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Úvod

Elektrické snímací ochranné zařízení (ESPE) se používá u strojních zařízení, u kterých může dojít
k poranění osob. Zajišťuje ochranu uvedením stroje do bezpečného stavu předtím, než může být
osoba vystavena nebezpečné situaci.

Tato Část doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly v IEC 61496-1 tak, že předepisuje zvláštní
požadavky pro návrh, konstrukci a zkoušení elektrického snímacího ochranného zařízení (ESPE) pro
zajištění bezpečnosti strojního zařízení využívajícího aktivní optoelektronická ochranná zařízení, jejichž
snímací funkce je založena na rozptylném odrazu (AOPDDR).

Konkrétní kapitoly nebo články Části 1, které nejsou uvedeny v této Části 3, zůstávají v platnosti,
pokud přicházejí v úvahu. Pokud je v této Části uvedeno „Doplňuje se“, „Mění se“ nebo „Nahrazuje
se“, má se příslušným způsobem upravit odpovídající text Části 1.

Doplněné přílohy jsou označeny AA, BB atd.

Každý typ stroje představuje vlastní konkrétní nebezpečí (rizika) a účelem této normy není
doporučovat způsob použití ESPE pro každý konkrétní stroj. ESPE se má použít na základě dohody
mezi dodavatelem zařízení, uživatelem stroje a orgánem dohledu. V této souvislosti je třeba vzít
v úvahu příslušná mezinárodně platná doporučení, např. ISO/TR 12100.

Vzhledem ke složitosti této technologie existuje mnoho otázek, které do značné míry závisí na analýze
a odbornosti při používání specifických zkušebních a měřicích metod. Kvůli zajištění vysoké úrovně
důvěry se doporučuje příslušné nezávislé odborné přezkoumání.

1 Rozsah platnosti

Nahrazuje se:

Tato Část IEC 61496 stanovuje doplňující požadavky na návrh, konstrukci a zkoušení bezdotykových
elektrických snímacích ochranných zařízení (ESPE) navržených konkrétně pro detekci (snímání) osob
jako součást bezpečnostního systému využívajícího aktivní optoelektronická ochranná zařízení, jejichž
snímací funkce je založena na rozptylném odrazu (AOPDDR). Zvláštní pozornost je věnována
požadavkům, které zajišťují dosažení vhodných bezpečnostních vlastností. ESPE může zahrnovat
volitelné bezpečnostní funkce; požadavky na tyto funkce jsou uvedeny v příloze A této Části a v
příloze A v IEC 61496-1.

Tato Část nestanovuje ani rozměry nebo uspořádání zóny detekce (snímání) a její rozmístění ve
vztahu k nebezpečným částem pro jakékoliv konkrétní použití, ani příčiny nebezpečného stavu
jakéhokoliv stroje. Platnost této Části je omezena na funkce ESPE a na jeho rozhraní se strojem.

AOPDDR jsou zařízení, jejichž zóna detekce (snímání) je specifikována ve dvou rozměrech, přičemž
vysílací prvek (prvky) vysílá záření v blízkosti infračerveného rozsahu. Pokud vyslané záření dopadne



na předmět (například na osobu nebo na část osoby), odrazí se část vyslaného záření do přijímacího
prvku (prvků) rozptylným odrazem, a tím je možné zjistit přítomnost předmětu.

POZNÁMKA 1 Za určitých okolností je třeba uvážit určitá omezení čidla ve vztahu k jeho použití.
Například:

Předměty, které vytvářejí zrcadlové odrazy, nemusí být zjištěny, pokud je hodnota rozptylné odrazivosti nižší než hodnota●

předepsaná pro „černé“ zkušební těleso.
Určení minimálních součinitelů odrazu pro detekci překážek je založeno na oděvu osoby. Předměty s nižším součinitelem●

odrazu, než je uvažováno v této Části, nemusí být zjištěny.

Tato Část neplatí pro AOPDDR, která používají záření o vlnových délkách mimo rozsah 820 nm až
946 nm a pro AOPDDR, která používají záření jiné, než generované vlastním AOPDDR. Pro snímací
zařízení, která používají záření o vlnových délkách mimo tento rozsah, může být tato Část použita
orientačně. Tato Část platí pro AOPDDR s předepsanou schopností detekce (snímání) v rozsahu od 30
mm do 200 mm. AOPDDR určená k použití jako vypínací zařízení, která používají detekci celého těla
s kolmým přiblížením k zóně detekce a která mají předepsanou schopnost detekce nepřekračující 200
mm, musí splňovat požadavky A.12. AOPDDR určená pro směr přiblížení kolmý k zóně detekce, která
mají předepsanou schopnost detekce v rozsahu od 30 mm do 70 mm, musí splňovat požadavky A.13.

POZNÁMKA 2 Podle ISO 13855 (EN 999), 6.3, se mají předpokládané úhly přiblížení větší než 30°
pokládat za kolmé přiblížení a předpokládané úhly přiblížení menší než 30° se mají pokládat za
rovnoběžné přiblížení.
POZNÁMKA 3 Podle ISO 13855 (EN 999), 6.2, pokud se elektrické snímací ochranné zařízení využívající
aktivní optoelektronická ochranná zařízení použije pro směr přiblížení rovnoběžný se zónou detekce,
má mít zařízení schopnost detekce v rozsahu od 50 mm do 117 mm.

Tuto Část lze využít nejen při použití pro ochranu osob, ale také například pro ochranu strojních
zařízení nebo výrobků před mechanickým poškozením. V těchto případech mohou být nutné odlišné
požadavky, například tehdy, když materiály, které musí být zjištěny snímací funkcí, mají odlišné
vlastnosti než osoby a jejich oděvy.

Tato Část nestanovuje požadavky na vyzařování týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC).

Tato Část neplatí pro optoelektronická zařízení, která vykonávají pouze jednorozměrné bodové měření
vzdálenosti, například bezdotykové spínače.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


