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1. De F3SJ-E/B beschikt niet over een typegoedkeuring volgens Artikel 44-2 
van de Japanse wet met betrekking tot veiligheid en gezondheid in bedrijven. 
Daarom mag de F3SJ-E/B volgens Artikel 42 van deze wet niet worden 
gebruikt als 'veiligheidsapparaat voor pers- of knipmachines'.

2. De F3SJ-E/B behoort tot de elektrogevoelige beschermingsapparatuur (ESPE) 
conform de EU-richtlijn voor machines, Bijlage V, Artikel 2.

3. De F3SJ-E/B voldoet aan de eisen in de volgende normen:
(1) Europese normen

EN 61496-1 (Type 4 ESPE), CLC/TS 61496-2 (Type 4 AOPD), 
EN 61508-1 tot en met -3 (SIL3), 
EN 61000-6-4, EN ISO 13849-1:2008 (Categorie 4, PLe)

(2) Internationale normen
IEC 61496-1 (Type 4 ESPE), IEC 61496-2 (Type 4 AOPD), 
IEC 61508-1 tot en met -3 (SIL3), ISO 13849-1:2006 (Categorie 4, PLe)

(3) JIS-normen
JIS B 9704-1 (Type 4 ESPE), JIS B 9704-2 (Type 4 AOPD)

(4) Noord-Amerikaanse normen
UL 61496-1 (Type 4 ESPE), UL 61496-2 (Type 4 AOPD), UL 508, 
UL 1998, CAN/CSA C22.2 nr.14, CAN/CSA C22.2 nr. 08

4. De F3SJ-E/B heeft de volgende goedkeuring verkregen op basis van het 
EG-typeonderzoek in overeenstemming met de EU-richtlijn voor machines 
door het door de EU geaccrediteerde orgaan TÜV SÜD Product Service GmbH: 
Type 4 ESPE en Type 4 AOPD.

5. De F3SJ-E/B heeft de volgende certificering en UL-vermelding verkregen 
van het Third Party Assessment Body UL: Type 4 ESPE en Type 4 AOPD.

6. De F3SJ-E/B is conform de onderstaande normen ontworpen. Om zeker 
te zijn dat het definitieve systeem aan de volgende normen en bepalingen 
voldoet, dient u het systeem te ontwerpen en gebruiken conform eventuele 
andere toepasselijke normen, wettelijke bepalingen en regelingen. 
Raadpleeg bij eventuele vragen de gespecialiseerde organisaties zoals het 
verantwoordelijke handhavings- of reguleringsorgaan voor machineveiligheid 
op de locatie waar de apparatuur zal worden gebruikt.
• Europese normen: EN 415-4, EN 692, EN 693
• U.S. Occupational Safety and Health Standards: OSHA 29 CFR 1910.212
• U.S. Occupational Safety and Health Standards: OSHA 29 CFR 1910.217
• American National Standards: ANSI B11.1 tot en met B11.19
• American National Standards: ANSI/RIA 15.06
• Canadian Standards Association: CSA Z142, Z432, Z434
• SEMI-normen: SEMI S2
• Japans Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn: 'Richtlijnen voor 
uitgebreide veiligheidsnormen voor machines', publicatienummer 
0731001 d.d. 31 juli 2007.
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REGELGEVING EN NORMEN

OMRON verklaart dat de F3SJ voldoet aan de eisen in de volgende Europese 
richtlijnen:
  Machinerichtlijn 2006/42/EG
  EMC-richtlijn 2004/108/EG

EG-verklaring van overeenstemming

Lees dit document zorgvuldig en zorg ervoor dat u de inhoud begrijpt voordat 
u de producten gebruikt. Neem bij vragen of opmerkingen contact op met uw 
OMRON-vertegenwoordiger.
GARANTIE
De exclusieve garantie van OMRON houdt in dat de producten gedurende één 
jaar (dan wel gedurende een andere aangegeven periode) vanaf de verkoopdatum 
bij OMRON vrij van defecten in materiaal en vakmanschap zijn.
OMRON VERSTREKT GEEN ENKELE GARANTIE OF WAARBORG, 
NOCH EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE 
NALEVING VAN TOEPASSELIJKE REGELS EN VOORSCHRIFTEN, 
DE VERKOOPBAARHEID DAN WEL DE GESCHIKTHEID VOOR EEN 
BEPAALD DOEL VAN DE PRODUCTEN. KOPER OF GEBRUIKER ERKENT 
DAT ALLEEN DE KOPER OF GEBRUIKER HEEFT BEPAALD DAT DE 
PRODUCTEN OP GESCHIKTE WIJZE AAN DE VEREISTEN VAN DE 
GEPLANDE TOEPASSING ZULLEN VOLDOEN. OOK ALLE ANDERE 
GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET HETZIJ IMPLICIET, WORDEN DOOR 
OMRON AFGEWEZEN.
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN
OMRON ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR 
SPECIALE SCHADE, INDIRECTE SCHADE DAN WEL GEVOLGSCHADE, 
GEDERFDE WINSTEN OF VERLIEZEN DIE OP WELKE WIJZE DAN 
OOK MET DE PRODUCTEN IN VERBAND STAAN, ONGEACHT OF 
DEZE AANSPRAKELIJKHEID GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, 
GARANTIE, NALATIGHEID OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID.
In geen geval zal de aansprakelijkheid van OMRON uitstijgen boven 
de prijs van het product waarop de garantieclaim is gebaseerd.
IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL OMRON AANSPRAKELIJK KUNNEN 
WORDEN GESTELD VOOR GARANTIECLAIMS, REPARATIECLAIMS 
OF ANDERE CLAIMS MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, 
TENZIJ DE ANALYSE VAN OMRON BEVESTIGT DAT DE PRODUCTEN 
OP CORRECTE WIJZE WERDEN BEHANDELD, OPGESLAGEN, 
GEÏNSTALLEERD EN ONDERHOUDEN, ALSMEDE NIET ZIJN 
ONDERWORPEN AAN VERONTREINIGINGEN, ONOORDEELKUNDIG 
GEBRUIK OF ONDESKUNDIGE WIJZIGINGEN OF REPARATIES.
GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK
OMRON is niet verantwoordelijk voor de naleving van standaarden, codes of 
voorschriften die van toepassing zijn op de combinatie van de producten binnen 
de toepassing van de klant of het gebruik van de producten.
Op vraag van de klant legt OMRON toepasselijke certificatiedocumenten van 
derden voor die de nominale waarden en gebruiksbeperkingen voor de producten 
bevatten. Deze informatie is op zich niet voldoende voor een volledige vaststelling 
van de geschiktheid van de producten in combinatie met het eindproduct, de 
machine, het systeem of andere toepassing of gebruik.
Hieronder volgen enkele voorbeelden van toepassingen waaraan u speciale 
aandacht moet wijden. Dit is geen uitgebreide lijst van alle mogelijke toepassingen 
van de producten en deze lijst impliceert niet dat de toepassingen geschikt 
zijn voor de producten:
• Buitengebruik, gebruik met mogelijke vervuiling door chemicaliën of elektrische 

interferentie, of omstandigheden of gebruikstoepassingen die niet in dit document 
zijn beschreven.

• Besturingssystemen in toepassingen op het gebied van nucleaire energie, 
verbrandingssystemen, spoorwegsystemen, luchtvaartsystemen, medische 
apparatuur, amusementstoestellen, voertuigen en installaties waarvoor aparte 
regelgeving van de industrie of de overheid geldt.

• Systemen, machines en apparatuur die gevaar kunnen opleveren voor 
mensenlevens of eigendommen.

Zorg dat u kennis hebt van alle verboden van het gebruik van alle producten.
GEBRUIK DE PRODUCTEN NOOIT VOOR EEN TOEPASSING WAARBIJ 
ERNSTIG GEVAAR VOOR PERSOONLIJKE OF MATERIËLE SCHADE 
BESTAAT ZONDER U ERVAN TE OVERTUIGEN DAT HET SYSTEEM 
ALS GEHEEL IS ONTWORPEN OM AAN DERGELIJKE GEVAREN HET 
HOOFD TE KUNNEN BIEDEN EN DAT HET PRODUCT VAN OMRON 
DE JUISTE SPECIFICATIES HEEFT, ALSMEDE VOOR HET TOEPASSELIJKE 
GEBRUIKSDOEL BINNEN DE ALGEHELE APPARATUUR OF HET SYSTEEM 
IS GEÏNSTALLEERD.
PRESTATIEGEGEVENS
Prestatiegegevens die in dit document worden gegeven, dienen slechts als leidraad 
voor de gebruiker bij het bepalen van de geschiktheid en vormen geen garantie. 
Deze gegevens kunnen het resultaat zijn van de testvoorwaarden van OMRON 
en zullen door de gebruikers aan de feitelijke vereisten van de toepassing moeten 
worden getoetst. De feitelijke prestaties vallen onder de garantie en 
aansprakelijkheidsbeperking van OMRON.
WIJZIGING VAN TECHNISCHE GEGEVENS
Technische gegevens en accessoires van producten kunnen op elk moment worden 
gewijzigd wegens verbeteringen of andere redenen.
Doorgaans wijzigen we modelnummers wanneer gepubliceerde nominale waarden 
of eigenschappen zijn gewijzigd of wanneer belangrijke wijzigingen in de 
constructie zijn aangebracht. Enkele specificaties van dit product kunnen echter 
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij twijfel kunnen op uw verzoek speciale 
modelnummers worden toegewezen om belangrijke technische gegevens voor 
uw toepassing vast te leggen of vast te stellen. U kunt op elk gewenst moment 
contact opnemen met uw OMRON-contactpersoon voor de actuele technische 
gegevens van producten die u hebt aangeschaft.
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
De afmetingen en gewichten zijn nominale waarden en worden niet gebruikt 
voor fabricagedoeleinden, zelfs wanneer hierbij toleranties worden vermeld.

LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG

Waarschuwingen in deze handleiding

Betekenis van waarschuwingssymbolen

Lees dit instructieblad zorgvuldig door en zorg ervoor dat 
u de inhoud begrijpt voordat u het product opslaat, installeert, 
programmeert, in gebruik neemt, onderhoudt of wegwerpt. 
Neem bij vragen of opmerkingen contact op met uw OMRON-
vertegenwoordiger.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde 
instructies voor het gebruik.

Waarschuwingssymbolen voor veilig gebruik en de betekenis daarvan
Voor veilig gebruik van de F3SJ-E/B moeten de voorzorgsmaatregelen die in dit 
instructieblad zijn gemarkeerd met waarschuwingssymbolen en beschrijvingen, 
worden opgevolgd. Als u niet alle voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen 
opvolgt, kan persoonlijk letsel of beschadiging van de machines optreden.
De volgende indicaties en symbolen worden gebruikt voor de volgende beschrijvingen.

De F3SJ-E/B moet door een persoon met voldoende training en kwalificaties 
worden geïnstalleerd, geconfigureerd en geïntegreerd in het besturingssysteem 
van een machine. Een persoon zonder de nodige kwalificaties kan deze 
handelingen mogelijk niet correct uitvoeren, waardoor personen mogelijk 
niet worden gedetecteerd en ernstig letsel kan optreden.

Gebruik deze sensor niet op machines die niet elektrisch buiten werking 
kunnen worden gesteld. Gebruik de sensor bijvoorbeeld niet op een persmachine 
met een koppelingssysteem met volledige rotatie. Anders komt de machine 
mogelijk niet tot stilstand voordat een persoon het gevaarlijke gedeelte 
betreedt, waardoor ernstig letsel kan optreden.

Test de werking van de F3SJ-E/B na de installatie. Stop de machine totdat 
de test is voltooid. Onjuiste functie-instellingen kunnen tot gevolg hebben 
dat personen niet worden gedetecteerd, waardoor ernstig letsel kan optreden.

Breng een veiligheidsconstructie aan zodat een persoon eerst door de 
detectiezone van de sensor moet gaan voordat hij/zij de gevaarlijke zone van 
een machine kan bereiken. Monteer de sensoren zodanig dat bij werkzaamheden 
in gevaarlijke zones van een machine altijd een deel van de persoon binnen 
de detectiezone blijft en voorkom blinde zones. Als een persoon de gevaarlijke 
zone van een machine kan betreden en buiten de detectiezone van de F3SJ-E/B 
kan blijven, voorziet u het systeem van een vergrendelingsfunctie die voorkomt 
dat de machine opnieuw kan worden gestart. Als u dit niet doet, kan dit 
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Installeer de F3SJ-E/B op veilige afstand van het gevaarlijke gedeelte van 
de apparatuur. Anders komt de machine mogelijk niet tot stilstand voordat een 
persoon het gevaarlijke gedeelte betreedt, waardoor ernstig letsel kan optreden.

Monteer de schakelaar voor het opheffen van de vergrendeling zodanig 
dat de gehele gevaarlijke zone duidelijk zichtbaar is. Ook mag het niet 
mogelijk zijn de schakelaar vanuit de gevaarlijke zone te bedienen.

De F3SJ-E/B beschermt personen niet tegen voorwerpen die uit de gevaarlijke 
zone worden geworpen. Hiervoor moet u (een) afscherming(en) of (een) 
afzetting(en) plaatsen.

Zorg er bij de installatie van de F3SJ-E/B voor dat er geen invloed is van 
reflecterende oppervlakken. Deze kunnen de detectie belemmeren, waardoor 
ernstig letsel kan optreden. 

Als u meer dan één F3SJ-E/B gebruikt, moet u deze zodanig plaatsen dat 
er geen onderlinge interferentie optreedt, bijvoorbeeld door het configureren 
van seriële verbindingen of het gebruik van fysieke belemmeringen tussen 
aangrenzende systemen.

Zorg ervoor dat de F3SJ-E/B veilig is gemonteerd en dat de kabels en 
aansluitingen van het systeem goed vastzitten.

Het sensorsysteem mag niet met spiegels in een retroreflectieve configuratie 
worden gebruikt. Als u dat toch doet, kan de detectie worden belemmerd. 
Spiegels kunnen worden gebruikt om de detectiezone in een hoek van 
90° te 'buigen'.

Plaats mutingsensoren zodanig dat ze een onderscheid kunnen maken tussen 
het object dat door de detectiezone mag gaan en een persoon. Als de mutingfunctie 
wordt geactiveerd door detectie van een persoon, kan ernstig letsel optreden.

Gebruik twee onafhankelijke ingangsapparaten voor muting-ingangen.

Sluit de belasting aan tussen de uitgang en de 0V-aansluiting (PNP-uitgang). 
Als u de belasting aansluit tussen de uitgang en de +24V-aansluiting, wordt 
een gevaarlijke situatie gecreëerd omdat de bedrijfsmodus wordt omgekeerd 
en wordt ingesteld als 'ON when blocked (AAN bij blokkering)'.

Sluit de uitgangsaansluiting niet kort op de +24V-aansluiting. Anders staat 
de uitgang altijd op ON (AAN). Bovendien moet u de 0V-aansluiting van 
de voeding aarden zodat de uitgang niet op ON (AAN) wordt gezet vanwege 
het aarden van de uitgangsaansluiting.

Configureer het systeem met het optimale aantal veiligheidsuitgangen 
op basis van de voorwaarden van de vereiste veiligheidscategorie.

Zorg ervoor dat de voeding is uitgeschakeld tijdens het bekabelen.

Verbind de aansluitingen van de F3SJ-E/B niet met een DC-voedingseenheid 
van meer dan 24 VDC +20%. Verbind de aansluitingen ook niet met een 
AC-voedingseenheid. Hierdoor voorkomt u het gevaar van elektrische 
schokken en defecten aan het apparaat.

Gebruik de hulpuitgang niet voor veiligheidstoepassingen.

Dubbele of versterkte isolatie van gevaarlijke spanning tussen alle in- en 
uitgangslijnen. Hierdoor voorkomt u het gevaar van elektrische schokken.

Probeer dit product niet te demonteren, te repareren of te modificeren. 
Als u dat toch doet, werken de veiligheidsfuncties mogelijk niet correct meer.

Gebruik de F3SJ-E/B niet op locaties met ontvlambare of explosieve gassen. 
In dergelijke omgevingen kan een explosie optreden.

Voer dagelijkse en halfjaarlijkse inspecties van de F3SJ-E/B uit. Het systeem 
zou anders niet goed meer kunnen werken, hetgeen tot ernstig letsel kan leiden.

Gebruik geen radiografische apparatuur zoals mobiele telefoons, portofoons 
of transceivers in de buurt van de F3SJ-E/B.

Er gelden maximumlengtes voor verlengkabels. Als u deze niet in acht neemt, 
werkt de veiligheidsfunctie mogelijk niet correct, hetgeen tot een gevaarlijke 
situatie kan leiden.

Als u de F3SJ-E/B in PSDI-modus wilt gebruiken (Opnieuw activeren van 
cyclische werking door de beveiligingsapparatuur), moet u een aangepast 
circuit configureren tussen de F3SJ-E/B en de machine. Zie OSHA 1910.217, 
IEC 61496-1 en andere toepasselijke normen en bepalingen voor nadere 
details over PSDI.

Voor conformiteit van de F3SJ-E/B met IEC 61496-1 en UL 508 moet 
de DC-voedingseenheid aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:
• Voedingsspanning binnen de nominale waarden (24 VDC ±20%)
• Geschikt voor de totale nominale stroomsterkte van alle aangesloten 

apparaten indien meerdere apparaten worden aangesloten
• Conformiteit met de EMC-richtlijnen (industriële omgeving)
• Dubbele of versterkte isolatie tussen het primaire en secundaire circuit
• Automatisch herstel van overstroombeveiligingskarakteristieken
• Houdtijd voor de uitgang van 20 ms of langer
• Conformiteit met de vereisten voor uitgangskarakteristieken voor circuits 

van klasse 2 of circuits met spannings-/stroombegrenzing zoals vermeld 
in UL 508

• Conformiteit met de wettelijke voorschriften en normen inzake EMC en 
de veiligheid van elektrische apparatuur in het land of de regio waar de 
F3SJ-E/B wordt gebruikt (bijvoorbeeld: in de EU moet de voedingseenheid 
voldoen aan de EMC-richtlijn en de Laagspanningsrichtlijn).

Inspecteer alle F3SJ-E/B-systemen zoals is beschreven in hoofdstuk 
5 "Checklists" in de gebruikershandleiding. 

VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van het product te 
garanderen.
• Installeer de F3SJ-E/B niet in de volgende omgevingen:

- Locaties die zijn blootgesteld aan fel interferentielicht (zoals direct zonlicht)
- Locaties met een hoge vochtigheid, waar naar alle waarschijnlijkheid 
condensatie zal optreden

- Locaties met olienevel of corrosieve gassen
- Locaties die zijn blootgesteld aan trillingen of schokken die de bepalingen 
in de specificaties overschrijden

- Locaties waar het product in contact kan komen met water
- Locaties met vervuilingsgraad 3
- Locaties waar het product nat kan worden door olie die kleefmiddelen 
kan oplossen

• De belastingen moeten voldoen aan de volgende twee voorwaarden:
- Geen kortsluiting
- Niet gebruikt met een stroomsterkte die hoger is dan de nominale waarde

• Laat het product niet vallen.
• Installeer de zender en ontvanger in dezelfde verticale richting.
• Neem bij het buiten gebruik stellen van het product de afvalverwerkings-

voorschriften in acht van het land waar het product is gebruikt.
• Zorg dat de connectoren van de kabels goed bevestigd zijn.
• Zorg bij het vervangen van de kabelconnectoren door connectoren van een 

ander type dat de connectoren voldoen aan beschermingsklasse IP54.
• Leg de kabel van de F3SJ-E/B uit de buurt van hoogspanningskabels of in 

een eigen kabelgoot of buis.
• Gebruik een kabel met dezelfde of betere kenmerken als u de kabel wilt 

verlengen met een andere dan de geleverde kabel.
• De kabellengte mag de opgegeven maximale lengte niet overschrijden (30 m max.).
• In omgevingen waarin de F3SJ-E/B wordt blootgesteld aan vreemde deeltjes 

zoals lasspatten, moet de F3SJ-E/B worden beschermd met een kap.

MAATREGELEN VOOR VEILIG GEBRUIK

Duidt op een situatie die, indien niet vorkomen, 
tot licht of middelzwaar letsel zal leiden, of 
die tot ernstig of dodelijk letsel kan leiden. 
Bovendien is aanzienlijke schade aan 
eigendommen mogelijk.
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Vertaling van de oorspronkelijke instructies

Instructies in de officiële talen van de Europese Unie en 
een geldige Engelstalige EC- Declaration of Conformity 
(verklaring van overeenstemming) vindt u op onze website: 
www.industrial.omron.eu/safety.

Duidt op niet-toegestane acties.
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Plaatsing 
met retroreflectie

Plaatsing met 
detectiezone onder 
hoek van 90°

Reflector

FOUTEN EN OMISSIES
De informatie in dit document is zorgvuldig gecontroleerd en wij vertrouwen 
erop dat deze nauwkeurig is. Wij wijzen echter alle aansprakelijkheid af voor 
administratieve, typografische of revisiefouten, of voor omissies.
PROGRAMMEERBARE PRODUCTEN
OMRON is niet verantwoordelijk voor de programmering door de gebruiker 
van een programmeerbaar product of voor eventuele gevolgen daarvan.
AUTEURSRECHT EN TOESTEMMING VOOR KOPIËREN
Dit document mag niet zonder toestemming worden gekopieerd voor verkoop- 
of advertentiedoeleinden.
Dit document wordt beschermd door het auteursrecht en is uitsluitend bedoeld 
voor gebruik met het product. U moet ons op de hoogte brengen wanneer u dit 
document gaat kopiëren of reproduceren, ongeacht de manier of het doel van 
het kopiëren of de reproductie. Als u dit document kopieert of doorgeeft, moet 
het als één geheel worden gekopieerd of doorgegeven.VEILIGHEIDSLICHTSCHERM

INSTRUCTIEBLADNederlands


