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Objednací klíč LIGI - Bezpečnostní světelná mříž
LIGI-01-BW-P01-T00-A-57-2520-F00-C00-S015
Označenci
Provedení pouzdra
01 = standardní profil 16x16mm
Finish
R
= bez eloxování
S
= stříbro
B
= černá
_W = Mytí aut (volitelné)
Varianty výstupu
OSE = střídavý signál
P01 = PNP - plusové spínání, spínání na světlo
P02 = PNP - plusové spínání, spínání na tmu
P03 = PNP - spínání světlo/tmu
N01 = NPN - minusové spínání, spínání na světlo
N02 = NPN - minusové spínání, spínání na tmu
N03 = NPN - spínání světlo/tmu
R01 = SSR - světlo
R02 = SSR - tmu
R03 = SSR - spínání světlo/tmu
PP1 = Push-Pull - bystrý = High-hladina - tmu = Low-hladina
PP2 = Push-Pull - bystrý = Low-hladina - tmu = High-hladina
PP3 = Push-Pull - spínání světlo / tmu
Testování
T00 = žádné, jenom aktivace režimu seřízení
T01 = odpor typu pull-down, test=low nebo rozepnutý
T02 = odpor typu pull-down, test=high
T03 = Resistencia Pull-up, Test = Low
T04 = odpor typu pull-up, test=high nebo rozepnutý
T05 = otevřený je normální provoz, Test/Justage= low nebo high
Geometría óptica
A
= trvale vysoká schopnost detekce
C
= normativní detekční schopnost
Canales ópticos activos
Campo de protección
en mm
F
00
01
05
07

= Funkce
= s funkcí vrat
= bez funkce vrat
= programovatelné s / bez zablokování
= Outdoor (vždy bez zablokování)

C
00
03

= délka kabelu/zástrčka
= standardní provedení
= konektorem M8, 4pólový

S
= speciální provedení
015 = standardní provedení
XXX = přizpůsobený design bez funkčního rozdílu, například: barva, logo atd.
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Vysvětlivky
Doporučení pro optimální postup.
Ohrožení života při nedodržení.

Bezpečnostní pokyny
• Bezpečnostní pokyny v provozním návodu je třeba bezpodmínečně dodržovat.
• Montáž a elektrické připojení smí provést jen kvalifikovaný personál.
• Bezpečnostní světelná mříž splňuje požadavky kategorie 2 a PL = d podle EN
13849-1 a pro řádnou ochranu musí být bezchybně začleněna do pracovního
procesu v souladu s platnými předpisy a normami.
• Podle EN 12978 je bezpečnostní světelná mříž vhodná pro všechny typy vrat,
kromě vrat plavebních komor a doků, výtahových dveří, dveří vozidel, vrat
používaných především pro chov hospodářských zvířat, textilních divadelních
opon, železničních závor a závor, které se používají výhradně pro automobilovou
dopravu, a nebezpečné stroje, které nejsou vrata.
• Při montáži, instalaci a uvedení do provozu musí být vyloučena možnost ovlivnění světelné závory jinými světelnými závorami nebo infračervenými světelnými zdroji.
• Při montáži, instalaci, uvedení do provozu, údržbě a opravě musí být dodrženy
platné normy a předpisy, zejména EN 12453 (Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat).
• Při zapojení bezpečnostních zařízení k motoricky ovládaným dveřím a vratům
musí být dodržena EN 12978.
• Za škody způsobené chybným provozem a připojením, nedodržením provozního
návodu nebo nesprávnou údržbou či péčí, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost a tímto poukazuje ještě jednou na potenciálně nebezpečné situace.
• Ani přes shodu s harmonizovanými normami nelze předvídat všechna možná nebezpečí. Proto by se měly osoby zdržovat v nebezpečné zóně jen tehdy, pokud
je to nutné.
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Účel použití
Bezpečnostní světelná mříž (LIGI), skládající se z vysílače a přijímače, je vhodná pro všechny automatizované typy vrat s minimální šířkou 1,6 m. To umožňuje
splnit bezpečnostní požadavky norem EN 12978, EN 12445 a EN 12453. Rychlost
zavírání vrat musí být zvolena tak, aby byly dodrženy silové mezní hodnoty dle EN
12453. Lze detekovat pouze objekty, které jsou o 5 mm větší než rozteč paprsků.

Montáž, instalace a uvedení do provozu
Montáž, instalaci a uvedení bezpečnostní světelné mříže do provozu smí provést
pouze kvalifikovaný personál podle specifikací výrobce vrat. Kromě toho je třeba
dodržovat údaje v tomto provozním návodu. Změny v optice, na tělese a provoz za
nevhodných podmínek prostředí nejsou povoleny a vedou ke ztrátě shody ES.
Při instalaci variant PNP/NPN a relé, je nutno zajistit, aby řídicí jednotka vrat
jednou za cyklus vrat zkontrolovala testovacím vstupem varianty bezpečnostní
mříže. V tomto případě musí řídicí jednotka u vysílače aktivovat testovací vstup na
minimálně 100 ms a sledovat reakční chování výstupu přijímače. Jestliže je časové
chování v souladu s technickými údaji, je test úspěšný. Testování krátkým vypnutím napájecího napětí není vhodné.
Bezpečnostní světelné mříže jsou navrženy tak, aby sluneční, halogenové a zářivkové světlo (viz IEC 61496-2) nezpůsobovalo chybné spínání.
Ve vzácných případech mohou způsobit nežádoucí spínání jiné světelné závory
nebo jiné infračervené světelné zdroje. Pak je třeba odstranit příslušné zdroje rušivého světla např. vypnutím, odstíněním nebo odebráním.
Jestliže se použijí k zabezpečení vrat dvě světelné mříže (před a za vraty), musí
být vzdálenost mezi světelnou mříží a vraty tak malá, aby se mezi roztaženými
ochrannými poli a vraty nemohla nacházet bez povšimnutí žádná osoba. Při tomto
použití musí být namontovány obě vysílací světelné mříže na protilehlých stranách
vrat.
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Montáž, instalace a uvedení do provozu
Lze namontovat i jenom jednu světelnou mříž na úrovni vrat. Softwarová funkce
„Funkce vrat“ ve světelné mříži v tomto případě zabrání detekci přes vrata.
Při montáži je třeba umístit světelnou mříž na pevný podklad. Podklad musí být
dostatečně rovný, aby byla v každém místě zaručena funkce senzoru.
První přídržná spona by měla být cca 10 cm nad zemí a poslední svorka 10 cm
před koncem, mezi nimi v max. 60 cm vzdálenosti přídržné spony pro upevnění
profilu. Optické konstrukční prvky (vysílač, přijímač, indikační LED) nesmí být
zakryté.
Základem pro rozhodování o zvoleném způsobu zajištění je posouzení rizik podle
směrnice o strojních zařízeních.
Po montáži světelné mříže je třeba optimalizovat její vyrovnání. Pokud je testovací
vstup světelné mříže aktivován déle než 15 s, přepne se světelná mříž do režimu
seřízení. V režimu seřízení lze optimalizovat rezervu signálu střídavým otáčením
vysílače LIGI a přijímače LIGI.
Jestliže je rezerva signálu menší než 2, bliká v tomto režimu zelená LED přijímače.
Při rezervách signálu větších než 2, svítí zelená LED trvale a červená LED přijímače bliká, přičemž se frekvence blikání zvyšuje s rostoucí rezervou signálu. Pro
bezporuchový provoz, který toleruje i určité znečištění, by měla být rezerva signálu
2násobná nebo vyšší.
Jakmile je testovací vstup krátkodobě deaktivován, je světelná mříž opět v
normálním režimu.
Po montáži a optimalizaci seřízení je potřeba předtím, než budou přezkoušeny
funkce světelné mříže, světelnou mříž znovu zapnout. Po každém zapnutí se
jednotlivé vysílače nastaví na optimální vysílací proud.
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Elektrické připojení:
Provádí se v závislosti na variantě podle přiloženého schématu zapojení.
Pozor: Vedení Sync (bílá žíla, u OSE žlutá žíla) je interní spojení mezi vysílačem a
přijímačem, které nesmí být zapojeno v řídicí jednotce!

Režim seřízení:
Tento režim umožňuje optimální vyrovnání LIGI pomocí měnící se frekvence blikání indikačních LED na přijímači.

Chybová hlášení:
LIGI má k dispozici vnitřní diagnostiku chyb, která se zobrazuje v závislosti na druhu
poruchy pomocí indikačního kódu LED. V případě chyby přejde LIGI do bezpečného stavu
a vrata lze provozovat pouze v režimu tlačítka bdělosti.

LED svítí
LED bliká
LED je vypnutá

žlutá

Vysílač

zelená

červená

Přijímač

Legenda

Vysílač

Provozní režim

Přijímač

Napájecí napětí = funkce vrata
OK = vyp

volné ochranné pole

Napájecí napětí = funkce vrata
OK = zap

porušené ochranné pole

Test
(LED střídavě blikají)
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Režim seřízení

Vysílač

Legenda
LED svítí
LED bliká
LED je vypnutá

žlutá

zelená

červená

Přijímač

Režim seřízení umožňuje zobrazování dostupných signálových rezerv

Vysílač
Režim seřízení
(LED střídavě blikají)
Přijímač
Rezerva signálu menší
než 2násobná

zelená LED bliká

Rezerva signálu větší než
2násobná

Frekvence blikání červené
LED se zvyšuje s
rezervou signálu

Režimu seřízení se dosáhne aktivací testovacího nebo seřizovacího vstupu po dobu nejméně 15 s a po dobu seřízení. (viz strana 12 a 17)
Otáčením vysílače a přijímače se zvyšuje nebo snižuje úroveň příjmu. Čím výš úroveň
stoupá, tím rychlejší je frekvence blikání červené LED.
Po dosažení maximální frekvence blikání je světelná mříž optimálně vyrovnána a lze ji
upevnit.
Testovací vstup musí teď být u výstupních variant PNP, NPN příp. relé opět odpojen od
pevného potenciálu a musí být připojen na testovací vstup řídicí jednotky.
U výstupních variant OSE je testovací vstup (provedení T00) nutný jen pro seřízení. V
normálním provozu připojte k 0 V / GND.

10°

10°
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LED svítí
LED bliká
LED je vypnutá

žlutá

Vysílač

zelená

červená

Režim chyby

žádné
napájení

Přijímač

Legenda

Vysílač

Režim chyby

Přijímač
zkontrolujte napájecí
napětí

obrácená polarita
přijímače

žlutá LED bliká 3x,
dlouhá pauza

zkontrolujte provozní
napětí přijímače

červená LED bliká 2x,
dlouhá pauza

zkontrolujte výstupní
vedení, přetížení,
chybné připojení, vadné
vedení, vadný výstup ve
světelné mříži

chyba ve
vedení Sync

žlutá LED bliká 3x,
dlouhá pauza

Zkontrolujte synchronizační vedení
(PNP/NPN: bílá;
OSE: žlutá), smí být
zapojeno jen mezi
vysílačem a
přijímačem

interní chyba přístroje

všechny LED blikají

světelnou mříž je
nutno vyměnit

zkrat na
výstupu
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Světelná regulace
Varianty montáže

Poznámka

Připojení vysílače

Montáž na úrovni vrat
(s funkcí vrat)

Přerušení světelného paprsku vrat nezpůsobí detekci.

OSE-LIGI:
hnědá - 10..30 V DC
bílá - 0 V/GND
PNP/NPN/SSR-LIGI:
hnědá - 10..30 V DC
modrá - 0 V/GND

Montáž před vraty
nekritická standardní vrata
(bez funkce vrat)

Vrata a podlaha mají matné povrchy.

OSE-LIGI:
hnědá - 0 V/GND
bílá - 10..30 V DC
PNP/NPN/SSR-LIGI:
hnědá - 0 V/GND
modrá - 10..30 V DC

Montáž před vraty
kritická vrata; kritické podlahy
(bez funkce vrat)

Kritické body:
Vrata mají zcela nebo zčásti silně reflexní
povrchy.

OSE-LIGI:
hnědá - 0 V/GND
bílá - 10..30 V DC

Zvýšené funkční bezpečnosti lze dosáhnout
naučením signálů při otevřených vratech (viz
následující popis).

PNP/NPN/SSR-LIGI:
hnědá - 0 V/GND
modrá - 10..30 V DC

Montážní kroky (kritická vrata a podlahy / bez funkce vrat):
Pro zvýšenou funkční bezpečnost při montáži před vraty se musí světelná mříž naučit příjmové signály (referenční hodnoty) při otevřených vratech a volném ochranném poli.
•

LIGI se namontuje podle návodu k obsluze, tzn. že se vysílač připojí, jak je uvedeno v
tabulce výše (poslední řada).

•

Při otevřených vratech a volném ochranném poli musí být Sync spojení mezi vysílačem a přijímačem po krátkou dobu (méně než 1 s) spojeno / zkratováno kouskem
drátu s 10..30 V DC. Všechno ostatní funguje od této chvíle automaticky.

•

Pokud byl předchozí krok proveden správně, na přijímači trvale svítí zelená LED a
červená LED bliká. Teď probíhá učení referenčních hodnot. Po tuto dobu musí zůstat
ochranné pole bezpodmínečně volné. Po 10 s proces učení skončí a červená LED
zhasne.
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Vysílač

Legenda
LED svítí
LED bliká
LED je vypnutá

žlutá

zelená

červená

Přijímač

Instalace a uvedení do provozu při světelné regulaci

Přijímač
Ochranné pole volné
Fáze učení po 1 sekundovém
spojení

na 10 s

Fáze učení dokončena

Doplňkové informace:
•

Pokud se při výše popsaném procesu učení něco nezdařilo (například neúmyslné přerušení světelného paprsku nebo bylo dodatečně změněno seřízení), lze proces učení libovolně často opakovat.

•

Jestliže se provede spojení Sync mezi vysílačem a přijímačem s 10..30 V DC po dobu delší než
15 s a kratší než 25 s, všechny uložené referenční hodnoty procesu učení se aktivně vymažou,
tzn. že se obnoví výrobní nastavení. Po rozpojení popsaného spojení se na přijímači na 2 s
rozsvítí zelená a červená LED jako potvrzení, že byly referenční hodnoty vymazány. S tímto
nastavením se světelná mříž používá typicky při nekritických podmínkách prostředí.

Přijímač
Sync. 15 s až 25 s spojit s
10..30 V DC
.
Spojení se Sync opět
zrušeno.

Sensoric
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Kontrola
Po montáži je třeba zkontrolovat funkce světelné mříže následovně.
1.

Zkušební tyč o průměru 50 mm musí být kontinuálně detekována v rozsahu od
0 mm do 500 mm nad zemí.

2.

Zkušební těleso o délce hrany 200 mm musí být kontinuálně detekováno v
rozsahu od 0 mm do 2500 mm nad zemí. Při tomto testu je třeba pohybovat
testovacím tělesem zdola nahoru.

Pohled shora:
Vrata a doporučené uspořádání světelné mříže V = vysílač a P = přijímač

V

P

V

P

V

P

Obrázek 1
bez funkce vrat
(funkce blanking)
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Údržba a opravy
Bezpečnostní světelná mříž neobsahuje žádné opotřebitelné díly, které by bylo
třeba udržovat.
Světelné vstupní a výstupní otvory je třeba pravidelně čistit, v závislosti na míře
znečištění. Lze použít hadr s mýdlovou vodou nebo vodní paprsek. Nesmí se
používat vysokotlaké čističe, abrazivní prostředky ani organická rozpouštědla.
Je třeba pravidelně kontrolovat správné vyrovnání světelné mříže. Pokud je to
nutné, je třeba vyrovnání upravit. Pouzdro světelné mříže, optické plochy, zástrčku
a připojovací kabel je třeba pravidelně kontrolovat na poškození. Je-li některá část
výrazně poškozena, musí být vyměněna.
Dále je potřeba pravidelně kontrolovat detekční schopnost podle popisu na straně
9.
Pokud se musí bezpečnostní světelná mříž vyměnit, smí být nahrazena pouze
konstrukčně identickou světelnou mříží nebo jinou bezpečnostní světelnou mříží,
kterou výrobce vrat určil pro tato vrata.
Vysílací a přijímací světelné mříže se smí měnit jen v párech, aby byly zaručeny
stejné verze softwaru a hardwaru.
Opravy smí provádět jen kvalifikovaný personál.

Varianty provedení
Počet kanálů:

Varianty provedení s 12 až 57 kanály

Připojení:
Přípojná vedení
Připojovací konektor
Připojovací pevný kabel

5 m a 15 m, celková délka nesmí překročit 25 m
pig-tail připojení s konektorem M8, 4pólový, L = 130 mm
Varianta relé SSR (přijímač), 5pólový, L = 5 m

Funkce vrat:

Sensoric
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vání je interpretováno jako spouštění vrat dolů.
Pro bezchybnou funkci vrat musí být zajištěno, že
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Technické údaje
Bezpečnostní parametry

BWS typ 2 podle IEC 61496-2
MTTFD > 100 roků; DCAVG > 99 % Kategorie 2; PL d
(PFH = 7,33.10-9 1/h) podle EN 61508-2;
Kategorie 2 pro LIGI-xx-Nxx, LIGI-xx-Pxx a LIGI-xx-Rxx pouze s
vhodným externím řízením pro testování

Šířky vrat

1,6...10 m

Jmenovité napětí

24 V DC -58 % +25 % (10...30 V DC)

Proudový příkon

Vysílač: cca 30 mA (24 V DC)
Přijímač: cca 20 mA (24 V DC)

Příkon

cca 1,2 W

Výška ochranného pole

max. 2520 mm

Počet kanálů

max. 57

Druh světla

infračervené modulované

Druh připojení:

Spínání na světlo, tzn. při volném ochranném poli platí:
Výstup OSE = střídavý signál (cca 950 Hz)
Výstup PNP = úroveň High
Výstup NPN = úroveň Low
Polovodičové relé = nízkoodporové

Otevírací úhel

cca ±5°

Detekční schopnost

0...500 mm, detekovaný objekt ≥ 50 mm
500...2520 mm, detekovaný objekt ≥ rozteč paprsků +5 mm

Funkce vrat

max. rychlosti vrat:
(Varianta A; dělicí lišta min. 100 mm) když jsou rychlosti vrat max. 1,1 m/s
(Varianta A; dělicí lišta min. 125 mm) když jsou rychlosti vrat max. 1,3 m/s
(Varianta C; dělicí lišta min. 370 mm) když jsou rychlosti vrat max. 1,3 m/s

Výstup OSE

cca 950 Hz, střídavý signál, 4 V 20 mA, zkratuvzdorný, odolný proti
přepólování, max. 100 nF, svodový proud max. 30 µA, integrovaný
pull-down odpor 220 Ω

Výstup PNP

100 mA, zkratuvzdorný, odolný proti přepólování, max. 220 nF,
svodový proud max. 350 µA, pull-down odpor 10 kΩ...4 k7
(doporučený rozsah hodnot) musí být k dispozici

Výstup NPN

100 mA, zkratuvzdorný, odolný proti přepólování, max. 220 nF,
svodový proud max. 150 µA, pull-up 10 kΩ...4 k7 (doporučený rozsah
hodnot) musí být k dispozici

Výstup

100 mA, zkratuvzdorný, max. 220 nF, max. 30 V DC, max. 21 V AC,
polovodičové relé R na < 35 Ω, svodový proud < 100 µA

Sensoric

Sensoric GmbH Berlin ©
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Technické údaje
Odolnost proti okolním zdrojům světla
Materiál pouzdra
Připojení
Stupeň krytí
Provozní teplota
Skladovací teplota
Vlhkost vzduchu
Hmotnost
Rozměry

≥ 100 klux
hliníkový profil zalitý epoxidovou pryskyřicí 2K
pig-tail konektor M8 4pólový, L = 130 mm
IP67 podle EN 60529
-20...+60 °C
-30...+70 °C
max. 95 %
cca 1860 g
2640 x 16 x 16 mm (L x B x H)
(délka platí pro výšku ochranného pole max.
2520 mm)

Testovací vstup
Varianta

Normální provoz

Test/seřízení

interní vstupní zapojení

T00

<2V

>7V

10 kΩ pull-down odpor k 0 V

T01

>7V

<2V

10 kΩ pull-down odpor k 0 V

T02

<2V

>7V

10 kΩ pull-down odpor k 0 V

T03

>7V

<2V

10 kΩ pull-up odpor k 24 V

T04

<2V

>7V

10 kΩ pull-up odpor k 24 V

T05

otevřeno

0 V...4 V nebo
> napájecí
napětí -4 V

Testování
Reakce výstupu po aktivaci testovacího vstupu při volném ochranném poli
Varianta

Reakce výstupu

P01

po max. 100 ms změna z úrovně High na Low

N01

po max. 100 ms změna z úrovně Low na High

OSE

Tato varianta není testována.

Polovodičové relé SSR

po max. 100 ms přepnutí z nízkoodporového stavu do
vysokoodporového (< 35 Ω) (spínání na světlo)

Sensoric
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Technické údaje
Reakce výstupu po deaktivaci testovacího vstupu při volném ochranném poli
Varianta

Reakce výstupu

PNP

po max. 100 ms změna z úrovně Low na High

NPN

po max. 100 ms změna z úrovně High na Low

OSE

Tato varianta není testována.

Polovodičové relé SSR

po max. 100 ms přepnutí z vysokoodporového
stavu do nízkoodporového (< 35 Ω) (spínání na světlo)

Spínací doba

Definice

t (přitažení) ≤ 100 ms

Přerušení světelného paprsku

t (odpadnutí) ≤ 800 ms

uvolňující se ochranné pole

Sensoric
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Obsazení pinů, výstup OSE

+ –

Nastavení funkce

Vysílač

Řízení

1 hnědá - 10...30 V DC

OSE

3 bílá

1 hnědá - 0 V/GND
seřizovací
vstup
žlutá
spojení Sync

s funkcí vrat

- 0 V/GND

bez funkce vrat

3 bílá

- 10...30 V DC

2 žlutá

- spojení Sync  přijímač

4 zelená - seřizovací vstup

Vysílač

Přijímač

Přijímač
1 hnědá - 10...30 V DC
3 bílá

- 0 V/GND

2 žlutá

- spojení Sync  vysílač

4 zelená - výstup OSE 950 Hz

Obsazení pinů, výstup PNP
Řízení
4 k7...22 k

+ –

Nastavení funkce

Vysílač
PNP

Testovací
vstup
bílá
spojení Sync

1 hnědá

- 10...30 V DC

3 modrá

- 0 V/GND

1 hnědá

- 0 V/GND

3 modrá

- 10...30 V DC

2 bílá

- spojení Sync  přijímač

4 černá

- seřizovací vstup / testovací vstup

s funkcí vrat
bez funkce vrat

Vysílač

Přijímač

Přijímač

Sensoric
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1 hnědá

- 10...30 V DC

3 modrá

- 0 V/GND

2 bílá

- spojení Sync  vysílač

4 černá

- Výstup PNP

16

Sensoric

Obsazení pinů, výstup NPN

+ –

Nastavení funkce

Vysílač

Řízení
4 k7...10 k

NPN

Testovací
vstup
bílá
spojení Sync

1 hnědá

- 10...30 V DC

3 modrá

- 0 V/GND

1 hnědá

- 0 V/GND

3 modrá

- 10...30 V DC

2 bílá

- spojení Sync  přijímač

4 černá

- seřizovací vstup / testovací vstup

s funkcí vrat
bez funkce vrat

Vysílač

Přijímač

Přijímač
1 hnědá

- 10...30 V DC

3 modrá

- 0 V/GND

2 bílá

- spojení Sync  vysílač

4 černá

- výstup NPN

Obsazení pinů, výstup SSR (R03)
Přepínání
H/D
hnědá* (modrá)

10...30 V DC

modrá* (hnědá)

0 V / GND

hnědá
modrá
SSR černá
SSR šedá

černá
šedá neobsazeno

neobsazeno růžová

růžová neobsazeno

běl
spojení Sync
(clock)

Sensoric

Spínání na tmu
hnědá = modrá = +

Sensoric GmbH Berlin ©
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Přijímač

Vysílač

Spínání na světlo
hnědá = +
modrá = -

* Přepínání světlo/tma
spínacího kontakt přes
přepólování provozu
napětí na vysílači
(jedině R03)
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Obsazení pinů, testovací vstupy T00, T01 a T02
10...30 V
LIGI

T00  Seřízení = úroveň High nebo spínač sepnutý
T01  Test = úroveň Low nebo spínač rozepnutý
T02 Test = úroveň High nebo spínač sepnutý

Testovací
vstup

10 kΩ

Obsazení pinů, testovací vstupy T03 a T04
LIGI

+
+

10 kΩ

Testovací
vstup

T03  Test = úroveň Low nebo spínač sepnutý
T04  Test = úroveň High nebo spínač rozepnutý
0 V/GND

Obsazení pinů, testovací vstup T05
LIGI
10...30 V  Test = úroveň high
otevřeno = normální provoz
0 V / GND  Test = úroveň low

Sensoric
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17

Upevňovací materiál
Přímé upevnění
19
16

16

27

10
max. 4
16

Seřizovací svorka LIGI-JK 10
13

20

21

20

3,5
16

10 °

10 °

17

Přídržná spona LIGI-HK 10

19
16

27

10

Sensoric
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Rozdělení kanálů

2453 indikační LED
2520 aktivní výška ochranného pole (57 kanálů)
2625 délka profilu
2640 celková délka

1080 - Anschraubposition variabel-

158

23
23

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

180

180

180

180

180

495

2453 indikační LED
2520 aktivní výška ochranného pole (24 kanálů)
2625 délka profilu
2640 celková délka

Sensoric
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Varianta A

Varianta C
322

1080

180

180

180

180

180

180

45

119

10
10

Sensoric
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2

1

16

Sensoric

130

45

D

E
3,5
16

10

LED

45

5

C

45

Anzeige
LED
Indikační

16

Indikační LED
zelená

H(1:1)

žlutá

zelená

C

červená

16

Přijímač

45

Vysílač

2640

45

E(1:1)

23

45

B

D(1:1)
Sensoric GmbH Berlin ©

J(1:1)
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EG-Konformitätserklärung
nach EMV-Richtlinie 2014/30/EU
und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Für die folgend bezeichneten Geräte
Sicherheitslichtgitter LIGI zur Absicherung von Türen und Toren
hergestellt nach den Fertigungsvorschriften 2.10376-399
mit folgenden Typ-Bezeichnungen:
Name Geh. Ausg. Test Strahltyp

LIGI

01
02
11

OSE

T00

P01
P02
N01
N02
R01
R02
R03

T01
T02
T03
T04
T05

A
B
C

Kanalanzahl

Schutzfeldhöhe

Torfunktion
mit / ohne

12..57

495..2520mm

F00
F01
F05

Kabel

Sonderausf.

C00

S000

wird hiermit bestätigt, dass sie den einschlägigen Bestimmungen der oben genannten EGRichtlinien entsprechen. Zur Beurteilung der Geräte wurden folgende Normen herangezogen:
EN 61326-3-2

Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen Teil 3-2: Störfestigkeitsanforderungen für sicherheitsbezogene Systeme und
für Geräte, die für sicherheitsbezogene Funktionen vorgesehen sind
(Funktionale Sicherheit) - Industrielle Anwendungen in spezifizierter
elektromagnetischer Umgebung

EN 61000-6-3

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Fachgrundnormen Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie
Kleinbetriebe

EN 12978

Schutzeinrichtungen für kraftbetätigte Türen und Tore – Anforderungen und
Prüfverfahren

EN ISO 13849-1:2008
Kat. 2 und PL-d

Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen Teil
1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze

IEC 61496-2
Typ 2

Sicherheit von Maschinen – Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen Teil
2: Besondere Anforderungen an Einrichtungen, welche nach dem aktiven
opto-elektronischen Prinzip arbeiten

Bevollmächtigt für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist
Witt Sensoric GmbH, 12489 Berlin, Ernst-Lau-Straße 12
Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller
Witt Sensoric GmbH, 12489 Berlin, Ernst-Lau-Straße 12
abgegeben durch Herrn Jörg Brech (Geschäftsführer).
Berlin, 12.02.2016
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Witt Sensoric GmbH
Ernst-Lau-Straße 12 . 12489 Berlin . Německo
Tel.: +49 (0) 30 / 75 44 94 - 120
Fax: +49 (0) 30 / 75 44 94 - 123
sales@witt-sensoric.de
www.witt-sensoric.de
Witt Sensoric GmbH
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