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VOEL U VEILIG MET SMC
Wij denken in optimale systemen

Win vertrouwen met veiligheid. SMC is een 

innovatieve, betrouwbare en deskundige partner voor 

pneumatische en elektrische aandrijftechnologie. 

Wij ondersteunen onze klanten tijdens de gehele 

levensduur van hun systemen - wij bieden hulp bij alle 

veiligheidsgerelateerde thema's met deskundige en 

professionele oplossingen.

Van de specifi ek voor de klant ontworpen machine tot 

zeer complexe systemen voorzien wij in alle behoeften, 

niet alleen als het gaat om fl exibiliteit en productiviteit, 

maar ook bij probleemloze veiligheid voor gebruiker en 

bedrijf.

Om dit ook in uw onderneming te garanderen, bieden 

wij innovatieve, op maat gemaakte oplossingen en 

veiligheidscomponenten met EC-conformiteit. De 

continue focus ligt op het bereiken van de hoogst 

mogelijke beperking van risico's en de bescherming van 

de medewerkers bij de machines.

Het succes ligt in het detail. Voor alle aspecten 

omtrent uw veiligheid bieden we een persoonlijke 

aanpak. Wij beschikken over een uitgebreid verkoop- en 

servicenetwerk in de Benelux voor intensief klantcontact. 

De focus ligt op veiligheid tussen 

bediener en machine 

VOEL U VEILIG MET SMC
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Bied het hoofd aan de zwaarste eisen. Bij SMC ligt de 

topprioriteit bij de ontwikkeling van de hoogste kwaliteit, 

innovatieve producten met een uitstekend rendement en 

optimale veiligheid voor de medewerkers. 

Profiteer van onze expertise en de juiste 

componenten om te voldoen aan de ma-

chineveiligheidsnormen volgens

EN ISO 13849-1.

Door de snelle vooruitgang in productie en engineering 

wordt veiligheid steeds belangrijker in technologie. 

Met invoering van de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/

EC, die in werking trad op 29/12/2009, moesten 

machinefabrikanten wereldwijd voldoen aan nieuwe eisen 

HIGH TECH VEILIGHEID MET SMC
Bepaal standaarden tijdens het ontwerpproces

en geharmoniseerde normen voor het ontwerpen en 

ontwikkelen van veilige machines. 

Veiligheidsfuncties op basis van klantspecificaties 

simuleren. SMC biedt klanten de mogelijkheid om 

circuits te testen op functionele veiligheid volgens

EN ISO 13849-1 op elektrische en pneumatische 

panelen. Vertrouw op de expertise van de SMC-

deskundigen, zodat uw bedrijf klaar is voor de toekomst. 

Wij zullen u helpen!

HIGH TECH VEILIGHEID MET SMC
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Veiligheidsconcepten vanuit expertise. De professi-

onele distributie van machines en veiligheidsgerelateerde 

toepassingen in de Europese economische regio vereist 

diepgaande wettelijke kennis en begint met het ontwerp 

en de constructie van uw systeem.

ONZE GIDS NAAR UW
VEILIGHEIDSENGINEERING
Veilig geholpen, vanaf het begin

Op de volgende pagina's vindt u meer 

informatie over de relatie tussen de 

voornaamste overwegingen en de 

eisen voor de machinebouwer in over-

eenstemming met de machinerichtlijn 

en ISO 13849. Als deskundige partner 

beantwoordt SMC graag al uw vragen!

Naast gevaaranalyse en risico-evaluatie is een concept 

voor een veilig besturingssysteem vereist. 

ISO 13849 heeft betrekking op veiligheidsgerelateerde 

componenten en hun toepassing in besturingssystemen. 

Samen met uw technici kunnen we antwoorden bieden 

op essentiële veiligheidsvragen en langetermijn oplossin-

gen vinden.

ONZE GIDS NAAR UW VEILIGHEIDSENGINEERING 
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Uw belangrijkste vragen:

SMC biedt oplossingen:

WIJ ZULLEN U HELPEN 

RESEARCH 
NAAR RICHTLIJ-
NEN & NORMEN

BEPALING VAN 
DE VEILIG-
HEIDSKETEN

1 2

  Welke potentiële gevaren kunnen 

optreden met mijn machine en hoe 

beoordeel ik ze?

   Kan dit als een veiligheidsfunctie 

beschouwd worden? Kan het falen 

van deze functie gevaarlijk zijn voor 

het personeel?

  Is mijn bescherming afhankelijk van 

een besturingssysteem?

  Welke veiligheidsfuncties zijn 

geschikt voor de betreffende 

gevarensituatie?

   Welk PL-niveau geeft mijn risico-

evaluatie aan?

  Zijn veranderingen aan het 

ontwerp voldoende om het gevaar 

tot een minimum te beperken?

   Welke opties heb ik om het 

vereiste PL-niveau te bereiken?

   Welke componenten horen bij de 

veiligheidsfunctie?

    Wij helpen u met de risico- 

evaluatie en vragen over ver-

schillende richtlijnen en het 

PL-niveau.

    Wij helpen u met de 

invoering van uw 

veiligheidsfunctie en het juiste 

oplossingsidentificatieproces 

en de bijhorende 

componenten.

6
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VEILIGHEIDS-
GERELATEERDE
GETALLEN

TECHNISCHE 
IMPLEMENTATIE

VALIDATIE

OP WEG NAAR VEILIGHEID

ONZE GIDS NAAR UW VEILIGHEIDSENGINEERING 

3 4 5

   Hoe vaak wordt de veiligheidsfunc-

tie waarschijnlijk bediend?

  Komt de levensduur overeen met 

de eisen van de veiligheidsketen 

die de norm stelt?

  In welke mate moet ik de storing 

van een veiligheidsfunctie kunnen 

detecteren?

  Hoe ontwerp ik een gestandaardi-

seerd circuit?

  Moet een circuit door een externe 

deskundige geëvalueerd worden?

  Welke documenten heb ik nodig 

voor de complete documentatie 

volgens de EC-conformiteit?

  Welke vorm van documentatie is 

vereist?

  Hoe lang moet de documentatie 

beschikbaar blijven?

  Is het vereiste PL echt bereikt?

   Heb ik de taak uitgevoerd op basis 

van de meest recente technologie?                    

   Waren alle veiligheidsprincipes 

correct ingevoerd?

  Heb ik alle mogelijke soorten 

misbruik geanalyseerd?

  Welke fout kan ik uitsluiten?

  Voldoet mijn kwaliteitsmanagement 

aan de eisen in de norm?

   Wij verstrekken u graag  alle 

noodzakelijke specificaties 

voor SMC componenten.  

Verder biedt SMC professionele 

hulp bij het bepalen van de 

veiligheidsfunctie conform ISO 

13849-1.

   Wij bieden uitgebreide hulp bij 

de keuze van componenten 

voor eenvoudige circuits 

tot integreerbare complete 

oplossingen met EC-

conformiteit.

   Wij helpen u graag met het 

validatieproces op basis van 

nuttige documentatie (inclusief 

de Sistema bibliotheek).

7
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IN 5 STAPPEN NAAR VEILIGHEID
Zorgeloos van risico-evaluatie naar de optimale veiligheids-
functie met SMC 
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In de volgende 5 stappen leiden wij u door 
het gehele proces, van risico-evaluatie tot 
veiligheidsfunctie.

Risico-evaluatie Risicovermindering Het 

besturingssysteem 

als component van 

risicovermindering

Specificatie van de 

veiligheidsfuncties 

van de machine

Bevestiging van het 

bereikte PL

1 2 3 4 5

IN 5 STAPPEN NAAR VEILIGHEID
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UITVOERING VAN DE RISICO-EVALUATIE CONFORM 
ISO 12100 IN EEN VEREENVOUDIGDE VERSIE

Uitgebreide veiligheidsengineering begint bij het 

concept en het ontwerp van het systeem. Potentiële 

risico's en faalscenario's worden geanalyseerd 

volgens ISO 12100 en op deze basis geëvalueerd 

en uitgeschakeld. Is elimineren niet mogelijk, dan is 

RISICOBEPALING
risicovermindering gewenst. Dit betreft de evaluatie 

van alle bedrijfssituaties van het systeem: productie, 

onderhoud, reiniging,  etc.

EINDE

START

RISICOANALYSE

RISICO-EVALUATIE

 

 

 

 

 

Kan het risico verminderd worden

door een inherent veilig ontwerp?

Nee

Nee

Nee

Nee

 Nee

Ja

Nee

Ja Ja

Ja Ja

Ja

Bepaling van de limieten van de machine

Identifi catie van gevaren

Risico-inschatting

Risico-evaluatie

Werd het risico op de juiste

wijze verminderd?

Kan het risico verminderd

worden door afscheidende en andere 

beschermende uitrusting?

Risicovermindering door 

gebruikersinformatie

Werd de geplande 

risicovermindering 

bereikt?

Werd de geplande 

risicovermindering 

bereikt?

Risicovermindering door

inherent veilig ontwerp

Risicovermindering door 

technische beschermende 

maatregelen

Documentatie

Zullen bijkomende geva-

ren ontstaan?

1
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MAATREGELEN VOOR RISICOVERMINDERING

Wanneer niet alle potentiële risico's volledig 

uitgeschakeld zijn in stap 1 vereist ISO 12100 drie 

andere maatregelen om de risico's tot een minimum te 

beperken. In dat geval moet de volgorde strikt worden 

aangehouden.

RISICOVERMINDERING

11 2 33

2

IN 5 STAPPEN NAAR VEILIGHEID

ONTWERP-
GERELATEERDE 
MAATREGELEN

✷   Afscheidende

 beschermingsuitrusting

✷  Beschermende afdekpanelen  

✷   Behuizing, etc.

TECHNISCHE 
BESCHERMINGS-
UITRUSTING

✷   Veiligheidsgerelateerde

 systemen

✷    Toegangssystemen

✷    Gezichtsherkenning

✷   Veiligheidsgerelateerde 

componenten, etc.

GEBRUIKSIN-
FORMATIE EN
OPLEIDING

✷  Borden

✷  Onderhoudsplan

✷  Gevarensymbolen

✷   Instructie
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Wanneer ontwerpgerelateerde oplossingen  

onvoldoende zijn om het risico op juiste wijze tot een 

minimum te beperken, vereist de norm ISO 12100 de 

ontwikkeling van beschermende uitrusting.

Het ontwerp van de veiligheidsgerelateerde 

componenten van een besturingssysteem voor dit type 

beschermende uitrusting maakt deel uit van ISO 13849, 

dat van toepassing is op pneumatische, mechanische, 

hydraulische en elektronische besturingssystemen.

In stappen 4 en 5 vindt u een beschrijving voor het 

realiseren van het vereiste Performance Level PLr, de 

richtlijn voor het gerealiseerde PL-niveau.

3

HET BESTURINGSSYSTEEM ALS
COMPONENT VAN RISICOVERMINDERING 
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 OPMERKING

IN 5 STAPPEN NAAR VEILIGHEID

Nu worden de details van de veiligheidsfuncties 

gespecifi ceerd. Dit omvat de defi nitie van de reële 

veiligheidsfuncties - zoals veilig positioneren, veilig 

ontluchten, bescherming tegen onverwachte opstart 

of gelijkwaardig - en het maken van blokschema’s voor 

de veiligheidsgerelateerde componenten, evenals de 

specifi catie van de vereiste reacties in geval van een fout.  

Een Performance Level (PLr) moet worden bepaald 

voor elke veiligheidsfunctie, gebruik makend van de 

risicograaf.

4

DE VEILIGHEIDSFUNCTIES VAN DE
MACHINE BEPALEN

Volgens ISO 13849 is elke onherstelbare 

verwonding (inclusief botbreuken) een ernstig 

incident zoals gedefinieerd door de norm. In een 

non-normatieve opmerking dringt de standaard 

aan op de selectie van F2 als de situatie zich 

meer dan één keer per uur voordoet, en anders 

F1 (zie afbeelding pagina 14).
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S1:  Kleine verwonding

(normaliter een geneesbare 

verwonding)

S2:  Dood of zware verwonding 

(normaliter een onherstelbare 

verwonding)

P1

a

b

c

d

e

P1

F1

S1
P2

P2

F2

P1

P1

F1

S1
P2

P2

F2

PLrP1:  Mogelijk onder bepaalde

omstandigheden

P2: Bijna onmogelijk

F1: Zelden tot soms

F2: Regelmatig tot constant

F:  Frequentie en 

duur

P:  Methode om 

gevaren te 

vermijden

RisiconiveauS: Ernst van de

verwonding

ISO 13849-1 – Risicograaf

4
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✷   Structuur (categorie)

✷   MTTFd (Mean Time To Failure): Gemiddelde tijd tot de 

gevaarlijke fout

✷   DC (Diagnostic Coverage): Diagnosedekkingsniveau

✷   CCF (Common Cause Failure): Fout gezamenlijke 

oorzaak

Het met blauwe pijlen gemarkeerde proces op de 

volgende dubbele pagina helpt u bij het realiseren van 

het PL-niveau. Op basis van de vier fundamentele 

parameters (categorie, MTTF d, DC en CCF) moet 

verzekerd worden dat het huidige PL-niveau minstens 

overeenstemt met het vereiste PL-niveau van de 

risicografen (zie risicograaf, pagina 14).

5

VASTSTELLING VAN HET GEREALISEERDE 
PL-NIVEAU

✷   Voldoen aan veiligheidsfuncties bij onveilige situaties

✷   Veiligheidsgerelateerde software

✷   Systematische fouten

✷   De capaciteit om veiligheidsfuncties uit te voeren 

onder voorspelbare condities

Voor de evaluatievan de geselecteerde veiligheidsketen, 

wordt het PL-niveau bepaald op basis van de volgende 

waarden:

 OPMERKING

De hiermee verbonden documentatie, zoals 

voorgeschreven in de toepasselijke richtlijn, speelt 

een belangrijke rol in  het voldoen aan de plicht 

voor de controle van documenten voor alle 5 

stappen.

IN 5 STAPPEN NAAR VEILIGHEID
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I: Ingang (bijvoorbeeld sensor)

L: Logische eenheid (bijvoorbeeld PLC)

O: Uitgang (bijvoorbeeld ventiel, relais)

m: Monitoren

TE: Testapparaat

OTE: Testapparaat uitgang

m: Monitoren

C:  Kruisvergelijking

  cat. 3: Periodieke testen

   cat. 4: Testen voor 

elke opdracht aan een 

veiligheidsfunctie

MTTFd van cat. 1 is hoger dan van cat. B, daarom 

is de waarschijnlijkheid van een fout van een 

veiligheidsfunctie lager. Toch kunnen fouten leiden tot 

een verlies van een veiligheidsfunctie.

In cat. 2, kan een fout leiden tot het verlies van een 

veiligheidsfunctie, wanneer dit tussen twee testen in 

gebeurt.

In categorie 3 kan het verzamelen van niet 

gedetecteerde fouten tot een verlies van de 

veiligheidsfunctie leiden. 

In categorie 4 kan een opeenhoping van fouten niet 

leiden tot een verlies van de veiligheidsfunctie. Elke 

fout moet kunnen worden gedetecteerd voor de 

oproep van de veiligheidsfunctie.

Kenmerk
Categorie

B 1 2 3 4

Ontwerp volgens relevante standaard, bestand tegen de verwachte 
omstandigheden

X X X X X

Fundamentele veiigheidsprincipes X X X X X

‘Well-tried’ veiligheidsprincipes X X X X

‘Well-tried’ componenten X

Gemiddelde tijd tot gevaarlijke storing MTTFd laag tot middel hoog laag tot hoog laag tot hoog hoog

Foutendetectie (controles) X X X

Enkele foutentolerantie X X

Rekening houden met opeenhoping van fouten X

Gemiddelde diagnostische dekking– DCavg geen geen
laag tot 
middel

laag tot middel hoog

Maatregelen tegen CCF X X X

Voornamelijk gekenmerkt door componentselectie Structuur

5

Van toepassing op

categorie B en

categorie 1

Ingangssignaal Ingangssignaal Ingangssignaal

Ingangssignaal

Uitgangssignaal Uitgangssignaal Uitgangssignaal

UitgangssignaalUitgangssignaal

Van toepassing op

categorie 2

Van toepassing op

categorie 3 en

categorie 4

I I I1

I2

O O O1

OTE O2

m
C

m

m

L L L1

TE L2



17

1
Structuur van

componenten

Structuur van de veiligheidsfunctie (confi guratie van I, L, O). De catego-
rie bestaat uit I (input), L (logisch) en O (output).

5 
st

ap
pe

n B
1
2
3
4

2

Levensduur 

van 

componenten

1 enkel component

1.  MTTFd-waarde verstrekt door de 
fabrikant

2.  MTTFd bepaling door Bijlage C

Indien de B10d-waarde gekend is,
wordt de volgende formule toegepast: 

*De machinefabrikant moet de nop 
waarde bepalen (Hoe dikwijls zal de 
component waarschijnlijk per jaar 
bediend worden?)

2 Compleet systeem

3 
S

ta
pp

en

laag
3 jaar of meer, 

minder dan 
10 jaar

middel
10 jaar of 

meer, minder 
dan 30 jaar

hoog

30  jaar of 
meer, niet 

meer dan 100 
jaar

3
Het systeem 

inzien

1 enkel component

Bepaling van DC met Bijlage E

Bepaling van DC via FMEA

2 Compleet systeem

4 
S

ta
pp

en

geen
minder dan 

60 %

laag
60 % of meer, 

minder dan 
90 %

middel
90 % of meer, 

minder dan 
99 %

hoog 99 % of meer

4
Systeem-

stabiliteit
Het doel is niet minder dan 65 punten te bereiken volgens Bijlage F 
(beginnend met categorie 2)

2 
S

ta
pp

en

nee
minder dan 65 

punten

ja
65 punten
of meer

Categorie

PL B 1 2 3 4

a
MTTFd 
laag

MTTFd MTTFd 

b middel MTTFd 
laag MTTFd laag MTTFd 

c hoog
middel laag middel laag

d
hoog middel

hoog hoog middel MTTFd 

e hoog hoog

DCavg= zonder zonder laag middel laag middel hoog

CCF= irrelevant 65 punten of meer

SMC levert u de noodzakelijke 
veiligheidsrelevante gegevens 
voor calculatie.

IN 5 STAPPEN NAAR VEILIGHEID

CCF 

Categorie

MTTFd

DCavg

B10d

DC

nop*

MTTFd

MTTFd 
=  

1

1
MTTFdi

∑
n

i=1

DCavg 
=  

1
MTTFdi

DCi
MTTFdi

∑
n

i=1

∑
n

i=1

MTTFd 
= 

B10d
0.1xnop
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   Wanneer het falen of een onjuiste reactie van een 

functie tot een verwonding kan leiden, wordt dit 

als een veiligheidsgerelateerde functie beschouwd. 

Operationele functies in pneumatiek voldoen vaak aan 

veiligheidsaspecten. Daarom moeten de componenten 

die nodig zijn voor veiligheidsfuncties volgens ISO 

13849-2 gevalideerd worden.

VEILIGHEIDSENGINEERING
Veel gestelde vragen - deskundige antwoorden

  Ja, omdat pneumatische actuatoren, zoals cilinders, 

ernstige verwondingen kunnen veroorzaken, 

moeten ze ook geëvalueerd worden volgens ISO 

12100. Waar nodig moeten ze door ontwerp- of 

besturingsgerelateerde maatregelen beschermd 

worden. Pneumatische of elektro-pneumatische 

besturingen moeten geëvalueerd en uitgevoerd worden 

volgens ISO 13849-1 en -2.

Gaat het om een operationele- of 

veiligheidsfunctie?

Vereisen pneumatische componenten 

een veiligheidsgerelateerde evaluatie?1 2
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     In principe moet men voor elke veiligheidsfunctie 

rekening houden met een onverwachte opstart. Dit 

wordt beschouwd als een van de fundamentele 

veiligheidsprincipes in ISO 13849-2. Bescherming 

tegen onverwachte opstart in pneumatiek bevat 

bijvoorbeeld: Na een energieuitval (toevoer perslucht, 

compressorstoring of gebroken slang) en een nieuwe 

opstart mag de machine niet automatisch starten 

zonder een aparte startopdracht te krijgen. Meestal 

volstaat de detectie van een primair verlies van druk 

wat tot een systeemblokkering moet leiden (zie het 

voorbeeld op pagina 40) .

Wat betekent ‘bescherming tegen 

onverwachte opstart’? 

Moet ik aandacht schenken aan dit 

aspect?

3

     De lijst met bewezen veiligheidsprincipes, opgenomen 

in ISO 13849-2, bevat het volgende punt: ‘Veilige 

positie’, die door veiligheidsgerelateerde producten 

Kunnen bistabiele ventielen in 

veiligheidsfuncties gebruikt worden?4

en systemen gerealiseerd moet worden. Het begrip 

betekent dat het bewegende element van een 

component (klep van een ventiel) mechanisch in één 

van de mogelijke posities wordt gehouden. Wrijving 

alleen volstaat niet. Normaliter worden bistabiele 

ventielen met een rubber pakking alleen in positie 

gehouden door wrijving en daarom vervullen ze dit 

principe  niet. Overeenstemming met dit principe is 

vereist vanaf categorie 1. 

Bistabiele ventielen zijn toegestaan wanneer ze een 

pal (mechanische vergrendeling) in de eindpositie 

hebben. Ventielen van SMC met metalen en speciale 

rubberen afdichting (zie pagina 45) hebben dit type 

stilstand (zie afbeelding beneden) en kunnen daarom 

in veiligheidsgerelateerde besturingsmechanismen 

worden gebruikt. In dit verband is het voldoen aan de 

fundamentele en bewezen veiligheidsprincipes in ISO 

13849-2 vereist, vooral de toepassing van het beginsel 

van de energie-isolatie (beginsel van het gesloten 

circuit). Een veilige start wordt bereikt door energie vrij 

te geven. Dit betekent dat de laatste schakelpositie 

voor de vrijgave de veilige status is. Verder moet op 

applicatiebasis worden bepaald of onverwachte en/

of gevaarlijke bewegingen kunnen optreden als gevolg 

van een energieuitval.

VEEL GESTELDE VRAGEN IN VEILIGHEIDSENGINEERING 19
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     Een redundante oplossing moet minstens ‘fail-

safe’ zijn, wat betekent dat een enkele fout in de 

veiligheidsketen (zoals een fout om een ventiel te 

bedienen) niet kan leiden tot het verlies van de 

veiligheidsfuncties. Dit is niet van toepassing op een  

ventiel van een cilinder, omdat een fout in de spoel 

van het ventiel (bijvoorbeeld een vuildeeltje dat de 

spoel blokkeert) kan leiden tot storing van het gehele 

systeem.

     Ja,beide systemen zijn gebonden aan de foutenkans 

en kunnen overeenkomstig omgezet worden. In 

de regel kan SIL/PL alleen berekend worden voor 

complete systemen. Een enkel product kan geen SIL /

PL hebben. 

Moet een ventiel, waarvoor zowel 

de toevoerspanning en apart de 

stuurlucht onderbroken wordt, 

beschouwd worden als een 

redundante oplossing?

Is er een verband tussen SIL (Safety 

Integrity Level) en PL-niveau?5 6

20
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    In principe kunnen de veiligheidsfuncties die 

elektro-pneumatische aandrijving hebben ook puur 

pneumatisch worden uitgevoerd. Het rendement van 

de aankoop van uw eigen veiligheidsPLC hangt af van 

de complexiteit van de gewenste veiligheidsfuncties 

en de betreffende operationele functies. Speciale 

aandacht wordt besteed aan de sensortechnologie 

die nodig is in ISO 13849 voor het vervullen van de 

diagnosedekkingsgraad volgens categorie 2. Dit 

alleen met pneumatiek realiseren, zou veel duurder 

zijn vanwege kosten van het systeemontwerp en de 

kwaliteit van de componenten. De integratie van een 

veiligheidsPLC is daarom vaak de beste oplossing. 

    SMC levert u graag alle veiligheidsgerelateerde 

gegevens, zoals B10 en MTTF. Daarnaast heeft SMC 

een toegankelijke Sistema bibliotheek. Sistema 

is een programma voor de berekening van uw 

veiligheidsfuncties en wordt kosteloos geleverd door 

het Duitse Instituut voor Veiligheid en Gezondheid 

(Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 

Unfall-versicherung, IFA). Neem contact op met uw 

SMC sales engineer voor meer informatie over de 

Sistema bibliotheek.

    LOTO's ( Lockout-Tagouts) zijn technische 

componenten die de besturingselementen van een 

technisch systeem, zoals schakelaars, stopkranen, 

kogelkleppen etc. blokkeren in een specifi eke 

positie. Ze worden gebruikt als bescherming tegen 

onbevoegde toetreding en onverwachte opstart, 

bijvoorbeeld tijdens een onderhoudsprocedure. 

Wanneer instellings- of onderhoudsprocedures 

worden uitgevoerd in drukloze staat is het mogelijk 

een handbediende afsluitklep (VHS lijn) van SMC in de 

ontluchte positie te blokkeren.

Een veiligheidsgerelateerde PLC is 

duur. Kan ik mijn veiligheidsfuncties 

ook puur pneumatisch uitvoeren?

Waar kan ik de veiligheidsgerelateerde 

gegevens van SMC componenten 

vinden?

Hoe ziet een pneumatische LOTO 

(Lockout-Tagout) er uit?

7 8

9

VEEL GESTELDE VRAGEN IN VEILIGHEIDSENGINEERING
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Door de optimale toepassing van pneumatische 

componenten en elektronische sensoren worden 

besturingssystemen veiliger. De sensoren zijn essentieel 

voor het diagnosedekkingsniveau vanaf categorie 2.

VERWACHTINGEN VOOR
PNEUMATIEK
Pneumatische systemen en elektrische sensoren

Op basis van betrouwbaarheidstesten wordt bepaald 

of een digitaal of analoog sensorsignaal verandert zoals 

verwacht, binnen een bepaalde periode. 

De naderingsschakelaar voor de eindpositie van een 

cilinder moet het signaal binnen een vooraf bepaalde 

periode verzenden, nadat het ventiel geactiveerd wordt. 
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Sensoren:

✷   Positieschakelaar

✷   Drukschakelaar

✷   Spoeldetectie van ventielen

Detecteerbare fout uit de lijst in ISO 13849-2:

✷   Verandering van schakeltijden

✷   Niet schakelen of onvolledige schakeling

✷   Spontane verandering van de oorspronkelijke schakel-

positie (zonder ingangssignaal)

✷   Barsten van de ventielbehuizing

Sensoren:

✷   Blauwe lijn: Ventiel schakeling

✷   Rode lijn: Drukopbouw in een drukschakelaar

✷   ∆ t: Stijgt de druk niet tot het vooraf bepaalde 

niveau na schakeling van het ventiel, dan is een fout 

opgetreden.

Verwachtingen voor pneumatiek

Diagram 1

0

1

t

VERWACHTINGEN VOOR PNEUMATIEK

Gedetailleerde productinformatie vindt u in de respectievelijke handleidingen. Naast de vermelde informatie, is naleving van de wettelijke voorschriften op pagina 47 verplicht.
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1

2

1
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Volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EC artikel 2c is 

een veiligheidscomponent een component

✷  die een veiligheidsfunctie vervult,

✷  die onafhankelijk op de markt geplaatst is, 

✷   waarvan storing en/of slechte werking de veiligheid 

van personen in gevaar brengt, en

✷   die niet nodig is voor de werking van de machine of 

door normale componenten vervangen kan worden, 

opdat de machine zou werken.

COMPONENTEN VOOR MACHINE-
VEILIGHEID 
Defi nities en eigenschappen

 OPMERKING

De veiligheidscomponent wordt door de 

fabrikant van de component op veiligheid 

beoordeeld. Dit elimineert de noodzaak voor 

een bijkomend validatieproces dat door de 

mechanische ingenieur moet worden uitgevoerd 

volgens ISO 13849-2.

Voor de veiligheidsgerelateerde besturing kunnen 

zowel standaard componenten als complete 

veiligheidscomponenten worden geïnstalleerd. 

Dit moet echter geëvalueerd worden tijdens de 

systeemanalyse.

COMPONENTEN VOOR MACHINEVEILIGHEID 
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  OPMERKING OVER DE 
NOODSTOPFUNCTIE

Elke machine moet een noodstop 

veiligheidsvoorziening hebben. Deze 

vervangt echter niet een primaire, zelfwerkende 

veiligheidsvoorziening. Het is alleen een 

mogelijkheid om de machine in een veilige positie 

te plaatsen bij een gevaarlijke situatie.

SYMBOLEN
Veiligheidsfuncties en noodstop

Pneumatische veiligheidsfuncties

Veilige stop Drukverlaging

Veilig ontluchten Tweehandenbediening

Veilige positie intrekken Bescherming tegen onverwachte 

opstart

Veilige positie uittrekken Noodstop (uitgebreide 

veiligheidsfunctie)

SYMBOLEN
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PRAKTISCHE VOORBEELDEN
Veilig werken met SMC

Gebaseerd op ons voorbeeldsysteem, zijn er zeven 

praktische voorbeelden beschreven die niet alleen de 

basisoverwegingen voor de uitgangssituatie behandelen, 

maar ook tips geven over de implementatie. Wanneer uw 

machine een dergelijke toepassing heeft, adviseren wij 

een aanvullende toelichting  op de individuele aspecten 

door onze veiligheidsdeskundigen.

Let op: de vermelde standaard referenties zijn niet 

volledig en zijn alleen bedoeld als oriëntatie. Het 

genoemde PL-niveau is alleen van toepassing op 

de getoonde opbouw. Levensduur parameters, 

diagnosedekkingsniveau en de bijkomende subsystemen 

(input en logische eenheden) moeten altijd nog door een 

mechanische ingenieur beoordeeld worden.

Voor hulp bij het ontwerp van uw 

veiligheidsfuncties vindt u praktische 

voorbeelden op de volgende pagina's.

PAGINA 
28

VOORBEELD 1

Veilig ontluchten (PL e, cat. 4) en 

bescherming tegen onverwachte opstart 

(PL e, cat. 4)

PAGINA 
32

VOORBEELD 3

Tweehandenbediening (PL c, cat. 1) en 

bescherming tegen onverwachte opstart 

(PL d, cat. 1)

PAGINA 
30

VOORBEELD 2

Veilige stop (PL d, cat. 3) en bescherming tegen 

onverwachte opstart (PL d, cat. 3)

26
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PAGINA 
36

VOORBEELD 5

Veilig ontluchten (PL c, cat. 1) en bescherming 

tegen onverwachte opstart (PL d, cat. 1)

PAGINA 
34

VOORBEELD 4

Bescherming tegen onverwachte opstart 

(PL d, cat. 3)

PAGINA 
40

VOORBEELD 7

Drukcontrole (PL d, cat. 3) en bescherming 

tegen onverwachte opstart (PL d, cat. 3)

PAGINA 
38

VOORBEELD 6

Drukverlaging (PL c, cat. 1) en bescherming 

tegen onverwachte opstart (PL d, cat. 1)

PRAKTISCHE VOORBEELDEN 27
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Beginsituatie 

Door het openen van de deur van het beschermingshek 

wordt het pneumatische systeem ontlucht. Hierbij mag 

geen onverwachte opstart van de machine plaatsvinden 

binnen de gevarenzone tijdens onderhoudsprocedures.

Informatie over de implementatie

✷    De ontluchtingscapaciteit van het ventiel moet 

zodanig ontworpen zijn dat direct na het betreden 

van een gevaarlijke zone geen verdere gevaarlijke 

beweging in deze zone kan optreden. 

✷    In de retourleiding naar het ontluchtingsventiel 

mogen elementen een veilige ontluchting niet 

verhinderen of vertragen. 

✷    Regelmatige controles van de geluidsdempers 

garanderen een tijdige ontluchting. De 

veiligheidscomponent vereist geen validatie volgens 

ISO 13849-2, omdat deze al gevalideerd is door 

de fabrikant van de component tijdens het EC-

conformiteitsproces.

 

Veilig ontluchten (PL e, cat. 4) en 
bescherming tegen onverwachte 
opstart (PL e, cat. 4)

VEILIGHEIDS-
FUNCTIES IN 
DE PRAKTIJK – 
VOORBEELD 1
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SMC producten (zie ook pagina 44 en volgende)

Beschrijving van het circuit

De gewenste ‘veilige ontluchting’ en de bescherming 

tegen onverwachte opstart worden in dit voorbeeld 

gerealiseerd door de veiligheidscomponent. Aan de 

vereiste diagnosedekking is ook voldaan (door 1S1 en 

1S2). U moet er zeker van zijn dat de veiligheidsventielen 

Ontluchtingsventiel met directe 

terugkoppeling

Item: VP-X538

Ontluchtingsventiel met directe 

terugkoppeling

Item: VG342-X87

Beschermd systeem

Hoofdschakelaar FRL Veiligheidscomponent

Handbediende afsluitklep

Item: VHS

Ontluchtingsventiel met directe 

terugkoppeling en soft-start functie

Item: VP-X555

zelfs bij een energieuitval of verkeerde reactie ontlucht 

kunnen worden. Een 3-positie ventiel met gesloten 

middenstand mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt.

Deur- 

schakelaar
PLC

1S1

1V2

1V1

1S2

PRAKTISCHE VOORBEELDEN

Gedetailleerde productinformatie vindt u in de betreffende bedrijfshandleidingen. Naast de vermelde informatie is naleving van de wettelijke voorschriften op pagina 47 

verplicht.

IN
21

L

1 2

3

3

1 2

3

1V1 1V2

1S1 1S2

Blokdiagram
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Beginsituatie 

Om afgekeurde componenten van de transportband 

te verwijderen, moeten de aandrijvingen verderop veilig 

stoppen door de onderbreking van het lichtgordijn. Bij 

werkzaamheden in de gevarenzone binnen het bereik van 

de elektrische sensor, mag de machine niet onverwacht 

opstarten. De pneumatische ventielen en de diagnose 

door middel van een drukschakelaar moeten in één 

ventieleiland geïnstalleerd worden.

Informatie over de implementatie

✷    De sensoren moeten zodanig geïnstalleerd worden 

dat geen wijziging mogelijk is en dat speciaal 

gereedschap nodig is voor aanpassingen. De afstand 

tussen het lichtgordijn en de gevaarlijke zone 

moet groot genoeg zijn, zodat het veiligheidssysteem 

de gevaarlijke cilinder tijdig kan stoppen, voordat 

machinepersoneel de gevaarlijke zone betreedt.

Veilige stop (PL d, cat. 3) en 
bescherming tegen onverwachte 
opstart (PL d, cat. 3)

VEILIGHEIDS-
FUNCTIES IN 
DE PRAKTIJK – 
VOORBEELD 2

✷  Het sluiten van de veiligheidsgerelateerde 

ventielen gebeurt niet via het standaard bussysteem -

dat zou onveilig zijn - maar via een onafhankelijk 

gestuurde module in het ventieleiland (voor details, zie 

‘Frequent gestelde vragen’, pagina 18). 

✷   Vooral bij verticale al geïnstalleerde actuatoren, 

die onderhevig zijn aan zware belastingen, moeten 

luchtbediende terugslagkleppen direct op de 

luchtbediende cilinder geschroefd worden.

✷    De werking van een luchtbediende terugslagklep kan 

worden gecontroleerd door regelmatig testen of door 

directe terugkoppeling.

✷   Voor de pneumatische veiligheidsfunctie ‘veilige 

stop’, moet de cilinderuitloop altijd gecontroleerd 

worden op basis van de luchtdruk.
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SMC producten (zie ook pagina 44 en volgende)

Beschrijving van het circuit

Het eerste circuit van de veiligheidsfunctie bestaat uit een 

3-positie ventiel (1V1). Zoals getoond in het blokdiagram, 

heeft het 3-positie ventiel de sensoren 1S3 en 1S2 nodig 

om het vereiste diagnosedekkingsniveau te bereiken. 

Het tweede circuit bestaat uit een 5/2-ventiel  (1V2) en 

luchtbediende terugslagkleppen (1V3 en 1V4). In dit 

voorbeeld controleert de druksensor (1S1) de functies 

Luchtbediende terugslagklep met 

directe terugkoppeling

Item: XT34

Digitale druksensor

Item: PS1000

van het tweede circuit met componenten 1V2, 1V3 en 

1V4. Bescherming tegen onverwachte opstart, cat. 

3, wordt uitgevoerd door het 3-positie ventiel met een 

gesloten middenstand en luchtbediende terugslagklep.

Lichtgordijn PLC

1S3 1S2

1V2 1V3 1V4

1V1

1S1

Gedetailleerde productinformatie vindt u in de betreffende handleidingen. Naast de vermelde informatie is naleving van de wettelijke voorschriften op pagina 47 verplicht.

PRAKTISCHE VOORBEELDEN
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1S1

4

5 1

2

3

1V2

1S3

1S2

1V4

2 1

1V3

2 1

12

4

5 1

2

3

1V1

Magnetisch ventiel

Item: SY 3000 / 5000 / 7000

Luchtbediende smoorterugslagklep

Item: ASP

Blokdiagram
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Beginsituatie 

Krimpen van de cilinderzuiger op de zuigerstang 

gebeurt door middel van een puur pneumatische pers 

met tweehandenbediening. Wanneer de knop wordt 

losgelaten, gaat de perscilinder naar de bovenste 

eindpositie.

Tweehandenbediening (PL c, cat. 1) 
en bescherming tegen onverwachte 
opstart (PL c, cat. 1)

VEILIGHEIDS-
FUNCTIES IN 
DE PRAKTIJK – 
VOORBEELD 3

Informatie over de implementatie

✷  Wanneer het persgereedschap omhoog gaat, moet 

het knelgevaar  beoordeeld worden. De activering 

van een veiligheidsfunctie mag niet tot een nieuw 

gevaar leiden. De juiste reactietijd in geval van een 

storing moet in de risicoanalyse worden opgenomen.

✷  Met betrekking tot de afstand tussen beide druk 

knoppen en hun vorm moet EN 574 gevolgd worden.

✷  De veiligheidscomponent (1Z1) vereist geen validatie 

volgens ISO 13849-2, omdat deze al gevalideerd is 

door de fabrikant van de component tijdens het EC-

conformiteitsproces.



33

SMC producten (zie ook pagina 44 en volgende)

Beschrijving van het circuit

Door beide knoppen kort na elkaar in te drukken wordt 

een pneumatisch uitgangssignaal op het tweehanden 

besturingsventiel (1Z1) gerealiseerd. De retourbeweging 

Tweehandenbediend stuurventiel

Item: VR51

Visuele controle

Item: VR31

vindt plaats door een pneumatisch gestuurd 5/2-ventiel 

(1V3) dat terugkeert naar de basispositie wanneer het 

signaal stopt.

1Z1 1V3

PRAKTISCHE VOORBEELDEN

21

21

21

21

14

4

5 1

2

3

IN

OUT

IN

1

IN

1V3

1Z1

Pneumatisch ventiel

Item: VSA7-6

Gedetailleerde productinformatie vindt u in de betreffende handleidingen. Naast de vermelde informatie is naleving van de wettelijke voorschriften op pagina 47 verplicht.

Blokdiagram
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Beginsituatie 

Het mag niet mogelijk zijn de beschermingskast van 

de verpakkingsmachine te openen zolang er nog 

pneumatische aandrijvingen actief zijn.

Bescherming tegen onverwachte opstart 
(PL d, cat. 3)

VEILIGHEIDS-
FUNCTIES IN 
DE PRAKTIJK – 
VOORBEELD 4

Informatie over de implementatie

✷  De beschermingskast blijft gesloten door middel van 

een dubbelkanaalse vergrendeling totdat de aandrijving 

tot stilstand is gekomen.

✷  Voor de verticaal opgestelde cilinders moeten 

passende maatregelen worden genomen tegen het 

breken van slangen, bijvoorbeeld door metalen pijpjes 

te gebruiken.
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SMC producten (zie ook pagina 44 en volgende)

Beschrijving van het circuit

Zoals getoond in het blokdiagram, heeft het eerste 

circuit, dat uitgevoerd is met het 5/3-ventiel (1V1) de 

respectievelijke sensoren (1S4 en 1S3) nodig om het 

vereiste diagnosedekkingsniveau te bereiken. 

Het tweede circuit bestaat uit twee ventielen (1V2 en 

1V3), die direct met de cilinder verbonden zijn. Deze 

ventielen hebben een directe monitoring door middel van 

Ventiel met directe terugkoppeling

Op aanvraag

Magneetventiel

Item: SY

Restdruk ontluchtingsventiel

Item: KE

een potentiaalvrij contact, bediend door de ventielschuif. 

Hierdoor ontstaat een hoge diagnosedekkingsgraad en 

kunnen functionele geprogrammeerde testen, zoals in 

voorbeeld 2, achterwege blijven. Bescherming tegen 

onverwachte opstart in categorie 3 gebeurt door het 

5/3-ventiel met een gesloten middenpositie en beide 

ventielen.

Lichtrooster PLC

1S4 1S3

1V2 1V3

1V1

1S1 1S2

Gedetailleerde productinformatie vindt u in de betreffende handleidingen. Naast de vermelde informatie is naleving van de wettelijke voorschriften op pagina 47 verplicht.
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1V1

1V2 1V31S1 1S2

1S4

1S3
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Blokdiagram
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Beginsituatie 

Indien de operator een gevaarlijke zone betreedt die rood 

gemarkeerd is, moeten de robotten stoppen en moet 

het pneumatische systeem op veilige wijze ontluchten. 

De gevaarlijke zone wordt gecontroleerd via een 

laserscanner. In dit voorbeeld maakt de robot geen deel 

uit van de veiligheidsgerelateerde evaluatie.

Veilige ontluchting (PL c, cat. 1) en 
bescherming tegen onverwachte 
opstart (PL c, cat. 1)

VEILIGHEIDS-
FUNCTIES IN 
DE PRAKTIJK – 
VOORBEELD 5

Informatie over de implementatie

✷   De ontluchtingscapaciteit van het ventiel moet 

zodanig groot zijn dat direct na het betreden van de 

gevarenzone geen gevaarlijke beweging in de zone 

kan optreden.

✷   Retourlucht naar het ontluchtingsventiel mag niet 

verhinderd of vertraagd worden.

✷   Regelmatige controles van de geluidsdempers 

garanderen een snelle ontluchting.

✷  De veiligheidscomponent (1Z1) vereist geen validatie 

volgens ISO 13849-2, omdat deze al gevalideerd is 

door de fabrikant van de component tijdens het EC-

conformiteitsproces.
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SMC producten (zie ook pagina 44 en volgende)

Beschrijving van het circuit

De veiligheidscomponent (1V1) ontlucht het systeem met 

een enkel circuit. Een diagnosedekkingsniveau is niet 

vereist voor categorie 1.

Ontluchtingsventiel met directe terugkoppeling

Item: VP-X536

Soft-start ventiel

Item: AV(A)

Beschermd systeem

Magneetventiel

Item: VT

1V1

1S1

Gedetailleerde productinformatie vindt u in de betreffende handleidingen. Naast de vermelde informatie is naleving van de wettelijke voorschriften op pagina 47 verplicht.
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Beginsituatie 

Betreedt de operator een gevaarlijke zone die 

geel gemarkeerd is, dan moet de snelheid van de 

robot verlaagd worden en moet het pneumatische 

systeem de druk verminderen. De gevaarlijke zone 

wordt gecontroleerd door een laserscanner. In dit 

voorbeeld maakt de robot geen deel uit van de 

veiligheidsgerelateerde evaluatie.

Drukverlaging (PL c, cat. 1) en 
bescherming tegen onverwachte 
opstart (PL c, cat. 1)

VEILIGHEIDS-
FUNCTIES IN 
DE PRAKTIJK – 
VOORBEELD 6

Informatie over de implementatie

✷  De druk in het onderhoudsgebied moet verlaagd 

worden tot een veilig niveau, tot zover de applicatie 

dit toestaat, zodat de actuatoren geen gevaar meer 

opleveren.

✷  Applicaties waarin laterale krachten optreden, richten 

zich vaak op de geleidingen van cilinders en resulteren 

in een te grote afmeting van de cilinder. Dit leidt 

tot een verhoogd veiligheidsrisico als gevolg van 

overmatige duwkracht en.
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SMC producten (zie ook pagina 44 en volgende)

Beschrijving van het circuit

De druk wordt bepaald door de geïnstalleerde drukfi lter-

regelaar (1Z1).  Bij een storing zal het overdrukventiel 

(1V1) de kritische systeemoverdruk afblazen. 

Mechanisch instelbare 

drukschakelaar

Item: IS10

Handbediende afsluitklep

Item: VHS

Soft-start ventiel

Item: AV(A)

1V1

1S1

Digitale druksensor

Item: PS1000

De drukschakelaar (1S1) is optioneel, omdat deze niet

verplicht is voor categorie 1.

Gedetailleerde productinformatie vindt u in de betreffende handleidingen. Naast de vermelde informatie is naleving van de wettelijke voorschriften op pagina 47 verplicht.
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Blokdiagram
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Beginsituatie 

Naast de volautomatische stand kan ook de 

onderhoudsmodus via de bedrijfsstandschakelaar 

geselecteerd worden. Wanneer de machine zich in de 

onderhoudsmodus bevindt, moeten de cilinders onder 

druk bewogen kunnen worden. 

De druk moet in het onderhoudsgebied verminderd 

kunnen worden tot een gedefi nieerd niveau en veilig 

gecontroleerd kunnen worden, zodat de actuatoren geen 

gevaar opleveren, terwijl machine en instellingsopties nog 

steeds aangepast kunnen worden. Bereikt de druk een 

kritisch niveau, dan ontvangt de PLC een analoog signaal 

en wordt het systeem ontlucht.

Drukcontrole (PL d, cat. 3) en 
bescherming tegen onverwachte 
opstart (PL d, cat. 3)

VEILIGHEIDS-
FUNCTIES IN 
DE PRAKTIJK – 
VOORBEELD 7

Informatie over de implementatie

✷  De onderhoudsmodus mag alleen geselecteerd 

worden met de juiste sleutel op het keuzepaneel voor 

de bedrijfsstand.

✷  Opgeleid personeel moet vertrouwd zijn met het 

bestaande restrisico in de onderhoudsstand.
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SMC producten (zie ook pagina 44 en volgende)

Beschrijving van het circuit

Vermindering van de druk wordt uitgevoerd door 

middel van een elektro-pneumatische drukregelaar. 

De veilige drukcontrole wordt uitgevoerd door de twee 

drukschakelaars die zijn uitgerust met een analoog 

Digitale druksensor met analoge uitgang

Item: ISE30A

PLC

1S1

1V21S4

1V1handbedi1S3

1S2

uitgangssignaal. Wanneer de druk op een van de 

drukschakelaars de ingestelde waarde overschrijdt, wordt 

het complete systeem ontlucht via de veiligheidsventielen 

1V1 en 1V2.

Ontluchtingsklep met directe terugkoppeling

Item: VP-X536

Gedetailleerde productinformatie vindt u in de betreffende handleidingen. Naast de vermelde informatie is naleving van de wettelijke voorschriften op pagina 47 verplicht.

PRAKTISCHE VOORBEELDEN

21

L

1 2

3

IN 1 21 2 1 21 2

1S3 1S4
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1V1
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1S1 1S2

3

1V2

X

E/P-proportionele drukregelaar

Item: ITV

Beschermd systeem

Blokdiagram
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Standaard referenties

VEILIGHEIDS-
FUNCTIES IN DE 
PRAKTIJK 

Standaards VOORBEELD 1
(Pagina 28)

VOORBEELD 2
(Pagina 30)

ISO 12100
Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - 

Risico-evaluatie en -vermindering

ISO 13849-1

Veiligheid van machines - Veiligheidsgerelateerde delen van besturings-

systemen - 

Deel 1: Algemene beginselen voor ontwerp

ISO 13849-2

Veiligheid van machines - Veiligheidsgerelateerde delen van besturings-

systemen - 

Deel 2: Validatie

ISO 13857
Veiligheid van machines - Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het 

bereiken van gevaarlijke zones door bovenste en onderste ledematen

EN 1037 Veiligheid van machines - Voorkoming van onbedoeld starten

ISO 4414
Pneumatiek - Algemene regels en veiligheidseisen voor systemen en 

hun onderdelen

EN 574
Veiligheid van machines - Tweehanden besturingsapparaten - 

Functionele aspecten - Grondslagen voor het ontwerp

ISO 13850 Veiligheid van machines - Noodstop functie - Ontwerpbeginselen

ISO 1219-1

Hydraulische en pneumatische systemen en componenten - Grafi sche 

symbolen en stroomschema’s - 

Deel 1: Grafi sche symbolen

De lijst met normen is niet begrensd. 

De fabrikant van de machine bepaalt de van toepassing zijnde normen tijdens het proces van de risico-evaluatie voor de machine.
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VOORBEELD 3
(Pagina 32)

VOORBEELD 4
(Pagina 34)

VOORBEELD 5
(Pagina 36)

VOORBEELD 6
(Pagina 38)

VOORBEELD 7
(Pagina 40)

STANDAARD REFERENTIES
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SMC PRODUCTEN
De juiste componenten voor uw applicatie

Veiligheidscomponenten

Ontluchtingsventiel

  Veiligheidsventiel volgens MRL 2006/42/EC

  Voor max. cat. 2

  Afblaascapaciteit tot 3,700 L/min (ANR)

Item: 

VP-X536

Ontluchtingsventiel

 Veiligheidsventiel volgens MRL 2006/42/EC

 Voor max. cat. 4

 Afblaascapaciteit tot 2,180 L/min (ANR)

 Monteerbaar in combinatie met SMC FRL units 

Item: 

VP-X538

Ontluchtingsventiel

 Veiligheidsventiel volgens MRL 2006/42/EC

 Voor max. cat. 4

 Afblaascapaciteit tot 2,180 L/min (ANR)

 Monteerbaar in combinatie met SMC FRL units

 Geïntegreerde soft-start functie Item: 

VP-X555

Ontluchtingsventiel

 Veiligheidsventiel volgens MRL 2006/42/EC

 Voor max. cat. 4

 Afblaascapaciteit tot 13,000 L/min (ANR)

Item: 

VG342-X87

Tweehanden stuurventiel

 Veiligheidsventiel volgens MRL 2006/42/EC

 Cat. 1 type IIIA volgens EN 574

Item: 

VR51
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Directionele ventielen

Magneetventiel

  Talrijke ventielopties, incl. ontluchting van de 

restdruk 

  Stalen stift voor bistabiele ventielen 

   Rubberen pakking voor bistabiele ventielen met 

pal (volgens ISO 13849-2) 

  Beschikbaar met optionele spoelstand voor 

directe controle

 Beschikbaar als een los ventiel

Item: 

SY 3000 / 5000 / 7000

Magneetventiel

 Talrijke ventielopties

  Rubberen pakking voor bistabiele ventielen met 

pal (volgens ISO 13849-2) 
Item: 

VQC-X*

Magneetventiel

 3/2-ventiel direct aangedreven

Item: 

VT

Inschakelventiel 

met soft-start functie

  Met manuele overbrugging en instelbare smoring

 Ook beschikbaar in een geheel pneumatische 

versie
Item: 

AV(A)

Pneumatisch ventiel

   Pneumatisch bediend 2- of 3-positie ventiel in de 

grootten ISO 1 en ISO 2 Item: 

VSA7-6

Pneumatisch ventiel

  Pneumatisch bediend 2- of 3-positie ventiel

Item: 

VTA

Handbediende afsluitklep

   3/2-handbediende afsluitklep, geschikt voor 

onderhouds- en blokkeersystemen Item: 

VHS

SMC PRODUCTEN
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Terugslag- en smoorventielen

Luchtgestuurd terugslagklep met 

snelheidsregeling

 Aansluiting schroefdraad: 1/8" tot 1/2"

  Direct in de cilinder gemonteerd

Item: 

ASP

Luchtgestuurde terugslagklep 

met ontluchting van de restdruk 

  Aansluiting schroefdraad: 1/8" tot 1/2"

  Direct in de cilinder gemonteerd

Item: 

ASP-X352

Luchtgestuurde terugslagklep 

met standmelding voor directe 

uitlezing

 Direct in de cilinder gemonteerd 
Item: 

XT34

Restdruk ontluchtingsventiel

  Insteekaansluiting diameter 6 – 12 mm of schroef-

draad Rc 1/4 en Rc 3/8

Item: 

KE

Pneumatisch logisch ventiel

  Logisch ventiel met EN/OF functie

Item: 

VR12

Visuele display

 Visuele display voor drukcontrole 

Item: 

VR31
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Sensoren

Digitale druksensor

  Instelbare druk- en vacuümsensor

Item: 

PS1000

Mechanisch instelbare

drukschakelaar

 Contact type (‘reed’ contact)

 Monteerbaar met FRL
Item: 

IS10

Signaalgever

  Elektronisch

 Afgeronde groef

Item: 

D-M9

Signaalgever

 Mechanisch (‘reed’)

 Afgeronde groef

Item: 

D-A93

SMC PRODUCTEN

 DISCLAIMER

De getoonde circuitvoorbeelden laten toepassingsmogelijkheden 

zien voor onze producten en installaties waarmee verschillende 

pneumatische subsystemen voor veiligheidsfuncties gerealiseerd 

kunnen worden. 

De circuits zijn enkel voorbeelden van de vermelde veiligheidsfuncties 

en betekenen geen bindende oplossing of toepassing voor 

een specifieke applicatie. Zelfs wanneer een gelijkwaardig type 

veiligheidsfunctie behandeld wordt, kunnen we niet garanderen dat 

het bestaande risico op juiste wijze verminderd kan worden door 

dit voorbeeld in een echte applicatie (zie hoofdstuk 5.5, DIN EN 

ISO 12100). De fabrikant van de machine of het personeel voor de 

besturing is dan verantwoordelijk voor het onafhankelijk testen van 

elke individuele toepassing en, wanneer nodig, voor het aanvullen 

of veranderen van de circuits. Op deze manier moet de fabrikant 

van de machine of het personeel voor de besturing onafhankelijk 

onderzoeken en alle wetten, richtlijnen en normen vervullen die 

betrekking hebben op de constructie-, fabricage- en productinformatie, 

om ze tijdens de implementatie na te leven. De fabrikant van de 

machine of het personeel voor de besturing is verantwoordelijk voor 

de geschiktheid van de circuits voor de geïnstalleerde componenten. 

SMC geeft geen garantie of aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

een geïmplementeerde oplossing ontworpen door de fabrikant van de 

machine of het personeel voor de besturing voor hun respectievelijke, 

specifieke applicatie, of voor de acceptatie van een modelcircuit dat 

hier getoond wordt voor hun specifieke applicatie.

De circuits tonen alleen het pneumatische subsysteem 

(besturingscomponent ‘actuator’). Voor de volledigheid van de 

veiligheidsfuncties moet de fabrikant van de machine of het personeel 

voor de besturing in het algemeen bijkomende veiligheidsgerelateerde 

subsystemen toevoegen (normaliter  ‘sensor’ en ‘logische’ 

besturingsomponenten).
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SMC TRAININGEN
Hands-on workshop veilige pneumatiek

INDIVIDUELE- EN
GROEPSTRAININGEN

TRAININGEN OP MAAT

INCOMPANY TRAININGEN

We willen ons allemaal veilig voelen, ook in de werkom-

geving. Toch kan een machine een gevaar opleveren: een 

onderdeel dat losschiet, een ongeplande noodstop, een 

medewerker die bekneld raakt... Technici lopen dagelijks 

veel risico’s. Gelukkig zijn de meeste gevaren te voorko-

men of te beperken. Wij leren u veilig omgaan met pneu-

matiek.

SMC Trainingen kent de dagelijkse praktijk 

van automatiseren. Daarom werken wij 

met trainingscomponenten die ook in de 

industriesector worden toegepast. Zo doet 

u in een voor u vertrouwde leeromgeving de 

juiste kennis op. Na afloop bent u in staat de 

vaardigheden geheel zelfstandig, professioneel 

en op een veilige manier toe te passen.

U kunt bij ons terecht voor:

De trainingen vinden plaats in onze trainingscen-

tra in Nederland (Amsterdam, Gouda en Deventer) 

en in België (Wommelgem, Kortrijk, Antwerpen, 

Luik en Diepenbeek).
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Wij merken dat onze klanten graag voldoen aan de richt-

lijnen en normen, maar niet kunnen overzien wat nu echt 

nodig is als het op pneumatiek aan komt. Ze worstelen 

met veel onzekerheden en vragen. Kan ik standaard 

componenten gebruiken? Welke veiligheidsonderdelen 

zijn nodig in een besturingssysteem? Welk ventiel of 

welke cilinder moet ik inzetten om het gewenste veilig-

heidsniveau te bereiken? En vooral: hoe zorg ik er voor 

dat mijn machine veilig is, de gewenste prestaties levert 

èn voldoet aan de Machinerichtlijn? 

In onze Workshop Machinerichtlijn en Pneumatiek krijgt u 

alle antwoorden. Wij richten ons vooral op het reduceren 

van risico’s met behulp van perslucht bij het ontwerpen, 

bouwen of aanpassen van een machine of productielijn.

Richtlijnen en normen: wat is echt nodig?

Geld besparen 

Een veilige machine kan u bovendien geld besparen. De 

ontwerpfase is belangrijk, want als alle componenten 

optimaal samenwerken voor de hoogste productiviteit èn 

tegelijkertijd de risico’s beperken, kost het totale proces u 

veel minder. 

Daarnaast voorkomen wij dat u verdwaalt in de regels van 

de complexe Machinerichtlijn en daardoor meer uitgeeft 

aan veiligheidsonderdelen dan strikt noodzakelijk is. Na 

afl oop van de workshop begrijpt u de regels en kunt u ze 

op uw werkplek meteen toepassen.
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SMC Pneumatics in Amsterdam en Wommelgem 

(bij Antwerpen) maken deel uit van het wereldwijd 

opererende SMC Corporation. 

SMC is actief in 82 landen en beschikt over meer dan 

18.000 medewerkers. Door technologische voorsprong, 

een uitgebreid productassortiment van hoge kwaliteit en 

een effi ciënte logistiek is SMC wereldwijd marktleider in 

pneumatische componenten en systemen voor industriële 

automatisering.

SMC IN DE BENELUX
Uw partner voor klantspecifi eke automatisering

SMC Technology Center Eindhoven

Dichtbij de High Tech Campus van Eindhoven heeft 

SMC begin 2016 een eigen Technology Center in 

gebruik genomen. Het nieuwe complex biedt diverse 

voorzieningen voor onze klanten. Zo vindt er onderhoud 

en reparatie van onze Thermo Chillers plaats, worden 

er ventieleilanden en lokale specials geassembleerd en 

kunnen er prototypes worden gebouwd.



51

Snelle en efficiënte levering

Een ruime voorraad en een effi ciënte logistieke keten 

zijn cruciaal om snel te kunnen leveren. Het moderne 

European Central Warehouse (ECW) in Wommelgem 

voorziet Europese klanten van SMC-producten. Er liggen 

ruim 33.000 verschillende artikelen op voorraad. Het 

magazijn voor klantspecifi eke producten is ondergebracht 

bij het Technology Center Eindhoven.

SMC IN DE BENELUX

UW VOORDELEN ALS U VOOR 
SMC KIEST:

SMC is wereldwijd de grootste leverancier 

van pneumatische componenten voor 

productie-automatisering. Met 12.000 

basisproducten en meer dan 700.000 

varianten kunnen wij een veelvoud van 

automatiseringsoplossingen realiseren voor 

uiteenlopende sectoren.

Een internationaal netwerk van 

ruim 400 verkoopkantoren en eigen 

productiefaciliteiten in 28 landen.

Een voor de industriesector ongekend 

groot netwerk van sales engineers. Ons 

persoonlijke contact met klanten is intensief 

én regelmatig. Waar onze klanten ook zijn, 

SMC is altijd dichtbij.

Een productbeschikbaarheid die uniek is in 

onze sector. De meest gangbare producten 

en klantspecifieke artikelen worden binnen 

48 uur geleverd. Daarnaast heeft SMC in 

Nederland en België distributievestigingen 

die onze producten uit eigen voorraad 

kunnen leveren.
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Nederland
SMC Pneumatics BV
De Ruyterkade 120
1011 AB Amsterdam
T: +31 (0)20 531 88 88
E: info@smcpneumatics.nl • www.smcpneumatics.nl

België
SMC Pneumatics NV/SA
Ternesselei 232
2160 Wommelgem
T: +32 (0)3 355 1464
E: info@smcpneumatics.be • www.smcpneumatics.be


