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F3SN/SH 
Fotoelektryczne kurtyny bezpieczeństwa 
Wielowi ązkowy czujnik  bezpieczeństwa 

Advanced Industrial Automation



Firma Omron, wiodący producent przemysłowych czujników

bezpieczeństwa, wzbogaca swoją ofertę o dwie nowe fotoelektryczne

kurtyny bezpieczeństwa, F3SN i F3SH. 

F3SN to czujnik klasy 4, zapewniający ochronę palców, dłoni, 

kończyn i całego ciała w obszarach, gdzie wymagany jest dostęp do

niebezpiecznych części maszyn podczas pracy systemu. 

F3SH to wielowiązkowy czujnik bezpieczeństwa, wykrywający wkroczenie

człowieka do strefy chronionej. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba znajdzie się

w strefie zagrożenia, czujnik F3SH wyłącza urządzenie powodujące zagrożenie.

Te dwa modele czujników bezpieczeństwa klasy 4 są nieocenione 

w obszarach, w których czynności obsługowe, konserwacyjne lub naprawy

muszą być przeprowadzane w warunkach produkcyjnych. 

Ich zwarta konstrukcja jest szczególnie istotna wówczas, 

gdy najważniejsze jest miejsce niezbędne na instalację. 

Pole działania jest bardzo duże: strefa chroniona może 

mieć wysokość od 189 mm do 1822 mm przy zasięgu

wykrywania do 10 m. Modułowa konstrukcja czujników

zapewnia dodatkowo wybór wielu możliwych

wysokości i rozdzielczości wykrywania. 
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Całkowite bezpieczeństwo 

Czujniki F3SN-A oraz F3SH-A zostały zaprojektowane tak, aby

zapewniać najwyższy poziom bezpieczeństwa. Każdy czujnik

automatycznie przeprowadza samodiagnostykę w celu wykrycia

usterek w obwodach wewnętrznych, przerw lub zwarć w

przewodach oraz zakłóceń toru optycznego. Dla zapewnienia

całkowitego bezpieczeństwa, w przypadku wykrycia problemu

czujnik zatrzymuje maszyny, przełączając się w pozycję

WYŁĄCZONY w chwili, gdy zostanie wykryte naruszenie 

strefy chronionej. 

Zgodność z ogólnoświatowymi standardami
bezpieczeństwa 

Modele F3SN-A oraz F3SH-A należą do 4 klasy bezpieczeństwa 

i spełniają najostrzejsze standardy bezpieczeństwa. Są one

zgodne z obowiązkowymi normami międzynarodowymi dla

czujników bezpieczeństwa: IEC61496-1, IEC61496-2 oraz

EN61496-1. Są one również zgodne z wytycznymi Unii

Europejskiej dotyczącymi urządzeń mechanicznych, można więc

bez wahania korzystać z nich w połączeniu z każdym sprzętem

używanym w Europie. Mogą one również współpracować

z urządzeniami spełniającymi standardy OSHA oraz

ANSI, co umożliwia ich stosowanie w

Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 

Pierwszy czujnik bezpieczeństwa
typu plug and play i najmniejszy
sterownik dostępny na rynku 

Sterownik typu F3SP-B1P umożliwia proste

podłączenie czujnika do każdej aplikacji. 

To unikalne rozwiązanie zapewnia oszczędność czasu 

i okablowania. Oszczędność miejsca w szafie zapewnia

kontroler G9SB o grubości zaledwie 17,5 mm. 

Spełnią wszystkie potrzeby w zakresie bezpieczeństwa 

Modele F3SN-A są o 25% cieńsze od poprzednich typów

czujników, charakteryzują się małą powierzchnią (30 mm x

30 mm) i mają wbudowany wzmacniacz. Wśród ponad 160

modeli w nowej ofercie firmy Omron z pewnością jest taki, 

który precyzyjnie spełni żądane wymagania. Co więcej, możliwe

jest połączenie szeregowe dwóch lub trzech takich zestawów

czujników przy użyciu modelu standardowego i modelu ze

złączem szeregowym, przy czym do kontrolera podłącza się

kablami tylko jeden zestaw. 

Oszczędność miejsca 

Dzięki zwartej budowie wysokość wykrywania czujnika 

jest taka sama jak wymiary czujnika. Na całej wysokości

wykrywania czujników przeznaczonych do ochrony rąk nie 

ma żadnej martwej strefy. 

Wygaszanie statyczne 

Ta funkcja do maskowania i wyłączania

określonych wiązek stosuje technikę

uczenia. Jest to idealne rozwiązanie w

aplikacjach, w których w ustalonej strefie

wykrywania fotoelektrycznej kurtyny

bezpieczeństwa zawsze znajduje się część

maszyny lub narzędzie obróbcze. 

W tej aplikacji niewystarc

strefy chronionej powodu

funkcji bezpieczeństwa. P

pod kurtynę fotoelektrycz

i zranić rękę. W tej aplikacj

dodatkowe metody zapew

za ruchami maszyny, takie

wygaszania wiązek. 

Funkcje wygaszania czujnika F3SN 

Dzięki funkcji wygaszania możliwe są specjalne zastosowania kurtyny. Możliw

określonych wiązek lub praca przy zmniejszonej rozdzielczości. 

Wygaszanie dynamiczne 

Ta funkcja wyłącza wykrywanie 1, 2 lub 3 dowolnych wiązek. Funkcja ta jest nie

przykład wówczas, gdy przez strefę wykrywania czujnika bezpieczeństwa częs

przechodzić obrabiany element. Bezpieczeństwo jest nadal zachowane, ponie

przerwania liczby wiązek większej niż zadana wyjście zostaje WYŁĄCZONE. 

Dzięki tej funkcji w strefie bezpieczeństwa mogą poruszać się wystające eleme

Funkcje aplikacji dostępne przy użyciu przen



Solidna budowa 

Wszystkie kurtyny fotoelektryczne i wielowiązkowe czujniki

bezpieczeństwa mają mocną metalową konstrukcję i solidne

metalowe złącza, co zapewnia im ogromną wytrzymałość. 

Funkcje ustawiania 

Konsola zapewnia proste i bezpieczne

programowanie funkcji w pobliżu aplikacji 

z kurtyną fotoelektryczną. 

Przenośna konsola (opcja) 

Przenośna konsola umożliwia dodatkowe

rozszerzenie funkcji czujników F3SN/F3SH.

Dodatkowe funkcje to na przykład stałe lub

dynamiczne wygaszanie wiązek oraz

kopiowanie wszystkich ustawień funkcji z

jednego czujnika na inny czujnik. 

Rzut oka na funkcje! 

Fotoelektryczna kurtyna bezpieczeństwa F3SN 

• Ochrona palców, rąk lub całego ciała (rozdzielczość

14 mm, 25 mm, 40 mm lub 70 mm) 

• Zasięg wykrywania równy 0,2–10 metrów (7 metrów 

w przypadku ochrony palców) 

• Wysokość wykrywania 189–1822 mm 

• Minimalne wymiary przekroju poprzecznego 

równe 30 x 30 mm 

• Brak martwej strefy (urządzenia do ochrony rąk) 

• Zgodność z typem 4 (EN 61496-1) 

• Wielofunkcyjność: stałe lub dynamiczne wygaszanie

wiązek, automatyczne uruchamianie, EDM, blokady

bezpieczeństwa 

• Łączenie maksimum trzech czujników w szeregu w

konfiguracji element nadrzędny-element podrzędny

• Akcesoria: przenośna konsola, sterownik typu plug and

play, sterownik małogabarytowy, przewód, kabel

szeregowy, osłony, lustra, sterownik wyciszania wiązki 

Wielowiązkowy czujnik bezpieczeństwa F3SH 

• Rozstaw wiązek równy 300 mm 

• Zasięg wykrywania równy 0,2–10 metrów 

• Wysokość wykrywania równa 900 mm 

• Może pracować w trybie element nadrzędny-element

podrzędny
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Czujniki klasy 4 spełniają najostrzejsze wymogi
bezpieczeństwa 

Czujniki klasy 4 idealnie nadają się do użytku w środowisku, 

w którym konieczne jest zapewnienie dostępu do

niebezpiecznych części maszyny podczas pracy, na przykład 

w celu włożenia lub wyjęcia obrabianego elementu. 

Czujniki F3SN — do ochrony palców, dłoni, kończyn 
lub całego ciała. 

Firma Omron oferuje cztery odmiany fotoelektrycznych kurtyn

bezpieczeństwa F3SN — F3SN-AP14, F3SN-AP25, F3SN-AP40

oraz F3SN-AP70. Wiązki modeli F3SN-AP14 mogą wykryć

obiekt o średnicy równej zaledwie 14 mm. Wiązki modeli 

F3SN-AP25 mogą wykryć obiekt o wymiarach od 25 mm 

(na przykład dłoń). W razie wykrycia jakiegokolwiek obiektu

kurtyna F3SN bezzwłocznie wyłącza urządzenie stwarzające

zagrożenie, gwarantując całkowite bezpieczeństwo pracy.

Modele F3SN-AP40 oraz F3SN-AP70 służą do ochrony

ramion i ciała. Zasięg wykrywania może być równy

nawet 10 metrów.

Czujnik F3SH do ochrony ciała 

Czujnik wielowiązkowy F3SH-A jest zgodny z zaleceniami

normy ochrony ciała EN999. Cztery wiązki o rozstawie 300 mm

tworzą strefę chronioną o długości do 10 metrów.

Zastosowanie tego czujnika wielowiązkowego umożliwia łatwą

ochronę niebezpiecznego obszaru przed każdym zagrożeniem.

W przypadku przesłonięcia którejkolwiek z wiązek system jest

przełączany do bezpiecznej pozycji WYŁĄCZONY. Czujnik

F3SH-A można łączyć z czujnikiem F3SN w układzie element

nadrzędny-element podrzędny. 

Najważniejsze funkcje fotoelektrycznych kurtyn 
bezpieczeństwa firmy Omron 

Ochrona palców Ochrona ràk
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Tabela doboru czujnika 
F3SP-B1P G9SA-300 SC Seria G9SA G9SB-200-B/D 

(zawiera. E-Sop) G9SB-301-B/D 

Kabel szeregowy: F39JCR2B  

Sterownik typu plug and play, Zastosowanie możliwe 
obciążenie 24 VDC z kablem F39JC_B 

Sterownik typu plug and play, Zastosowanie możliwe 
obciążenie 240 VAC z kablem F39JC_C

Sterownik modułowy, możliwość Zastosowanie możliwe 
rozbudowy, funkcja opóźnienia czasowego z kablem F39JC_A 

Sterownik o małych gabarytach, Zastosowanie możliwe 
17,5 mm /22,5 mm z kablem F39JC_A 

OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Holandia.   Tel: +31 (0) 23 568 13 00   Fax: +31 (0) 23 568 13 88   www.eu.omron.com 

Bliski Wschód, Afryka i inne kraje Europy Wschodniej, 
Tel: +31 (0) 23 568 13 22   www.eu.omron.com 

Automatyka i napędy
• Programowane sterowniki logiczne  • Sieć
• Interfejsy HMI  • Falowniki  • Kontrola ruchu 

Elementy przemysłowe 
• Przekaźniki elektryczne i mechaniczne  • Przekaźniki czasowe  • Liczniki  
• Przekaźniki programowalne  • Styczniki niskonapiźciowe  • Urządzenia zasilające  
• Regulatory temperatury i regulatory procesowe  • Przekaźniki półprzewodnikowe  
• Wskaźniki panelowe  • Regulatory poziomu 

Czujniki i urządzenia bezpieczeństwa 
• Czujniki fotoelektryczne  • Czujniki zbliżeniowe  • Przetworniki obrotowo–impulsowe  
• Systemy wizyjne  • Systemy RFID  • Przełączniki bezpieczeństwa 
• Przekaźniki bezpieczeństwa  • Czujniki bezpieczeństwa 

Austria 
Tel: +43 (0) 1 80 19 00 
www.omron.at

Belgia 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
www.omron.be 

Dania 
Tel: +45 43 44 00 11 
www.omron.dk

Finlandia 
Tel: +358 (0) 9 549 58 00 
www.omron.fi 

Francja 
Tel: +33 (0) 1 49 74 70 00 
www.omron.fr 

Hiszpania 
Tel: +34 913 777 900 
www.omron.es

Holandia 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
www.omron.nl

Niemcy
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
www.omron.de 

Norwegia 
Tel: +47 (0) 22 65 75 00 
www.omron.no 

Portugalia 
Tel: +351 21 942 94 00 
www.omron.pt

Republika Czeska 
Tel: +420 (0) 267 31 12 54 
www.omron.cz

Rosja 
Tel: +7 095 745 26 64 
www.russia.omron.com 

Szwajcaria 
Tel: +41 (0) 41 748 13 13 
www.omron.ch 

Szwecja 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
www.omron.se 

Turcja 
Tel: +90 (0) 216 326 29 80 
www.omron.com.tr 

Węgry
Tel: +36 (0) 1 399 30 50 
www.omron.hu 

Wielka Brytania 
Tel: +44 (0) 870 752 0861
www.omron.co.uk

Włochy
Tel: +39 02 32 681 
www.omron.it

POLSKA 
Omron Electronics Sp. z o.o. 
ul. Jana Sengera “Cichego” 1, 02-790 Warszawa 
Tel: +48 (0) 22 645 78 60 
Fax: +48 (0) 22 645 78 63 
www.omron.com.pl


