieczeństwa (2).
7. Ostrożnie odchyl wtyczkę systemową na laserowy skaner bezpieczeństwa (3).
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8. Przykręć wtyczkę systemową śrubami zabezpieczonymi przed zgubieniem.
Moment dokręcenia: 1,4 Nm

9. Ponownie uruchom urządzenie, patrz "Uruchomienie", strona 110. W szczegól‐
ności wykonaj wszystkie opisane czynności kontrolne, patrz "Kontrola",
strona 112.

1

3

2

Rysunek 70: Montaż wtyczki systemowej na skanerze microScan3 Core I/O

10.6 Regularna kontrola

Regularnie kontrolować urządzenie ochronne. Rodzaj i częstotliwość kontroli są usta‐
lane przez producenta i użytkownika maszyny, patrz "Metoda kontroli", strona 62.

Regularne kontrole umożliwiają sprawdzenie skuteczności działania urządzenia ochron‐
nego i wykrycie obniżonej skuteczności działania z powodu zmian lub czynników zew‐
nętrznych (np. uszkodzeń lub manipulacji).

b Wykonywać kontrole zgodnie z instrukcjami producenta i użytkownika maszyny.
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11 Usuwanie usterek

11.1 Bezpieczeństwo

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.

b W przypadku nietypowego zachowania maszyny należy natychmiast wyłączyć
maszynę.

b W przypadku wystąpienia błędu należy natychmiast wyłączyć maszynę, jeżeli nie
ma możliwości jednoznacznego określenia lub bezpiecznego usunięcia błędu.

b Zabezpieczyć maszynę przed niezamierzonym włączeniem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo w przypadku nieoczekiwanego uruchomienia maszyny

b Zabezpieczyć maszynę przed niezamierzonym włączeniem podczas wykonywania
wszelkich prac przy urządzeniu zabezpieczającym lub samej maszynie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W razie zignorowania tego zagrożenia, urządzenie może nie wykryć osób lub części ciała
znajdujących się w strefie zagrożenia.

b Nie przeprowadzać żadnych napraw przy podzespołach urządzenia.
b Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji lub manipulacji podzespołów urządze‐

nia.
b Z wyjątkiem procedur postępowania podanych w niniejszym dokumencie, nie

wolno otwierać podzespołów urządzenia.

WSKAZÓWKA
Jeśli nie jest możliwe usunięcie błędu z zastosowaniem informacji znajdujących się
w tym rozdziale, należy skontaktować się z odpowiednim oddziałem firmy SICK.

11.2 Diody diagnostyczne

Laserowy skaner bezpieczeństwa jest wyposażony w diody diagnostyczne umożliwiające
wstępną diagnostykę.

Każdy laserowy skaner bezpieczeństwa posiada cztery diody LED sygnalizujące stan,
które znajdują się nad wyświetlaczem.

11.2.1 Diody LED sygnalizujące stan

Nad wyświetlaczem znajdują się cztery diody LED sygnalizujące stan.
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1 2 3 4

Rysunek 71: Diody LED sygnalizujące stan

Numer Funkcja Kolor Znaczenie

1 Stan WYŁĄCZONY czerwony Świeci światłem czerwonym, gdy
para OSSD znajduje się w stanie
WYŁĄCZONYM.

2 Stan WŁĄCZONY zielony Świeci światłem zielonym, gdy para
OSSD znajduje się w stanie WŁĄCZO‐
NYM.

3 Pole ostrzega‐
wcze

żółty Świeci światłem żółtym, gdy prze‐
rwane jest co najmniej jedno pole
ostrzegawcze.

4 Blokada ponow‐
nego uruchomie‐
nia

żółty Miga, jeśli skonfigurowana jest blo‐
kada ponownego uruchomienia
z resetem i została wyzwolona blo‐
kada ponownego uruchomienia. Ope‐
rator musi nacisnąć przycisk reset.

Tabela 15: Diody LED sygnalizujące stan

Na laserowym skanerze bezpieczeństwa znajdują się diody LED sygnalizujące stan
WYŁĄCZONY i WŁĄCZONY. Na podstawie osłony układu optycznego znajdują się trzy
dodatkowe diody rozmieszczone parami. Tym samym diody LED są widoczne nawet
wtedy, gdy nie można odczytać informacji na wyświetlaczu, np. z uwagi na położenie
montażowe lub pozycję operatora.

11.3 Diagnostyka przy użyciu wyświetlacza

Na wyświetlaczu prezentowane są informacje dotyczące stanu laserowego skanera bez‐
pieczeństwa, diagnostyki i usuwania błędów.

11.3.1 Wskaźnik stanu

Na wyświetlaczu prezentowane są aktualne informacje dotyczące stanu laserowego
skanera bezpieczeństwa. Po ok. 60 s wyświetlacz zostanie wyłączony, jeśli wszystkie
pola są wolne i nie jest wyświetlany żaden inny komunikat.

b Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij dowolny przycisk, aby aktywować wyświet‐
lacz.

b Naciśnij dowolny przycisk, aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących wyświetla‐
nych informacji o stanie.

b W prawym górnym rogu widoczna jest informacja, czy dostępnych jest więcej stron
zawierających informacje szczegółowe.

b Naciśnij przyciski kursora, aby zmieniać strony z informacjami szczegółowymi.
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Wskazanie Urządzenie lub konfi‐
guracja

Znaczenie

Wszystkie urządzenia
i konfiguracje

Wszystkie pola wolne, para OSSD w stanie
WŁĄCZONYM.
Numer w prawym dolnym rogu oznacza
aktywny przypadek monitorowania.

Urządzenia z jedną
parą OSSD

Para OSSD w stanie WYŁĄCZONYM.

Konfiguracja z blo‐
kadą ponownego uru‐
chomienia

Pole ochronne jest wolne, można wykonać
reset.

Konfiguracja z auto‐
matycznym ponownym
uruchomieniem po
upływie określonego
czasu

Pole ochronne jest wolne, skonfigurowany czas
upływa do momentu ponownego uruchomie‐
nia.

Konfiguracja z co naj‐
mniej jednym polem
ostrzegawczym

Pole ostrzegawcze przerwane (liczba z lewej
strony: liczba przerwanych pól ostrzegawczych,
liczba z prawej strony: liczba pól ostrzega‐
wczych w aktualnym przypadku monitorowa‐
nia).

Wskazanie miga

Wszystkie urządzenia
i konfiguracje

Błąd. Wszystkie wyjścia bezpieczeństwa w sta‐
nie WYŁĄCZONYM. Więcej informacji: patrz
"Sygnalizacja błędu", strona 132.

Wskazanie miga

Wszystkie urządzenia
i konfiguracje

Ostrzeżenie o zabrudzeniu. Sprawdź osłonę
układu optycznego pod kątem uszkodzeń.
Wyczyść osłonę układu optycznego.

Wskazanie miga

Wszystkie urządzenia
i konfiguracje

Błędy związane z zabrudzeniem. Wszystkie wyj‐
ścia bezpieczeństwa w stanie WYŁĄCZONYM.
Sprawdź osłonę układu optycznego pod kątem
uszkodzeń. Wyczyść osłonę układu optycznego.

Konfiguracja z monito‐
rowaniem urządzeń
zewnętrznych

Błąd monitorowania urządzeń zewnętrznych
Para OSSD w stanie WYŁĄCZONYM.

Konfiguracja z polem
konturu referencyj‐
nego

Ochrona przed manipulacją. Laserowy skaner
bezpieczeństwa nie wykrywa konturu w usta‐
wionym zakresie tolerancji pola konturu refe‐
rencyjnego. Wszystkie wyjścia bezpieczeństwa
w stanie WYŁĄCZONYM.

Tabela 16: Przegląd informacji o stanie
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Wskazanie Urządzenie lub konfi‐
guracja

Znaczenie

Wszystkie urządzenia
i konfiguracje

Ochrona przed manipulacją. Laserowy skaner
bezpieczeństwa nie wykrywa konturu (maksy‐
malny zakres pomiarowy 40 m) w zakresie co
najmniej 90°. Wszystkie wyjścia bezpieczeń‐
stwa w stanie WYŁĄCZONYM.

Wszystkie urządzenia
i konfiguracje

Funkcja bezpieczeństwa zatrzymana. Wszyst‐
kie wyjścia bezpieczeństwa w stanie WYŁĄCZO‐
NYM. Uruchom ponownie urządzenie za
pomocą klawiatury lub programu Safety Desig‐
ner.

Wszystkie urządzenia
i konfiguracje

Na wejściach sterujących nie występuje
jeszcze poprawny sygnał wejściowy. Wszystkie
wyjścia bezpieczeństwa w stanie WYŁĄCZO‐
NYM.
Po włączeniu laserowy skaner bezpieczeństwa
czeka na poprawny sygnał wejściowy. W tym
czasie niepoprawny sygnał wejściowy nie powo‐
duje błędu.

Wszystkie urządzenia Urządzenie nie jest skonfigurowane. Urządze‐
nie znajduje się w stanie dostarczonym lub
przywrócono ustawienia fabryczne. Wszystkie
wyjścia bezpieczeństwa w stanie WYŁĄCZO‐
NYM.

Wszystkie urządzenia
i konfiguracje

Tryb czuwania. Wszystkie wyjścia bezpieczeń‐
stwa w stanie WYŁĄCZONYM. Naciśnij dowolny
przycisk, aby wyświetlić więcej informacji.

Tabela 16: Przegląd informacji o stanie

11.3.2 Szczegółowa diagnostyka

Laserowy skaner bezpieczeństwa jest wyposażony w cztery przyciski i graficzny wyświet‐
lacz. Za pomocą przycisków można wyświetlać informacje na wyświetlaczu i dokonywać
ustawień.

WSKAZÓWKA
Język wyświetlacza jest ustawiany podczas konfiguracji przy użyciu programu Safety
Designer. Za pomocą przycisków ekranowych nie można zmienić języka wyświetlacza
i konfiguracji.
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Przyciski

21

43

Rysunek 72: Przyciski na skanerze microScan3

1, 2 Przyciski kursora umożliwiają poruszanie się w menu i zmianę wskazań.
3 Przycisk Wróć umożliwia przejście do poprzedniego wskazania lub nadrzędnej pozycji

menu.
4 Za pomocą przycisku OK można wyświetlić szczegółowe informacje lub potwierdzić punkt

menu. Aby wywołać menu, naciśnij dwukrotnie przycisk OK.

Jeśli przez pewien czas nie naciśniesz żadnego przycisku, zostanie ponownie wyświet‐
lony wskaźnik stanu.

Menu

Rysunek 73: Menu skanera microScan3

Menu umożliwia dostęp do trzech głównych sekcji: informacji o urządzeniach, informacji
diagnostycznych i ustawień.

b Aby wywołać menu, naciśnij dwukrotnie przycisk OK 4.
b Przejdź do odpowiedniego punktu menu, używając przycisków kursora 1, 2.
b Potwierdź odpowiedni punkt menu przyciskiem OK 4.
b Użyj tych samych przycisków, aby poruszać się w podmenu.
b Naciśnij przycisk Wróć 3, aby powrócić do nadrzędnego punktu menu.
b Naciśnij przycisk Wróć 3 kilkakrotnie, aby powrócić do wskazania stanu. Jeśli

przez pewien czas nie naciśniesz żadnego przycisku, zostanie ponownie wyświet‐
lony wskaźnik stanu.

Informacje o urządzeniu

W sekcji Informacje o urządzeniu można znaleźć następujące informacje:

• sprzęt: np. oznaczenie, numer materiału, numer seryjny, wersje oprogramowania
firmware

• konfiguracja: np. nazwa urządzenia, nazwa aplikacji, suma kontrolna, data ostat‐
niej konfiguracji

Diagnostyka
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W sekcji Diagnostyka można znaleźć następujące informacje:

• historia: pozycja i czas ostatnich 10 obiektów w polu ochronnym, które doprowa‐
dziły do zmiany stanu pary OSSD na WYŁĄCZONY

• historia komunikatów: kod i nazwa ostatnich 10 komunikatów o błędach
• serwis: godziny pracy, liczba operacji włączenia, aktualnie zmierzone zabrudzenie

osłony układu optycznego

Ustawienia

W sekcji Ustawienia dostępne są następujące funkcje:

• ustawienie jasności i kontrastu wyświetlacza
• ponowne uruchomienie laserowego skanera bezpieczeństwa.

11.3.3 Sygnalizacja błędu

W przypadku wystąpienia błędu na wyświetlaczu widoczny jest symbol ostrzegawczy,
rodzaj błędu i kod błędu na czerwonym, migającym tle.

Rysunek 74: Sygnalizacja błędu

• Dwucyfrowy rodzaj błędu w górnym wierszu jest przydatny podczas usuwania błę‐
dów.

• Ośmiocyfrowy kod błędu w dolnym wierszu ułatwia działowi serwisowemu SICK
przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki błędów.

b Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyświetlenie kolejnych informacji o błę‐
dach i sposobach ich usunięcia. Przyciski kursora umożliwiają przejście do następ‐
nych stron zawierających dodatkowe informacje.

b Poniższa tabela zawiera zestawienie dwucyfrowych rodzajów błędów i ich znacze‐
nie.

b Szczegółowe informacje o poszczególnych błędach i zdarzeniach, które nie są
wyświetlane, można znaleźć w historii komunikatów programu Safety Designer.

Rodzaj błędu Krótki opis Przyczyna Usunięcie

C1 Konfiguracja niepo‐
prawna

Konfiguracja jest nie‐
poprawna.

Skonfiguruj ponownie
urządzenie.

C2 Konfiguracja niekom‐
patybilna

Konfiguracja we
wtyczce systemowej
nie jest zgodna
z zakresem funkcji
urządzenia.

Sprawdź wariant urzą‐
dzenia. Wymień urzą‐
dzenie lub skonfiguruj
je ponownie.

C3 Oprogramowanie firm‐
ware niekompatybilne

Konfiguracja we
wtyczce systemowej
nie jest zgodna z wer‐
sją oprogramowania
firmware urządzenia.

Sprawdź wersję opro‐
gramowania firmware
urządzenia. Wymień
urządzenie lub skonfi‐
guruj je ponownie.

Tabela 17: Rodzaje błędów
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Rodzaj błędu Krótki opis Przyczyna Usunięcie

E1 Błąd laserowego ska‐
nera bezpieczeństwa

Wystąpił wewnętrzny
błąd laserowego ska‐
nera bezpieczeństwa.

Uruchom ponownie
urządzenie za pomocą
wyświetlacza lub pro‐
gramu Safety Designer
lub wyłącz zasilanie
elektryczne na co naj‐
mniej 2 sekundy. Jeśli
błąd nie został usu‐
nięty, wymień laserowy
skaner bezpieczeń‐
stwa i wyślij go do pro‐
ducenta w celu
naprawy.

E2 Błąd wtyczki systemo‐
wej

Wystąpił wewnętrzny
błąd wtyczki systemo‐
wej.

Uruchom ponownie
urządzenie za pomocą
wyświetlacza lub pro‐
gramu Safety Designer
lub wyłącz zasilanie
elektryczne na co naj‐
mniej 2 sekundy. Jeśli
błąd nie został usu‐
nięty, wymień wtyczkę
systemową.

E3 Błąd wtyczki systemo‐
wej

Wystąpił wewnętrzny
błąd wtyczki systemo‐
wej.

Uruchom ponownie
urządzenie za pomocą
wyświetlacza lub pro‐
gramu Safety Designer
lub wyłącz zasilanie
elektryczne na co naj‐
mniej 2 sekundy. Jeśli
błąd nie został usu‐
nięty, wymień wtyczkę
systemową.

E4 Niekompatybilna
wtyczka systemowa

Wtyczka systemowa
nie jest zgodna z lase‐
rowym skanerem bez‐
pieczeństwa.

Sprawdź numer kata‐
logowy lub oznacze‐
nie. Wymień wtyczkę
systemową.

F1 Za wysoki prąd na jed‐
nym z OSSD

Prąd na jednym
z OSSD jest za wysoki.
Wartość graniczna dla
krótkotrwale lub dłu‐
gotrwale dopuszczal‐
nego prądu została
przekroczona.

Sprawdź podłączony
element przełączający.

F2 Zwarcie OSSD do 24 V Na jednym z OSSD
występuje zwarcie do
24 V.

Sprawdź podłączenie
przewodów.

F3 Zwarcie OSSD do 0 V Na jednym z OSSD
występuje zwarcie do
0 V.

Sprawdź podłączenie
przewodów.

F4 Zwarcie między
dwoma OSSD

Między dwoma OSSD
występuje zwarcie.

Sprawdź podłączenie
przewodów.

F9 Ogólny błąd OSSD Co najmniej jedno
OSSD wykazuje nie‐
oczekiwane działanie.

Sprawdź podłączenie
przewodów OSSD.

Tabela 17: Rodzaje błędów
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Rodzaj błędu Krótki opis Przyczyna Usunięcie

L2 Niepoprawna konfigu‐
racja monitorowania
urządzeń zewnętrz‐
nych

Konfiguracja monitoro‐
wania urządzeń zew‐
nętrznych jest niepo‐
prawna. Konfiguracja
nie jest zgodna z pod‐
łączeniem przewodów.

Sprawdź, czy monito‐
rowanie urządzeń zew‐
nętrznych jest prawid‐
łowo podłączone.
Sprawdź konfigurację
za pomocą programu
Safety Designer.

L3 Błąd monitorowania
urządzeń zewnętrz‐
nych

Na monitorowaniu
urządzeń zewnętrz‐
nych występuje niepo‐
prawny sygnał. Dozwo‐
lony czas tolerancji
został przekroczony.

Sprawdź, czy styczniki
są prawidłowo podłą‐
czone i czy działają
poprawnie.

L8 Błąd na wejściu rese‐
towania

Na wejściu resetowa‐
nia występuje niepo‐
prawny sygnał. Przy‐
cisk reset jest za
długo naciśnięty, zbyt
często naciskany lub
uszkodzony.

Sprawdź, czy impuls
resetowania jest
zgodny z wymaga‐
niami.

L9 Zwarcie na wejściu
resetowania

Na wejściu resetowa‐
nia występuje dokład‐
nie taki sam sygnał,
jak w przypadku kolej‐
nego wejścia, OSSD
lub wyjścia. Prawdopo‐
dobnie wystąpiło zwar‐
cie.

Sprawdź podłączenie
przewodów pod kątem
zwarć międzykanało‐
wych.

N1 Niepoprawny sygnał
wejściowy

Sygnał występujący na
wejściach sterujących
nie jest przyporządko‐
wany do żadnego przy‐
padku monitorowania.
Sygnał występuje dłu‐
żej niż ustawione opó‐
źnienie wejścia + 1 s.

Sprawdź konfigurację
za pomocą programu
Safety Designer.
Sprawdź proces robo‐
czy maszyny.

N2 Niepoprawna kolej‐
ność przypadków
monitorowania

Bieżące warunki wejś‐
ciowe nie są zgodne
ze skonfigurowaną
kolejnością przypad‐
ków monitorowania.

Sprawdź konfigurację
za pomocą programu
Safety Designer.
Sprawdź proces robo‐
czy maszyny.

N3 Niepoprawny sygnał
wejściowy

Sygnał występujący na
statycznych wejściach
sterujących nie jest
zgodny z warunkiem
komplementarności.
Sygnał występuje dłu‐
żej niż ustawione opó‐
źnienie wejścia + 1 s.

Sprawdź sterowanie
wejściami sterującymi.

T1 Błąd temperatury Temperatura robocza
laserowego skanera
bezpieczeństwa prze‐
kroczyła lub nie osiąg‐
nęła dopuszczalnego
zakresu.

Sprawdź, czy laserowy
skaner bezpieczeń‐
stwa jest używany
w dopuszczalnych
warunkach otoczenia.

Tabela 17: Rodzaje błędów
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Rodzaj błędu Krótki opis Przyczyna Usunięcie

W1 Ostrzeżenia przekra‐
czają czas tolerancji

Kombinacja więcej niż
jednego ostrzeżenia
doprowadziła do
błędu. Czas tolerancji,
wynoszący 1 s, jest
przekraczany
z powodu występowa‐
nia więcej niż jednego
ostrzeżenia.

Sprawdź za pomocą
programu Safety
Designer, jakie ostrze‐
żenia występują.

Tabela 17: Rodzaje błędów

11.4 Diagnostyka za pomocą programu Safety Designer

W oknie urządzenia dostępne są następujące narzędzia diagnostyczne:

• rejestrator danych
• historia komunikatów.

Do przeprowadzenia diagnostyki dostępne są następujące interfejsy:

• USB 2.0 Mini-B (złącze żeńskie). Przyłącze USB może być używane tylko tymcza‐
sowo oraz tylko do konfiguracji i diagnostyki.

11.4.1 Rejestrator danych

Rejestrator danych umożliwia ciągłe zapisywanie sygnałów urządzenia. W zależności od
interfejsu i jego obciążenia dane pomiarowe nie są przesyłane i wyświetlane dla każ‐
dego cyklu skanowania.

USUWANIE USTEREK 11
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Rysunek 75: Rejestrator danych

Dane są zapisywane w pliku diagnostycznym rejestratora danych.

Plik diagnostyczny rejestratora danych można odczytać w rejestratorze danych.

1. Wczytaj konfigurację z urządzenia.
2. Sygnały, które mają być zarejestrowane, należy przeciągnąć z listy sygnałów z pra‐

wej strony do obszaru rejestratora danych.

Rozpocznij zapis

Zatrzymaj zapis

Zmień ustawienia

Typowe zastosowania:

• Kontrola geometrii przestrzeni
• Sprawdzenie, gdzie może przebywać człowiek lub kiedy zostanie on wykryty
• Sprawdzenie informacji wejściowych dotyczących aktualnego przypadku monitoro‐

wania
• Sprawdzenie, dlaczego nastąpiło załączenie OSSD

11 USUWANIE USTEREK

136 I N S T R U K C J A  E K S P L O A T A C J I | microScan3 8020039/YSQ9/2016-04-25 | SICK
Z zastrzeżeniem zmiany bez powiadomienia



11.4.2 Historia komunikatów

Rysunek 76: Historia komunikatów

1 Historia komunikatów
2 Filtr
3 Szczegóły wyświetlanego komunikatu

W Historii komunikatów zapisywane są wszystkie zdarzenia, takie jak błędy, ostrzeżenia
i informacje.

Program Safety Designer wyświetla w dolnej części okna szczegółowe informacje o zda‐
rzeniach. Dodatkowo wyświetlane są sposoby rozwiązań.

USUWANIE USTEREK 11
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12 Wyłączenie z eksploatacji

12.1 Postępowanie bezpieczne dla środowiska

Laserowy skaner bezpieczeństwa jest skonstruowany w taki sposób, że jego negatywny
wpływ na środowisko jest minimalny. Zużywa on jedynie minimalną ilość energii i zaso‐
bów.

b Na stanowisku pracy należy zawsze postępować w sposób odpowiedzialny i bez‐
pieczny dla środowiska. Z uwagi na to należy zwrócić uwagę na następujące infor‐
macje dotyczące usuwania odpadów.

12.2 Usuwanie odpadów

Zawsze usuwać nieprzydatne urządzenia zgodnie z obowiązującymi w danym kraju prze‐
pisami w zakresie usuwania odpadów.

WSKAZÓWKA
Chętnie pomożemy Państwu w usunięciu tych urządzeń. Prosimy o kontakt.

12 WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI
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13 Dane techniczne

13.1 Przegląd wariantów

Dane zamówienia: patrz "Dane zamówienia skanera microScan3", strona 149.

microScan3 Core

• Maksymalna liczba konfigurowalnych pól: 8
• Dostępny jako microScan3 Core I/O z lokalnymi wejściami i wyjściami
• microScan3 Core I/O z trzema uniwersalnymi wejściami/wyjściami

Oznaczenie Pary OSSD Zasięg pola ochronnego

MICS3-AAAZ40AZ1P01 1 ≤ 4,0 m

MICS3-AAAZ55AZ1P01 1 ≤ 5,5 m

Tabela 18: Warianty urządzenia microScan3 Core I/O

13.2 Karta katalogowa

13.2.1 microScan3 Core

Cechy

Product ID microScan3 Core I/O

Zasięg pola ochronnego

Urządzenia z maks. zasię‐
giem pola ochronnego 4,0 m

≤ 4,0 m, Details: patrz "Zasięg", strona 146

Urządzenia z maks. zasię‐
giem pola ochronnego 5,5 m

≤ 5,5 m, Details: patrz "Zasięg", strona 146

Zasięg pól ostrzegawczych ≤ 40 m

Pola ≤ 8

Pola monitorowane symulta‐
nicznie

≤ 4

Zestawy pól ≤ 8

Przypadki monitorowania ≤ 2

Kąt skanowania 275° (–47,5° … 227,5°)

Rozdzielczość pola ochron‐
nego

30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, 200 mm

Rozdzielczość kątowa

Czas cyklu skanowania
30 ms

0,51°

Czas cyklu skanowania
40 ms

0,39°

Czas odpowiedzi ≥ 70 ms, Details: patrz "Czasy odpowiedzi", strona 144

Czas cyklu skanowania 30 ms lub 40 ms (ustawiany)

Wymagany naddatek dla pola
ochronnego

65 mm

Naddatek w przypadku
odbłyśników w płaszczyźnie
skanowania przy odległości
od granicy pola ochronnego
mniejszej niż 6 m

350 mm

Tabela 19: microScan3 Core: cechy
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Product ID microScan3 Core I/O

Odchylenie od idealnej
powierzchni płaskiej pola ska‐
nowania przy 5,5 m

≤ ±100 mm

Odległość osi obrotowej lustra
(punkt zerowy osi x i y) od tyl‐
nej strony urządzenia

66 mm

Odległość między środkiem
płaszczyzny skanowania
i górną krawędzią obudowy

40 mm

Próbkowanie wielokrotne 2 … 16

Tabela 19: microScan3 Core: cechy

Parametry bezpieczeństwa technicznego

Product ID microScan3 Core I/O

Typ Typ 3 (EN 61496-1)

Poziom nienaruszalności bez‐
pieczeństwa

SIL 2 (IEC 61508)

Kategoria Kategoria 3 (EN ISO 13849-1)

Granica reakcji SIL SILCL 2 (EN 62061)

Poziom zapewnienia bezpie‐
czeństwa

PL d (EN ISO 13849-1)

PFHD (średnie prawdopodo‐
bieństwo niebezpiecznej awa‐
rii na godzinę)

8 × 10–8

TM (okres użytkowania) 20 lat (EN ISO 13849-1)

Bezpieczny stan w przypadku
usterki

Co najmniej jedno OSSD jest w stanie WYŁĄCZONYM.

Tabela 20: microScan3 Core: parametry bezpieczeństwa technicznego

Interfejsy

Product ID microScan3 Core I/O

Pary OSSD 1

Automatyczne ponowne uru‐
chomienie OSSD po

2 s … 60 s (możliwość konfiguracji)

Zasilanie elektryczne

Typ przyłącza Wtyk, M12, 8-pinowy, kodowanie A (wspólny wtyk do zasilania
elektrycznego oraz wejść i wyjść)

Długość przewodu (tolerancja zasilacza ± 5%)

Długość przewodu przy prze‐
kroju przewodu 0,25 mm²

≤ 35 m

Lokalne wejścia i wyjścia

Typ przyłącza Wtyk, M12, 8-pinowy, kodowanie A (wspólny wtyk do zasilania
elektrycznego oraz wejść i wyjść)

Długość przewodu przy prze‐
kroju przewodu 0,25 mm²

≤ 35 m

Interfejs konfiguracji i diagnostyki

Typ interfejsu USB 2.0

Tabela 21: microScan3 Core: interfejsy
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Product ID microScan3 Core I/O

Typ przyłącza USB 2.0 Mini-B (złącze żeńskie)

Szybkość transmisji ≤ 12 Mb/s

Długość przewodu ≤ 5 m

Tabela 21: microScan3 Core: interfejsy

Dane elektryczne

Product ID microScan3 Core I/O

Parametry eksploatacyjne

Klasa ochrony III (EN 61140/IEC 61140)

Napięcie zasilające UV 24 V DC (16,8 V … 30 V DC) (SELV/PELV) 1)

Tętnienie resztkowe ± 5% 2)

Prąd rozruchowy przy 24 V ≤ 3 A

Pobór prądu przy 24 V

bez obciążenia wyjściowego standardowo 0,3 A

Z maksymalnym obciąże‐
niem wyjściowym

standardowo 1,4 A

W trybie czuwania, bez
obciążenia wyjściowego

standardowo 0,27 A

Pobór mocy

bez obciążenia wyjściowego standardowo 7 W

Z maksymalnym obciąże‐
niem wyjściowym

standardowo 34 W

W trybie czuwania, bez
obciążenia wyjściowego

standardowo 6,5 W

Czas do załączenia ≤ 12 s

Wyjścia bezpieczeństwa (OSSD)

Typ wyjścia 2 półprzewodniki PNP na parę OSSD, odporne na zwarcie, kon‐
trolowane pod kątem zwarcia międzykanałowego

Napięcie wyjściowe – stan
WŁĄCZONY (HIGH)

(UV – 2,7 V) … UV

Napięcie wyjściowe – stan
WYŁĄCZONY (LOW)

0 V … 2 V

Prąd wyjściowy – stan WŁĄ‐
CZONY (HIGH)

≤ 250 mA na jedno OSSD

Prąd upływowy 3) ≤ 250 µA

Indukcyjność obciążeniowa ≤ 2,2 H

Pojemność obciążeniowa ≤ 2,2 µF przy połączeniu szeregowym z 50 Ω

Kolejność przełączania (bez
przełączania i bez symulta‐
nicznego monitorowania)

W zależności od indukcyjności obciążeniowej

Dopuszczalna rezystancja
przewodu między obciąże‐
niem i urządzeniem

≤ 2,5 Ω

Szerokość impulsu testo‐
wego

≤ 300 µs (standardowo 230 µs)

Interwał impulsów testowych

Tabela 22: microScan3 Core: dane elektryczne
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Product ID microScan3 Core I/O

Czas cyklu skanowania
30 ms

240 ms … 264 ms (standardowo 240 ms)

Czas cyklu skanowania
40 ms

320 ms … 344 ms (standardowo 320 ms)

Czas trwania stanu WYŁ. ≥ 80 ms

Czas odchylenia czasowego
(przesunięcie czasowe
pomiędzy załączeniem
OSSD2 i OSSD1 w ramach
pary OSSD)

≤ 1 ms (standardowo 25 µs)

Wyjście uniwersalne, uniwersalne wejście/wyjście (skonfigurowane jako wyjście)

Napięcie wyjściowe HIGH (UV – 3,7 V) … UV

Napięcie wyjściowe LOW 0 V … 2 V

Prąd wyjściowy HIGH ≤ 200 mA

Prąd upływowy ≤ 0,5 mA

Czas opóźnienia włączenia 40 ms

Czas opóźnienia wyłączenia 40 ms

Statyczne wejście sterujące, wejście uniwersalne, uniwersalne wejście/wyjście (skonfiguro‐
wane jako wejście)

Napięcie wejściowe HIGH 24 V (13 V … 30 V)

Napięcie wejściowe LOW 0 V (–30 V … 5 V)

Prąd wejściowy HIGH 3 mA … 6 mA

Prąd wejściowy LOW 0 mA … 2 mA

Rezystancja wejściowa
w przypadku HIGH

standardowo 5 kΩ

Pojemność wejściowa 10 nF

Częstotliwość wejściowa
(maks. kolejność przełącza‐
nia) (w przypadku zastoso‐
wania jako wejście steru‐
jące)

≤ 20 Hz

Czas próbkowania 4 ms

Czas odpowiedzi do monito‐
rowania urządzeń zewnętrz‐
nych po włączeniu OSSD
(w przypadku zastosowania
jako wejście monitorowania
urządzeń zewnętrznych)

300 ms

Czas naciśnięcia urządzenia
sterującego do resetowania
(w przypadku zastosowania
jako wejście resetowania)

60 ms … 30 s

Czas naciśnięcia przełącz‐
nika stanu czuwania (w przy‐
padku zastosowania jako
wejście trybu czuwania)

≥ 120 ms

Tabela 22: microScan3 Core: dane elektryczne

1) Zewnętrzne zasilanie elektryczne zgodnie z normą EN 60204-1 musi być odporne na krótkotrwały zanik
napięcia przez 20 ms. Firma SICK oferuje odpowiednie zasilacze jako wyposażenie dodatkowe.

2) Poziom napięcia nie może spaść poniżej określonego napięcia minimalnego.
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3) W przypadku błędu (przerwanie przewodu 0 V) w przewodzenie OSSD płynie maksymalnie podany prąd
upływowy. Element sterujący podłączony za urządzeniem musi wykrywać ten stan jako stan WYŁĄCZONY.

Dane mechaniczne

Product ID microScan3 Core I/O

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 110 mm × 135 mm × 110 mm

Masa (z wtyczką systemową) 1,15 kg

Materiał obudowy aluminium

Kolor obudowy RAL 9005 (czarny) i RAL 1021 (żółty rzepakowy)

Materiał osłony układu
optycznego

poliwęglan

Powierzchnia osłony układu
optycznego

Powłoka zewnętrzna odporna na zadrapanie

Tabela 23: microScan3 Core: dane mechaniczne

Dane dotyczące otoczenia

Product ID microScan3 Core I/O

Stopień ochrony 1) IP65 (IEC 60529)

Temperatura otoczenia pracy –10°C … 50°C

Temperatura przechowywania –25°C … 70°C

Wilgotność powietrza ≤ 95%, bez kondensacji 2)

Odporność na drgania 3)

Normy IEC 60068-2-6
IEC 61496 1, Clause 4.3.3.1 i 5.4.4.1
CLC/TS 61496-3, Clause 5.4.4.1

Zakres częstotliwości 10 Hz … 150 Hz

Amplituda 0,35 mm (10 Hz … 60 Hz), 5 g (60 Hz … 150 Hz)

Odporność udarowa 3)

Normy IEC 60068-2-27
IEC 61496-3, Clause 5.4.4.4.2 i Clause 5.4.4.4.3

Pojedynczy udar 15 g, 11 ms

Trwały udar 10 g, 16 ms

Tabela 24: microScan3 Core: dane dotyczące otoczenia

1) Podany stopień ochrony jest zapewniony tylko wtedy, gdy laserowy skaner bezpieczeństwa jest zamknięty,
zamontowana jest wtyczka systemowa i wszystkie złącza wtykowe M12 laserowego skanera bezpieczeń‐
stwa są zakończone złączem wtykowym przewodu lub nasadką ochronną.

2) IEC 61496-1, nr 4.3.1 i nr 5.4.2, CLC/TS 61496-3, nr 4.3.1 i nr 5.4.2. Kondensacja ma wpływ na nor‐
malny tryb pracy.

3) W przypadku montażu bezpośredniego.

Pozostałe dane

Product ID microScan3 Core I/O

Długość fali 845 nm

Wykrywana remisja 1,8 % … kilka 1000%

Maksymalne jednorodne
zabrudzenie osłony układu
optycznego bez obniżenia
zdolności detekcji 1)

30%

Tabela 25: microScan3 Core: pozostałe dane
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Product ID microScan3 Core I/O

Średnica plamki świetlnej

Na szybie przedniej 18 mm

W odległości 4,0 m 12 mm

W odległości 5,5 m 20 mm

Rozbieżność skolimowanej
wiązki

0,17°

Kąt odbioru 0,75°

Czas trwania impulsu standardowo 4 ns

Średnia moc wyjściowa 9,2 mW

Klasa lasera 1M

Tabela 25: microScan3 Core: pozostałe dane

1) W przypadku większego zabrudzenia laserowy skaner bezpieczeństwa zgłasza błąd zabrudzenia i zmienia
stan wszystkich wyjść bezpieczeństwa na WYŁĄCZONY.

13.3 Czasy odpowiedzi

Czas odpowiedzi urządzenia ochronnego to maksymalny czas od wystąpieniem zdarze‐
nia, powodującego aktywowanie czujnika, do udostępnienia sygnału wyłączenia w inter‐
fejsie urządzenia ochronnego (np. stan WYŁĄCZONY pary OSSD).

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko nieskutecznego działania urządzenia ochronnego
W przypadku zignorowania tego zagrożenia niebezpieczny stan maszyny nie zostanie
zakończony w ogóle lub nie zostanie zakończony w odpowiednim czasie.
Dodatkowo, oprócz czasu odpowiedzi urządzenia ochronnego, również późniejsze prze‐
syłanie i przetwarzanie sygnału ma wpływ na czas do zakończenia niebezpiecznego
stanu. Obejmuje to np. czas przetwarzania sterownika i czasy odpowiedzi styczników
podłączonych za urządzeniem.

b Należy uwzględnić czas wymagany do dalszego przesłania i przetworzenia sygnału.

Czas odpowiedzi

Czas odpowiedzi laserowego skanera bezpieczeństwa jest zależny od następujących
parametrów:

• czasu cyklu skanowania
• ustawionej ochrony przed wpływem innych urządzeń
• ustawionego próbkowania wielokrotnego.

Czas odpowiedzi można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

tR = (tS + tI) × n + tO

Gdzie:
• tR = czas odpowiedzi
• tS = czas cyklu skanowania

° Ustawienie „40 ms”: tS = 40 ms

° Ustawienie „30 ms”: tS = 30 ms
• tI = czas ochrony przed wpływem innych urządzeń

° Tryb 1 (ustawienie domyślne): tI = 0 ms

° Tryb 2: tI = 1 ms

° Tryb 3: tI = 2 ms

° Tryb 4: tI = 3 ms
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• n = ustawione próbkowanie wielokrotne
Ustawienie domyślne i przy zabezpieczeniu w pionie = 2.
Próbkowanie wielokrotne można zmienić dla laserowego skanera bezpieczeństwa
lub każdego pola (2 ≤ n ≤ 16).

• tO = czas dla przetworzenia i wyjścia
W zależności od użytego wyjścia:

° Para OSSD 1: tO = 10 ms

Czas cyklu skanowa‐
nia (tS)

Ochrona przed wpły‐
wem innych urządzeń,
tryb (tI)

Wyjście (tO) tR = czas odpowiedzi
przy próbkowaniu wie‐
lokrotnym n

30 ms 1 Para OSSD 1 n × 30 ms + 10 ms

2 Para OSSD 1 n × 31 ms + 10 ms

3 Para OSSD 1 n × 32 ms + 10 ms

4 Para OSSD 1 n × 33 ms + 10 ms

40 ms 1 Para OSSD 1 n × 40 ms + 10 ms

2 Para OSSD 1 n × 41 ms + 10 ms

3 Para OSSD 1 n × 42 ms + 10 ms

4 Para OSSD 1 n × 43 ms + 10 ms

Tabela 26: Czas odpowiedzi pojedynczego laserowego skanera bezpieczeństwa

13.4 Przebieg czasowy testów OSSD

Laserowy skaner bezpieczeństwa testuje OSSD w regularnych odstępach czasu. W tym
celu laserowy skaner bezpieczeństwa wyłącza każde OSSD na krótki czas (maks.
300 μs) i sprawdza, czy kanał ten jest w tym czasie odłączony od zasilania.

Upewnij się, że sterownik maszyny nie reaguje na te impulsy testowe i maszyna nie
wyłącza się.

OSSD 1.A

V

t

OSSD 1.B

V

t

tS tS tS tS tS tS tS tS tS

Rysunek 77: Testy wyłączenia

tS Czas cyklu skanowania

• Ustawienie „30 ms”: tS = 30 ms

• Ustawienie „40 ms”: tS = 40 ms
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OSSD 1.A

V

t

OSSD 1.B

V

t

≤ 300 µs ≤ 300 µs

S4 × t

Rysunek 78: Czas trwania i czasowe przesunięcie testów wyłączania w parze OSSD

tS Czas cyklu skanowania

• Ustawienie „30 ms”: tS = 30 ms

• Ustawienie „40 ms”: tS = 40 ms

13.5 Zasięg

Zasięg pola ochronnego

Efektywny zasięg pola ochronnego zależy od wariantu, ustawionego czasu cyklu skano‐
wania i ustawionej rozdzielczości obiektu.

Rozdzielczość Czas cyklu skanowania 40 ms Czas cyklu skanowania 30 ms

≥ 70 mm 5,50 m 1)

4,00 m 2)

4,00 m

50 mm 3,50 m 3,00 m

40 mm 3,00 m 2,30 m

30 mm 2,30 m 1,70 m

Tabela 27: Zasięg pola ochronnego

1) Urządzenia z maks. zasięgiem pola ochronnego 5,5 m.
2) Urządzenia z maks. zasięgiem pola ochronnego 4 m.

Zasięg dla pól ostrzegawczych

W przypadku zastosowań niezwiązanych z bezpieczeństwem (pola ostrzegawcze) lase‐
rowy skaner bezpieczeństwa ma większy zasięg niż maksymalny zasięg pola ochron‐
nego. Na poniższych wykresach przedstawiono wymagania dotyczące rozmiaru i remisji
wykrywanych obiektów w zależności od żądanego zasięgu.
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Rysunek 79: Zasięg i rozmiar obiektu dla pól ostrzegawczych

d Wymagany rozmiar minimalny obiektu w mm
D Zasięg w m
1 Czas cyklu skanowania = 30 ms
2 Czas cyklu skanowania = 40 ms
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Rysunek 80: Zasięg i wymagana remisja dla pól ostrzegawczych
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R Wymagana minimalna remisja w %
D Zasięg w m
1 Czarna skóra obuwia
2 Lakier czarny matowy
3 Szary karton
4 Papier do pisania
5 Biały gips
6 Odbłyśniki > 2000%, folie refleksyjne > 300%

13.6 Rysunki wymiarowe

1
2

112
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8544
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25
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36
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Rysunek 81: microScan3 Core I/O

Wszystkie wymiary w mm.
1 Oś obrotowa lustra
2 Płaszczyzna skanowania
3 Wymagana szczelina optyczna
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14 Dane zamówienia

14.1 Zakres dostawy

• Laserowy skaner bezpieczeństwa z wtyczką systemową
• Instrukcja bezpieczeństwa
• Instrukcja montażu
• Instrukcja eksploatacji do pobrania: www.sick.com

14.2 Dane zamówienia skanera microScan3

Integracja ze sterowni‐
kiem

Zasięg pola ochron‐
nego

Oznaczenie Numer katalo‐
gowy

We/wy ≤ 4,0 m MICS3-AAAZ40AZ1P01 1075842

We/wy ≤ 5,5 m MICS3-AAAZ55AZ1P01 1075843

Tabela 28: Dane zamówienia skanera microScan3 Core
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15 Części zamienne

15.1 microScan3 bez wtyczki systemowej

Integracja ze sterowni‐
kiem

Zasięg pola ochronnego Część zamienna
dla

Oznaczenie Numer katalo‐
gowy

We/wy ≤ 4,0 m 1075842 MICS3-AAAZ40AZ1 1067360

We/wy ≤ 5,5 m 1075843 MICS3-AAAZ55AZ1 1067875

Tabela 29: microScan3 Core bez wtyczki systemowej

15.2 Wtyczka systemowa

Część zamienna dla Typ przyłącza Oznaczenie Numer katalo‐
gowyUrządzenie Numer katalo‐

gowy

microScan3 Core I/O 1075842,
1075843

Przewód ze złączem wtyko‐
wym

MICSX-ABIZZZZZ1 2073156

Tabela 30: Dane zamówienia: wtyczka systemowa microScan3

15.3 Pozostałe części zamienne

Artykuł Numer katalo‐
gowy

Osłona układu optycznego (z rękawiczkami) 2073673
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16 Wyposażenie dodatkowe

16.1 Uchwyty

Artykuł Numer katalo‐
gowy

Zestaw do mocowania 1a 2073851

Zestaw do mocowania 1b (z zabezpieczeniem osłony układu optycznego) 2074242

Zestaw do mocowania 2a (uchwyt do ustawienia, tylko w połączeniu z zesta‐
wem do mocowania 1a lub 1b)

2073852

Tabela 31: Dane zamówienia: uchwyty

Rysunki wymiarowe
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Rysunek 82: Zestaw do mocowania 1a

Wszystkie wymiary w mm.
1 Oś obrotowa lustra
2 Płaszczyzna skanowania
3 Zagłębienie na śrubę z łbem stożkowym płaskim M5
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Rysunek 83: Zestaw do mocowania 1b

Wszystkie wymiary w mm.
1 Oś obrotowa lustra
2 Płaszczyzna skanowania
3 Zagłębienie na śrubę z łbem stożkowym płaskim M5
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Rysunek 84: Zestaw do mocowania 2a

Wszystkie wymiary w mm.
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1 Oś obrotowa lustra
2 Płaszczyzna skanowania

16.2 Elementy przyłączeniowe

Artykuł Oznaczenie Numer katalo‐
gowy

Przewód podłączeniowy M12, 8-pinowy, nieekranowany

Złącze żeńskie (proste), przewód 2 m, nieza‐
kończony wtykiem

DOL-1208G02MD25KM1 2079314

Złącze żeńskie (proste), przewód 5 m, nieza‐
kończony wtykiem

DOL-1208G05MD25KM1 2079315

Złącze żeńskie (proste), przewód 10 m, nieza‐
kończony wtykiem

DOL-1208G10MD25KM1 2079316

Przewód konfiguracyjny

Wtyk USB Mini-B, przewód 3 m, wtyk USB-A 6042517

Zasilacz sieciowy

Wyjście 24 V DC, 50 W (2,1 A), zasilanie elektryczne klasa NEC 2, SELV,
PELV, wejście 120 V … 240 V AC

7028789

Wyjście 24 V DC, 95 W (3,9 A), zasilanie elektryczne klasa NEC 2, SELV,
PELV, wejście 100 V …  V/220 V … 240 V AC

7028790

Tabela 32: Dane zamówienia: elementy przyłączeniowe

16.3 Przyrząd do ustawiania położenia

Artykuł Oznaczenie Numer katalo‐
gowy

Wykrywacz skanera LS-80L 6020756

16.4 Środek czyszczący

Artykuł Numer artykułu

Antystatyczny środek czyszczący 5600006

Szmatka do czyszczenia elementów optycznych 4003353
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17 Glosariusz

Blokada ponownego uru‐
chomienia

Blokada ponownego uruchomienia zapobiega automatycznemu
uruchomieniu maszyny, np. jeżeli w czasie pracy maszyny zadzia‐
łało jedno z urządzeń ochronnych lub po zmianie trybu pracy
maszyny.

Blokadę ponownego uruchomienia można zrealizować za pomocą
urządzenia ochronnego lub sterownika bezpieczeństwa.

Przed ponownym uruchomieniem maszyny należy wydać polecenie
zresetowania urządzenia ochronnego, np. przyciskiem reset.

Czas odpowiedzi Czas odpowiedzi urządzenia ochronnego to maksymalny czas od
wystąpieniem zdarzenia, powodującego aktywowanie czujnika, do
udostępnienia sygnału wyłączenia w interfejsie urządzenia ochron‐
nego (np. stan WYŁĄCZONY pary OSSD).

Monitorowanie urządzeń
zewnętrznych

Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) kontroluje stan
styczników podłączonych za urządzeniem.

Warunkiem zastosowania funkcji monitorowania urządzeń zew‐
nętrznych (EDM) jest to, aby do wyłączania maszyny stosowane
były styczniki o wymuszonym prowadzeniu. Gdy zestyki pomocni‐
cze styczników o wymuszonym prowadzeniu są podłączone do
monitorowania urządzeń zewnętrznych (EDM), funkcja ta kontro‐
luje, czy styczniki opadają w momencie wyłączenia urządzeń prze‐
łączających sygnał wyjściowy (OSSD).

Niebezpieczny stan Stan maszyny lub instalacji, który może spowodować obrażenia
ciała. Urządzenia ochronne, jeśli są stosowane zgodnie z przezna‐
czeniem, zapobiegają temu zagrożeniu.

Na ilustracjach tej instrukcji niebezpieczny stan maszyny jest
zawsze przedstawiony jako ruch części maszyny. W praktyce mogą
występować różne niebezpieczne stany, np.:

• ruchy maszyny

• części znajdujące się pod napięciem

• widzialne lub niewidzialne promieniowanie

• połączenie kilku zagrożeń.

OSSD Urządzenie przełączające sygnał wyjściowy: wyjście sygnału urzą‐
dzenia ochronnego, używane do wyłączenia niebezpiecznego
ruchu.

OSSD jest wyjściem przełączającym związanym z bezpieczeń‐
stwem. Każde OSSD jest okresowo sprawdzane pod kątem prawid‐
łowego działania. OSSD są zawsze załączane parami i z uwagi na
bezpieczeństwo muszą być analizowane dwukanałowo. Dwa
OSSD, które są wspólnie załączane i analizowane, tworzą parę
OSSD.

Pole detekcji konturu Pole detekcji konturu monitoruje kontur otoczenia. Laserowy ska‐
ner bezpieczeństwa zmienia stan wszystkich odpowiednich wyjść
bezpieczeństwa na WYŁĄCZONY, jeśli kontur nie jest zgodny
z ustawionymi wartościami zadanymi, ponieważ np. klapa lub
drzwi są otwarte.

Pole konturu referencyj‐
nego

Pole konturu referencyjnego monitoruje kontur otoczenia. Lase‐
rowy skaner bezpieczeństwa zmienia stan wszystkich wyjść bez‐
pieczeństwa na WYŁĄCZONY, jeśli kontur nie jest zgodny z ustawio‐
nymi wartościami zadanymi, ponieważ np. uległo zmianie położe‐
nie montażowe laserowego skanera bezpieczeństwa.

Normy krajowe i międzynarodowe wymagają lub zalecają monitoro‐
wanie konturu referencyjnego, gdy laserowy skaner bezpieczeń‐
stwa jest używany w trybie pionowym do zabezpieczenia miejsc
niebezpiecznych lub zabezpieczenia dostępu.
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Pole ochronne Pole ochronne zabezpiecza obszar zagrożenia maszyny lub
pojazdu. Gdy elektroczułe wyposażenie ochronne wykryje obiekt
w polu ochronnym, zmienia stan odpowiednich wyjść bezpieczeń‐
stwa na WYŁĄCZONY. Elementy sterujące podłączone za urządze‐
niem mogą wykorzystać ten sygnał do zakończenia niebezpiecz‐
nego stanu, np. zatrzymania maszyny lub pojazdu.

W zależności od aplikacji wymagane jest poziome lub pionowe
pole ochronne. W zależności od potrzeb elektroczułe wyposażenie
ochronne można zamontować w poziomie lub w pionie.

Pole ostrzegawcze Pole ostrzegawcze monitoruje większe obszary niż pole ochronne.
Za pomocą pola ostrzegawczego można wyzwolić zwykłe funkcje
przełączające. W przypadku zbliżenia się człowieka można włączyć
lampkę ostrzegawczą lub wygenerować sygnał akustyczny, zanim
człowiek przekroczy pole ochronne.

Zabronione jest użycie pola ostrzegawczego do zadań związanych
z bezpieczeństwem.

Przypadek monitorowania Przypadek monitorowania sygnalizuje laserowemu skanerowi bez‐
pieczeństwa stan maszyny. Laserowy skaner bezpieczeństwa akty‐
wuje zestaw pól, który jest przyporządkowany do przypadku moni‐
torowania i tym samym do określonego stanu maszyny.

Jeśli maszyna osiąga np. różne stany robocze, każdemu stanowi
roboczemu można przyporządkować przypadek monitorowania.
Laserowy skaner bezpieczeństwa otrzymuje za pośrednictwem
wejść sterujących zdefiniowany sygnał dla aktualnego stanu robo‐
czego. W przypadku zmiany sygnału laserowy skaner bezpieczeń‐
stwa jest przełączany z przypadku monitorowania na przypadek
monitorowania przyporządkowany do nowego sygnału (i tym
samym do stanu roboczego). Z reguły każdemu przypadkowi moni‐
torowania jest przyporządkowany zestaw pól.

Resetowanie Jeśli jedno z urządzeń ochronnych wyda polecenie zatrzymania,
wówczas stan zatrzymany musi być zachowany, aż zostanie użyte
urządzenie do resetowania i w kolejnym kroku maszyna będzie
mogła zostać ponownie uruchomiona.

Reset powoduje ponowne przełączenie urządzenia ochronnego do
stanu monitorowania, gdy użytkownik wyda polecenie zatrzymania.
Reset powoduje również zakończenie blokady rozruchu lub blo‐
kady ponownego uruchomienia urządzenia ochronnego. Umożliwia
to ponowne uruchomienie maszyny w kolejnym kroku.

Wykonanie resetu jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie funkcje
bezpieczeństwa i urządzenia ochronne są sprawne.

Reset urządzenia ochronnego nie może inicjować ruchu lub nie‐
bezpiecznej sytuacji. Po wykonaniu resetu uruchomienie maszyny
jest możliwe tylko za pomocą osobnego polecenia uruchomienia.

• Ręczny reset jest przeprowadzany za pomocą osobnego,
obsługiwanego ręcznie urządzenia, np. przycisku reset.

• Automatyczny reset za pomocą urządzenia ochronnego jest
dozwolony tylko w szczególnym przypadku, jeśli spełniony
jest jeden z poniższych warunków:

° Nie jest możliwa sytuacja, w której ludzie przebywają
w obszarze zagrożenia, a urządzenie ochronne nie
zadziała.

° Należy zapewnić, że podczas resetu i po wykonaniu
resetu nikt nie będzie przebywał w obszarze zagroże‐
nia.

Uniwersalne wejście/
wyjście

Uniwersalne wejście/wyjście może być skonfigurowane jako wejś‐
cie uniwersalne lub jako wyjście uniwersalne.
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Wejście sterujące Wejście sterujące odbiera sygnały, np. z maszyny lub ze sterow‐
nika. W ten sposób urządzenie ochronne otrzymuje informacje
o warunkach maszyny, np. podczas zmiany trybu pracy. Jeśli urzą‐
dzenie ochronne jest odpowiednio skonfigurowane, aktywuje inny
przypadek monitorowania.

Informacje muszą być przesyłane w sposób niezawodny. W tym
celu stosowane są z reguły dwa osobne kanały.

Wejście sterujące może być statycznym wejściem sterującym lub
dynamicznym wejściem sterującym.

Wejście uniwersalne Wejście uniwersalne można wykorzystać do resetowania, monito‐
rowania urządzeń zewnętrznych, trybu czuwania lub ponownego
uruchomienia urządzenia ochronnego. Jeśli tryb czuwania jest
aktywowany za pomocą wejścia uniwersalnego, zabronione jest
użycie trybu czuwania dla funkcji związanych z bezpieczeństwem.
Wejść uniwersalnych można używać parami jako statycznego wejś‐
cia sterującego.

Wyjście uniwersalne Wyjście uniwersalne, w zależności od konfiguracji, wysyła sygnał,
np. jeśli konieczne jest naciśnięcie przycisku reset lub gdy osłona
układu optycznego jest zabrudzona. Zabronione jest użycie wyjścia
uniwersalnego dla funkcji związanych z bezpieczeństwem.

Zestaw pól Zestaw pól składa się z co najmniej jednego pola. Pola zestawu
pól są monitorowane symultanicznie.

Zestaw pól może zawierać różne rodzaje pól.

Typowym zastosowaniem jest użycie pola ostrzegawczego z jed‐
nym lub większą liczbą pól ostrzegawczych: jeśli pojazd zbliży się
do człowieka, pole ostrzegawcze generuje sygnał optyczny lub
akustyczny. Jeśli człowiek na to nie zareaguje i pojazd nadal się
zbliża, laserowy skaner bezpieczeństwa wykryje obiekt w polu
ochronnym i zmieni stan odpowiednich wyjść bezpieczeństwa na
WYŁĄCZONY. Pojazd zatrzyma się przed dotarciem do człowieka.
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18 Załącznik

18.1 Zgodność z dyrektywami UE

Deklaracja zgodności UE (wyciąg)

Niżej podpisany, reprezentujący wymienionego poniżej producenta, oświadcza niniej‐
szym, że wyrób jest zgodny z postanowieniami podanej/podanych poniżej dyrektyw(y)
UE (wraz z odnośnymi poprawkami) oraz że za podstawę wzięto odpowiednie normy
i/lub specyfikacje techniczne.

Pełna deklaracja zgodności UE do pobrania

Deklaracja zgodności UE oraz aktualną instrukcję obsługi urządzenia ochronnego,
należy wprowadzić numer artykułu w polu wyszukiwania na stronie www.sick.com
(numer artykułu: patrz dane na tabliczce znamionowej w polu „Ident. no.”).
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18.2 Lista kontrolna pierwszego uruchomienia i kolejnego uruchomienia

Lista kontrolna dla producenta/firmy odpowiadającej za wyposażenie dotycząca insta‐
lacji bezkontaktowych urządzeń zabezpieczających (BUZ)

Dane dotyczące wymienionych niżej punktów muszą występować przynajmniej przy
pierwszym uruchomieniu, jednakże w zależności od konkretnej aplikacji, której wymaga‐
nia zostały sprawdzone przez producenta/dostawcę wyposażenia.

Należy zachować tę listę kontrolną lub przechowywać wraz z dokumentacją maszyny,
aby można było z niej skorzystać podczas okresowych kontroli.

Niniejsza lista kontrolna nie zastępuje pierwszego uruchomienia oraz regularnych kon‐
troli wykonywanych przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach.

Czy podstawą wymagań bezpieczeństwa, do których się stosowano, są obowiązujące posta‐
nowienia dyrektyw i norm dotyczących maszyny?

Tak ⃞ Nie ⃞

Czy zastosowane dyrektywy i normy są wyszczególnione w deklaracji zgodności? Tak ⃞ Nie ⃞

Czy urządzenie zabezpieczające jest zgodne z wymaganą specyfikacją PL/SILCL i PFHd
według normy EN ISO 13849-1/EN 62061 i żądanym typem według normy EN 61496-1?

Tak ⃞ Nie ⃞

Czy dostęp/sięgnięcie do obszaru/miejsca zagrożenia możliwe jest tylko przez pole
ochronne bezkontaktowego urządzenia zabezpieczającego?

Tak ⃞ Nie ⃞

Czy zostały podjęte środki, które uniemożliwiają lub kontrolują niechronione przebywanie
w strefie zagrożenia przy zamontowanym zabezpieczeniu strefy/miejsca zagrożenia
(mechaniczna osłona zapobiegająca wejściu za urządzenie zabezpieczającej) lub kontrolują
przebywanie w tej strefie (urządzenia ochronne) i czy te środki są zabezpieczone przed usu‐
nięciem lub zablokowane?

Tak ⃞ Nie ⃞

Czy zastosowano dodatkowe osłony mechaniczne uniemożliwiające ominięcie urządzenia
zabezpieczającego z góry, z dołu i z boku i czy są one zabezpieczone przed manipulacją?

Tak ⃞ Nie ⃞

Czy został zmierzony maksymalny czas zatrzymania i/lub dobiegu maszyny i czy jest on
właściwie udokumentowany i podany w formie informacji na maszynie i/lub w dokumentacji
maszyny?

Tak ⃞ Nie ⃞

Czy zachowana jest wymagana odległość bezpieczeństwa bezkontaktowego urządzenia
zabezpieczającego od najbliższego miejsca zagrożenia?

Tak ⃞ Nie ⃞

Czy bezkontaktowe urządzenia zabezpieczające zostały prawidłowo zamocowane i po wyre‐
gulowaniu zabezpieczone przed przemieszczeniem?

Tak ⃞ Nie ⃞

Czy zastosowano wymagane środki zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym (klasa
ochrony)?

Tak ⃞ Nie ⃞

Czy istnieje przycisk do resetu urządzenia zabezpieczającego lub restartu maszyny i czy jest
on zainstalowany zgodnie z przepisami?

Tak ⃞ Nie ⃞

Czy wyjścia OSSD bezkontaktowego urządzenia zabezpieczającego są połączone zgodnie
z wymaganą specyfikacją PL/SILCL według normy EN ISO 13849-1/EN 62061 i czy to połą‐
czenie odpowiada schematom?

Tak ⃞ Nie ⃞

Czy funkcja ochronna została sprawdzona według wskazówek dotyczących przeprowadza‐
nia kontroli, podanych w niniejszej dokumentacji?

Tak ⃞ Nie ⃞

Czy w każdym możliwym do wyboru trybie pracy podane funkcje ochronne są skuteczne? Tak ⃞ Nie ⃞

Czy elementy przełączające, sterowane przez bezkontaktowe urządzenie zabezpieczające,
są kontrolowane, np. styczniki, zawory?

Tak ⃞ Nie ⃞

Czy bezkontaktowe urządzenie zabezpieczające jest skuteczne przez cały czas trwania nie‐
bezpiecznego stanu maszyny?

Tak ⃞ Nie ⃞

Czy podczas wyłączenia lub rozłączenia bezkontaktowego urządzenia zabezpieczającego,
jak również przy przełączaniu trybu pracy albo przełączaniu na inne urządzenie zabezpie‐
czające, zainicjowany niebezpieczny stan maszyny zostaje zatrzymany?

Tak ⃞ Nie ⃞

Czy tabliczka informująca operatora o obowiązku codziennej kontroli jest umieszczona
w dobrze widocznym miejscu?

Tak ⃞ Nie ⃞
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18.3 Sposoby montażu zapewniające ochronę przed wpływem systemów znajdujących
się w bliskiej odległości

W celu zapewniania szczególnie wysokiej dostępności eksploatacyjnej należy wybrać
odpowiedni sposób montażu. W wielu przypadkach można skorzystać z poniższych przy‐
kładów.

WSKAZÓWKA
Przy wyborze sposobu montażu należy zawsze przestrzegać normy ISO 13855.

Montaż więcej niż jednego laserowego skanera bezpieczeństwa równolegle z przesu‐
nięciem

≥ 100 mm

Rysunek 85: Montaż dwóch laserowych skanerów bezpieczeństwa z osłoną układu optycznego
skierowaną do góry
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≥ 100 mm

Rysunek 86: Montaż dwóch laserowych skanerów bezpieczeństwa z osłoną układu optycznego
skierowaną w dół

Zaletą poniższego sposobu montażu jest to, że oba laserowe skanery bezpieczeństwa
mogą być zamontowane na podobnej wysokości. Mimo to płaszczyzny skanowania znaj‐
dują się w odpowiedniej odległości.

≥ 100 mm

Rysunek 87: Montaż górnego laserowego skanera bezpieczeństwa z osłoną układu optycznego
skierowaną do góry i montaż dolnego laserowego skanera bezpieczeństwa z osłoną układu
optycznego skierowaną w dół
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≥ 100 mm

Rysunek 88: Montaż górnego laserowego skanera bezpieczeństwa z osłoną układu optycznego
skierowaną w dół i montaż dolnego laserowego skanera bezpieczeństwa z osłoną układu optycz‐
nego skierowaną do góry

Montaż więcej niż jednego laserowego skanera bezpieczeństwa na krzyż

Gdy leżące naprzeciwko laserowe skanery bezpieczeństwa są przechylane względem
siebie, oba laserowe skanery bezpieczeństwa muszą być przechylone do góry. (W przy‐
padku montażu do góry nogami oba laserowe skanery bezpieczeństwa muszą być prze‐
chylone w dół).

Zawsze należy zwrócić uwagę, czy pole ochronne w każdym miejscu znajduje się na pra‐
widłowej wysokości. Zapobiega to przejściu pod i nad urządzeniem ochronnym oraz
gwarantuje, że ustawiona rozdzielczość jest odpowiednia dla danej wysokości montażo‐
wej.

≥ 2°

Rysunek 89: Montaż dwóch laserowych skanerów bezpieczeństwa ustawionych naprzeciwko sie‐
bie
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Gdy leżące obok siebie laserowe skanery bezpieczeństwa są przechylane względem sie‐
bie, laserowe skanery bezpieczeństwa mogą być przechylone do góry lub na dół.

Zawsze należy zwrócić uwagę, czy pole ochronne w każdym miejscu znajduje się na pra‐
widłowej wysokości. Zapobiega to przejściu pod i nad urządzeniem ochronnym oraz
gwarantuje, że ustawiona rozdzielczość jest odpowiednia dla danej wysokości montażo‐
wej.

≥ 2°

Rysunek 90: Montaż dwóch laserowych skanerów bezpieczeństwa obok siebie
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Phone +972-4-6881000
E-Mail  info@sick-sensors.com

Italy
Phone +39 02 27 43 41
E-Mail  info@sick.it

Japan
Phone +81 (0)3 5309 2112
E-Mail  support@sick.jp

Malaysia
Phone +603 808070425
E-Mail  enquiry.my@sick.com

Netherlands
Phone +31 (0)30 229 25 44
E-Mail  info@sick.nl

New Zealand 
Phone +64 9 415 0459
 0800 222 278 – tollfree
E-Mail sales@sick.co.nz

Norway 
Phone +47 67 81 50 00
E-Mail  sick@sick.no

Poland
Phone +48 22 837 40 50
E-Mail  info@sick.pl

Romania
Phone +40 356 171 120 
E-Mail office@sick.ro

Russia
Phone +7-495-775-05-30
E-Mail  info@sick.ru

Singapore
Phone +65 6744 3732
E-Mail  sales.gsg@sick.com
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Phone +421 482 901201
E-Mail  mail@sick-sk.sk

Slovenia
Phone +386 (0)1-47 69 990
E-Mail  office@sick.si

South Africa
Phone +27 11 472 3733
E-Mail info@sickautomation.co.za

South Korea
Phone +82 2 786 6321
E-Mail  info@sickkorea.net

Spain
Phone +34 93 480 31 00
E-Mail  info@sick.es

Sweden
Phone +46 10 110 10 00
E-Mail  info@sick.se

Switzerland
Phone +41 41 619 29 39
E-Mail  contact@sick.ch

Taiwan
Phone +886 2 2375-6288
E-Mail  sales@sick.com.tw

Thailand
Phone +66 2645 0009
E-Mail  tawiwat@sicksgp.com.sg

Turkey
Phone +90 (216) 528 50 00
E-Mail  info@sick.com.tr

United Arab Emirates
Phone +971 (0) 4 88 65 878
E-Mail  info@sick.ae

USA/Mexico
Phone +1(952) 941-6780
 1 (800) 325-7425 – tollfree
E-Mail  info@sick.com

Vietnam
Phone +84 8 62920204
E-Mail  Ngo.Duy.Linh@sicksgp.com.sg
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