
 

 

 
 

Обезопасяване на малка станция за асемблиранв със 
светлинни завеси. 

 
Приложение:  
Обезопасяване на малка работна станция за асемблиране. 

Предизвикателство: 
Малко пространство, което не може да има пропуски в засичането или физически 
препятствия.  
 
Решение: 
EZ-SCREEN LS защитни светлинни завеси на Banner Engineering. 

Предимства:  
Отчитане от край до край на корпуса и екраниран монтаж. 



Много индустрии имат различни по-малки монтажни станции, които трябва да бъдат 
обезопасени, без да се жертва производителността. Традиционните светлинни завеси, 
монтирани вертикално, може да изискват използването на ъглови огледала за 
покриване и на трите страни на машината, което създава физически препятствия за 
нормалния поток на материала и движението на оператора. Каскадни хоризонтални 
светлинни завеси са предизвикателство за монтиране, за да се гарантира, че няма 
пропуски в ъглите на сензорните полета, където сегментите са съединени. Необходима 
е защитна система, която безпроблемно премахва слепите зони, а също така е 
достатъчно здрава, за да устои на щети от тежки материали и случайни сблъсъци. 

Описание: 
Защитните светлинни завеси на EZ-SCREEN LS нямат DIP превключватели, засичат от 
край до край и могат лесно да бъдат инсталирани с автоматична конфигурация. 
Използването на странични скоби за монтиране създава бърза и проста инсталация с 
корекции, направени от предната страна на EZ-SCREEN LS, спестявайки време при 
настройка. 

Увеличаването на продължителността на работа на машината и намаляването на 
разходите за ремонт и подмяна помага на компаниите да останат 
конкурентоспособни. Важно е да се намери решение, което е много устойчиво на 
повреди и изисква по-малко поддръжка, за да се поддържа висококачествена работа. 
За щастие EZ-SCREEN LS на Banner е невероятно здрав. Той има дебел алуминиев 
корпус, метални крайни капачки и също има вдлъбнат прозорец, за да се избегнат 
повреди от удар. Свързващият кабел излиза от корпуса под прав ъгъл за вграден 
монтж, което значително намалява вероятността от повреда на конектора поради 
падане или физическо въздействие. 

EZ-SCREEN LS също има силно видими двуцветни индикатори за подравняване, 
вградени в цялата дължина на прозореца на приемника, подпомагащи 
първоначалната настройка и бъдещата поддръжка. Когато една зона на сензора не е 
подравнена правилно или прозорецът се нуждае от почистване, зелените светлини ще 
станат червени в засегнатата област, което прави интуитивното отстраняване на 
неизправности и ускорява коригиращите мерки. Предлагат се и опционални 
дистанционни индикатори за EZ-SCREEN LS, позволяващи да се гледа състоянието на 
светлинната завеса от разстояние, за да се поддържа производителността в 
производствената среда. 

  



 

Препоръчани продукти:  
Защитни завеси тип 4 за тежки условия серия EZ-SCREEN LS. 

 

Светлинните завеси EZ-SCREEN LS са интуитивни, лесни за използване устройства за 
безопасност, използвани за обезопасяване на машина. Те са създадени да издържат 
на предизвикателствата, често срещани в производствената и опаковъчната среда. 

Пълнофункционални модели с възможности за посрещане на широк спектър от 
приложения. Издръжлив на тежки условия алуминиев корпус и вграден прозорец, за 
да се избегнат повреди в тежките условия. Отчитане от край до край на корпуса.  

Ясно видими индикатори за подравняване и диагностика. Разделителна способност 14, 
23 и 40 мм. Предлага се в 23 дефинирани височини от 280 до 1820 мм със стъпка от 70 
мм. Външен мониторинг на устройството, допълнителни опции за неизправности и 
избор на код за сканиране (с 8-пинови конектори). Клас на защита IP65 / IP67, както и 
модели с IP69K. 

Предлагат се модели с възможност за каскадно свързване. Дистанционно фиксирано 
заглушаване за игнориране на неподвижни обекти. Опционален статусен индикатор 
или управление с фиксирано заглушаване с каскадни модели. 
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