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ULVT BLVT  (z funkcjami maskowania)

Muting, praca skokowa...z zabezpieczajåcymi przyrzådami                        
             prze¬åczajåcymi do wyboru

Fiessler Elektronik       Kastellstr. 9
D 73734 Esslingen

ULVTK / BLVTK  (kaskadowanie kratek ∂wietlnych)
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Typ: ULSG 230V

TÜV Rheinland
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Schaltgerät BWS Typ 4
Switching unit ESPE Type 4
Boîtier de commande ESPS Type 4

Kastellstr.9   73734 Esslingen
Tel. 0711/ 91 96 970

Achtung Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! 
Attention Turn off the supply voltage ! 
Attention   Couper l'alimentation !

Nr./Baujahr No./year of construction No./année de fabrication .................................
Ansprechzeit response time  temps de réponse 20 mS
Temp. temp.    temp.  -10… + 55 °C
Schutzart enclosure rating degré de protection IP 20
Versorgung  supply voltage tension d'alimentation 230 VAC -15% +10 %, 50Hz
Kontaktbel.   contact max. charge contact maxi. 2 A,  250 VACMade  in  Germany
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Schaltgerät BWS Typ 4
Switching unit ESPE Type 4
Boîtier de commande ESPS Type 4

Nr./Baujahr
Ansprechzeit
Temp.
Schutzart
Versorgung
Kontaktbel.

Kastellstr.9   73734 Esslingen
Tel. 0711/ 91 96 97-0

LSUW NSR 3-1 K

No./year of construction 
response time 
temp.
enclosure rating 
supply voltage 
contact max

No./année de fabrication
temps de réponse
temp.
degré de protection
tension d'alimentation
charge contact maxi.

.................................
30 mS
-10… + 55 °C
IP 20
230 VAC -15% +10 %, 50Hz
2 A,  250 VAC

Netz tension
power

LS Frei BS libre
LC free

output  interupted
sortie interrompueAusgang unterbrochen
output free
sortie libreAusgang frei

interdiction de redémarrage
restart interlock Wiederanlaufsperre

LS unterbrochen BS interrompue
LC interrupted

Made  in  Germany

TÜV Rheinland

AA
AA
AA

TÜV Rheinland

Achtung Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! 
Attention Turn off the supply voltage ! 
Attention   Couper l'alimentation !

11 142 653 41 1715 20 21 22 D7 9 1210 B CA

Schaltgerät BWS Typ 4
Switching unit ESPE Type 4
Boîtier de commande ESPS Type 4

Nr./Baujahr  

Ansprechzeit
Temp.

Schutzart
Versorgung

Kontaktbel.

Kastellstr.9   73734 Esslingen

Tel. 0711/ 91 96 97-0

LSUW N1 Mut ing K

No./year of construction 

response time 
temp.

enclosure rating 
supply voltage 

contact max

No./année de fabrication

temps de réponse
temp.

degré de protection
tension d'alimentation

charge contact maxi.

Netz tension
power

LS Frei
BS libre

LC free

output free
sortie libre

Ausgang frei
interdiction de redémarrage

restart interlock Wiederanlaufsperre

LS unterbrochen 
BS interrompue

LC interrupted

Made  in  Germany

TÜV Rheinland

.................................

30 mS
-10… + 55 °C

IP 20
230 VAC -15% +10 %, 50Hz

2 A,  250 VAC

LC muted
BS desaktiveéLS gebrückt

Achtung  Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten
Attention  Turn off the supply voltage ! 

Attention     Couper l'alimentation !
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Od ponad 40 lat 

       jeste∂my specjalistami w obszarze optoelektroniki.            

             Nasze do∂wiadczenia stanowi Paµstwa zysk.           

Prosimy  podaç nam swoje problemy, ch™tnie je skonsultujemy
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Skaner laserowy Jednopromieniowe bariery
∂wietlne o du†ym zasi™gu

(do 150 m)

Zabezpieczenie prasy
kraw™dziowej AKAS 

Maty pod¬ogowe
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Rozrø†nianie pomi™dzy
cz¬owiekiem i maszynå za

pomocå funkcji Muting

Fiessler Elektronik GmbH & Co.KG
Kastellstr. 9 
D-73734 Esslingen

Telefon: ++49(0)711-91 96 97-0

Fax: ++49(0)711-91 96 97-50

Email: info@fiessler.de

Internet: www.fiessler.de
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MUTINGLAMPE

Palette

Trøj- i wi™cej promieniowa
kratka ∂wietlna o zasi™gu  

do 60 m

Dwupromieniowa kratka
∂wietlna z zespo¬em nadajnika/
odbiornika oraz zwierciad¬em
zwrotnym, o zasi™gu do 10 m

Muting wyj∂ciowy.      
Rozrø†nianie pomi™dzy
cz¬owiekiem i maszynå

Dwupromieniowa kratka
∂wietlna o zasi™gu do 60 m

Muting krzy†owy.
Rozrø†nianie pomi™dzy

cz¬owiekiem i materia¬em/
maszynå

Roboter

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
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MUTINGLAMPE

Palette
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Wszystkie wskazøwki bezpieczeµstwa zosta¬y oznaczone tym symbolem i muszå byç szczegølnie
przestrzegane!

1.1 Warunki wykorzystywania zabezpieczajåcych kurtyn ∂wietlnych:

Firma Fiessler Elektronik przeprowadza na †yczenie klienta pierwszy odbiør oraz corocznå kontrol™. Dodatkowo przeprowadzane b™då w regu-
larnych odst™pach czasu seminaria szkoleniowe klientøw odno∂nie przeprowadzania kontroli rocznych.
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1  Wskazøwki bezpieczeµstwa prosimy bezwzgl™dnie przestrzegaç

BA - ULVT / BLVT  Doku Nr. 1005 Stand 07.02.06

- Nale†y z koniecznå skuteczno∂ciå‚ zapobiegaç niezamierzonemu
powtarzaniu si™ niebezpiecznego ruchu.

- Kategoria bezpieczeµstwa  (typ 4), zabezpieczajåcej przed
wypadkami kurtyny ∂wietlnej powinna odpowiadaç przynajmniej 
kategorii bezpieczeµstwa sterowania maszyny.

- Odbiør:
Odbiør monta†u oraz kontrola powinny byç realizowane przez
osob™ o odpowiednich kompetencjach i wiedzy ktøra zosta¬a 
postawiona do dyspozycji przez dostawc™ maszyny i BWS.

- Kontrola coroczna:
U†ytkownik powinien zapewniç wyznaczenie kompetentnej osoby
do corocznego skontrolowania kurtyny ∂wietlnej i jej powiåzania
z maszynå. Takå osobå mo†e byç, mi™dzy innymi, pracownik pro-
ducenta kurtyny ∂wietlnej, a tak†e pracownik u†ytkownika.

- Odst™p bezpieczeµstwa pomi™dzy polem zabezpieczajåcym a
miejscem zagro†enia musi byç tak du†y, aby w przypadku wtarg-
ni™cia do tego pola nie mo†na by¬o dotrzeç do miejsca zagro†enia,
zanim zagra†ajåcy ruch zostanie przerwany lub zakoµczony.

- Dost™p do miejsca zagro†enia  mo†e nast™powaç tylko
poprzez pole zabezpieczajåce (nie mo†e istnieç mo†liwo∂ç si™ga-
nia pod polem, wzgl™dnie jego omini™cie).

- Przekraczanie kurtyny ∂wietlnej  mo†e byç mo†liwe jedynie
w takim przypadku, kiedy przerwanie kurtyny ∂wietlnej spowoduje
zadzia¬anie  blokady ponownego uruchomienia.
Nowa komenda wyzwalajåca nast™pny niebezpieczny ruch maszy-
ny mo†e byç wydana tylko za pomocå przycisku potwierdzenia. 
Nie mo†e istnieç mo†liwo∂ç naci∂ni™cia tego przycisku z obszaru
zagro†enia, dlatego musi on znajdowaç si™ w miejscu, ktøre jest
dobrze widoczne z obszaru, do ktørego wolno wkraczaç.

- Musi istnieç mo†liwo∂ç zakoµczenia, za pomocå funkcji czujnika
zagra†ajåcego stanu maszyny.

Bezpieczne funkcjonowanie ca¬ej instalacji zagwarantowane jest tylko w przypadku przestrzegania
niniejszej instrukcji obs¬ugi oraz odpowiednich przepisøw o zapobieganiu wypadkom.
Niniejsza instrukcja stanowi element sk¬adowy kurtyny ∂wietlnej i musi byç przechowywana na
miejscu kurtyny ∂wietlnej.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji obs¬ugi muszå byç bezwzgl™dnie przestrzegane.              
Omawiana  instrukcja udost™pnia u†ytkownikowi wa†ne informacje odno∂nie fachowego wykorzystywania  zabezpieczajåcych kurtyn
∂wietlnych ULVT / BLVT.                

Przy wykorzystywaniu zabezpieczajåcych kurtyn ∂wietlnych muszå byç przestrzegane aktualnie obowiåzujåce
normy i wytyczne! (Na ten temat informacji udzielajå miejscowe urz™dy lub stowarzyszenia  federalne). Ponadto przestrzegaç nale†y
røwnie†  innych odpowiednich postanowieµ i przepisøw stowarzyszeµ federalnych.

Personel wykwalifikowany:  Monta†, uruchomienie i konserwacj™ mo†e przeprowadzaç wy¬åcznie personel wykwalifikowany.

Wskazanie zagro†eµ: Podczas eksploatowania maszyny z zabezpieczajåcymi kurtynami ∂wietlnymi nale†y zapewniç, aby przed uru-
chomieniem nikt nie znajdowa¬ si™ w strefie zagro†enia. Do maszyny przyczepiç nale†y odpowiedniå tablic™ ze wskazaniem zagro†enia.

Kurtyny ∂wietlne nie zabezpieczajå przd fruwajåcymi przedmiotami, jakie mogå powstaç wskutek dzia¬ania maszyny.                                    
Przy wykorzystywaniu ULVT/BLVT z zewn™trznym przyrzådem prze¬åczajåcym lub innych zdalnych sterowaµ
nale†y zabezpieczyç za pomocå ∂rodkøw eksploatacyjnych lub organizacyjnych, aby przynajmniej raz na 24 godziny nast™powa¬o
wy¬åczenie r™czne lub przetestowanie, celem wykrycia ewentualnych usterek w przyrzådach prze¬åczajåcych i zapobie†enia w ten sposøb
gromadzenia si™ tych usterek.

Uwaga, kontrola codzienna (przynajmniej po 24 godzinach):
Za pomocå pr™ta kontrolnego* nale†y przerwaç kurtyn™ ∂wietlnå od strony nadajnika, od poczåtku do koµca zabezpieczanego pola tak, aby
pole ∂wietlne by¬o zakryte tylko przez tå cz™∂ç. Zielona dioda LED  (†ø¬ta w przypadku pracy z blokadå ponownego uruchomienia) nie powin-
na za∂wieciç pomi™dzy poczåtkiem i koµcem.
* ∂rednica pr™ta kontrolnego odpowiadaç musi zdolno∂ciom wykrywania podanym na tabliczce znamionowej odbiornika

Przy wykorzystywaniu funkcji maskowania BLVT nale†y bezwarunkowo przestrzegaç  dodatkowe wskazøwki  bezpie-
czeµstwa i wszystkie dalsze informacje zawarte w rozdziale 7.

Przy wykorzystywaniu kaskadowych kratek ∂wietlnych nale†y bezwarunkowo przestrzegaç dodatkowe wskazøwki
bezpieczeµstwa i wszystkie dalsze informacje zawarte w rozdziale 8.



Blokada uruchomienia
Po uruchomieniu, wzgl™dnie po przerwie zasilania sieciowego blokada uruchomienia blokuje "zwolnienie".
Zwolnienie wyj∂ç ¬åczåcych mo†liwe jest dopiero poprzez naci∂ni™cie przycisku Start.

Czas zadzia¬ania
Czas od chwili wtargni™cia do pola zabezpieczajåcego do operacji wy¬åczenia.

Maskowanie (Blanking)
Przy maskowaniu naståpi wy¬åczenie dzia¬ania cz™∂ci pola zabezpieczajåcego, celem umo†liwienia wprowadzania do tego pola np.cz™∂ci
przedmiotøw obrabianych lub cz™∂ci maszyny, bez ujemnego wp¬ywu na funkcjonowanie tej maszyny (patrz rozdzia¬ 7 BLVT).

Urzådzenia zabezpieczajåce o dzia¬aniu bezdotykowym  (BWS)
Zabezpieczajåce kurtyny ∂wietlne ULVT / BLVT...stanowiå urzådzenia zabezpieczajåce o dzia¬aniu bezdotykowym (BWS). 
Urzådzenia BWS så znamienne tym, †e w przypadku wtargni™cia do wygenerowanego przez nadajnik i odbiornik  pola zabezpieczajåcego
przerywajå lub  uniemo†liwiajå ruch stanowiåcy zagro†enie.

Rodzaj pracy jednoskokowy (dwuskokowy)
Po jednokrotnej (dwukrotnej) ingerencji maszyna wykonuje automatycznie jednå operacj™ roboczå. a nast™pnie czeka przez maks.30 sekund na
jednokrotnå (dwukrotnå) ingerencj™. Je†eli zostanie przekroczony czas 30 sekund, naståpi uaktywnienie blokady ponownego uruchomienia.

Zasi™g monta†owy     (rys.6/1)

Dopuszczalny minimalny lub maksymalny odst™p pomi™dzy nadajnikiem i odbiornikiem.  Dopuszc-
zalny zasi™g monta†owy podany na odbiorniku ULVT / BLVT.

Wielko∂ç przeszkody  (rys.6/1)

Wielko∂ç przeszkody okre∂la, przy jakiej minimalnej ∂rednicy przeszkody naståpi pewne przerwanie
niebezpiecznego ruchu przez zabezpieczajåcå kurtyn™ ∂wietlnå ...
Nast™pujåce wielko∂ci przeszkody wynikajå z odst™pøw promieni dla kurtyn ∂wietlnych ULVT /
BLVT..

Muting 
Krøtkotrwa¬e, pewne zmostkowanie kurtyn ∂wietlnych ULVT / BLVT zabezpieczajåcych przed wypadkami, podczas ruchu materia¬u, np. wprowa-
dzenia go i wyprowadzenia z gniazda obrøbkowego czy z magazynu o wysokich rega¬ach. Nast™puje przy tym bezb¬™dne odrø†nienie cz¬owieka
od przep¬ywu materia¬u.

Droga dobiegu (rys. 6/2)

Odcinek ruchu powodujåcego zagro†enie, jaki naståpi jeszcze po wy¬åczeniu tego ruchu              
(np.droga suwaka, droga punktu na powierzchni walca).

Czas dobiegu
Czas trwania dobiegu.

Wysoko∂ç pola zabezpieczajåcego (rys. 6/1)

Wysoko∂ç pola, jakie zostanie wygenerowane przez nadajnik i odbiornik.

Praca zabezpieczona 
W przypadku przerwania pola zabezpieczajåcego naståpi zablokowanie wyj∂ç ¬åczåcych; 
po ponownym zwolnieniu pola zabezpieczajåcego, nast™puje samoczynne zwolnienie wyj∂ç ¬åczåcych

Samokontrola 
Samoczynna reakcja bezdotykowego urzådzenia zabezpieczajåcego w przypadku usterki wewn™trznej.

Odst™p bezpieczeµstwa (rys. 6/2)

Konieczny dla ochrony przed urazami minimalny odst™p pomi™dzy zabezpieczajåcå kurtynå ∂wietlnå oraz po¬o†onego najbli†ej miejsca
zagro†enia. Dla ustalenia minimalnego odst™pu bezpieczeµstwa wykorzystaç nale†y wzory norm C, specyficznych dla maszyn lub
obowiåzujåcych jeszcze ciågle wytycznych ZH.
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min./maks. zasi™g monta†owy 0,3 m / 7 m 0,3 m / 24 m

min. wielko∂ç przeszkody 14 mm 30 mm 

min./maks.wys.pola zabezpieczajåcego 100 mm / 1900 mm 100 mm / 3000 mm

S
Nachlaufweg
der Maschine

2  Wyja∂nienie poj™ç
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rys. 6/2:  Odst™p bezpieczeµstwa, droga dobiegu maszyny

rys. 6/1 Zasi™g monta†owy, wielko∂ç przeszkody,                           
               wysoko∂ç pola zabezpieczajåcego
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Tabela 6/1a Zasi™g monta†owy, wielko∂ç przeszkody, wysoko∂ç pola zabezpieczajåcego

droga
dobiegu
maszyny



Kategoria bezpieczeµstwa 4
Zabezpieczajåce kurtyny ∂wietlne ULVT/ BLVT... nale†å do kategorii bezpieczeµstwa 4, stosownie do  EN 954-1 oraz IEC 61496, wzgl™dnie       
EN 61496.
Urzådzenia kategorii bezpieczeµstwa 4 stanowiå samo nadzorujåce, bezdotykowe urzådzenia zabezpieczajåce (BWS-S) i stanowiå najwy†szå
klas™ w∂rød bezdotykowych urzådzeµ zabezpieczajåcych.

Odst™p promieni
Odst™p pomi™dzy pojedynczymi ∂rodkami soczewek okre∂lany jest w przypadku kurtyn ∂wietlnych ULVT/ BLVT, jako odst™p promieni.
Kurtyny ∂wietlne ULVT/ BLVT... dostarczane så rastrem soczewkowym 7,5 mm i 14 mm.

Kontrola zaworowa lub stycznikowa
Przed ka†dym zwolnieniem wyj∂ç ¬åczåcych kontrola stycznikowa sprawdza, czy pod¬åczone cz¬ony ¬åczåce (przekaΩniki,styczniki lub zawory)
zosta¬y zwolnione. Tylko w takim przypadku mo†liwe jest ponowne zwolnienie wyj∂ç ¬åczåcych. W ten sposøb zapobiege si™ awarii cz¬onøw
wy¬åczajåcych (przekaΩnikøw,stycznikøw lub zaworøw) ruch stwarzajåcy zagro†enie.

Blokada ponownego uruchomienia 
Blokada ponownego uruchomienia uniemo†liwia automatycznie zwolnienie wyj∂ç ¬åczåcych po przerwaniu i ponownym zwolnieniu pola
zabezpieczajåcego  (np. w przypadku przekroczenia tego pola).

7
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rys. 8/1  Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych rys. 8/2  Zabezpieczenie obszaru rys. 8/3  Zabezpieczenie obszarøw dost™pu

3  Opis systemu - Cechy charakterystyczne i obszary zastosowania

rys. 8/4  Zabezpieczenie obszarøw dost™pu za pomocå           
              zwierciade¬ zwrotnych
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rys. 8/5 Funkcje maskowania
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rys. 8/6  Zabezpieczenie dost™pu z Muting

3.2 Obszary zastosowania Zabezpieczajåce kurtyny ∂wietlne
ULVT zosta¬y wykoncypowane dla zabezpieczenia miejsc nie-
bezpiecznych, obszarøw oraz jako zabezpieczenie dost™pu.

Ochrona palcøw, råk lub cia¬a, np. w przypadku:

- pras do obrøbki metalu, drewna, tworzyw sztucznych, gumy, skøry,
szk¬a

- pras filtracyjnych

- kraw™dziarek i gi™tarek

- wtryskarek

- centrøw obrøbkowych i pras do zgrzewania

- automatøw uzbrajajåcych

- robotøw

- maszyn do paletowania

Za pomocå  zwierciade¬ odchylajåcych  mo†na poprowadziç 
pole zabezpieczajåce z omini™ciem miejsca zagro†enia tak, aby by¬o
mo†liwe zabezpieczenia wielostronne

Muting  i praca skokowa mogå byç realizowane za pomocå
przyrzådøw prze¬åczajåcych opcje (patrz rozdzia¬ 9)

3.1 Cechy charakterystyczne. Zabezpieczajåce kurtyny
∂wietlne ULVT / BLVT
wykazujå nast™pujåce cechy: 

- Kategori™ bezpieczeµstwa 4, 
EN 954-1 i IEC 61496 cz™∂ç 1 + cz™∂ç 2 wzgl™dnie EN 61496

- Kontrola stycznikowa i blokada ponownego ruchu
zintegrowane, uruchamiane prze¬åczniki

- Mo†liwo∂ç bezpo∂redniego pod¬åczania
stycznikøw/zaworøw
Zdolno∂ç ¬åczenia 0,5A/24V

- Odst™py promieni:  7,5  mm, 14 mm, 100 mm, 200 mm, 300 mm,
400 mm und 500 mm

- Szeroko∂ci pola zabezpieczajåcego (zakres):                        
7 m, 24m und 60 m

- Wysoko∂ci pola zabezpieczajåcego:                                       
100 mm - 1900 mm  przy  2 do  247 promieniach

- Krøtkie czasy reakcji: 5 ms do 37  ms, zale†nie od d¬ugo∂ci kon-
strukcyjnej mo†liwy najkrøtszy odst™p bezpieczeµstwa

- Wyj∂cia pø¬przewodnikowe  z nadzorowaniem zwarç oraz
zwarç sko∂nych

- 11 funkcji maskowania  (tylko BLVT) 
Maskowanie przeszkød przy zachowaniu pe¬nego bezpieczeµstwa     
- Mo†liwo∂ç kaskadowania, do 3 pøl zabezpieczajåcych mo†na
¬åczyç szeregowo

BA - ULVT / BLVT  Doku Nr. 1005 Stand 07.02.06
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3.3 Struktura i funkcja

Kurtyny ∂wietlne ULVT / BLVT sk¬adajå si™ z dwøch komponentøw: 
nadajnika ∂wiat¬a i o dbiornika. Odleg¬o∂ç pomi™dzy dwoma komponen-
tami oraz wysoko∂ç konstrukcyjna okre∂lajå szeroko∂ç i wysoko∂ç pola
zabezpieczajåcego  (rys. 9/1).

Wskutek budowy modu¬owej uzyskiwaç mo†na wysoko∂ci pola
zabezpieczajåcego w zakresie od 100 mm do 1900 mm w krokach co
100mm.

Nadajnik i odbiornik pracujå synchronicznie, tzn. †e jednocze∂nie ak-
tywny jest tylko jeden promieµ ∂wietlny oraz jeden element odbioru.  
Synchronizacja nast™puje za pomocå pierwszego promienia ∂wietlnego
oraz pierwszego elementu odbioru. Z tego powodu nie istnieje koniecz-
no∂ç po¬åczenia elektrycznego pomi™dzy nadajnikiem i odbiornikiem

Nadajnik generuje promienie podczerwieni, ktøre så szybko po sobie
w¬åczane. Røwnoleg¬e promienie ∂wietlne zostajå w odbiorniku oszaco-
wane przez dwa mikrokontrolery chipowe. Rozstaw promieni daje
rozdzielczo∂ç  (patrz tabela 9/2).

Je†eli w polu zabezpieczajåcym znajdzie si™ jaki∂ objekt, tzn. †e przy-
najmniej jeden promieµ jest ∂ciemniony, wtedy oba wyj∂cia odbiornika
przerywajå stwarzjåcy zagro†enie ruch maszyny, wzgl™dnie
uniemo†liwiajå jej start. Ponowne uruchomienie maszyny, w przypadku pracy z blokadå ponownego uruchomienia, b™dzie mo†liwe tylko za
pomocå naci∂ni™cia przycisku Start w chwili, gdy pole zabezpieczajåce b™dzie ponownie wolne.

3.4 Wysoko∂ç pola zabezpieczajåcego, d¬ugo∂ç konstrukcyjna, zasi™g, rozdzielczo∂ç, odst™p i ilo∂ç promieni

3  Opis systemu - Tabela struktury, funkcji i przeglådu

Ø pr™ta kontrolnego = wielko∂ç przeszkody

szeroko∂ç pola
zabezpieczajåcego

w
ys

ok
o∂

ç 
po

la
za

be
zp

iec
za

jåc
eg

o

Wys.pola

zabezp.

(mm)

D¬ug.

konstr. L

(mm)

Odst™p prom. 
   7,5 mm

 
Ilo∂ç promieni

Odst™p prom.
14 mm

 
Ilo∂ç promieni

Odst™p prom. 
100 mm

Ilo∂ç promieni

Odst™p prom.
200 mm

Ilo∂ç promieni

Odst™p prom.
300 mm

Ilo∂ç promieni

Odst™p prom.
400 mm

Ilo∂ç promieni

Odst™p prom.
500 mm

Ilo∂ç promieni

Odst™p prom.
500 mm

Ilo∂ç promieni

100 196 13 7 - - - - -

200 296 26 14 3 2 - - -

300 396 39 21 4 - 2 - -

400 496 52 28 5 3 - 2 -

500 596 65 35 6 - - - 2

500 650      ULVT500/2R:Odchylenie promieni przez zamontowane zwiewrciad¬a;okablowanie konieczne po jednej stronie       2

600 696 78 42 7 4 3 - -

700 796 91 49 8 - - - -

800 896 104 56 9 5 - 3 -

900 996 117 63 10 - 4 - -

1000 1096 130 70 11 6 - - 3

1100 1196 143 77 12 - - - -

1200 1296 156 84 13 7 5 4 -

1300 1396 169 91 14 - - - -

1400 1496 182 98 15 8 - - -

1500 1596 195 105 16 - 6 - 4

1600 1696 208 112 17 9 - 5 -

1700 1796 221 119 18 - - - -

1800 1896 234 126 19 10 - - -

1900 1996 247 133 20 - - - -

Tabela 9/2 Przeglåd standardowych kratek ∂wietlnych

Ochrona palcøw
Rozdzielczo∂ç

14mm

Ochrona råk
Rozdzielczo∂ç

30mm

Zabezpieczenie

 dost™pu

Zabezpieczenie

dost™pu

Zabezpieczenie

dost™pu

Zabezpieczenie

dost™pu

Zabezpieczenie

dost™pu

Zabezpieczenie

dost™pu

Zasi™g
7 m

Zasi™g
24 m

Zasi™g
24 m

Zasi™g
24 m / 60 m

Zasi™g
24 m / 60 m

Zasi™g
24 m / 60 m

       Zasi™g      
     24 m / 60 m

     Zasi™g       
8 m

Tabela
przeglådowa
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a 
 L

rys. 9/1  Nadajnik i odbiornik tworzå pole zabezpieczajåce
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bez kontroli stycznikowej z kontrolå stycznikowå Tryb pracy z kontrolå stycznikowå s¬u†y do nadzorowania 
uruchomionych stycznikøw nadå†nych. Po ka†dym przerwaniu
∂cie†ki ∂wietlnej oraz po ka†dym zwolnieniu wyj∂ç ¬åczåcych na-
st™puje kontrola, czy odpad¬y styczniki nadå†ne. Dopiero wtedy
b™dzie mo†liwe ponowne zwolnienie. Je†eli styczniki nie zareagujå
w ciågu 300 ms, wtedy kurtyna ∂wietlna od¬åcza wyj∂cia i przecho-
dzi w stan zaryglowania.

bez blokady ponownego
uruchomienia

z blokadå ponownego   
uruchomienia

Je†eli rodzaj pracy nastawiony jest z blokadå ponownego 
uruchomienia,wtedy dla zwalniania poczåtku ruchu roboczego
musi byç zainstalowany przycisk Start.                                            
Przy wolnym polu zabezpieczajåcym, na odbiorniku ∂wieci †ø¬ta
dioda LED jako wezwanie do startu. Dopiero po naci∂ni™ciu przyci-
sku Start nast™puje w¬åczenie obu wyj∂ç ULVT / BLVT.

wyj∂cia ¬åczåce røwno wyj∂cia wykluczajåce
W trybie pracy wyj∂cia ¬åczåce røwno, oba wyj∂cia PNP så
bezpieczne w stosunku do usterek i b™då nadzorowane  wewn™-
trznie odno∂nie zwarç i zwarç sko∂nych. Przy wolnej ∂cie†ce ∂wiet-
lnej oba wyj∂cia så w stanie wysokim (+24 V). W trybie pracy
wyj∂cia wykluczajåce,przy wolnej ∂cie†ce ∂wietlnej wyj∂cie 1
jest w stanie wysokim (+24V) a wyj∂cie 2 w stanie niskim (0V). W
tym trybie pracy wyj∂cie 2 nie jest bezpieczne. Omawiany rodzaj
pracy jest dopuszczalny tylko w powiåzaniu z zabezpieczajåcymi
przyrzådami prze¬åczajåcymi LSUW NSR 3-1K,LSUW N1-Muting K
lub innym bezpiecznym sterowaniem nadå†nym, ktøre nadzoruje
wyj∂cie 2!
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3.5 Wskazania LED   (patrz tak†e rozdzia¬ 6.2 i 6.3  - uruchamianie i wykrywanie usterek)
Kilka diod na odbiorniku wskazuje odpowiedni stan pracy  (rys.10/1 ). 

Kiedy samo testowanie systemu wykryje usterk™ wewn™trznå lub zewn™trznå, nast™puje natychmiastowe od¬åczenie wyj∂ç, a diody LED na 
odbiorniku wzgl™dnie nadajniku (gdy wyst™puje usterka w nadajniku) zasygnalizujå u†ytkownikowi stan usterki za pomocå migotania.                
Ponad migocåcymi diodami naståpi wyprowadzenie komunikatu optycznego o ustalonej usterce.

3.6 Prze¬åcznik rodzajøw pracy
Za pomocå prze¬åcznikøw przechylnych na pokrywie przy¬åcza mo†na ustawiaç rodzaje pracy:
- z / bez blokady ponownego uruchomienia
- z / bez kontroli stycznikowej oraz                                                                                                            
- wyj∂cia ¬åczåce røwno / wykluczajåce
W stanie w chwili dostawy nastawione jest:
z blokadå ponownego uruchomienia
z kontrolå stycznikøw oraz 
z wyj∂ciami ¬åczåcymi røwno.

Uwaga! Wybør rodzajøw pracy mo†liwy jest przy stanie bez napi™cia. W przypadku
uruchamiania prze¬åcznikøw przechylnych podczas pracy kurtyna ∂wietlna od¬åcza
wyj∂cia i przechodzi do stanu zaryglowania. Zostaje to zasygnalizowane przez pul-
sowanie diody †ø¬tej i pomaraµczowej. Dopiero po od¬åczeniu zasilania sieciowego zostanie zakoµczony stan za-
ryglowania.
 

           r

3  Opis systemu Wskazania  LED / rodzaje pracy

rys. 10/2 Za pomocå prze¬åcznikøw przechyl-
nych mo†na nastawiç tryb pracy     
(na rys. pokazano stan dostawczy)
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Tabela 10/3 Ustawienie rodzajøw pracy

rys. 10/1  Diody LED sygnalizujå stan pracy wzgl™dnie stan usterki

Odbiornik
w¬åczona zielona kurtyna wolna

w¬åczona czerwona kurtyna przerwana

w¬åczona  pomaraµczowa
zanieczyszczenie           
(brak rezerwy)

w¬åczona †ø¬ta danie startu
pomaraµczowa pulsuje
szybko ok. 4 x /s usterka
†ø¬ta pulsuje szybko  
  ok. 4 x /s usterka

pomaraµczowa pulsuje
powoli ok. 1 x /s tylko BLVT =rozdzielczo∂ç

†ø¬ta pulsuje powoli
ok. 1 x /s tylko BLVT =rozdzielczo∂ç

ULVTE Empfänger

Made in Germany

D-73734 Esslingen, Kastellstr.9
0711/91 96 97 -0

1 2 3 4 5 6 7

3:OSSD2 6: 0V
5: 2: EDM

7: 24VDC
    ±20%

4: OSSD11: Start

ULVT Receiver/Récepteur

interdiction de 
redémarrage

restart 
interlock

adjustment

LC interrupt

LC free

Aide 
d´àjustement

 libre

 interrompu

BWS Typ4,  ESPE Type4 , ESPS Type4

Wiederanlauf 

Justierhilfe

LS 

LS frei

unterbrochen

 sperre

Wyj∂cia zabezpieczone przed usterkami Wyj∂cie 2=nie zabezp. przed usterkami

Nadajnik
w¬åczona †ø¬ta nadajnik aktywny

wy¬åczona †ø¬ta nadajnik wy¬åczony

†ø¬ta pulsuje  
szybko ok. 4 x /s usterka

†ø¬ta pulsuje         
powoli ok. 1 x /s

tylko nadajnik  
kaskadowany:
pod¬åczony odbior-
nik = przerwany

Sender ein Transmitter on

1 2 3

ULVT Sender

TÜV Rheinland

AA
AA
AA

Made in Germany

D-73734 Esslingen, Kastellstr.9
0711/3 45 19 44

ULVT Transmitter/Emetteur
BWS Typ4,  ESPE Type4,  ESPS Type4

Emetteur  en 
marche
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4 Opis systemu -Dane techniczne

ULVT/ BLVT Dane znamionowe

Dane mechaniczne

Dane eksploatacyjne

Dane elektryczne

Kategoria bezpieczeµstwa  4 wed¬ug EN 954-1 i IEC  61496 wzgl™dnie  EN 61496              

Wysoko∂ci pola zabezpiecz. 100 mm … 1900 mm  zale†nie od rodzaju konstrukcji - patrz tabela rozdz. 3.4  (jako opcja do 3000 mm)

Szeroko∂ç pola zabezpiecz.
(zasi™g) 0,3… 7 m,   0,3...24 m / 60m zale†nie od rodzaju konstrukcji - patrz tabela rozdz. 3.4   (ULVT500/2R: 0,3... 8 m)

D¬ugo∂ci konstrukcyjne 196 mm … 1996 mm  zale†nie od rodzaju konstrukcji - patrz tabela rozdz. 3.4  (jako opcja do 3096 mm)

Odst™p promieni 7,5 mm,14 mm,100 mm,200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm zale†nie od rodzaju konstrukcji - patrz tabela rozdz. 3.4

Rozdzielczo∂ç 14 mm,30 mm zale†nie od konstrukcji i odst™pu promieni (w zale†no∂ci od odst™pu promieni mo†liwe tak†e wi™ksze rozdzielczo∂

Ilo∂ç promieni 2… 247  promieni zale†nie od rodzaju konstrukcji - patrz tabela rozdz.  3.4

Wykonanie obudowy

Profil aluminiowy, powlekany tworzywem RAL 1021 na †ø¬to,koµcøwki z kwasoodpornego tworzywa, wzmocnio-

nego kulkami szklanymi (poliamidu. Wlot i wylot ∂wiat¬a z pleski, jako opcja z szk¬a silikonowego odpornego na

rozpuszczalniki.

Zamocowanie Przesuwne nak¬adki mocujåce po stronie tylnej obudowy.

Ci™†ar
Nadajnik:  0,45 kg bis 4,5 kg, zale†nie od d¬øgo∂ci konstrukcyjnej 
Odbiornik: 0,5 kg bis 5,0 kg,  zale†nie od d¬ugo∂ci konstrukcyjnej

Rodzaj ochrony IP 65

Klasa ochrony III

Temperatura robocza    
otoczenia

-10 do 55 °C

Temperatura sk¬adowania -25 do 70 °C

Nadajnik  ULVTS / BLVTS Odbiornik  ULVTE / BLVTE 

Napi™cie zasilania 24 V DC, + 20 % - 10 %,    SELV 24 V DC, ±20%,    SELV

Pobør prådu maksymalnie  250 mA maks. 250 mA (bez obciå†enia)

Wyj∂cia -

OSSD 1  i  2: 

bezpieczne przed ust. wyj∂cia PNP,maks. 0,5 A, 

nadzorowanie zwarç i zwarç skro∂nych

(w trybie pracy z wyj∂ciami wykluczajåcymi  wyj∂cie 2

nie jest bezpieczne, maks. 20mA)

Wej∂cia -
Na wej∂ciach kontrola stycznikowa i przycisk Start:     

0 V do  24 V DC ±20%  / 10 mA

Przy¬åcze elektryczne

Zintegrowane z¬åcze wtykowe z PG9 jako odciå†eniem
przed napr™†eniem, jako opcja dost™pne na rynku
z¬åcza wtykowe

Zintegrowane w¬åcze wtykowe z PG9 jako ociå†eniem

przed napr™†eniem, jako opcja dost™pne na rynku

z¬åcza wtykowe

Kabel pod¬åczeniowy 3-biegunowy  maks. 1,5 mm2 5 do 7-biegunowy(zale†nie od rodzaju pracy) maks.1,5 mm2

Tabela  11/4

Tabela 11/1

Tabela 11/2

Tabela 11/3

3.7 Dane techniczne

BA - ULVT / BLVT  Doku Nr. 1005 Stand 07.02.06
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4 Opis systemu -Szkice wymiarowe

rys. 12/1    Wymiary nadajnika i odbiornika

rys. 12/2 Nak¬adki mocujåce

7 mm

9 11 11 9
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5,1mm
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5 mm dick

M
6

22 mm

12 mm

22 mm

110 mm

40 mm

Standardowe nak¬adki
mocujåce

Wykonanie obudowy: 
Profil aluminiowy, powlekany tworzywem sztucznym RAL 1021 na †ø¬to, koµcøwki z
kwasoodpornego tworzywa, wzmocnionego kulkami szklanymi (poliamidu). Wlot i 
wylot ∂wiat¬a z pleski, jako opcja z szk¬a silikonowego odpornego na rozpuszczalniki.
Zamocowanie:
Przesuwne nak¬adki mocujåce po tylnej stronie obudowy.
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Wysoko∂ç pola
zabezpeczajåcego

(mm)

D¬ugo∂ç
konstr.
(mm)

Minimal.odst™p
zamocowania

BFA (mm)

100 196 236

200 296 336

300 396 436

400 496 536

500 596 636

600 696 736

700 796 836

800 896 936

900 996 1036

1000 1096 1136

1100 1196 1236

1200 1296 1336

1300 1396 1436

1400 1496 1536

1500 1596 1636

1600 1696 1736

1700 1796 1836

1800 1896 1936
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Tabela 12/3

3.8 Szkice wymiarowe nadajnika / odbiornika ULVT / BLVT



4.1Czasy reakcji  (czas zadzia¬ania) 

Czas reakcji urzådzenia zabezpieczajåcego t1 zale†y w przypadku kurtyn ∂wietlnych ULVT/ BLVT od ilo∂ci promieni.                               
Oznaczenie typu obejmuje d¬ugo∂ç konstrukcyjnå promieni (patrz tak†e tabela przeglådowa na stronie 9)
(np: ULVT 500/65 =>   d¬ugo∂ç konstrukcyjna 500 mm und 65 promieni).
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Ilo∂ç promieni Czas reakcji  (ms) Ilo∂ç promieni Czas reakcji  (ms)

 2 4  56 9
 3 4  63 10
 4 4  65 10
 5 4  70 10
 6 5  77 11
 7 5  78 11
 8 5  84 12
 9 5  91 12
10 5  98 13
11 5 104 13
12 5 105 13
13 6 112 14
14 6 117 14
15 6 119 15
16 6 126 15
17 6 130 15
18 6 133 16
19 6 143 17
20 6 156 18
21 6 169 19
26 7 182 20
28 7 195 21
35 7 208 22
39 8 221 23
42 8 234 24
47 9 247 25
52 9

ULVT (typ 4)

TLVT (typ 2)

Ilo∂ç promieni Czas reakcji (ms) Ilo∂ç promieni Czas reakcji (ms)  

 2  6  56 13
 3  6  63 14
 4  6  65 14
 5  6  70 14
 6  6  77 15
 7  6  78 15
 8  7  84 16
 9  7  91 17
10  7  98 18
11  7 104 19
12  7 105 19
13  7 112 20
14  7 117 20
15  8 119 21
16  8 126 21
17  8 130 22
18  8 133 22
19  8 143 24
20  8 156 25
21  8 169 27
26  9 182 28
28  9 195 30
35 10 208 32
39 10 221 33
42 11 234 35
47 11 247 37
52 12

BLVT (typ 4 z funkcjå maskowania)

ILVT  (typ 2 z funkcjå maskowania)

  Tabela 13/1:  Ilo∂ç promieni i czasy reakcji ULVT Tabela13/2:  Ilo∂ç promieni i czasy reakcji BLVT

Typ Czas reakcji (ms)
 PLSG 1 (Przyrzåd ¬åczåcy Muting) 3,5
 PLSG 2 (Przyrzåd ¬åczåcy Muting) 3,5
 PLSG 3 (Przyrzåd sterujåcy maszynå) 3,5
 ULSG 6
 BPSG (BLVT-Przyrzåd programowania i ¬åczenia BLVT) 6
 LSUW N1 Muting K 20
 LSUW NSR 3-1 K 25

Zabezpieczajåce przyrzådy ¬åczåce jako opcja

Tabela 13/4:   Czas reakcji zabezpieczajåcych przyrzådøw ¬åczåcych

System / przyk¬ad Czas reakcji (ms) Uwagi  

Czujnik g¬øwny                                     
ULVT 800/56 = 9ms

W¬asny czas reakcji
(patrz tabela wy†ej)

Kolejny czujnik 1                                
ULVTK 500/35 = 7 ms + 3 ms = 10 ms

W¬asny czas reakcji
(patrz tabela wy†ej)  

+ 3 ms 

Czas reakcji kolejnego czujnika 1 ulega podwy†szeniu o 3 ms w sto-
sunku do systemu standardowego ze wzgl™du na fakt, †e czujnik
g¬øwny w czasie 3 ms rozpoznaje przerwanie kolejnego czujnika 1

Kolejny czujnik  2                         
ULVT 800/3 = 4 ms + 6 ms = 10 ms

W¬asny czas reakcji
(patrz tabela wy†ej)   

+ 6 ms

Czas reakcji kolejnego czujnika 2 ulega podwy†szeniu o 6 ms w sto-
sunku do systemu standardowego ze wzgl™du na fakt, †e kolejny czuj-
nik 1 w czasie 3 ms rozpoznaje przerwanie kolejnego czujnika 2, a
czujnik g¬øwny przerwanie kolejnego czujnika 1 w czasie 3 ms.

                                                         Kaskadowane kratki ∂wietlne                                                            
ULVTK / BLVTK

Tabela 13/3: Czasy reakcji systemøw kaskadowych
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4.2 Odst™p bezpieczeµstwa od miejsca zagro†enia (EN 999)

4.2.1 Pionowe zabezpieczenia miejsc zagro†enia za pomocå kurtyny     
        ∂wietlnej

   (obowiåzujåce przy rozdzielczo∂ci do 40 mm)
        Odst™p bezpieczeµstwa mo†na wyliczyç za pomocå wzoru:

K = Pr™dko∂ç chwytania lub pr™dko∂ç zbli†ania 
Przy pr™dko∂ci chwytania K za podstaw™ przyjmuje si™ pr™dko∂ç  2000 mm/s.

             Je†eli z obliczenia S otrzyma si™ warto∂ç wi™kszå od  500 mm wtedy mo†na         
              b™dzie powtørzyç obliczenie przy pr™dko∂ci 1600 mm/s, je†eli uzyska si™ wtedy   
              warto∂ç S nie mniejszå od 500 mm  (S min ≥ 100 mm).

T = t1 + t2
t1 = czas zadzia¬ania urzådzenia zabezpieczajåcego

              Czas zadzia¬ania t1 urzådzenia zabezpieczajåcego zale†y w przypadku kurtyn      
              ∂wietlnych ULVT/ BLVT od ilo∂ci promieni (tabela na stronie 13).

         Wprzypadku stosowania opcyjnych zabezpieczajåcych przyrzådøw ¬åczåcych, do t1 dodaç nale†y czas zadzia¬ania tych przyrzådøw,  
              a  mianowicie :
              przy przyrzådzie PLSG: 3,5 ms 

przy przyrzådzie LSUW N1 Muting: 20 ms 
przy przyrzådzie LSUW NSR 3-1K: 25 ms
i przy przyrzådach ULSG / BPSG: 6 ms.

t2 =  czas dobiegu maszyny
Czas dobiegu maszyny musi zostaç podany przez jej producenta.
C = 8 (d -14 mm)
d = rozdzielczo∂ç urzådzenia zabezpieczajåcego (rozpoznawalna minimalna wielko∂ç przeszkody) 
Zdolno∂ç rozdzielcza "d " podana jest na tabliczce kurtyny ∂wietlnej ULVT.
dla  d = 14 mm,  C wynosi   0 mm 
dla  d = 30 mm,  C wynosi  128 mm

Przyk¬ady obliczenia odst™pu bezpieczeµstwa: (obowiåzujåce przy rozdzielczo∂ci do 40 mm)

Przyk¬ad 1: 
Zabezpieczajåca kurtyna ∂wietlna ULVT 100/13 - zdolno∂ç rozdzielcza d = 14 mm, 
czas dobiegu maszyny  t2 = 75 ms.

S = 2000 mm/ s x (0,075 s +0,006 s)
S =162 mm

Przyk¬ad 2: 
Zabezpieczajåca kurtyna ∂wietlna  ULVT500/35 - zdolno∂ç rozdzielcza d = 30 mm, przyrzåd ¬åczåcy ULSG
czas dobiegu maszyny  t2 =  75 ms.

S = 2000 mm/ s x (0,075 s + 0,007 s + 0,006 s) + 8x (30 mm-14 mm)
S = 304 mm
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4 Monta† - Odst™p bezpieczeµstwa

S = (K x T) + C

dla  S = 100 mm do  500 mm:

dla  S > 500 mm:

S = (2000 mm / s . T) + C

 S = (1600 mm / s . T)  + C

BA - ULVT / BLVT  Doku Nr. 1005 Stand 07.02.06

Odst™p bezpieczeµstwa S pomi™dzy zabezpieczajåcå kurtynå ∂wietlnå a miejscem zagro†enia musi byç wystarczajåco du†y,
aby przy wtargni™ciu do pola zabezpieczajåcego nie mo†na by¬o dotrzeç do miejsca zagro†enia przed zakoµczeniem niebezpieczne-
go ruchu. Ponadto nale†y zwracaç uwag™ na fakt, aby zosta¬o za pomocå dodatkowego, mechanicznego ekranowania lub dalszych
kurtyn ∂wietlnych uniemo†liwione przekraczanie od gøry, od do¬u, wzgl™dnie od ty¬u pola zabezpieczajåcego.                                  
W tej sprawie - patrz tak†e   EN 999  krajowe i mi™dzynarodowe. 
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E L E K T R O N I K

S
Nachlaufweg
der Maschine

rys. 14/1: Pionowe zabezpieczenie miejsca zagro†enia

droga      
 dobiegu
maszyny



4.2.2 Poziome zabezpieczenia miejsc zagro†enia za pomocå kratki ∂wietlnej  (EN 999)
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Przyk¬ad obliczeniowy odst™pu bezpieczeµstwa
 przy poziomym zabezpieczaniu obszaru
zagro†enia za pomocå kurtyny ∂wietlnej ULVT:

Przyk¬ad :
Zabezpieczajåca kurtyna ∂wietlna
ULVT1200/156 
Czas reakcji kurtyny  t1:  18ms
Czas dobiegu maszyny t2:  50 ms
H = 200 mm

Odst™p bezpieczeµstwa wynosi:

S = (1600 mm /s x (0,050 s + 0,018 s)) +         
        (1200 mm - 0,4 x 200 mm) 
   
S =1229 mm

Przy kurtynie ULVT 1200/156   g¬™boko∂ç pola
zabezpieczajåcego wynosi 1200 mm. 
Tak wi™c wynika odst™p a  ostatniego promienia
do przedniej kraw™dzi miejsca zagro†enia
rz™du  29 mm + 7,5 mm = 38,5 mm                  
(do tego nale†y dodaç ostatni promieµ).

Wzør obliczeµ odst™pu
bezpieczeµstwa przy poziomym     
zabezpieczeniu za pomocå kurtyny
∂wietlnej;

Przy tym:

K = 1600 mm/s

C = 1200mm-0,4H, jednak poni†ej 
850 mm, przy czym H stanowi 
wysoko∂ç pola zabezpieczajåcego ponad

         p¬aszczyznå referencyjnå np. pod¬ogi
T = t1 + t2 (patrz tak†e strona 14)
t1 = czas zadzia¬ania urzådz.zabezpiecz

         t2 = czas dobiegu maszyny 

Poczåwszy od wysoko∂ci H pola
zabezpieczajåcego ≥ 300 mm istnieje
niebezpieczeµstwo podpe¬Ωni™cia. Fakt ten mu-
si zostaç uwzgl™dniony przy ocenie ryzyka.
Z tego powodu obowiåzuje warunek dla
H ≥ 300 mm:

1200 - 0,4 x H > 850 mm

Odst™p a  od koµca pola zabezpiecza-
jåcego do kraw™dzi przedniej miejsca
zagro†enia mo†e wynosiç maksymalnie:

.

Przyk¬ad:
Wysoko∂ç 200 mm

amax = 200 / 15 + 40 mm
amax  = 53 mm

S = (1600 mm / s x T)  + (1200 mm - 0,4 H)

a = H / 15 + 40 mm

S = Odst™p bezpieczeµstwa
poczåtek pola zabezpieczajåcego (promieµ 1)
do kraw™dzi przedniej miajsca zagro†enia

H

Kraw™dΩ przednia miejsca zagro†enia

H = wysoko∂ç pola zabezpieczajåcego w         
stosunku do p¬aszczyzny odniesienia

S = (K x T) + C

a = Odst™p pola zabezpieczajåcego ostatni
promieµ do kraw™dzi przedniej miejs-
ca zagro†enia

S

a

BA - ULVT / BLVT  Doku Nr. 1005 Stand 07.02.06

rys. 15/1: Poziome  zabezpieczenie



4.2.3 Pionowe zabezpieczenie obszaru zagro†enia za pomocå pojedynczych promieni (EN 999)
(obowiåzuje dla rozdzielczo∂ci > 40 mm)
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Przyk¬ad:
Czas dobiegu maszyny: 75 ms

Odst™p bezpieczeµstwa dla kratki ∂wietlnej ULVT... z 2  promieniami

S = (1600 mm /s .  0,079 s) + 850 mm 
S = 976 mm

Wzør dla obliczenia
odst™pøw bezpieczeµstwa

dla zabezpieczajåcych  
kratek ∂wietlnych o poje-

dynczych promieniach: 

Rozmieszczenie pojedynczych
promieni
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Rys. 16/1: zabezpieczenie pionowe



4.3.1 Monta† bez dodatkowego zabezpieczenia 
Za pomocå nadajnika ∂wiat¬a (a) (rys.17/1) i odbiornika ∂wiat¬a (b) utworzona
zostaje kurtyna ∂wietlna (c). W przypadku przerwania promieni
∂wietlnych, np.przez r™k™, nast™puje poprzez rozwarcie obwodøw prådu
sterujåcego uniemo†liwienie wzgl™dnie przerwanie ruchu zamykajåcego.
Obej∂cie zabezpieczajåcej kurtyny ∂wietlnej ULVT/ BLVT od strony roboczej
jest w przedstawionym przyk¬adzie niemo†liwe, tak wi™c mo†na zaosz-
cz™dziç nak¬adøw na dodatkowe zabezpieczenie od strony przedniej

4.3.2 Zabezpieczenie przed chwytaniem od spodu i od gøry

4.3.3 Zabezpieczenie za pomocå kaskadowania lub dodatkowe ekranowanie przed                               
       przekraczaniem  od ty¬u

FIESSLER
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4  Monta† - Warunki dobudowania

Rys. 17/1: Monta† bez dodatkowego zabezpieczenia

Rys. 17/2a,b,c:  Zabezpieczenie przed si™ganiem powy†ej i poni†ej

17/2.a 17/2.b 17/2.c

Rys.17/3: Zabezpieczenie za pomocå kaskadowania dwøch kurtyn ∂wietlnych przed przekraczaniem od ty¬u

Przy kaskadowaniu mo†na ¬åczyç ze sobå rø†ne wielko∂ci
konstrukcyjne.
(Np.czujnika g¬øwnego dla wysoko∂ci pola zabezpieczajå-
cego 1100 mm oraz kolejnego czujnika z polem  zabezpie-
czajåcym 200 mm).

W tej sprawie
patrz rozdzia¬ 8.
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BWS Typ4,  ESPE Type4 , ESPS Type4
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Rys. 17/4  Kaskadowanie dwøch kurtyn ∂wietlnych
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W celu uniemo†liwienia obej∂cia pola zabezpieczajåcego od
ty¬u, wolna szczelina pomi™dzy zabezpieczajåcå kurtynå
∂wietlnå  ULVT/ BLVT a maszynå musi byç  ≤ 75 mm.

W przypadku normalnego przebiegu pracy (rys.17/2a)  operator wk¬ada przedmiot obrabiany siedzåc.  Z powodu czasu      
dobiegu maszyny zabezpieczajåca kurtyna ∂wietlna ULVT/ BLVT (a) zamontowana jest nieco przed miejscem zagro†enia 
(patrz rozdzia¬  4.2)

Przy wyst™pujåcej w tym przypadku wysoko∂ci zabezpieczenia powstaje powy†ej kurtyny ∂wietlnej niezabezpieczona luka.
Rys. 17/2b pokazuje, w jaki sposøb zaistnieç mo†e wypadek wskutek si™gni™cia ponad kurtynå ∂wietlnå. Jako ∂rodek za-
radczy pokazano na rys.17/2c zabezpieczajåcå kurtyn™ ∂wietlnå ULVT/BLVT o wy†szym polu zabezpieczajåcym.

Je†eli wolna szczelina pomi™dzy pionowå
zabezpieczajåcå kurtynå ∂wietlnå ULVT/ BLVT a
maszynå przekracza 75 mm (np.dla zachowania

odst™pu bezpieczeµstwa od miejsca zagro†enia), nale†y wtedy
uniemo†liwiç przekraczanie od ty¬u kurtyny za pomocå dodat-
kowej kurtyny ∂wietlnej ULVT/ BLVT wzgl™dnie kaskadowania
dwøch kurtyn ∂wietlnych(rys.17/3 i 17/4) albo pr™ta
zabezpieczajåcego.

wadliwie poprawnie

wadliwie poprawnie



4.3.4 Odst™p od powierzchni zwierciadlanych 

Minimalny odst™p a   mo†na znaleΩç w tabeli:

4.3.5 Rozmieszczenie dwøch såsiednich zabezpieczajåcych kurtyn ∂wietlnych ULVT/ BLVT... 

W celu wykluczenia wzajemnego oddzia¬ywania na siebie dwøch såsiadujåcych zabezpieczajåcych kurtyn ∂wietlnych    
ULVT/ BLVT... nale†y przy rozmieszczaniu dwøch kurtyn ∂wietlnych uwzgl™dniaç co nast™puje:

FIESSLER
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Zasi™g zabudowy w m do  3 4 5 6 7

Odst™p a   w  mm 130 175 219 262 306

Empfänger

SenderEmpfänger

AAAAAAAAA
AAAAAAAAA SenderEmpfänger

Sender Empfänger

SenderEmpfänger Sender

Empfänger Sender

4  Monta† - Warunki dobudowania

Rys. 18/1  Odst™p od powierzchni odbijajåcych

rys. 18/3  Rozmieszczenie dwøch kurtyn ∂wietlnych

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

max. 5o AAAAA
AAAAA

a max. 5o

Obszar zagro†enia

Objekt odbijajåcy       
     (np. kontener)

Odbiornik ULVT Nadajnik ULVT
przybli†ony kierunek

przerwany promieµ promieµ centralny

kontener
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Celem unikni™cia odbijania
lustrzanego oraz braku roz-
poznawania przeszkody wsku-
tek objektøw zwierciadlanych,

zabezpieczajåca kurtyna ∂wietlna ULVT/
BLVT musi byç zamontowana z minimal-
nym odst™pem  a (rys. 18/1)  od objektu
zwierciadlanego.

Tabela 18/2  Zasi™g zabudowy / odst™p

odbiornik                    nadajnik                  nadajnik                             odbiornik

odbiornik                    nadajnik                   odbiornik                          nadajnik

odbiornik                     nadajnik                  odbiornik                           nadajnik



4.4 Zamocowanie i regulacja
Podczas monta†u  nadajnika i odbiornika nale†y pami™taç, †e wtyczki obu urzådzeµ znajdujå si™ po tej samej stronie.                                
Nadajnik i odbiornik muszå byç montowane  p¬asko-røwnolegle.

Wchodzåce w sk¬ad dostawy urzådzenia nak¬adki så u†ywane do mocowania i regulacji kurtyny
∂wietlnej. Wraz z rø†nymi modu¬ami krzywkowymi nak¬adki umo†liwiajå uniwersalne mocowanie.
W celu wychylania wokø¬ osi wzd¬u†nej nale†y na okre∂lonej nak¬adce mocujåcej przekr™ciç jednå
∂rub™ regulacyjnå, podczas kiedy na drugiej nak¬adce mocujåcej zlutowane så obie ∂ruby.             
W celu wychylania wokø¬ osi poprzecznej nale†y na jednej nak¬adce mocujåcej røwnomiernie
przekr™caç obie ∂ruby regulujåce, podczas kiedy na drugiej nak¬adce mocujåcej zluzowane så obie
∂ruby.
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¤ruby regulacyjne z przeciwnakr™tkami celem wychylania wokø¬ osi wzd¬u†nej czy poprzecznej.
Dalsze wskazøwki regulacyjne zawarte så w rozdziale 6.2  - Uruchamianie.

Otwør Ø 7 mm 
do mocowania kurtyny ∂wietlnej

4  Monta† - Zamocowanie i regulacja

Rys.19/1 Monta† p¬asko-røwnoleg¬y

Rys. 19/2: Wychylanie wokø¬ osi wzd¬u†nej i poprzecznej

Wa†ne: Dla zapewnienia niezak¬øconej pracy, nale†y montowaç zarøwno nadajnik ∂wiat¬a, jak i odbiornik

∂wiat¬a na konstrukcjach stabilnych, wolnych od skr™ceµ i p¬asko-røwnoleg¬ch.                            

Nak¬adki mocujåce umieszczaç nale†y w taki sposøb, aby ∂ruby regulacyjne pozosta¬y dobrze

dost™pne. Zwracaç uwag™ na fakt, aby profil nie zosta¬ skr™cony, w bowiem innym przypadku nie

b™dzie mo†liwe przeprowadzenie poprawnej regulacji optycznej. Regulacj™ przeprowadzaç

nale†y na jednej nak¬adce mocujåcej, podczas gdy ∂ruby regulujåce na drugiej nak¬adce

mocujåcej zosta¬y zluzowane.
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Rys. 19/3:  S tandardowe nak¬adki mocujåce zamontowane na kurtynie
∂wietlnej

O∂ poprzeczna

O∂ wzd¬u†na

Zamontowane standardowe nak¬adki
mocujåce na kurtynie ∂wietlnej

Szkic wymiarowy standardowych nak¬adek mocujåcych 
 - strona 12, rozdzia¬  3.8

Cz™∂ci izolacyjne na nak¬adkach odbiornika                                      
Powodujå wyraΩnå popraw™ wra†liwo∂ci na zak¬øcenia w otoczeniu ska†onym
przez pole  elektromagnetyczne.

Wyst™pujåce ewentualnie zak¬øcenia elektromagnetyczne mo†na odprowadziç
poprzez przy¬åcze uziomu kurtyny ∂wietlnej, lub te† wprowadziç je do kurtyny.
W drugim przypadku uziom funkcyjny nie powinien zostaç pod¬åczony, a kurtyna
∂wietlna zamocowana jako odizolowana za pomocå wchodzåcych w sk¬ad do-
stawy cz™∂ci z tworzyw sztucznych.

wiåzka zawsze do wn™trza!

Rys. 19/4:  Cz™∂ci izolacyjne Rys. 19/5:  Zamontowane cz™∂ci izolacyjne
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4  Monta† Opcja nak¬adek kåtowych
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Mo†liwo∂ç zamocowania
kåtownikøw mocujåcych
obrotowych typu  FGS

4.4.2 Opcja nak¬adek kåtowych
Kåtowe nak¬adki do montowania na istniejåcych ju† uchwytach  lub w przypadku, kiedy po stronie
tylnej nie istnieje †adna mo†liwo∂ç montowania.

Rys. 20/4:  Nak¬adki kåtowe

Rys. 20/1: Nak¬adki kåtowe zamontowane na kurtynie ∂wietlnej Rys. 20/2:  Nak¬adki kåtowe
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4  Monta† Opcja metalowych nak¬adek wibracyjnych/zwierciade¬ zwrotnych

BA - ULVT / BLVT  Doku Nr. 1005 Stand 07.02.06

4.4.3 Opcja metalowych nak¬adek wibracyjnych

Do nabudowania kurtyny ∂wietlnej do maszyn o silnych wibracjach.

 

4.4.4 Zabezpieczenie wielostronne za pomocå zwierciade¬ zwrotnych 
Za pomocå zwierciade¬ zwrotnych mo†na poprowadziç pole zabezpieczajåce wokø¬ miejsca zagro†enia tak, †e uzyskuje si™ wielostron-
ne zabezpieczenie (rys.21/2 i 21/ 3 ) . Obowiåzuje przy tym optyczne prawo odbicia, w my∂l ktørego kåt padania røwna si™ kåtowi odbicia.
Przy odwracaniu o 90° nale†y zatem zamontowaç zwierciad¬o pod kåtem 45°. W tym celu zwierciad¬a zwrotne dla kurtyn ULVT/ BLVT
posiadajå zamontowania obrotowe.

Straty odbicia.  Ka†de odchylenie za pomocå zwierciad¬a os¬abia sygna¬ nadajnika. W przypadku korzystania ze zwierciade¬
nale†y wi™c zawsze uwzgl™dniaç maksymalny zasi™g oraz ilo∂ç odchyleµ.  
Nadajnik, odbiornik i zwierciad¬o nale†y zawsze montowaç w prawid¬owej kolejno∂ci oraz sprawdziç monta† za pomocå poziomnicy.

Rys. 21/1:   Metalowe nak¬adki wibracyjne

Pewno∂ç eksploatacyjna b™dzie zapewniona tylko w przypadku, kiedy zamocowanie zwierciad¬a
naståpi odpowiednio stabilnie. 
Wskazøwki robocze zawarte så w rozdziale 6.2.

Rys. 21/2  Rozmieszczenie 2 zwierciade¬ Rys. 21/3  Rozmieszczenie 1 zwierciad¬a

zwierciad¬o zwierciad¬o
odbiornik

odbiornik

zwierciad¬o

nadajnik      nadajnik

obszar zagro†enia obszar zagro†enia



Wykonanie obudowy:
Odporne na skr™canie aluminiowe profile dwukomorowe, powlekane tworzywem sztucznym w kolorze †ø¬tym RAL 1021.

Zamocowanie:
¤ruba z ¬bem kulistym
Zwierciad¬o mo†na montowaç na uchwycie za pomocå ∂ruby z ¬bem kulistym.

Dalsze mo†liwo∂ci monta†owe stwarzajå otwory gwintowane na profilu zwierciad¬a.
Opcje --> ∂ruby z gwintem dla wiszåcego zamocowania na stojaku

Szkic wymiarowy:                                                                                                        Wielko∂ci konstrukcyjne: 

Wskazøwki monta†owe: 

1. Wstawiç ∂rub™ z ¬bem kulistym do otworu nieprzelotowego, w sposøb pokazany na rysunku.
2. Wstawiç ko¬ek naciskowy.
3. Wkr™ciç ∂rub™ z gniazdkiem wewn™trznym 6-kåtnym oraz dociågnåç jå za pomocå klucza do ∂rub wielko∂ci 5 mm
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Rysunek monta†owy

4  Monta† -Zwierciad¬o zwrotne

D
la

 
w

ys
.p

ol
a 

za
be

zp
.

D
¬u

g
o

∂ç
 

p
ro

fi
l 

L
P

  
  

  
 O

d
st

™p
  

  
  

  
  

 m
o

co
w

an
ia

  
L

B

C
i™

†a
r 

  
g

N
az

w
a 

d
la

z
a

m
ø

w
ie

n
ia

100 200 do ∂rodka 1667 usp100

200 300 195 2297 usp200

300 400 295 2927 usp300

400 500 395 3557 usp400

500 600 495 4187 usp500

600 700 595 4817 usp600

700 800 695 5447 usp700

800 900 795 6077 usp800

900 1000 895 6707 usp900

1000 1100 995 7337 usp1000

1100 1200 1095 7967 usp1100

1200 1300 1195 8597 usp1200

1300 1400 1295 9227 usp1300

1400 1500 1395 9857 usp1400

1500 1600 1495 10487 usp1500

1600 1700 1595 11117 usp1600

1700 1800 1695 11747 usp1700

1800 1900 1795 12377 usp1800

1900 2000 1895 13007 usp1900
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Ko¬ek naciskowy

      klucz d.∂rub 5mm, gn.      
             wewn™trz. 6-kåtn.      

zakres obracania ± 30°

*

**
*

Tabela 22/2

Rys.  22/1



4.4.5 Opcja kolumn monta†owych / ochrona udarowa

Dla monta†u w wolnym pomieszczeniu (np. przy wielostronnym  za-
bezpieczaniu miejsc zagro†enia}, kurtyny ∂wietlne ULVT / BLVT
oraz zwierciad¬a odwracajåce mogå byç dostarczane w stanie
wst™pnego monta†u w kolumnach monta†owych.

 
Rysunek dla zamøwienia (przyk¬ady)

    

Monta† kolumn:
1. Pod¬åczyç elektrycznie nadajnik i odbiornik
2. Wycentrowaç optycznie nadajnik, odbiornik i zwierciad¬o
3. Sprawdziç funkcjonowanie
4. Wywierciç otwory i zamontowaç kolumny.

Kolumn™ nadajnika, odbiornika i zwierciad¬a ustawia si™ piono-
wo na tej samej wysoko∂ci. W tym celu koniecznie jest skorzy-
stanie z precyzyjnej poziomnicy. Dla wycentrowania w pionie
u†ywa si™ 4 ∂rub regulujåcych na odno∂nym s¬upku. Kolumny
mo†na obracaç za pomocå wzd¬u†nych ∂rub monta†owych.
 
Za pomocå wchodzåcych w sk¬ad dostawy czarnych blach
pod¬ogowych mo†na wywierciç w pod¬odze otwory mocujåce
M12 dla kolumn. Nale†y przy tym pami™taç, aby wycentrowaç
kolumny w sposøb pokazany na rysunku. 
Dalsze wskazøwki znajdujå si™ na nast™pnej stronie.

Dok¬adna regulacja nast™puje w sposøb opisany w rozdziale
6.2  Regulacja dok¬adna.
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4  Monta† - Opcja kolumn monta†owych/ochrona udarowa

Rys. 23/4:  Monta† kolumn

BA - ULVT / BLVT  Doku Nr. 1005 Stand 07.02.06

         Kolumna monta†owa      

             dla nadajnika i             

               odbiornika        

w¬åcznie z p¬ytå podstawy

Kolumna monta†owa        

ze zwierciad¬em          

odwracajåcym             

w¬åcznie z p¬ytå podstawy

 Ochrona udarowa dla         

   nadajnika i odbiornika      

bez p¬yty podstawy, z 2

os¬onami na zakoµczeniu   

Ochrona udarowa dla

zwierciad¬a odwracajåcego  

bez p¬yty podstawy, z 2     

oslonami na zakoµczeniu

SAU 100 SASU 100 ©30 SDSU 100

SAU 200 SASU 200 SDU 200 SDSU 200

SAU 300 SASU 300 SDU 300 SDSU 300

... ... ... ...

SAU 1700 SASU 1700 SDU 1700 SDSU 1700

SAU 1800 SASU 1800 SDU 1800 SDSU 1800

SAU1900 SASU 1900 SDU 1900 SDSU 1900

zawsze w krokach 100 mm zawsze w krokach 100 mm zawsze w krokach  100 mm zawsze w krokach 100 mm

dla ULVT z 1700
mm wys. pola
zabezpieczajåcego

dla ULVT z 300mm
wys. pola
zabezpieczajåcego

Tabela  23/3:  Rysunek konstrukcyjny

Uwaga: ochrona udarowa
tak, jak kolumna, jednak
bez p¬yty podstawy, lecz z 2
os¬onami na zakoµczeniu

Rys. 23/2:  Kolumny monta†owe dla kurtyny ∂wietlnej i zwierciad¬a odwracajåcego

1: Cztery ∂ruby regulacyjne              
       do regulacji kolumny

2:  Otwør wzd¬u†ny do zakotwienia     
      p¬yty podstawy w pod¬odze oraz   
      wycentrowania kolumny                
      (∂ruby  maks. M12)
3:   Ze∂rubowanie p¬yty podstawy z    
      kolumnå

1

3

2

Rys. 23/1:  P¬yta podstawy



4.4.5.1 Szkic wymiarowy: Kolumna monta†owa z zwierciad¬em zwrotnym

4.4.5.2 Szkic wymiarowy: Kolumna monta†owa z zamontowanå ULVT wzgl™dnie BLVT
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4  Monta† - Wymiary kolumny monta†owej
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1 :    Tylko dla zamocowania kurtyny 
        ∂wietlnej za pomocå nak¬adek,  
        ktøre wchodzå w sk¬ad dostawy.

2 :    ˝¬obki do zamocowania kolumny 
        bez p¬yty podstawy do ∂ciany    
        lub maszyny .
              

Rys. 24/1:  Kolumna ze zwierciad¬em zwrotnym

Rys. 24/2: Kolumna z zamontowanå kurtynå ∂wietlnå ULVT wzgl™dnie BLVT

2

Przy montowaniu p¬yty podstawy nale†y pami™taç, aby otwory
znajdowa¬y si™ w odst™pie 170 cm od siebie. Dzi™ki kolistemu
otworowi wzd¬u†nemu istnieje mo†liwo∂ç obracania kolumny
wraz z jej p¬ytå podstawy pod kåtem plus/minus 13°. 

Za pomocå czterech ∂rub regulacyjnych mo†na ustawiç
kolumn™ pionowo.

Wykonanie jako kolumny zwierciad¬a:  Zwierciad¬o osadzone
jest w †¬obku (4).

Przy centrowaniu kolumny nale†y zwracaç uwag™ na fakt, aby
punk ∂rodkowy kolumny nie by¬ jednocze∂nie punktem
∂rodkowym kurtyny ∂wietlnej wzgl™dnie zwierciad¬a.              
Punkt ∂rodkowy kurtyny ∂wietlnej wzgl™dnie zwierciad¬a znaj-
duje si™ na 126,7 mm od tylnej kraw™dzi p¬yty podstawy.

Jako opcja mo†liwa jest dostawa kolumny z p¬ytå czo¬owå.

Wymiary dla np. 2-3 i 4-promieniowej kurtyny ∂wietlnej ULVT lub BLVT (wysoko∂ç kolumny z p¬ytå podstawy).
ULVT  / BLVT 500/2 --->   960 mm  ( pierwszy promieµ 400 mm od pod¬ogi wed¬ug EN 999 )

ULVT  / BLVT 800/3 --->  1160 mm  ( pierwszy promieµ 300 mm od pod¬ogi wed¬ug EN 999 )

ULVT  / BLVT 1100/4 --->    1460 mm ( pierwszy promieµ 300 mm od pod¬ogi wed¬ug EN 999 )

ULVT 500/2R   --->  1000 mm ( pierwszy promieµ 400 mm od pod¬ogi wed¬ug  EN 999 )

1

4

5



5.1 Zintegrowane w¬åcze wtykowe
Typoszeregi ULVT/ BLVT dostarczane så standardowo ze
z¬åczami ∂rubowymi PG.  Jako opcje oferowane så rø†ne,
dost™pne na rynku z¬åcza wtykowe.

Pod¬åczenia elektrycznego dokonuje si™ za pomocå zaciskøw
∂rubowych z pokrywå pod¬åczeniowå (rys.25/1). Po zluzowaniu 4
∂rub pokrywy pod¬åczeniowej mo†na zdjåç pokryw™.

Nadajnik i odbiornik wymagajå napi™cia zasilania  24 V DC.
Zespø¬ zasilania ULSG spe¬nia wymagane przez EN 60204 zmostkowanie awarii sieci w ciågu 20 ms,  z tego wi™c powodu powodu nadaje
si™ na zasilacz kurtyn ∂wietlnych ULVT/ BLVT. Odbiornik dysponuje dwoma wej∂ciami i dwoma wyj∂ciami. Nadajnik pod¬åczony  zostaje ka-
blem 3-biegunowym, a odbiornik kablem  5 do 7-biegunowym (zale†nie od rodzaju pracy).Dopuszczalny przekrøj kabla wynosi maks.1,5mm2.
Kable nale†y poprowadziç w sposøb odseparowany od przewodøw wysokoprådowych.

5.2 Elektryczne dane przy¬åczowe

 

5.3 Przy¬åcza  

-Wyj∂cia 1 i 2  (OSSD 1  i  OSSD 2)
Wyj∂cia nie så bezpotencja¬owe i nie mogå byç ¬åczone røwnolegle,
lecz muszå zostaç pod¬åczone i zakoµczone jako odseparowane!
Przy  trybie pracy  wyj∂cia ¬åczåce røwno, oba wyj∂cia PNP så zabezpieczo-
ne przed usterkami i b™då nadzorowane wewn™trznie odno∂nie zwarç oraz zwarç
skro∂nych. Przy wolnej drodze ∂wiat¬a oba wyj∂cia wykazujå stan wysoki (+24V). 
W przypadku  trybu pracy Wyj∂cia wykluczajåce, przy wolnej drodze ∂wiat¬a
wyj∂cie 1 wykazuje stan wysoki (+24V) a wyj∂cie 2 stan niski (0V). W tym trybie pracy
wyj∂cie 2 nie jest zabezpieczone przed usterkami.  Taki tryb pracy dopuszczal-
ny jest jedynie w powiåzaniu z zabezpieczajåcymi przyrzådami
LSUW NSR 3-1K, LSUW N1-Muting K lub z innym zabezpieczonym  
sterowaniem nadå†nym, ktøre nadzoruje wyj∂cie 2!

-Wej∂ciowa kontrola stycznikowa (EDM)
W trybie pracy z kontrolå stycznikowå,  zestyki rozwierne pomocnicze  k1 i
k2 uruchamianych stycznikøw  K1 i K2 muszå zostaç pod¬åczone szeregowo w sposøb
pokazany na Rys. 25/4 celem kontrolowania wej∂cia stycznikøw oraz po¬åczone z
napi™ciem  +24 V.
Wyj∂cia OSSD 1 i OSSD 2 kurtyny ULVT/ BLVT w¬åczajå oba styczniki dopiero wtedy,
kiedy wej∂cie kontrolne stycznikøw rozpozna¬o wcze∂niej stan spoczynkowy tych
stycznikøw  (+24V na wej∂ciu kontrolnym stycznikøw). 
Po wzbudzeniu stycznikøw oba muszå zostaç zwarte najpøΩniej po 300 ms.            
Oba zestyki rozwierne pomocnicze muszå wtedy zostaç rozwarte  (0V na wej∂ciu kon-
trolnym stycznikøw).
W trybie pracy bez kontroli stycznikowej wej∂cie kontroli stycznikowej musi
pozostaç nie zaj™te..
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5  Pod¬åczenie elektryczne - Pod¬åczenie nadajnika i odbiornika

Pod¬åczenie elektryczne mo†e byç zrealizowane
tylko w stanie bez napi™ciowym.

Nadajnik  ULVTS /  BLVTS Odbiornik  ULVTE/ BLVTE

Napi™cie zasilania 24 V DC, + 20 % - 10 %, SELV 24 V DC, ±20%, SELV

Pobør prådu maks. 250 mA maks. 250 mA  (bez obciå†enia)

Wyj∂cia -

OSSD 1 i 2:   zabezpieczone przed usterkami wyj∂cia PNP,
maks. 0,5 A, nadzorowanie zwarç i zwarç skro∂nych ( przy ro-
dzaju pracy  Wyj∂cia wykluczajåce wyj∂cie 2 jest nie zabezpie-
czonym wyj∂ciem PNP, maks. 20 mA)

Wej∂cia -
           Wej∂cia kontroli stycznikowej i przycisku Start:                

     0 V do  24 V DC ±20%, 10 mA

Przy¬åcze elektryczne
Zintegrowane z¬åcze wtykowe z PG9 jako odciå†enie przed

napr™†eniem, alternatywnie dost™pne w handlu z¬åcze wtykowe
Zintegrowane z¬åcze wtykowe z PG9 jako odciå†enie przed na-
pr™†eniem, alternatywnie dost™pne w handlu z¬åcze wtykowe

Kabel przy¬åczowy 3-biegunowy, maks. 1,5 mm2 5 do 7-biegunowy . (zale†nie od rodzaju pracy),  maks. 1,5 mm2

AAAAA
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AAAAA
AAAAA
AAAAA
AAAAA
AAAAA

OSSD 2

OSSD 1

3

4

7
+24V DC±20%

0V
6

K 1 K 2

Rys. 25/3:  Wyj∂cia  1  i  2 
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0V

7

2
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Rys. 25/4:  Wej∂cie kontroli stycznikowej

1 2 3 4 5 6 7

3: OSSD1
5: 2: EDM

7: 24VDC
   ±20%

4: OSSD21: Start

1 2 3 4 5 6

off

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
6: 0V

Rys. 25/1: Zintegrowane z¬åcze wtykowe z zaciskami ∂rubowymi w pokrywie 
                   przy¬åczowe  odbiornika  7-biegun. /   nadajnika  3-biegun.
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  +24V DC± 20%

zestyk rozwierny  
pomocniczy  k1

zestyk rozwierny  
pomocniczy  k 2

wej∂cie kontroli               
stycznikowej

Tabela 25/2:  Dane przy¬åczowe



-Wej∂cie przycisku  Start (Start)
Je†eli nastawiony jest tryb pracy  z blokadå ponownego uruchomienia, nale†y dla
zwolnienia startu ruchu roboczego zamontowaç przycisk na wej∂ciu Start w sposøb pokazany
na rysunku 26/1 angeschlossen werden. 

Przy wolnym polu zabezpieczajåcym, na odbiorniku ∂wieci †ø¬ta dioda LED jako wezwanie do
uruchomienia. Dopiero po naci∂ni™ciu przycisku Start zostanå prze¬åczone na aktywne oba
wyj∂cia OSSD1 i OSSD2 odbiornika  ULVTE/ BLTVE.

Je†eli nastawiony jest tryb pracy  bez blokady ponownego uruchomienia,                      
wej∂cie przycisku Sart  (Start) musi byç niezaj™te.

5.4 Przyk¬ady po¬åczeµ  (bez funkcji  dodatkowych, takich jak Muting lub praca skokowa; 
       w tej sprawie patrz instrukcja  przyrzådu ¬åczåcego)        

5.4.2 Tryb pracy z blokadå ponownego uruchomienia / z kontrolå stycznikowå 

5.4.3 Tryb pracy bez blokady ponownego uruchomienia / bez kontroli stycznikøw

5.4.4 Uruchamianie sterowania z programowalnå pami™ciå   (SPS)
W przypadku pod¬åczenia do bezpiecznego sterowania z programowalnå pami™ciå  (SPS)  muszå zostaç pod¬åczone wyj∂cia kurtyn
∂wietlnych ULVT / BLVT do odpowiednich wej∂ç sterowania SPS. 
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5  Pod¬åczenie elektryczne - Przyk¬ady pod¬åczenia

UwagaTylko kiedy zostanie pod¬åczona kurtyna ∂wietlna analogicznie, jak to pokazuje jeden z poni†szych schematøw po¬åczeµ,
a dodatkowo zachowane zostanå postanowienia odno∂nych krajøw i mi™dzynarodowych przepisøw o zapobieganiu wypadkom,
zapewniona b™dzie praca zabezpieczona przed wypadkami! 
Ka†de odchylenie od uk¬adu po¬åczeµ spowodowaç mo†e stany zagro†enia, jest wi™c niedopuszczalne.
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Rys. 26/1: Wej∂cie przycisku Start
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+24V DC ± 20%

0V

uziom funkcyjny

OSSD2

OSSD1

kontrola stycznikowa

przycisk Start

+24V DC ± 20%

0V

uziom funkcyjny

OSSD2

OSSD1

nie zaj™ty

nie zaj™ty

+24V DC ± 20%

0V

uziom funkcyjny

OSSD2

OSSD1

niezaj™te, je†eli sterowanie SPS przeprowadza kontrol™ stycznikowå

niezaj™te, je†eli sterowanie SPS przeprowadza blokad™
                ponownego uruchomienia

sterowanie z
programowalnå
pami™ciå  SPS

+24V DC ± 20%

uziom funkcyjny

0V

+24V DC ± 20%

uziom funkcyjny

0V

+24V DC ± 20%

uziom funkcyjny

0V

Rys.  26/2

Rys.  26/3

5.4.1 W przypadku kratki ∂wietlnej ULVT 500/2R odpada pod¬åczenie nadajnika ∂wiat¬a, gdy† nadajnik jest                   
      zintegrowany z odbiornikiem!
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E2

E1

Rys.  26/4



6.1 Uruchamianie
Przed uruchomieniem nale†y za pomocå ¬åcznikøw przechylnych w skrzynce zaciskowej nastawiç odpowiedni dla danego przypadku aplika-
cyjnego tryb pracy (patrz rozdzia¬  3.6). W stanie dostawczym nastawiony jest tryb pracy  z blokadå ponownego uruchomienia, z
kontrolå stycznikøw oraz wyj∂ciami ¬åczåcymi røwno. 
Pod¬åczenia elektrycznego nale†y dokonaç stosownie do nastawionego trybu pracy (patrz rozdzia¬ 5).

6.2 Wskazøwki odno∂nie regulacji
Przyt¬umiona jasno∂ç otoczenia u¬atwia regulacj™ optycznå ze wzgl™du na fakt, †e wtedy diody LED na odbiorniku b™då lepiej widoczne nawet
z wi™kszej odleg¬o∂ci.

Podczas regulacji nale†y pami™taç, aby nie skr™ciç profilii obudowy.
Dla dok¬adnego wyregulowania kurtyn ∂wietlnych  ULVT/ BLVT, przede wszystkim przy du†ych
odleg¬o∂ciach lub przy stosowaniu zwierciade¬, mo†na korzystaç  z   pomocniczego lasera regu-
lacyjnego.Przyrzåd ten osadza si™ na szybie przedniej nadajnika i odbiornika. Po uruchomieniu przy-
cisku laser generuje czerwonå plamk™ ∂wietlnå, widocznå tak†e z du†ej odleg¬o∂ci.Plamka ta musi trafiç
w ∂rodek le†åce po przeciwnej stronie urzådzenie. Badanie powinno byç przeprowadzone ka†dorazowo na
obu koµcach nadajnika i odbiornika. W razie potrzeby nale†y odpowiednio skorygowaç wyregulowanie.

Regulacja w przypadku korzystania ze zwierciad¬a zwrotnego                         
Osadziç laser regulacyjny na szybie przedniej nadajnika, w¬åczyç go oraz obracaç nadajnikiem do chwili
a† plamka ∂wietlna trafi w ∂rodek zwierciad¬a. Potem nale†y wyregulowaç zwierciad¬o, aby drugie zwierciad¬o
lub odbiornik zosta¬y trafione w ∂rodek. Powtørzyç tå samå operacj™ w odniesieniu do odbiornika.

Dioda LED jako pomoc regulacyjna  
Pomaraµczowa dioda LED ga∂nie, gdy wyst™puje wystarczajåca rezerwa ∂wiat¬a.

Regulacja dok¬adna 
Po monta†u p¬asko-røwnoleg¬ym wzgl™dnie po wyregulowaniu przy u†yciu laserowej pomocy regulacyj-
nej dokonuje si™ regulacji dok¬adnej za pomocå ∂rub regulacyjnych, znajdujåcych si™ na nak¬adkach
mocujåcych, ktøre wchodzå w sk¬ad dostawy, je†eli ∂wieci jeszcze pomaraµczowa dioda LED. 
W celu obracania wokø¬ osi wzd¬u†nej kr™ci si™ odpowiedniå ∂rub™ regulacyjnå na jednej z nak¬adek
mocujåcych, podczas gdy na drugiej nak¬adce ∂ruby så zluzowane.  W celu obracania wokø¬ osi  po-
przecznej dokonuje si™ røwnomiernego pokr™cania obu ∂rub regulacyjnych na jednej nak¬adce
mocujåcej, podczas gdy na drugiej nak¬adce ∂ruby så zluzowane.
Nast™pnie powinna zapaliç si™ na odbiorniku zielona lub †ø¬ta dioda LED, a dioda
pomaraµczowa musi zgasnåç.
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∂wieci zielona 
   Wyj∂cia aktywne    

 bariera ∂wietlna  
wolna i poprawnie

wypozycjowana

 ∂wieci czerwona 
 
 
 ∂wieci †ø¬ta

Wyj∂cia nieaktywne,  
(mo†liwe zwolnienie startu za
pomocå  przycisku)             

bariera wolna i poprawnie
wypozycjona

∂wieci zielona

∂wieci
pomaraµczowa

Wyj∂cia aktywne barie-
ra ∂wietlna wolna, jed-
nak  za  ma¬o reserw!
obracaç  wokø¬ osi wzd¬u†nej
lub poprzecznej do chwili a†
zga∂nie pomaraµczowa dioda

∂wieci czerwona 
∂wieci pomaraµcz

∂wieci †ø¬ta 

 Wyj∂cia nieaktywne (mo†liwie  zwol-
nienie startu za pomocå przycisku)

bariera ∂wietlna  wolna,
jednak za ma¬e rezerwy! 
obracaç wokø¬ osi wd¬u†nej lub

poprzecznej  do chwili a† zga∂nie
pomaraµczowa dioda LED

6  Uruchamianie  

o∂ wzfd¬u†na

o∂ poprzeczna

interdiction de 
redémarrage

Wiederanlauf 

Justierhilfe

LS 

LS frei

restart interlock

adjustment

LC interrupt

LC free

Aide d´àjustement

 libre

 interrompuunterbrochen

 sperre
interdiction de 
redémarrage

Wiederanlauf 

Justierhilfe

LS 

LS frei

restart interlock

adjustment

LC interrupt

LC free

Aide d´àjustement

 libre

 interrompuunterbrochen

 sperre

interdiction de 
redémarrage

Wiederanlauf 

Justierhilfe

LS 

LS frei

restart interlock

adjustment

LC interrupt

LC free

Aide d´àjustement

 libre

 interrompuunterbrochen

 sperre interdiction de 
redémarrage

Wiederanlauf 

Justierhilfe

LS 

LS frei

restart interlock

adjustment

LC interrupt

LC free

Aide d´ajustement

 libre

 interrompuunterbrochen

 sperre

LED bez blokady ponownego uruchamiania LED z blokadå ponownego uruchamiania
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Powi™kszona  dioda LED --> ¤WIECI --> w¬åczone
Ma¬a dioda LED --> NIE ¤WIECI --> wy¬åczona

Rys. 27/2: O∂ poprzeczna - wzd¬u†na

Rys. 27/1:  Laser regulujåcy

Tabela 27/3: Tryby pracy

Pr™t kontrolny Dla kontroli kurtyny ∂wietlnej nale†y przy u†yciu pr™ta kontrolnego przerwaç kurtyn™ ∂wietlnå po stronie na-
dajnika, od poczåtku do koµca pola zabepieczajåcego w taki sposøb, aby pole ∂wietlne zosta¬o zakryte tylko przez tå cz™∂ç.
Zielona dioda LED nie powinna ∂wieciç pomi™dzy poczåtkiem a koµcem. ¤rednica pr™ta kontrolnego odpowiadaç musi wielko∂ci
przeszkody podanej na tabliczce znamionowej po stronie odbiornika.



6.3 Wykrywanie usterek  (Warunek wykrywania usterek   

stanowi poprawnie wyregulowana kurtyna ∂wietlna (patrz rozdz.6.2)
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Wskazanie  LED Mo†liwa  przyczyna ¤rodki zaradcze

†ø¬ta wy¬åczona Brak zasilania napi™ciowego Sprawdziç zasilanie  napi™ciowe

†ø¬ta pulsuje 
szybko (ok. 4 x /s)       

Stan usterki!

a) b¬åd wewn™trzny,nieaktywny nadajnik

b) przepi™cie na nadajniku

Wy¬åczyç i ponownie w¬åczyç zasilanie napi™ciowe.
Je†eli dalej pulsuje †ø¬ta dioda, to uszkodzony jest  
nadajnik i nale†y go wymieniç.
Zmniejszyç napi™cie robocze.

†ø¬ta pulsuje 
powoli (ok. 1 x /s) 

Tylko przy nadajniku mo†liwym
do kaskadowania

Niema usterki!

Zosta¬a przerwana pod¬åczona dodatkowo
kurtyna ∂wietlna

popatrz tak†e rozdz. 8.10  na stronie 39

6  Uruchamianie - Wykrywanie usterek

Nadajnik

Wskazanie LED Mo†liwa przyczyna ¤rodki zaradcze

nie ∂wieci †adana dioda LED Brak zasilania napi™ciowego Sprawdziç zasilanie  napi™ciowe

 

¤wieci czerwona 

¤wieci pomaraµcz.

a) Nieaktywny nadajnik 

b) Przerwana droga ∂wietlna

c) Nie wyregulowana kurtyna ∂wietlna lub   
   silnie zanieczyszczona

d) Przekroczony maksymalny zasi™g

a) Sprawdziç  nadajnik

b) Usunåç przeszkod™ z drogi ∂wietlnej

c) Wyregulowaç od nowa system lub oczy∂ciç go

d) Sprawdziç  zasi™g

¤wieci  zielona 

¤wieci pomaraµcz

a) Zbyt ma¬a rezerwa! Rozregulowana 
       kurtyna ∂wietlna lub lekko zabrudzona

b) Przekroczony maksymalny zasi™g

a) Wyregulowaç od nowa system lub go oczy∂ciç

b) Sprawdziç zasi™g

Pulsuje  

pomaraµcz. lub/

oraz †ø¬ta 

szybko (ok. 4 x /s) 

Stan usterki!

a) przy trybie z kontrolå stycznikøw: nie       
    rozwar¬y styczniki

b) Zwarcie, przeciå†enie lub zwarcie skro∂ne
    wyj∂ç  OSSD1 / OSSD2

c) Nastawa trybu pracy za pomocå              
    ¬åcznikøw przechylnych nie zgadza si™ z 
    okablowaniem elektrycznym                    
    (patrz rozdz.3.6)

d) Usterki zewn™trzne lub wewn™trzne   

e) Zak¬øcenia elektromagnetyczne

a) Sprawdziç  styki  stycznikøw, jak røwnie†
pod¬åczenie i okablowanie kontroli stycznikowej (EDM)

b) Sprawdziç pod¬åczenie, okablowanie i obciå†enie
wyj∂ç  (maks. 0,5 A)

c) Sprawdziç nastaw™  trybu maszyny

d) Wy¬åczyç i ponownie w¬åczyç zasilanie. Je†eli diody  LED po-
nownie pulsujå: Po  wy¬åczeniu od¬åczyç wszystkie
przy¬åcza napi™ciowe, a ¬åczniki przechylne
ustawiç na tryb pracy bez blokady ponown. uru-
chomienia, bez kontroli stycznikowej, a wyj∂cia
jako ¬åczåce røwno. Je†eli diody LED ponownie pulsujå,
oznacza to uszkodzenie odbiornika, ktøry nale†y wymieniç.

e) Zamontowaç nak¬adki izolacyjne

Pulsujå powoli 

pomaraµcz.lub/oraz 

†ø¬ta (ok. 1 x /s) 

zredukowana rozdzielczo∂ç     

( tylko BLVT)

 

Niema usterki, tylko sygnalizacja  pracy przy:

a) Trybie pracy  zmiennego  maskowania za-    

le†nie od miejsca

b) Trybie pracy  1-lub  2-promieniowym i zreduko-
wanej rozdzielczo∂ci

c) Kombinacja powy†szych trybøw pracy 

d) Tylko jeden raz ignorowania promienia1lub  2

-

Sprawdziç styki stycznikøw, jak røwnie† pod¬åczenie i
okablowanie kontroli stycznikowej  (EDM)

Odbiornik

interdiction de 
redémarrage

Wiederanlauf 

Justierhilfe

LS 

LS frei

restart interlock

adjustment

LC interrupt

LC free

Aide d´àjustement

 libre

 interrompuunterbrochen

 sperre

Sender ein Transmitter on
Emetteur  en 
marche

interdiction de 
redémarrage

Wiederanlauf 

Justierhilfe

LS 

LS frei

restart interlock

adjustment

LC interrupt

LC free

Aide d´àjustement

 libre

 interrompuunterbrochen

 sperre

interdiction de 
redémarrage

Wiederanlauf 

Justierhilfe

LS 

LS frei

restart interlock

adjustment

LC interrupt

LC free

Aide d´àjustement

 libre

 interrompuunterbrochen

 sperre

Sender ein Transmitter on
Emetteur  en 
marche
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Tabela 28/1:  Wykrywanie usterek  w nadajniku

Tabela  28/2: Wykrywanie usterek w odbiorniku

Powi™kszona dioda LED --> ∂wieci 
Ma¬a dioda LED --> nie ∂wieci 
Pulsujåca dioda LED

interdiction de 
redémarrage

Wiederanlauf 

Justierhilfe

LS 

LS frei

restart interlock

adjustment

LC interrupt

LC free

Aide d´àjustement

 libre

 interrompuunterbrochen

 sperre

Sender ein Transmitter on
Emetteur  en 
marche

Przy trybie pracy z kontrolå stycznikøw:                                                             
OSSD w¬åczajå, styczniki nie rozwierajå, OSSD ponownie wy¬åczajå, a w przypadku
pracy bez blokady ponownego uruchomienia, w chwil™ pøΩniej ponownie w¬åczajå

Wskazøwki konserwacyjne: System ULVT/ BLVT ...  zosta¬ pomy∂lany  konstrukcyjnie jako nie wymagajåcy konserwacji. (Nie zwalnia
to jednak od obowiåzku rocznej kontroli wed¬ug EN 61496, ZH 1/281 wzgl™dnie ZH 1/597). Jedynie szyby ochronne nadajnika i odbiornika
powinny byç regularnie zmywane ∂rodkiem nie zawierajåcym rozcieµczalnikøw. Rozcieµczalniki mog¬yby uszkodziç szyby z pleksi na nadjniku
i odbiorniku.  Jako opcja mogå byç dostarczane kurtyny ∂wietlne ze szk¬a silikonowego.
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7 Funkcje maskowania BLVT(Blanking)   -Wskazøwki bezpieczeµstwa

7.1  Dodatkowe wskazøwki dla BLVT

a. Dopuszczalno∂ç zastosowania:  Nale†y sprawdziç dopuszczalno∂ç rø†nych rodzajøw pracy dla ka†dego rodzaju zastosowania. Kurtyna

∂wietlna  BLVT razem z przyrzådem BLPG oferuje rø†ne funkcje. Nele†y dla ka†dego zastosowania oceniç indywidualnie, czy dana funkcja jest do-

puszczalna. Przy takiej ocenie chodzi røwnie† o to, aby czy i jak mo†na b™dzie zabezpieczyç maskowane obszary za pomocå dodatkowych, mecha-

nicznych urzådzeµ zabezpieczajåcych, oraz jaka instalacja wyst™puje na maszynie / urzådzeniu.                                                               

Bezpieczeµstwo indywidualnej konstrukcji sprawdziç powinien rzeczoznawca.

b. Zabezpieczenie mechaniczne przed ingerencjå:  Zamontowane obok maskowanych cz™∂ci maszyn dodatkowe zabezpieczenia przed

ingerencjå nie powinny daç si™ usunåç przy urzyciu zwyk¬ch narz™dzi lub muszå byç dodatkowo nadzorowane za pomocå wy¬åcznikøw pozycyjnych

oraz w¬åczone do ¬aµcucha bezpieczeµstwa.

c. Czas zadzia¬ania:  W porøwnaniu z kurtynami ∂wietlnymi ULVT czas zadzia¬ania jest nieco d¬u†szy.  Patrz rozdz. 4.1, strona 13.

d. Programowanie funkcji maskowania:  Tryb pracy maskowania mo†e zostaç bezpo∂rednio zaprogramowany fabrycznie, albo te† programo-

wania dokona sam klient za pomocå przyrzådøw typoszeregu  PLSG, BLPG  i  BPSG (patrz strona 56). Programowanie zrealizowaç mogå tylko  osoby

autoryzowane. Warunek ten powinien zostaç zapewniony poprzez zastosowanie prze¬åcznika z kluczykiem. Kluczyk musi byç przechowywany

w bezpiecznym miejscu, oddzielonym od urzådzenia w celu uniemo†liwienia bezprawnego programowania przez osoby

nie autoryzowane.  Po zakoµczeniu procesu zapami™tania maszyna nie mo†e uruchomiç si™ samoczynnie. Je†eli w kurtynie ∂wietlnej nie przewi-

dziano blokady uruchomienia lub ponownego uruchomienia, wtedy uruchomienie naståpiç musi poprzez nadrz™dne sterowania.

e. Miejsce monta†u prze¬åcznika z kluczykiem: Prze¬åcznik z kluczykiem musi byç zamontowany przy maszynie w taki sposøb, aby przy 

jego w¬åczaniu istnia¬ pe¬en wglåd w pole zabezpieczajåce.

f.  Sprawdzenie pola zabezpieczajåcego po ponownym programowaniu lub wymianie odbiornika: Przez pole zabezpieczajåce

nale†y przejechaç odpowiednim pr™tem kontrolnym. Nale†y przy tym zwracaç uwag™, aby takie przejechanie pr™tem nast™powa¬o bezpo∂rednio przed

nadajnikiem, przed odbiornikiem oraz w ∂rodku pomi™dzy nadajnikiem a odbiornikiem (patrz rys. 29.4). Nie powinny w tym czasie za∂wieciç ani dioda

LED zielona, ani †ø¬ta.  W ten sposøb rozpoznane zostanå ewentualne odbicia od w¬o†onych do pola zabezpieczajåcego cz™∂ci refleksyjnych.

g. Oznakowanie aktualnej rozdzielczo∂ci oraz pola zabezpieczajåcego:  Aktualna rozdzielczo∂ç musi byç sygnalizowana za pomocå

umieszczonych na urzådzeniu dodatkowach tabliczek. Przy wolnej kurtynie ∂wietlnej sygnalizowana b™dzie przez migotanie diod LED z cz™stotliwo∂ciå

1 Hz blokada ponownego uruchomienia (diod™ †ø¬tå) oraz regulacja (diod™ pomaraµczowå), przy zredukowanej rozdzielczo∂ci lub zmiennego masko-

wania. Zredukowana rozdzielczo∂ç wywiera wp¬yw na odst™p bezpieczeµstwa i musi zostaç odpowiednio uwzgl™dniona!   

h.   Maskowanie musi pokrywaç ca¬å szeroko∂ç pola zabezpieczajåcego, tak, aby nie mo†na si™gnåç do ∂rodka obok niego! 

(patrz  rysl 29.1, rys. 29.2 i  rys. 29.3).

Wszystkie wskazøwki bezpieczeµstwa zawarte w rozdziale  1 jak røwnie† ewentualnie w rozdziale 8 muszå byç

bezwzglednie przestrzegane. 

Nieprawid¬owe korzystanie z funkcji maskowania, wzgl™dnie niefachowe w¬åczenie tej funkcji do funkcjo-
nowania maszyny, så bardzo niebezpieczne. Z tego powodu bezwzgl™dnie konieczne jest dok¬adne
zrozumienie i pe¬ne przestrzegania wymagaµ zwiåzanych ze stosowaniem maskowania, ktøre zosta¬y
przedstawione w niniejszych wskazøwkach obs¬ugowych.
Z regu¬y konieczne så dodatkowe mechaniczne  urzådzenia zabezpieczajåce w celu uniemo†liwienia 
chwytania do obszaru zagro†enia obok zamaskowanych cz™∂ci maszyny.
Konieczne jest podj™cie ∂rodkøw, ktøre wy¬åczå maszyn™ w przypadku usuni™cia dodatkowych, mecha-
nicznych urzådzeµ zabezpieczajåcych.

Rys 29.2:  Stacjonarne lub zmienne ma-
skowanie, z cz™∂ciowym   przykryciem
maskowanej  cz™∂ci kurtyny ∂wietlnej.
Konieczna dodatkowa os¬ona!

Rys. 29.3:  Stacjonarne lub zmienne ma-
skowanie, z cz™∂ciowym przykryciem
 masowanej cz™∂ci kurtyny ∂wietlnej.
Konieczna dodatkowa os¬ona!

Rys. 29.4:  Przejechanie przez pole
zabezpieczajåce pr™tem kontrolnym

Rys. 29.1:  Stacjonarne lub zmienne ma-
skowanie, z kompletnym przykryciem
maskowanej cz™∂ci kurtyny ∂wietlnej

niedopuszczalne niedopuszczalne
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7  Funkcje maskowania BLVT(Blanking) -Typowe zastosowanie

7.2 Typowe zastosowania odpowiednich rodzajøw maskowania

Za pomocå maskowania (Blanking) pozbawia si™ skuteczno∂ci cz™∂ci pola  zabezpieczajåcego po to, aby mo†na by¬o, np. wnie∂ç detale
obrabiane lub cz™∂ci maszyny do pola zabezpieczajåcego bez utrudniania funkcjonowania maszyny.

Rodzaje maskowania Typowe zastosowanie

1. Wy¬åczenie maskowania Pe¬ne zabezpieczenie na ca¬ym polu zabezpieczajåcym. Rozdzielczo∂ç i zastosowanie -jak ULVT.

2.  Maskowanie sta¬e 

      (fix blanking)                                   

Rys. 30/1

Maskowanie do 5 obiektøw, ktøre znajdujå si™ stale w polu zabezpieczajåcym 

(np. stø¬ do nak¬adania lub prowadnica materia¬u)

3.   Maskowanie sta¬e 

     ze zredukowanå rozdzielczo∂ciå      

     1-promieniowå (Rys. 30/2)        

Kombinacja 2 i 8.  Maskowanie do 5 obiektøw, ktøre znajdujå si™ stale w polu zabezpieczajåcym
oraz dodatkowo cienkich, ruchomych obiektøw (np. w™†y lub kabli), ktøre znajdujå si™ 

przej∂ciowo lub stale w polu zabezpieczajåcym i przerywajå przy tym maks. 1 promieµ

4.  Maskowanie  sta¬e 

     ze zredukowanå rozdzielczo∂ciå 

     2-promieniowå  (Rys.30/3)

Kombinacja 2 i 9. Maskowanie do 5 obiektøw, ktøre znajdujå si™ stale w polu zabezpieczajåcym
oraz dodatkowo cienkich, ruchomych obiektøw (np.w™†y lub kabli) ktøre znajdujå si™ przej∂ciowo

lub stale w polu zabezpieczajåcym i przerywajå przy tym maks. 2 promienie.

5. Maskowanie zmienne           

  (floating blanking) (Rys. 30/1)
Maskowanie 1 obiektu, ktøry porusza si™ w polu zabezpieczajåcym  (np.sto¬u o przestawnej

wysoko∂ci).

6. Maskowanie zmienne

       przy rozdzielczo∂ci zmiennej          

      1-promieniowej (Rys. 30/2)

Kombinacja 5 i 8. Maskowanie obiektu, ktøry porusza si™ w polu zabezpieczajåcym oraz dodatko-
wo cienkich ruchomych obiektøw (np. w™†y lub kabli), ktøre znajdujå si™ przej∂ciowo lub stale w

polu zabezpieczajåcym i przerywajå przy tym maks. 1 promieµ.

7. Maskowanie  zmienne  

     przy  rozdzielczo∂ci zmiennej           

    2-promieniowej  (Rys. 30/3)

Kombinacja 5 i 9. Maskowanie obiektu, ktøry porusza si™ w polu zabezpieczajåcym oraz dodatko-
wo cienkich, ruchomych obiektøw (np. w™†y lub kabli),ktøre znajdujå si™ przej∂ciowo i stale w

polu zabezpieczajåcym i przerywajå przy tym maks. 2-promienie.

8. 1-promieniowa, zredukowana  

      rozdzielczo∂ç   Rys. 30/4

Ruchome cienkie obiekty  (np.w™†e lub kable), ktøre znajdujå si™ przej∂ciowo lub stale w polu

zabezpieczajåcym i przerywajå przy tym maksymalnie 1 promieµ.

9. 2-promieniowa, zredukowana

    rozdzielczo∂ç   Rys. 30/5

Ruchome cienkie obiekty  (np.w™†e lub kable), ktøre znajdujå si™ przej∂ciowo lub stale w polu

zabezpieczajåcym i przerywajå przy tym maksymalnie 2 promienie.

10. Tylko raz pomijaç 1 promieµ

         Rys. 30/6

1 obiekt , ktøry ma byç obrabiany, mo†e wystawaç w dowolnym miejscu  (poza promieniem

synchronizujåcym!) do pola zabezpieczajåcego (np.maskowanie blachy w przypadku

pras do gi™cia w t¬oczniku).

11. Tylko raz pomijaç 2 promienie

       Rys. 30/7

1 obiekt, ktøry ma byç obrabiany, mo†e wystawaç w dowolnym miejscu (poza promieniem
synchronizujåcym!) do pola zabezpieczajåcego  (np.maskowanie grubszej blachy w

przypadku pras do gi™cia w t¬oczniku).

Rys. 30/1:  Sta¬e /  zmienne
              maskowanie

Rys. 30/2: Sta¬e / zmienne           
    maskowanie ze zredukowanå  
    rozdzielczo∂ciå  1-promieniowå

Rys.30/3: Sta¬e / zmienne  masko-
wanie ze zredukowanå rozdz. 2-
promieniowå

Rys.30/4:  1-promieniowa zred.
rozdzielcz., dowolnie cz™sto

Rys.30/5  2-promieniowa zred.
rozdzielcz., dowolnie  cz™sto

Rys. 30/6: Tylko raz pomijaç
1  promieµ

Rys. 30/7: Tylko raz pomijaç  
2 promienie

rozpoznawalna wielko∂ç przeszkody
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7 Funkcje maskowania BLVT(Blanking)    -wa†ne wskazøwki aplikacyjne

Tabela 31/1

Rodzaje              
maskowania Wa†ne  wskazøwki i ograniczenia

Rozdzielczo∂ç   przy
rastrze  soczewkowym

7,5 mm  / 14 mm

Wskazania
LED

1. brak                
 maskowania

Tak†e tutaj obowiåzuje nieco d¬u†szy czas zadzia¬ania BLVT w stosunku do ULVT                                     

(Tabele na stronie 13).

 Pe¬na rozdzielczo∂ç jak

normalna  ULVT:
14 mm  /  30 mm

Brak 
pulsowania

2.Maskowanie
sta¬e 
(fix blanking)

Rys. 30/1

Mo†liwo∂ç maskowania do 5 obszarøw sta¬ych. 

Podczas pracy obszary maskowania mogå przesuwaç si™ wskutek wibracji o 1 promieµ w gør™ i w dø¬.

Ilo∂ç zapami™tanych promieni ka†dego obszaru maskowania nie mo†e jednak podczas pracy zwi™kszyç

si™, mo†e tylko zmniejszyç si™ o 1 promieµ.  Aby podczas pracy nie wyståpi¬y †adne problemy wskutek wi-

bracji obszary muszå zostaç zapami™tane w taki sposøb, aby zosta¬a pokryta maksymalnie mo†liwa ilo∂ç

promieni! Je†eli jednak maskowany b™dzie tylko 1 promieµ, to nie mo†e zostaç on uwolniony. Pomi™dzy

obszarami muszå pod-czas zapami™tywania pozostaç wolne co najmniej 3 promienie.

 Pe¬na  rozdzielczo∂ç    

  poza obszarami       

maskowania:
14 mm  /  30 mm

Brak 
pulsowania

3.Maskowanie     
sta¬e                   
z 1-prom.zredu-

kowanå rozdz.     

Rys. 30/3

Jak w punkcie 2, lecz: 

Pomi™dzy obszarami maskowania musi podczas zapami™tywania pozostaç wolne co najmniej 5 promieni.

Ka†dorazowo 1 promieµ mo†e dodatkowo zostaç przerwany   w dowolnej ilo∂ci miejsc (poza promie-

niem synchronicznym).

 Zredukowana   

rozdzielczo∂ç poza       

           obszarami          

    maskowania:
22 mm  /  42 mm

Pulsujå  

diody †ø¬/

pomar.  z

cz™st.

ok.1 Hz

4. Maskowanie sta¬e

z  2-prom. zred.

rozdzielcz.      
Rys. 30/3

Jak w punkcie 2, lecz: 

Pomi™dzy obszarami maskowania musi podczas zapami™tywania pozostaç wolne co najmniej 7 promieni.

Ka†dorazowo 1 promieµ lub maksym. 2 såsiednie promienie mogå dodatkowo  zostaç przerwane   w

dowolnej ilo∂ci miejsc   (poza promieniem synchronicznym). 

 Zredukowana    

rozdzielczo∂ç poza       

          obszarami           

    maskowania:
29 mm  /  56 mm

Pulsujå     

diody †ø¬/

pomar.      

z cz™st.

ok. 1Hz
5. Maskowanie     
zmienne                
(floating blanking)
Rys. 30/1

Mo†liwo∂ç maskowania 1 obszaru (minimum 2 såsiednich promieni), ktøry mo†e poruszaç si™
podczas pracy w polu zabezpieczajåcym. Podczas zapami™tywania obszar nie mo†e w™drowaç. Ilo∂ç

zapami™tanych promieni maskowanego obszaru, wskutek wibracji podczas pracy nie mo†e staç si™

wi™ksza, mo†e jednak zmniejszyç si™ o jeden.

 Pe¬na rozdzielczo∂ç     

     poza obszarami       

     maskowania:           

14 mm / 30 mm

Pulsujå    diody
†ø¬/pom.       

 z cz™st.           

ok.1 Hz

6. Maskowanie    

zmienne                      

z1prom zreduk.

rozdz. Rys. 30/2

Jak w punkcie  5, lecz: 
Obszar maskowania musi przerywaç przynajmniej 3 såsiednie promienie. Ka†dorazowo 1 promieµ

mo†e dodatkowo zostaç przerwany w dowolnej ilo∂ci miejsc (poza promieniem synchronicznym). 

 Zredukowana

rozdzielczo∂ç poza       

obszarami  maskowania:
22 mm  /  42 mm

Pulsujå  
diody

†ø¬/pom.    
z cz™st.      

 ok.1 Hz
7. Maskowanie

zmienne   z 2prom.

zreduk.rozdz  
Rys. 30/3

Jak w punkcie 5, lecz: 
Obszar maskowania musi przerywaç przynajmniej 4 såsiednie promienie. Ka†dorazowo 1 lub maks.

2 såsiednie promienie mogå dodatkowo zostaç przerwane w dowolnej ilo∂ci miejsc  (poza promieniem

synchronicznym)

          Zredukowana            

       rozdzielczo∂ç                 

   poza  obszarami       
maskowania:

29 mm  /  56 mm

Pulsujå   

diody †ø¬/

pomaraµ.   

  z cz™st.

ok.1 Hz
8. 1-promien.
zred. rozdzielcz.
Rys. 30/4

Ka†dorazowo 1 promieµ mo†e zostaç przerwany w dowolnej ilo∂ci miejsc (poza promieniem synchro-

nicznym). Przy kilku obiektach musi pozostaç pomi™dzy nimi wolny minimum 1 promieµ.

 Zredukowana 

rozdzielczo∂ç:
22 mm  /  42 mm

Pulsujå diody

†ø¬/pomar

ok.1 Hz
9.  2-prom. 

zreduk. rozdz.
Bild 30/5

Ka†dorazowo  1 promieµ lub maks. 2 såsiednie promienie mogå zostaç przerwane w dowolnej ilo∂ci

miejsc (poza promieniem synchronicznym). Przy kilku obiektach musi pozostaç pomi™dzy nimi wolny mini-

mum 1 promieµ.

zredukowana

rozdzielczo∂ç:
29 mm  /  56 mm

Pulsujå diody

†ø¬/pom. 

ok.1 Hz
10. Tylko raz
pomijaç 1promieµ

 Rys. 30/6

1 promieµ mo†e zostaç przerwany w dowolnym miejscu w obr™bie pola zabezpieczajåcego                    

 (poza promieniem synchronicznym)

           Bez obiektu:      

      22 mm  /  42 mm

z obiektem: pe¬na rozdz.

dla  pozost. pola zabezp
14 mm  /  30 mm

Pulsujå diody

†ø¬/pomar. 

z cz™st.

ok. 1Hz

11. Tylko raz
pominåç    2

promienie
Bild 30/7

2 promienie mogå zostaç przerwane w dowolnym miejscu w obr™bie pola zabezpieczajåcego                 

(poza promieniem synchronicznym 

bez obiektu: 

29 mm  /  56 mm

z obiektem: pe¬na

rozdz. dla pozosta¬ego

pola zabezp.
14 mm  /  30 mm

Pulsujå diody

†ø¬/pomar.

z cz™st.  

ok.1 Hz

7.3 Wa†ne wskazøwki:  Ograniczenia i  rozdzielczo∂ç odno∂nych rodzajøw zastosowania 

Uwaga na promieµ synchroniczny:  Pierwszy promieµ (patrzåc od strony wtyczki) nie mo†e podczas zapami™tywania
obszarøw maskowania zostaç ∂ciemniony, gdy† s¬u†y on do synchronizacji nadajnika i odbiornika. Je†eli podczas zapami™-
tywania promieµ ten zostanie zakryty, wtedy kurtyna ∂wietlna przechodzi w stan usterki. Pomaraµczowa i †ø¬ta dioda  LED na odbiorniku pul-
suje wtedy szybko (ok.3-4 Hz) (patrz tak†e rozdz. 3.4.3 i 6.3). Je†eli podczas pracy zostanie zakryty promieµ synchronizujåcy, to kurtyna
∂wietlna BLVT od¬åcza z zasady wyj∂cia.

Maskowanie pokrywaç musi ca¬å szeroko∂ç pola zabezpieczajåcego tak, aby nie mo†na by¬o dokonaç ingerencji obok!                                     

Brakujåcy lub zmieniony co do ∂rednicy, maskowany obiekt prowadzi røwnie† do od¬åczenia wyj∂ç.
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7 Funkcje maskowania BLVT(Blanking)   -Przyrzådy do programowania

7.4 Przyrzådy do  programowania w celu zapami™tania funkcji maskowania. 

Odno∂nie wyczerpujåcych wskazøwek - patrz odpowiednia instrukcja obs¬ugi przyrzådu do programowania!

Zaprogramowanie pozostanie zapami™tane trwale w kurtynie ∂wietlnej BLVT tak†e po przerwaniu zasilania.

7.4.1 PLSG3: Uniwersalny przyrzåd ¬åczåcy oraz do programowania dla funkcji maskowania BLVT.

Prosta operacja zapami™tywania: (dok¬adne wskazøwki w instrukcji obs¬ugi PLSG!)
Przyrzåd do programowania zostaje po prostu osadzony na kurtynie ∂wietlnej BLVT lub te† po¬åczony z niå za pomocå kabla adaptera.           
1. Nastawa funkcji maskowania nast™puje za pomocå czterech ¬åcznikøw heksadecymalnych. 
2. Masowane obiekty muszå znajdowaç si™ w polu zabezpieczajåcym. 
3. Nast™pnie wystarczy w¬åczyç zasilanie napi™ciowe, a pod¬åczona kurtyna ∂wietlna BLVT zapami™ta nastawionå funjkcj™ maskowania oraz
pozycj™ maskowania.

Przyrzåd do programowania nie jest bezwzgl™dnie konieczny dla pracy BLVT i po przeprowadzonym programowaniu mo†na go zdemontowaç.

7.4.2 BLPG: Przyrzåd do programowania maskowania. 

Programowania dokonuje si™ poprzez uruchomienie prze¬åcznika z kluczykiem. Przyrzåd do programowania nie jest bezwzgl™dnie konieczny
dla pracy BLVT i po przeprowadzonym programowaniu mo†na go zdemontowaç. 

7.4.3 BPSG: Przyrzåd do programowania maskowania i ¬åczenia

Jak typ BLPG, jednak dodatkowo z zasilaniem napi™ciowym oraz przekaΩnikiem o dzia¬aniu wymuszonym, o wyj∂ciach bezpotencja¬owych.
Programowania dokonuje si™ poprzez uruchomienie prze¬åcznika z kluczykiem.

Prosta operacja zapami™tywania: (obowiåtuje dla przyrzådøw ¬åczåcych BLPG i BPSG)
(przestrzegaç wyczerpujåcych wskazøwek zawartych w instrukcji obs¬ugi BLPG / BPSG!)

1. Ustawiç †ådanå funkcj™ maskowania  na prze¬åcznikach przechylnych. 
2. Maskowane obiekty muszå znajdowaç si™ w polu zabezpieczajåcym. 
3. Prze¬åczyç prze¬åcznik z kluczykiem na pozycj™ programowania. Odczekaç, a† za∂wieci zielona dioda LED, ktøra sygnalizuje gotowo∂ç do
programowania przyrzådu ¬åczåcego.
4. Wyciågnåç prze¬åcznik z kluczykiem. Po zga∂ni™ciu zielonej diody LED "AKTYWNY" (AKTIIV) proces programowania zosta¬ zakoµczony.

7.5 Zapami™tanie do 5 rodzajøw maskowania oraz ponowne ich wywo¬anie za pomocå prze¬åcznika wybierakowego

W kurtynie ∂wietlnej BLVT, po jej po¬åczeniu z przyrzådami do programowania BLPG  lub BPSG  i zewn™trznym prze¬åcznikiem wybierakowym,
mo†na zapami™taç do 5 funkcji maskowania oraz wywo¬ywaç je po prostu za pomocå prze¬åcznika wybierakowego.                               
Odno∂nie tej funkcji wyczerpujåce wskazøwki znaleΩç mo†na w instrukcji obs¬ugi przyrzådøw do programowania!

Nr./Baujahr No./year of construction .................................
Temp. temp.      -10… + 55 °C
Schutzart enclosure rating IP 20
Versorgung  supply voltage  24 VDC  -10% +  20 %

FIESSLER 

E L E K T R O N I K

Typ: BLPG 

Kastellstr.9   73734 Esslingen
Tel. 0711/ 91 96 97-0 Achtung Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! 

Attention Turn off the supply voltage ! 
Attention    Couper l'alimentation !

 Made in          
Germany

21 20 19 18 172229303132
EDM-
BLVT BLVT+ 0V 24V

24 2325262728

10
AKTIV

EDM-
 MS

Auflösung kennzeichnen!
detection to be indicated!
detection ammoncez! !

PE

S1   S2   S3   S4 
 1     1     1      1     
 1     0     0      0
 0     1     0      0       
 0     0     0      1
 0     0     1      0
 0     0     1      1
 1     1     0      0 

14 / 30 mm

S3S2

22 / 42 mm
29 / 56 mm

S1

Achtung Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! 
Attention Turn off the supply voltage ! 
Attention Couper l'alimentation !

FIESSLER 
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Typ: BPSG 

Kastellstr.9   73734 Esslingen
Tel. 0711/ 91 96 97-0

 Made in          
Germany

21 20 19 18 172229303132
EDM-
BLVT BLVT+ 0V

24 2325262728

10
AKTIV

EDM-
 MS

Auflösung kennzeichnen!
detection to be indicated!
detection ammoncez! !

PE

2 3 4 12 13 14 15
SK230V 115V ---------- 24V ---------N

1611
ST

5 7 8 9 10
----- 0V ----- OSSD1 OSSD2

61

24V
Nr./Baujahr No./year of construction .................................
Ansprechzeit response time   6 mSs+ BWS / ESPE
Temp. temp.      -10… + 55 °C
Schutzart enclosure rating IP 20
Versorgung  supply voltage  230 VAC -15% +10 %, 50Hz
Kontaktbel.   contact max. 2 A,  250 VAC

S1   S2   S3   S4 
 1     1     1      1     
 1     0     0      0
 0     1     0      0       
 0     0     0      1
 0     0     1      0
 0     0     1      1
 1     1     0      0 

14 / 30 mm

S3S2

22 / 42 mm
29 / 56 mm

S1

Rys. 32/1

Rys. 32/2 Rys. 32/3



33

FIESSLER
E L E K T R O N I K

BA - ULVT / BLVT  Doku Nr. 1005 Stand 07.02.06

8  Kaskadowanie kurtyn  ∂wietlnych -Wskazøwki bezpieczeµstwa

8.1 Dodatkowe  wskazøwki bezpieczeµstwa dla kaskadowanych kratek ∂wietlnych

a) Zabezpieczenie prasy C z trzech
stron bez utrudnieµ za pomocå piono-
wych zwierciade¬ zwrotnych

Rys. 33/1:  Zabezpieczenie prasy C Rys. 33/3: Zabezpieczenie tylnej strony prasyRys. 33/2 :Ochrona doj∂cia od ty¬u

b) Ochrona doj∂cia od ty¬u c) Zabezpieczenie tylnej strony prasy

Nale†y bezwzgl™dnie przestrzegaç wszystkich wskazøwek zawartych w rozdzia¬ach 1 i 7!

Kombinacja kratek ∂wietlnych typu 4 i typu 2:                                                                      
Dopuszczalno∂ç kombinacji systemøw typu 4 i typu 2 zale†y od analizy zagro†eµ!   Kratka ∂wietlna typu 2 nie staje si™
poprzez omawianå kombinacj™ kratkå ∂wietlnå typu 4!  Przy takiej kombinacji nale†y zwracaç uwag™ na fakt, †e czujnik
g¬øwny znajduje si™ na kratce ∂wietlnej typu 4, inaczej bowiem ca¬y system stanie si™ typem 2!

Rozmieszczenie kurtyn ∂wietlnych:                                                                                              
Przy rozmieszczaniu kurtyn ∂wietlnych nale†y pami™taç, aby kurtyny ∂wietlne nie wywiera¬y na siebie wzajemnie wp¬ywu
optycznego (patrz  rozdzia¬  4.3.5 strona 18).

D¬ugo∂ç przewodu:                                                                                                                      
D¬ugo∂ç przewodu pomi™dzy kaskadowanymi kratkami ∂wietlnymi mo†e wynosiç maksymalnie 10 metrøw.

Czasy reakcji / odst™p bezpieczeµstwa:                                                                                         
Czas reakcji w przypadku przerwania kaskadowanej kratki ∂wietlnej ulega zwi™kszeniu o 3 ms  na ka†då zainstalowanå
kratk™.Nale†y to uwzgl™dniaç przy obliczaniu odst™pu bezpieczeµstwa.

Mo†na budowaç tylko pola zabezpieczajåce z przynale†nych do siebie komponentøw
(np. g¬øwnego czujnika odbiornika z g¬øwnym czujnikiem nadajnika).

8.2 Przyk¬ady zastosowania:



8.3 Mo†liwe do zastosowania i ¬åczenia ze sobå kratki ∂wietlne
Wszystkie wielko∂ci konstrukcyjne oraz warianty rozdzielczo∂ci kratek ∂wietlnych typoszeregu ULVT i BLVT (typ4) jak røwnie† TLVT i
ILVT (typ2) dost™pne så jako wersje kaskadowanych kratek ∂wietlnych i mogå byç ze sobå ¬åczone. (Przy kombinacji typu 4 z typem 2:
przestrzegaç wskazøwek bezpieczeµstwa!)

Kaskadowane kratki ∂wietlne, to kratki ∂wietlne ¬atwe do modyfikowania, z dodatkowym przy¬åczem dla kolejnego czujnika oraz z dodat-
kiem K w oznaczeniu typu (np. ULVTK). 

Mo†na kaskadowaç do 3 kratek ∂wietlnych (¬åczyç szeregowo). Wskutek kaskadowania ulegajå znacznemu obni†eniu nak¬ady na oka-
blowanie kratek ∂wietlnych. Tylko odbiornik czujnika g¬øwnego zostaje po¬åczony ze sterowaniem maszynå i wy¬åcza ruch stwarzajåcy
zagro†enie. Nadajnik czujnika g¬øwnego pod¬åczony zostaje jedynie do zasilacza napi™ciowego.

Czujnik g¬øwny oraz ∂rodkowa kratka ∂wietlna muszå byç ka†dorazowo   mo†liwymi do kaskadowania kratkami
∂wietlnymi.  Mo†liwe do kaskadowania kratki ∂wietlne wymagajå zawsze pod¬åczonej jako nast™pna kratki ∂wietlnej, dla-
tego te† nie mogå byç stosowane jako systemy pojedyncze! Przy kaskadowaniu kratek ∂wietlnych   ostatni czujnik kolejny  jest
zawsze  systemem standardowym,  ktøry mo†e byç tak†e wykorzystywany jako system pojedynczy.

8.4 Rysunki zamøwieniowe:  (przyk¬ady)
a. Kaskadowanie 2 kratek ∂wietlnych
Zabezpieczajåca kratka ∂wietlna o wysok.pola zabezp. 1300 mm i rozdzielczo∂ci 14 mm    czujnik g¬øwny: typ 4
Zabezpieczajåca kratka ∂wietlna o wysok.pola zabezp.  400 mm i rozdzielczo∂ci  30 mm  kolejny czujnik : typ 4

System Wys.pola zabezp. / Ilo∂ç promieni

Czujnik g¬øwny: ULVT-K 1300            / 169
                           Kolejny czujnik: ULVT 400            / 28

b. Kaskadowanie 3 kratek ∂wietlnych  

Zabezpieczajåca kratka ∂wietlna o wysok.pola zabezp.800 mm i odst™pie promieni  400 mm    czujnik g¬øwny: typ 4
Zabezpieczajåca kratka ∂wietlna o wysok.pola zabezp.1200 mm i rozdzielczo∂ci 14 mm  kolejny czujnik1: typ 4     
Zabezpieczajåca kratka ∂wietlna o wysok.pola zabezp.400 mm i rozdzielczo∂ci 30 mm    kolejny czujnik 2: typ 4

System Wys.pola zabezp.  /     Ilo∂ç promieni

 Czujnik g¬øwny: ULVT-K 800  /      3
Kolejny czujnik 1: ULVT-K 1200  /     156
Kolejny czujnik 2: ULVT 400  /      28
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8  Kaskadowanie  kurtyn  ∂wietlnych         -Mo†liwe do zastosowania
                                                                                       kratki ∂wietlne

Czujnik g¬øwny odbiornika
mo†liwy do kaskadowania

Czujnik g¬øwny nadajnika    
mo†liwy do kaskadowania

Kolejny czujnik 2 odbiornika
system standardowy

Kolejny czujnik 2 nadajnika
system standardowy

Zasilanie napi™ciowe  
sterowania maszyny

Zasilanie napi™ciowe
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8.5 Czasy reakcji  kaskadowanych  kratek ∂wietlnych

Kaskadowane kratki ∂wietlne rozpoznajå przerwanie pod¬åczonego, kolejnego czujnika w ciågu 3 ms. Czas reakcji w przypadku przerwania
odno∂nej kratki ∂wietlnej wynika z w¬asnego czasu reakcji + 3 ms ka†dej pod¬åczonej kratki ∂wietlnej.

Czujnik g¬øwny:      W¬asny czas reakcji  (podany na tabliczce znamionowej).

Kolejny czujnik 1:    W¬asny czas reakcji + 3 ms. 

Kolejny czujnik 2:     W¬asny czas reakcji + (2 x 3 ms = 6 ms). 

W¬asny czas reakcji podany jest na odno∂nej tabliczce znamionowej kratki ∂wietlnej.

Tabela na stronie 13 zawiera w¬asne czasy reakcji dla wszystkich standardowych kratek ∂wietlnych.
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8  Kaskadowanie kurtyn ∂wietlnych -             Czasy reakcji / odst™p  
                                                                                                        bezpieczeµstwa

Tabela 35/1:  Czasy reakcji systemøw kaskadowych

Przyk¬ad: Czasy reakcji

Czujnik g¬øwny :      ULVTK 800/56 9 ms

Kolejny czujnik 1:    ULVTK 500/35  7 ms + 3 ms = 10 ms

Kolejny czujnik 2:    ULVT 800/3  4 ms + 6 ms = 10 ms

Rozdzielczo∂ç

patrz tabele strona 13

W¬asny czas reakcji
kratki ∂wietlnej

patrz tabele strona 13

Wyliczony czas    
reakcji 

Odst™p
bezpieczeµstwa

(wzør- patrz rozdz.  4.2.1)

Czujnik g¬øwny    
ULVTK 500/65 14 mm (C= 0 mm) 10 ms

jak w¬asny = 10 ms S = 170 mm

Kolejny czujnik 1       
ULVTK 1500/195 14 mm (C= 0 mm) 21 ms

21 ms + 3 ms = 24 ms S = 198 mm

Kolejny czujnik 2       
ULVT 500/35 30 mm (C= 128 mm) 7 ms 7 ms + 6 ms = 13 ms

  S = 176 mm + 128 mm 
= 304 mm

Tabela 35/2: Przyk¬ad obliczeniowy odst™pu bezpieczeµstwa kaskadowych kratek ∂wietlnych

Tabela dla ustalania ka†dorazowych czasøw reakcji zastosowanych kaskadowanych kratek ∂wietlnych

Rozdzielczo∂ç   
patrz tabele strona13

W¬asny czas reakcji
   kratki ∂wietlnej    

 patrz tabele strona 13

  Wyliczony czas    
reakcji

Odst™p bezpieczeµst
(wzør-patrz strona 4.2.1,

4.2.2 lub 4.2.3)

Czujnik g¬øwny S = ..............mm

Kolejny czujnik 1 ....... +3 ms = S = .............. mm

Kolejny czujnik 2 ....... +6 ms = S = ..............mm

Tabela 35/3

8.6  Odst™p bezpieczeµstwa kaskadowanych kratek ∂wietlnych

Przy obliczaniu odst™pøw bezpieczeµstwa (patrz rozdzia¬ 4.2) nale†y pami™taç, †e czas reakcji przy przerwaniu kaskadowanej kratki
∂wietlnej ulega zwi™kszeniu o 3 ms na ka†då pod¬åczonå kratk™ ∂wietlnå.

Przyk¬ad obliczeniowy:



8.7   Monta† kaskadowanych kratek ∂wietlnych  (nale†y przestrzegaç wszystkie informacje ogølne zawarte w rozdziale  4 Monta†).

Wolno budowaç pola zabezpieczajåcå tylko z przynale†nych do siebie komponentøw (np. czujnika g¬øwnego odbiornika z czujnikiem g¬øwnym
nadajnika). Podczas monta†u nale†y zwracaç uwag™ na fakt, aby kratki ∂wietlne nie wywiera¬y na siebie wzajemnie wp¬ywu optycznego (patrz
rozdzia¬  4.3.5). 

8.8  Pod¬åczenie
Pod¬åczenie czujnika g¬øwnego do zasilania napi™ciowego oraz sterowania maszyny nast™puje w sposøb opisany w rozdziale                         
5  Pod¬åczenie  elektryczne.D¬ugo∂ç przewodu pomi™dzy kaskadowanymi kratkami ∂wietlnymi mo†e wynosiç maksymalnie 10 m.

Dany rodzaj pracy nastawiony zostaje tylko na czujniku g¬øwnym (patrz rozdz. 3.6Prze¬åcznik rodzajøw pracy).W przypadku kolejnych
czujnikøw nastawiaç nale†y rodzaj pracy: bez blokady ponownego uruchomienia, bez kontroli stycznikøw oraz wyj∂cia ¬åczåce røwno!

8.8.1 Przyk¬ad pod¬åczenia 1:  Czujnik g¬øwny  ULVTK... i kolejny czujnik ULVT... (kratka ∂wietlna typ 4 ), 
    rodzaj pracy z blokadå ponownego uruchomienia i z kontrolå stycznikøw
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Pod¬åczenie zasilania
napi™ciowego i sterowania
maszynå
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Rys. 36/1

Rodzaj pracy:                 
z blokadå ponownego    
   uruchomienia
z kontrolå stycznikowå   
   wyj∂cia ¬åczåce røwno

Rodzaj pracy:
 bez  blokady ponownego
uruchomienia 
bez kontroli stycznikowej
wyj∂cia ¬åczåce røwno
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8  Kaskadowanie kurtyn ∂wietlnych -Pod¬åczenie

Pod¬åczenie zasilania
napi™ciowego i                   
sterowania maszynå

Przy¬åcze dla           
kolejnego czujnika  
nadajnika

1 2 3 4 5 6

off

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3

1 2 3

1: 0V

3: 24V
D

C

2: 

Anschluss für Folgesensor

Connection to next ESPE
raccordement à l´ ESPS

Rodzaj pracy:
z blokadå ponownego         
  uruchomienia
z kontrolå stycznikøw
   wyj∂cia ¬åczåce røwno

Pod¬åczenie zasilania
napi™ciowego
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8.8.2 Przyk¬ad pod¬åczenia 2: 
                                              Czujnik g¬øwny  ULVTK (kratka ∂wietlna typ 4 ), kolejny czujnik TLVT (kratka ∂wietlna typ 2)

rodzaj pracy z blokadå ponownego uruchomienia i z kontrolå stycznikowå.

Pod¬åczenie czujnika g¬øwnego do zasilania napi™ciem oraz sterowania maszynå nast™puje w sposøb opisany w rozdziale 5 Pod¬åczenie
elektryczne.D¬ugo∂ç przewodu pomi™dzy kaskadowanymi kratkami ∂wietlnymi mo†e wynosiç maksymalnie 10 m.

˝ådany tryb pracy nastawia si™ tylko na czujniku g¬øwnym (patrz rozdzia¬ 3.6 Prze¬åcznik rodzajøw pracy). Na kolejnych czujnikach musi
zostaç nastawiony tryb pracy: bez blokady ponownego uruchomienia, bez kontroli stycznikøw oraz wyj∂cia jako ¬åczåce røwno.
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Rodzaj pracy:
bez blokady ponoownego   
       uruchomienia 
bez kontroli stycznikowej    
       wyj∂cia ¬åczåce røwno
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8  Kaskadowanie kurtyn ∂wietlnych - Uruchamianie

8.9 Uruchamianie  kaskadowanych  kratek ∂wietlnych   (Nale†y przestrzegaç wszystkie informacje ogølne zawarte w          
rozdziale  6 Uruchamianie) 

Wycentrowanie pojedynczych kratek ∂wietlnych: ->Uwaga:   Centrowanie od nadajnika do odbiornika rozpoczynaç nale†y
zawsze od ostatniej kratki ∂wietlnej ze wzgl™du na fakt, †e wyprzedzajåce jå kratki ∂wietlne mogå od¬åczyç dopiero wtedy, kiedy takiego
od¬åczenia dokona¬y nast™pne kratki ∂wietlne.

Kolejno∂ç ustawiania w linii (centrowanie): 

3. 2.            1.

                          Czujnik g¬øwny Kolejny czujnik 1 Kolejny czujnik 2
wycentrowaç jako ostatni wycentrowaç na 2 miejscu         wycentrowaç jako pierwszy

Wskazania diod LED:                                                                                                                                                                                           
Kaskadowane nadajniki sygnalizujå przerwane pole zabezpieczajåce pod¬åczonego odbiornika za pomocå krøtkiego pulsowania †ø¬tej diody
LED w impulsach sekundowych. Je†eli pole pod¬åczonego odbiornika jest wolne, †ø¬ta dioda LED ∂wieci ciågle, a nadajnik znajduje si™ w
trybie nadawania.
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C) Przerwanie  przez  kolejny czujnik 2: czas reakcji = kolejny czujnik  2 + 6 ms

B) Przerwanie przez kolejny czujnik 1: czas reakcji = kolejny czujnik 1 + 3 ms

Przerwane  pole zabezp.                  Wolne pole  zabezp.                              Wolne pole zabezp.
                 Wyj∂cia  wy¬åczone                wyj∂cia  ¬åczone                wyj∂cia  w¬åczone
         ∂wieci czerwona i pomaraµcz.dioda     ∂wieci  †ø¬ta  dioda                ∂wieci  zielona dioda

∂wieci †ø¬ta dioda                          ∂wieci zielona  dioda                  ∂wieci  †ø¬ta  dioda

  
         Przerwane pole zabezp.                Przerwane pole zabezp.               Wolne pole  zabezp.
        wyj∂cia  wy¬åczone                   wyj∂cia  wy¬åczone                wyj∂cia w¬åczone                           
        ∂wieci czerwona i pomaraµczowa dioda     ∂wieci †ø¬ta dioda ∂wieci zielona  dioda         
    

    †ø¬ta  dioda pulsuje  z cz™stotl. 1Hz         ∂wieci czerwona i pomaraµcz. dioda          ∂wieci  †ø¬ta  dioda

              Przerwane pole zabezp.                   Przerwane pole zabezp.              Przerwane pole zabezp.
                 Wyj∂cia wy¬åczone                  Wyj∂cia wy¬åczone               Wyj∂cia  wy¬åczone
              ¤wieci czerwona i pomar. dioda        †ø¬ta dioda pulsuje z cz™st. 1Hz       ∂wieci czerwona i pom.dioda 

                             

                                
 †ø¬ta  dioda pulsuje  z cz™stotl. 1Hz     ∂wieci  czerwona i pomaraµcz.dioda         ∂wieci †ø¬ta dioda
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8  Kaskadowanie kurtyn ∂wietlnych                     - Stany pola zabezpiecz. /
                                                                                                                 wskazania  LED
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Rys. 39/2

Rys. 39/3

8.10 Stany pola zabezpieczajåcego  / wskazania LED

A) Przerwanie przez czujnik g¬øwny:   czas reakcji = czujnik g¬øwny  
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Typ: ULSG 230V

TÜV Rheinland

AA
AA
AA

2 31 18 19 14 12 15 13 17 16 21 20

Schaltgerät BWS Typ 4
Switching unit ESPE Type 4
Boîtier de commande ESPS Type 4

Kastellstr.9   73734 Esslingen
Tel. 0711/ 91 96 970

Achtung Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! 
Attention Turn off the supply voltage ! 
Attention   Couper l'alimentation !

Nr./Baujahr No./year of construction No./année de fabrication .................................
Ansprechzeit response time  temps de réponse 20 mS
Temp. temp.    temp.  -10… + 55 °C
Schutzart enclosure rating degré de protection IP 20
Versorgung  supply voltage tension d'alimentation 230 VAC -15% +10 %, 50Hz
Kontaktbel.   contact max. charge contact maxi. 2 A,  250 VACMade  in  Germany

SK230V 115V 24V - +LS -LS A1 A2N
6A 1 2 3 74 5 8 109 17B C 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 D11
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Schaltgerät BWS Typ 4
Switching unit ESPE Type 4
Boîtier de commande ESPS Type 4

Nr./Baujahr
Ansprechzeit
Temp.
Schutzart
Versorgung
Kontaktbel.

Kastellstr.9   73734 Esslingen
Tel. 0711/ 91 96 97-0

LSUW NSR 3-1 K

No./year of construction 
response time 
temp.
enclosure rating 
supply voltage 
contact max

No./année de fabrication
temps de réponse
temp.
degré de protection
tension d'alimentation
charge contact maxi.

.................................
30 mS
-10… + 55 °C
IP 20
230 VAC -15% +10 %, 50Hz
2 A,  250 VAC

Netz tension
power

LS Frei BS libre
LC free

output  interupted
sortie interrompueAusgang unterbrochen
output free
sortie libreAusgang frei

interdiction de redémarrage
restart interlock Wiederanlaufsperre

LS unterbrochen BS interrompue
LC interrupted

Made  in  Germany

TÜV Rheinland

AA
AA
AA

TÜV Rheinland

Achtung Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! 
Attention Turn off the supply voltage ! 
Attention   Couper l'alimentation !

11 142 653 41 1715 20 21 22 D7 9 1210 B CA

Schaltgerät BWS Typ 4
Switching unit ESPE Type 4

Boîtier de commande ESPS Type 4

Nr./Baujahr  
Ansprechzeit

Temp.
Schutzart

Versorgung
Kontaktbel.

Kastellstr.9   73734 Esslingen
Tel. 0711/ 91 96 97-0

LSUW N1 Muting K

No./year of construction 
response time 

temp.
enclosure rating 

supply voltage 
contact max

No./année de fabrication
temps de réponse

temp.
degré de protection

tension d'alimentation
charge contact maxi.

Netz tension

power

LS Frei BS libre
LC free

output free
sortie libreAusgang frei

interdiction de redémarrage
restart interlock Wiederanlaufsperre

LS unterbrochen BS interrompue
LC interrupted

Made  in  Germany

TÜV Rheinland

.................................
30 mS

-10… + 55 °C
IP 20

230 VAC -15% +10 %, 50Hz
2 A,  250 VAC

LC muted

BS desaktiveé
LS gebrückt

Achtung  Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! 

Attention  Turn off the supply voltage ! 
Attention     Couper l'alimentation !

Tabela 40/2:  Zabezpieczajåce przyrzådy ¬åczåce

Dla funkcji dodatkowych takich jak  Muting , praca skokowa  lub bezpotencja¬owe styki
wyj∂ciowe itd.  dost™pne så  jako opcja  zabezpieczajåce przyrzådy ¬åczåce.

                                                                                                                                                              
Odno∂nie wyczerpujåcego opisu funkcji i dalszych wskazøwek -                            
patrz instrukcja obs¬ugi przyrzådøw ¬åczåcych.

Nr./Baujahr No./year of construction .................................
Temp. temp.      -10… + 55 °C
Schutzart enclosure rating IP 20
Versorgung  supply voltage  24 VDC  -10% +  20 %

FIESSLER 

E L E K T R O N I K

Typ: BLPG 

Kastellstr.9   73734 Esslingen
Tel. 0711/ 91 96 97-0 Achtung Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! 

Attention Turn off the supply voltage ! 
Attention    Couper l'alimentation !

 Made in          
Germany

21 20 19 18 172229303132
EDM-
BLVT BLVT+ 0V 24V

24 2325262728

10
AKTIV

EDM-
 MS

Auflösung kennzeichnen!
detection to be indicated!
detection ammoncez! !

PE

S1   S2   S3   S4 
 1     1     1      1     
 1     0     0      0
 0     1     0      0       
 0     0     0      1
 0     0     1      0
 0     0     1      1
 1     1     0      0 

14 / 30 mm

S3S2

22 / 42 mm
29 / 56 mm

S1

Achtung Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! 
Attention Turn off the supply voltage ! 
Attention Couper l'alimentation !

FIESSLER 

E L E K T R O N I K

Typ: BPSG 

Kastellstr.9   73734 Esslingen
Tel. 0711/ 91 96 97-0

 Made in          
Germany

21 20 19 18 172229303132
EDM-
BLVT BLVT+ 0V

24 2325262728

10
AKTIV

EDM-
 MS

Auflösung kennzeichnen!
detection to be indicated!
detection ammoncez! !

PE

2 3 4 12 13 14 15
SK230V 115V ---------- 24V ---------N

1611
ST

5 7 8 9 10
----- 0V ----- OSSD1 OSSD2

61

24V
Nr./Baujahr No./year of construction .................................
Ansprechzeit response time   6 mSs+ BWS / ESPE
Temp. temp.      -10… + 55 °C
Schutzart enclosure rating IP 20
Versorgung  supply voltage  230 VAC -15% +10 %, 50Hz
Kontaktbel.   contact max. 2 A,  250 VAC

S1   S2   S3   S4 
 1     1     1      1     
 1     0     0      0
 0     1     0      0       
 0     0     0      1
 0     0     1      0
 0     0     1      1
 1     1     0      0 

14 / 30 mm

S3S2

22 / 42 mm
29 / 56 mm

S1

PLSG...

BPSGBLPG

ULSG
LSUW NSR 3-1 K

LSUW N1 Muting KULSG3/6

ULSG 3/6

S1 111098S2S2

FIESSLER 

E L E K T R O N I K
73734 Esslingen
Kastellstr.9   
Tel. 0711/ 91 96 97-0

Made  in  Germany

..................................
- 10..... + 55 °C
IP 20
24 V DC

No. /année de fabrication
tep.
degré de protection
tension d‘alimentation

No. /year of construction
temp.
endosure rating
supply voltage

Nr./Baujahr
Temp.
Schutzart
Versorgung

Achtung       Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten !
Attention      Turn off thr supply voltage !
Attention      Couper l‘alimentation !

S1 111098S2S2
BWS / ESPE / ESPS

+24VOSS-
D2

OSS-
D1Start EDM +24VOSS-

D2
OSS-

D1+24V
OSS-

D2
OSS-

D1

+24VOSS-
D2

OSS-
D1

+24VOSS-
D2

OSS-
D1

+24VOSS-
D2

OSS-
D1

+24V

+24V+24V

+24V

+24V

+24V

Start EDM Start EDM

Start EDMStart EDMStart EDM

BWS / ESPE / ESPSBWS / ESPE / ESPS

BWS / ESPE / ESPS

BWS / ESPE / ESPS

BWS / ESPE / ESPS

Rys. 40/1

ULVT  lub
BLVT

    Zabezpieczajåcy       
  przyrzåd ¬åczåcy

Funkcje dodatkowe

PLSG1 
Przyrzåd
Muting

PLSG2
Przyrzåd
Muting

PLSG3
Przyrzåd

uniwersalny

BLPG
BLVT-

Przyrzåd do
proggram.

BPSG
BLVT-

Przyrzåd do
proggram.

ULSG

Przyrzåd
¬åczåcy

ULSG3/6

Przyrzåd
¬åczåcy

LSUW
NSR 3-1K

LSUW N1
MutingK

Muting  
(krøtkotrwa¬e zmostkowanie
kurtyny ∂wietlnej)

• • • •
nie dla  

ULVT 500/2R

Tryb skokowy               
Tryb zabezp.i sterujåcy przy
cyklicznej ingerencji w pole    
zabezp.(prace intarsyjne)

do wyboru 
1-skok,
2-skok,

3-skok lub  
4-skok

do wyboru
1-skok- lub 

2-skok

Bez potencja¬owe         
styki ¬åczåce • • • • •
Praca z prze¬åcznikiem
wybierakowym              
Zapami™ta¬ do 5 rodzajøw pra-
cy i wywo¬ywaç je za pomocå
prze¬åcznika wybierakowego

W powiåzaniu
z  BLPG lub

BPSG:
(patrz na pra-

wo)

´zapami™ta¬ w

BLVT  do 5

rodz.mask. i

wywo¬.je ponow-

nie za pomocå

prze¬.wybierak.

zapami™ta¬ w

BLVT do 5

rodz.maskow. i

wywo¬.je ponow-

nie za pomocå

prze¬.wybierak.

Przy¬åcze dla 2 do 6
kurtyn ∂wietlnych •
Blokada ponow. uruchom. tyl-
ko podczas ruchu roboczego • •
Funkcje maskowania BLVT
Zaprogramowanie 11 rodzajøw
maskowania • • •
Obwød wy¬åcznika   
awaryjnego  - pod¬åczenie i
nadzorowanie

•
Przycisk startowy 2-r™czny
- pod¬åczenie i nadzorowanie •
Omijanie  
po nadzwyczajnym zatrzymaniu • • •
Napi™cie zasilania 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC

24 VDC, 
115 VAC, 
230 VAC

24 VDC, 
115 VAC, 
230 VAC

24 VDC, 
115 VAC, 
230 VAC

24 VDC, 
115 VAC, 
230 VAC

24 VDC, 
115 VAC, 
230 VAC

Obudowa profilowa       
do nasadzania na kratk™
∂wietlnå
(tylko dla  ULVT lub  BLVT)

• • •
Dysplay                                
2 x 8 znakøw  LCD • •
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10  Osprz™t                   

41

Osprz™t Ci™†ar Oznaczenie dla zamawiania

Zamocowanie podk¬adek antywibracyjnych na ka†dej
nak¬adce  (przy silnych  wibracjach) 110g SM patrz strona 21

Nak¬adki kåtowe 150g BW-K patrz strona 20

Pr™t kontrolny 14 mm z zaciskami mocujåcymi            
(dla codziennej kontroli funkcjonowania) 30g PS 14 -

Pr™t kontrolny 30 mm z ¬aµcuszkiem
(dla codziennej kontroli funkcjonowania) 210g PS 30 -

Zwierciad¬o zwrotne zale†nie od wielko∂ci USP 100 ... USP 2000 patrz strony 21 i  22

Kolumny monta†owe  dla Nadajnika i  Odbiornika zale†nie od wielko∂ci SAU 100 ...SAU 1900 patrz strony 23 i  24

Kolumny monta†owe z zwierciad¬em zwrotnym zale†nie od wielko∂ci SASU 100 ...SASU 1900 patrz strony 23 i  24

Ochrona udarowa dla Nadajnika i Odbiornika zale†nie od wielko∂ci SDU 100 ...SDU 1900 patrz strony 23 i  24

Ochrona udarowa dla zwierciad¬a zwrotnego zale†nie od wielko∂ci SDSU 100 ...SDSU 1900 patrz strony 23 i  24

Laser - jako pomoc regulacyjna 400g JL2 patrz strona 27

Cz™∂ci zamienne
Standardowe nak¬adki Alu z zestawem z tworzywa
sztucznego dla nak¬adek mocujåcych do monta†u
izolacyjnego

80g BLAL patrz strona 19

Zestaw z tworzywa sztucznego dla nak¬adek
mocujåcych do monta†u izolacyjnego 10g - -

Pokrywa przy¬åczowa z zaciskami ∂rubowymi dla    

nadajnika 50g AD/S -

Pokrywa przy¬åczowa z zaciskami ∂rubowymi dla   
odbiornika 50g AD/E -

Mo†liwe do dostawy warianty urzådzeµ

Szyba przednia ze szk¬a silikonowego 
(odporna na rozcieµczalniki) zale†nie od wielko∂ci UGL 100 ... UGL 2000 -

Ochrona przeciwwybuchowa - EXP -

BA - ULVT / BLVT  Doku Nr. 1005 Stand 07.02.06
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12  Serwis
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Serwis

W przypadku wyståpienia problemøw, w stosunku do ktørych nie b™dzie mo†na znaleΩç rozwiåzania w niniejszej instrukcji

obs¬ug, prosimy zwrøciç si™ bezpo∂rednio do nas.

W swoim pytaniu prosimy podaç nast™pujåce informacje: 

-Okre∂lenie przyrzådu

-Numer seryjny

-Zjawisko usterki, wzgl™dnie opis usterki

Fiessler Elektronik

Kastellstraße 9

D-73734 Esslingen

Tel. 0711 / 91 96 97 - 0

Fax 0711 / 91 96 97 - 50

eMail info@fiessler.de

Zwrot przyrzådu 

W przypadku, kiedy po wyståpieniu usterki oka†e si™ konieczne przes¬anie  przyrzådu do nas, wtedy dla szybkiego usuni™cia

usterki okazaç si™ mo†e konieczne przestrzeganie nast™pujåcych punktøw:

- Dok¬adny  opis usterki

- czy wyståpi¬y jeszcze dalsze awarie maszyny, przy ktørej zainstalowano kurtyn™ ∂wietlnå

- czy ju† w przesz¬o∂ci wyståpi¬y usterki, awarie itd.

- itd.

- Dla  jakiego rodzaju pracy stosowane by¬o ostatnio urzådzenie.

Im dok¬adniej zostanie opisana usterka, tym lepiej i szybciej b™dziemy mogli jå zaszeregowaç i usunåç.

Obszar ∂ciågni™cia z Internetu

Na naszej stronie g¬øwnej stojå do Paµstwa dyspozycji nasze instrukcje obs¬ugi, opisy przyrzådøw itd., celem bezp¬atnego

∂ciågni™cia.

http://www.fiessler.de

BA - ULVT / BLVT  Doku Nr. 1005 Stand 07.02.06
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Bariery ∂wietlne z licznikiem         Wykrywacze otworøw               

Zabezpieczajåce maty ∂wietlne  (pod¬ogowe) 
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Czujniki zm™tnienia             

Zabezpieczajåce kratki ∂wietlne

TÜV Rheinland

AA
AA

Zabezpieczajåce kurtyny ∂wietlne

TÜV Rheinland
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Taster referencyjny                 

Kurtyny ∂wietlne liczåce i analogowe     

Kratka ∂wietlna windy              

Bariery ∂wietlne EX                    Bariery ∂wietlne ogølnego przeznaczenia  

?
Paµstwa aplikacja            

Lieferprogramm:

Lieferprogramm:

Fiessler Elektronik       

Kastellstr. 9   D-73734 Esslingen

Telefon: 0711 / 91 96 97-0

Telefax: 0711 / 91 96 97-50

www.fiessler.de

Alarm

AAA
AAAA

AA
AA

AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAA

AA
AA
AA
A

AA
AA
AA

Zabezpieczieczaj. kratka ∂wietlna z Muting Skaner powierzchni              

TÜV Rheinland

AA
AA

AKAS

AKAS

AKAS

Stopp !!

         Zabezpieczanie pras kraw™dziowych

AKAS

Analogowy czujnik przej∂cia       

 Program dostaw:

1-prom.zabezpieczaj. bariera ∂wietlna

TÜV Rheinland

AA
AA


