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Wymagania bezpieczeñstwa
dla wybranych urz¹dzeñ ochronnych
ozwój nauki i techniki sprawia,
¿e w procesach produkcyjnych
stosowane s¹ nowe maszyny i
urz¹dzenia techniczne. Ich wykorzystanie
poci¹ga za sob¹ powstawanie ró¿nego
typu zagro¿eñ dla operatora i innych osób.
Zagro¿enia te mog¹ prowadziæ do wypadków powoduj¹cych utratê zdrowia ludzi
i/lub straty materialne. Zaistnienie wypadku mo¿e poci¹gaæ za sob¹ d³ugotrwa³e
konsekwencje i zwi¹zane z tym koszty,
które obci¹¿aj¹ nie tylko poszkodowanych, ale równie¿ ca³e spo³eczeñstwo,
szczególnie w przypadku wyst¹pienia
trwa³ej utraty zdrowia. Dlatego istotnym
problemem z zakresu organizacji pracy jest
stosowanie rodków i metod zapobiegania wypadkom. W Polsce, podobnie jak
w innych krajach, praca podlega prawnej
ochronie pañstwa. Stosowanie rodków
ochronnych powinno byæ nie tylko zwi¹zane z realizacj¹ obowi¹zuj¹cych przepisów, ale równie¿ skutkiem wiadomej polityki zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy w zak³adzie.
Postêp naukowo-techniczny dotyczy
równie¿ urz¹dzeñ ochronnych. Pojawiaj¹
siê nowe rozwi¹zania, a nastêpnie opracowania odpowiednich wymagañ formalnych zwi¹zanych z ich budow¹, dzia³aniem i trybem dopuszczenia do stosowania. Wymagania te maj¹ na celu osi¹gniêcie odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa w przypadku poprawnego zastosowania konkretnych urz¹dzeñ ochronnych.
Obecnie coraz czêciej jako rodki ochrony stosowane s¹ elektroczu³e urz¹dzenia
ochronne, takie jak bezdotykowe urz¹dzenia ochronne czy urz¹dzenia oburêcznego sterowania. Na przyk³adzie tych urz¹dzeñ przedstawiono obowi¹zuj¹ce w Polsce wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa.
Bezdotykowe urz¹dzenia ochronne
(BUO) s¹ to urz¹dzenia wykorzystuj¹ce
zmiany pola optycznego, elektrostatycznego, elektromagnetycznego lub innego
rodzaju. Wykrywaj¹ one obecnoæ czêci
cia³a cz³owieka lub przedmiot w polu ich
dzia³ania. Do BUO nale¿¹ urz¹dzenia

ochronne: optoelektroniczne, ultradwiêkowe, pojemnociowe, mikrofalowe i
inne. S¹ one najczêciej stosowane jako
rodki ochrony zbiorowej i instalowane w
pobli¿u linii produkcyjnych, stanowisk
robotów, obszarów gdzie wystêpuj¹ zagro¿enia mechaniczne, chemiczne, promieniowaniem itp. Ich podstawowym zadaniem jest zasygnalizowanie naruszenia
strefy detekcji do innych urz¹dzeñ (zwykle w celu wstrzymania ruchu maszyn i
alarmowania). Du¿a ró¿norodnoæ konstrukcji, jak równie¿ znaczne mo¿liwoci
tych urz¹dzeñ powoduj¹, ¿e zakres ich
zastosowañ jest coraz szerszy. BUO dzielimy na urz¹dzenia aktywne (generuj¹ce
w³asny sygna³ kontrolny) oraz bierne (wykorzystuj¹ce sygna³ pochodz¹cy z otoczenia). Ogóln¹ klasyfikacjê bezdotykowych
urz¹dzeñ ochronnych przedstawiono na
rys. 1.
Urz¹dzenia oburêcznego sterowania
(UOS) to urz¹dzenia, które umo¿liwiaj¹
niebezpieczny ruch maszyny tylko przy
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rodowisku pracy dofinansowanego przez
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jednoczesnym zadzia³aniu obu rêkami na
elementy sterownicze. Pe³ni¹ one funkcje
sterownicze i jednoczenie s¹ rodkiem
ochrony pojedynczego operatora maszyny, poniewa¿ zwolnienie jednego elementu sterowniczego powoduje zatrzymanie
maszyny. Zazwyczaj s¹ one stosowane do
inicjowania ruchu roboczego maszyn o
wysokim poziomie ryzyka, takich jak: prasy, m³oty, krawêdziarki, zaginarki itp. Od
sprawnoci funkcjonowania UOS zale¿y
zdrowie, a czêsto i ¿ycie operatora. Ich
konstrukcja powinna zapewniaæ poprawnoæ funkcjonowania  nawet w najtrudniejszych warunkach u¿ytkowania. Powinna byæ odporna na warunki rodowi-

Rys. 1. Klasyfikacja bezdotykowych urz¹dzeñ ochronnych
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ska eksploatacji oraz nie powodowaæ sytuacji niebezpiecznych w razie uszkodzenia.
Stosowane UOS maj¹ zazwyczaj konstrukcjê opart¹ na technologii elektromechanicznej lub elektronicznej. Dopuszczalne s¹ rozwi¹zania pneumatyczne, hydrauliczne, elektrooptyczne i inne, lecz
maj¹ one obecnie niewielkie znaczenie
praktyczne. Schemat funkcjonalny UOS
pokazano na rys. 2.

Rys. 2. Schemat funkcjonalny urz¹dzenia oburêcznego sterowania: 1  sygna³y wejciowe, 2  urz¹dzenie oburêcznego sterowania, 3  element sterowniczy, 4  konwerter sygna³u, 5  procesor sygna³u,
6  sygna³ wyjciowy

Rys. 3. Wyznaczanie odleg³oci bezpieczeñstwa,
gdzie: d  odleg³oæ bezpieczeñstwa, t1  czas zadzia³ania BUO, t2  czas zatrzymania elementu ruchomego, e3  sta³a zale¿na od czu³oci BUO, v  prêdkoæ
ruchu czêci cia³a cz³owieka, dla rêki przyjmuje siê
v< 2000 mm/s
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WARUNKI SKUTECZNEJ REALIZACJI
FUNKCJI OCHRONNEJ
Zarówno BUO, jak i UOS zaliczaj¹ siê
do grupy odleg³ociowych urz¹dzeñ
ochronnych, poniewa¿ ich dzia³anie
ochronne realizowane jest poprzez nadzorowanie odleg³oci cz³owieka od strefy
niebezpiecznej. Skuteczna realizacja funkcji ochronnych w tym przypadku wymaga spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:
1. Dobór odpowiedniego rodzaju urz¹dzenia do warunków rodowiskowych i
wystêpuj¹cych zagro¿eñ
2. W³aciwe usytuowanie urz¹dzenia
ochronnego
3. Zastosowanie urz¹dzeñ o potwierdzonych parametrach
Realizacja pierwszego warunku spoczywa na projektantach instalacji ochronnych, których wiedza i dowiadczenie
powinny byæ odpowiednie do realizowanego zadania.
W zakresie drugiego warunku istniej¹
ogólne zasady ustalania tzw. odleg³oci
bezpieczeñstwa [1], [2] i [3]. Opieraj¹ siê
one na znajomoci czasu zadzia³ania urz¹dzenia ochronnego, a w przypadku BUO
tak¿e na jego czu³oci. Przyk³ad wyznaczania odleg³oci bezpieczeñstwa dla kurtyny wietlnej wspó³pracuj¹cej z pras¹
przedstawiono na rys. 3.
Trzeci warunek skutecznej realizacji
funkcji ochronnych zwi¹zany jest z odpowiednimi przepisami prawnymi. Zgodnie
z ustaw¹ z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach
i certyfikacji (Dz.U. nr 55, poz. 250, zm.
1999 r. Dz.U. nr 70, poz. 776) oraz zarz¹dzeniem dyrektora Polskiego Centrum
Badañ i Certyfikacji ustalaj¹cym wykaz
wyrobów podlegaj¹cych obowi¹zkowi
certyfikacji na znak bezpieczeñstwa B,
bezdotykowe urz¹dzenia ochronne oraz
urz¹dzenia oburêcznego sterowania powinny byæ badane i oceniane przez jednostki niezale¿ne (certyfikowane). Badania takie przeprowadza w Polsce Centralny Instytut Ochrony Pracy, który dysponuje akredytowanymi procedurami i stanowiskami badawczymi. Certyfikat wydawany jest na podstawie zbadania zgodnoci urz¹dzenia z wymaganiami bezpie-

czeñstwa sformu³owanymi w kryteriach
oceny zatwierdzonych przez Radê Zarz¹dzaj¹c¹ CIOP. Kryteria te opracowane
zosta³y na podstawie norm dotycz¹cych
tych urz¹dzeñ i s¹ zgodne z wymaganiami stosowanymi w Unii Europejskiej.
Zasady stosowania urz¹dzeñ ochronnych przedstawiono w [4].
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
BEZDOTYKOWYCH
URZ¥DZEÑ OCHRONNYCH
Dzia³anie bezdotykowych urz¹dzeñ
ochronnych polega na monitorowaniu
strefy detekcji, tj. obszaru, w którym wykrywana jest obecnoæ próbnika testowego. Naruszenie tej strefy wywo³uje zmianê stanu sygna³u wyjciowego BUO.
W kurtynie wietlnej strefa detekcji
rozci¹ga siê pomiêdzy nadajnikiem a odbiornikiem, które zawieraj¹ wiele kana³ów optycznych. Wymiary strefy detekcji
okrelone s¹ wymiarami nadajnika i odbiornika oraz odleg³oci¹ miêdzy nimi.
Rozdzielczoæ urz¹dzenia wynika z liczby kana³ów optycznych przypadaj¹cych
na jednostkê d³ugoci. Czu³oæ kurtyny
wietlnej okrelana jest najmniejszym
wymiarem wykrywanego przedmiotu i
zazwyczaj odpowiada odleg³oci miêdzy
kana³ami optycznymi. Strefa detekcji
mo¿e byæ usytuowana w p³aszczynie pionowej lub poziomej. Mo¿e te¿ byæ za³amywana za pomoc¹ dodatkowych luster.
Skanery laserowe stanowi¹ najnowsz¹
generacjê bezdotykowych urz¹dzeñ
ochronnych. Ich zasada dzia³ania opiera
siê na skanowaniu p³aszczyzny detekcji
przez promieñ laserowy i pomiarze odleg³oci od obiektów ograniczaj¹cych tê
p³aszczyznê. Mo¿liwe jest nie tylko wykrycie naruszenia strefy detekcji, lecz równie¿ okrelenie miejsca (po³o¿enie k¹towe i odleg³oæ od skanera) gdzie ono nast¹pi³o, co pozwala na zdefiniowanie kilku stref sygnalizacji. Zwykle okrela siê
podstawow¹ strefê detekcji, której naruszenie oznacza wkroczenie do strefy zagro¿enia i jest sygnalizowane zmian¹ stanu podstawowych sygna³ów wyjciowych
oraz strefê ostrzegawcz¹ znajduj¹c¹ siê na
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zewn¹trz podstawowej strefy detekcji.
Rozdzielczoæ skanera okrela siê liczb¹
pomiarów odleg³oci przypadaj¹cych na
k¹t obrotu elementu skanuj¹cego. Czu³oæ
urz¹dzenia jest zale¿na od odleg³oci od
skanera i zazwyczaj podawana jest dla
maksymalnego zasiêgu strefy detekcji.
Dla kurtyn wietlnych i skanerów laserowych istniej¹ w Unii Europejskiej
normy przedmiotowe ([13] i [14]  dla
skanerów jest to jeszcze projekt normy).
Prowadzone s¹ prace nad wprowadzeniem
tych norm w Polsce, dlatego te¿ mo¿na
ju¿ obecnie stosowaæ kryteria w nich zawarte do oceny tych wyrobów.
W systemie wizyjnym do obserwacji
kontrolowanego obszaru wykorzystywana jest kamera CCD. Oko kamery podzielone jest na piksele, których liczba okrela rozdzielczoæ urz¹dzenia. Obraz z kamery przesy³any jest sekwencyjnie do
komputera przetwarzaj¹cego. Czu³oæ systemu wizyjnego zwi¹zana jest z ogniskow¹ obiektywu kamery, odleg³oci¹ od kamery oraz z algorytmem przetwarzania
obrazu. Strefa detekcji systemu wizyjnego ma charakter przestrzenny, jej wymiary zale¿¹ od ogniskowej obiektywu, odleg³oci od kamery i ewentualnych modyfikacji kszta³tu (ograniczanie pola widzenia) dokonywanych programowo.
Pasywne czujniki podczerwieni zawieraj¹ wielopolowy element fotooptyczny
reaguj¹cy na promieniowanie podczerwone. Czujnik zdolny jest wykrywaæ ró¿nicê temperatur obserwowanych przez poszczególne pola i na tej podstawie stwierdzaæ obecnoæ cz³owieka w polu widzenia. Jego rozdzielczoæ i czu³oæ wynikaj¹ z konstrukcji uk³adu optycznego i odleg³oci od cz³owieka  s¹ wyra¿ane relatywnie du¿ymi wielkociami. Pozwalaj¹
one na wykrywanie cia³a ludzkiego, lecz
nie czêci cia³a oraz nie wykrywaj¹ przedmiotów o temperaturze zbli¿onej do temperatury otoczenia. Z tego wzglêdu znajduj¹ zastosowanie g³ównie w systemach
alarmowych.
Obecnie brak jest w Unii Europejskiej
i Polsce norm przedmiotowych dla systemów wizyjnych i pasywnych czujników

podczerwieni. Badania tych urz¹dzeñ
mo¿na wykonaæ na podstawie normy
ogólnej [12].
Wspólnym i bardzo istotnym parametrem dla wszystkich bezdotykowych urz¹dzeñ ochronnych jest czas zadzia³ania (reakcji), mierzony od momentu pojawienia
siê obiektu w strefie detekcji do chwili
zmiany stanu sygna³u wyjciowego sygnalizuj¹cego ten fakt.
Ogólne informacje dotycz¹ce parametrów i wymagañ dla BUO scharakteryzowane zosta³y w [511].
NORMY DOTYCZ¥CE
BEZDOTYKOWYCH
URZ¥DZEÑ OCHRONNYCH
Jak ju¿ wspomniano, w Polsce do oceny wyrobów stosowane s¹ kryteria pochodz¹ce z norm Unii Europejskiej. Przedstawimy je poni¿ej.
Podstawow¹ norm¹ formu³uj¹c¹ wymagania dla wszystkich rodzajów bezdotykowych urz¹dzeñ ochronnych jest norma [12]. Wymagania szczególne dla urz¹dzeñ optoelektronicznych opisane s¹ w
[13]. S¹ to wymagania wynikaj¹ce z rodzaju zastosowanej metody wykrywania
naruszenia pola czu³oci. Dodatkowe wymagania dla urz¹dzeñ reaguj¹cych na promieniowanie odbite zawiera dokument
[14]. Normy [12], [13] i [14] przywo³uj¹
wymagania wielu innych dokumentów.
Najwa¿niejsze z nich to [15] i [16].

Wymagania normy
EN-IEC 61496-1:1997

Norma EN-IEC 61496-1:1997 jest
podstawow¹ norm¹ okrelaj¹c¹ ogólne
wymagania i metody badañ bezdotykowych urz¹dzeñ ochronnych. Jest to norma typu B, dotycz¹ca grupy wyrobów.
Wprowadza ona podzia³ urz¹dzeñ na
cztery typy w zale¿noci od ich odpornoci na wystêpowanie defektów. Odpowiadaj¹ one ró¿nym kategoriom bezpieczeñstwa zdefiniowanym we wprowadzonej w
1997 r. normie [15]. Dzieli ona urz¹dzenia na 5 kategorii w zale¿noci od ich zachowania siê w warunkach defektu. Do-

datkowe informacje na ten temat mo¿na
znaleæ w [17] i [18].
Zakres wymagañ przedstawionych w
[12] obejmuje:
 wymagania funkcjonalne: s¹ to wymagania odnosz¹ce siê do realizacji funkcji bezpieczeñstwa w warunkach normalnych, efektywnoci funkcji czu³oci oraz
czasu zadzia³ania;
 wymagania projektowe: obejmuj¹
one ogólne zasady konstruowania bezdotykowych urz¹dzeñ ochronnych, tak aby
by³y one przystosowane do pracy w warunkach przemys³owych. Dotycz¹ one:
 zakresu zmian napiêæ zasilaj¹cych,
 odpornoci na wystêpowanie defektów, w tym zakresie przywo³ywana jest
norma [15],
 wyposa¿enia elektrycznego, w tym
doboru podzespo³ów, ochrony przed
pora¿eniem pr¹dem elektrycznym, zabezpieczenia przed przetê¿eniem, stopnia zanieczyszczeñ, oprzewodowania
itp., w tym zakresie przywo³ywana jest
norma [16],
 konstrukcji urz¹dzeñ prze³¹czaj¹cych
sygna³y wyjciowe,
 wskaników wietlnych i wywietlaczy,
 rodków regulacji i od³¹czania podzespo³ów,
 stosowania z³o¿onych i programowalnych uk³adów elektronicznych,
 zasad opracowywania oprogramowania;
 wymagania rodowiskowe: okrelaj¹ one wymagan¹ odpornoæ urz¹dzenia
na wp³ywy rodowiska przemys³owego:
 klimatyczne (temperatura i wilgotnoæ),
 elektryczne, w tym zak³ócenia i przerwy w napiêciach zasilaj¹cych oraz
kompatybilnoæ elektromagnetyczna,
 mechaniczne (drgania i udary),
 stopieñ ochrony obudowy (co najmniej IP54),
 oznakowanie i identyfikacjê dla bezpiecznego u¿ytkowania,
 dokumentacjê towarzysz¹c¹.
W Za³¹czniku A do normy podany jest
przegl¹d funkcji opcjonalnych, które
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ewentualnie mo¿na uwzglêdniæ przy projektowaniu urz¹dzenia. Przewiduje siê
nastêpuj¹ce funkcje opcjonalne:
 blokada startu,
 blokada restartu,
 dodatkowe urz¹dzenia prze³¹czaj¹ce
sygna³ów wyjciowych,
 monitorowanie urz¹dzeñ zewnêtrznych,
 czasowe zawieszenie funkcji czu³oci,
 kontrola wykonania zatrzymania ruchu niebezpiecznego,
 uruchamianie cyklu roboczego.

Wymagania normy
EN-IEC 61496-2:1997

Wymagania szczególne odnosz¹ce siê
do aktywnych urz¹dzeñ optoelektronicznych zawiera czêæ druga normy EN-IEC
61496. S¹ to dodatkowe wymagania wynikaj¹ce ze specyfiki technik optycznych
i dotycz¹ one wymagañ: funkcjonalnych,
projektowych, rodowiskowych.
Dodatkowe wymagania funkcjonalne
dotycz¹ strefy detekcji oraz funkcji czu³oci w ca³ym obszarze tej strefy przy
wnikaniu z ró¿nymi prêdkociami oraz
pod ró¿nymi k¹tami.
Dodatkowe wymagania projektowe
odnosz¹ siê do odpornoci na wystêpowanie luster, odbicia i rozproszenie wiat³a,
wzajemne oddzia³ywanie dwu s¹siaduj¹cych urz¹dzeñ, d³ugoci fali oraz natê¿e-

nia generowanego wiat³a. Wymagania
rodowiskowe okrelaj¹ odpornoæ na
wystêpowanie zewnêtrznego owietlenia
zak³ócaj¹cego.

Projekt normy
EN-IEC 61496-3

Projekt czêci trzeciej normy EN-IEC
61496 zawiera wymagania szczególne
odnosz¹ce siê do aktywnych optoelektronicznych urz¹dzeñ ochronnych reaguj¹cych na rozproszone promieniowanie odbite. Norma ta bêdzie obejmowa³a miêdzy innymi laserowe urz¹dzenia skanuj¹ce.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
URZ¥DZEÑ
OBURÊCZNEGO STEROWANIA

Podstawow¹ w³aciwoci¹ funkcjonaln¹ UOS decyduj¹c¹ o realizacji zarówno
funkcji steruj¹cych, jak i ochronnych jest
oddzia³ywanie oburêczne (lub czasem
nogami) na dwa elementy sterownicze w
tym samym czasie i bez przerw. Wyjciowy sygna³ steruj¹cy wykorzystywany jest
do uruchomienia niebezpiecznego ruchu
maszyny. Rozró¿niane s¹ dwie wersje
urz¹dzenia: o dzia³aniu jednoczesnym i o
dzia³aniu synchronicznym (istotne jest tu
opónienie miêdzy jednym a drugim sygna³em steruj¹cym) (rys. 4). W przypadku zastosowania UOS niebezpieczny ruch maszyny
jest mo¿liwy tylko wtedy,
gdy obie rêce operatora
spoczywaj¹ na elementach
sterowniczych, czyli gdy
kontrolowane jest ich po³o¿enie. Wymagania zawarte w [19] zalecaj¹ konstruowanie urz¹dzeñ synchronicznych, gdzie dopuszczalny czas opónienia miêdzy jednym a drugim sygna³em steruj¹cym
nie przekracza 0,5 s. Wymaganie synchronicznego
uruchamiania elementów
sterowniczych zapobiega
obejciu funkcji ochronnej
urz¹dzenia, które mog³oby
mieæ miejsce w razie jednoczesnego uruchomienia
obu elementów sterowniczych przez dwie osoby.
Istotne znaczenie ma
Rys. 4. Porównanie uruchamiania jednoczesnego i synchronicznego:
a  uruchamianie jednoczesne, b  uruchamianie synchroniczne
tak¿e kasowanie sygna³u
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wyjciowego. Powinno ono nastêpowaæ
zawsze po znikniêciu dowolnego sygna³u
wejciowego. Kasowanie sygna³u wyjciowego realizuje funkcjê ochronn¹ UOS
polegaj¹c¹ na zatrzymaniu ruchu niebezpiecznego przy braku kontroli po³o¿enia
r¹k operatora.
Ponowne pojawienie siê sygna³u wyjciowego powinno byæ mo¿liwe tylko po
skasowaniu obu sygna³ów wejciowych i
ponownej ich aktywizacji. W³aciwoæ tê
nazywamy blokad¹ powtórnego uruchomienia. Zapobiega ona przekszta³ceniu
oburêcznego urz¹dzenia steruj¹cego w
jednorêczne urz¹dzenie steruj¹ce, np.
przez zablokowanie jednego z elementów
sterowniczych i uniemo¿liwia obejcie w
ten sposób funkcji ochronnych UOS.
Istotnym parametrem UOS jest równie¿ jego czas zadzia³ania. Jest to maksymalny czas, jaki up³ywa od zwolnienia
dowolnego z elementów sterowniczych do
zaniku sygna³u wyjciowego, niezale¿nie
od warunków jego pracy przewidzianych
przez projektanta. Czas ten decyduje o
sposobie usytuowania urz¹dzenia w stosunku do strefy niebezpiecznej i ma wp³yw
na odleg³oæ bezpieczeñstwa. Szczegó³owe informacje o metodach ustalania odleg³oci bezpieczeñstwa dla oburêcznych
urz¹dzeñ ochronnych mo¿na znaleæ w
[1], [19] i [20]. Wymagania bezpieczeñstwa dla OUS przedstawiono równie¿ w
[21].
ZABEZPIECZENIE PRZED OBEJCIEM
I PRZYPADKOWYM URUCHOMIENIEM

Skutecznoæ realizacji funkcji ochronnych UOS zale¿y od stopnia utrudnienia
jego obejcia. Istotne jest zw³aszcza zapobieganie przekszta³cenia oburêcznego
urz¹dzenia steruj¹cego w urz¹dzenie jednorêczne. Utrudnienie polega na odpowiednim zaprojektowaniu i rozmieszczeniu elementów sterowniczych. Dobór
rodków zapobiegawczych zale¿y od przewidywanych zastosowañ urz¹dzenia oraz
sposobu jego instalowania. Norma [19]
rozpatruje nastêpuj¹ce mo¿liwoci obejcia funkcji ochronnych OUS:
 obejcie z u¿yciem palców jednej
koñczyny górnej
 obejcie z u¿yciem palców jednej
koñczyny górnej
 obejcie z u¿yciem d³oni i ³okcia tej
samej koñczyny
 obejcie z u¿yciem przedramienia/
przedramion lub ³okcia/³okci
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 obejcie z u¿yciem koñczyny górnej
i innej czêci cia³a, np. kolana, biodra itp.
Wymagania dotycz¹ce UOS przedstawiono w tab. 1.
Wymagania te opisano szczegó³owo w
[19]. Norma ta wprowadza tak¿e podzia³
urz¹dzeñ na typy okrelaj¹ce ich zdolnoæ
do realizacji funkcji ochronnych. Dobór
typu urz¹dzenia w danym zastosowaniu
zale¿y od oceny ryzyka na stanowisku
pracy. Im poziom ryzyka jest wy¿szy, tym
ostrzejsze s¹ wymagania dotycz¹ce konstrukcji urz¹dzenia. Minimalne w³aciwoci konstrukcyjne urz¹dzeñ poszczególnych typów przedstawiono w tab. 2.
UOS powinno byæ tak¿e oznakowane
znakiem zgodnoci z norm¹ wraz z okreleniem jego typu. Przyk³ad takiego oznakowania podano na rys.
EN 574:Type IIIC
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