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Podstawowe właściwości urządzenia ochronnego 

wykorzystującego technikę RFID 

Funkcje bezpieczeństwa 
‒ Blokowanie możliwości uruchomienia maszyny, gdy transponder nie jest identyfikowany – 

OSSD jest w stanie OFF, 

‒ Samoczynne zatrzymanie maszyny po zaniku identyfikacji – przejście OSSD ze stanu ON do 

stanu OFF. 

Podstawowe parametry 
‒ Strefa identyfikacji – odpowiednik strefy wykrywania ESPE – największa przestrzeń wokół 

anteny czytnika RFID, w której możliwe jest utrzymywanie się stanu identyfikacji 

transpondera, 

‒ Czas zaniku identyfikacji – odpowiednik czasu zadziałania ESPE – maksymalny czas 

mierzony od momentu usunięcia transpondera poza strefę identyfikacji do momentu 

przejścia OSSD do stanu OFF. 

Formułowanie wymagań 
‒ Na podstawie normy PN-EN 61496-1:2014-02 Bezpieczeństwo maszyn – Elektroczułe 

wyposażenie ochronne – Część 1: Wymagania ogólne i badania 
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Wymagania funkcjonalne dotyczące wyposażenia RFID 

Działanie normalne 
‒ gdy nie są wykrywane defekty to OSSD przyjmuje stan ON (identyfikacja transpondera) lub 

OFF stosownie do wyniku identyfikacji, 

‒ identyfikacja powinna mieć miejsce tylko w strefie identyfikacji określonej przez 

producenta i dotyczyć zarejestrowanego transpondera, 

‒ czas zaniku identyfikacji nie powinien przekraczać wartości zadeklarowanej przez 

producenta, 

‒ nastawianie identyfikatora w transponderze nie powinno być możliwe, 

‒ nastawianie identyfikatora w czytniku (rejestracja transpondera) powinno być możliwe tylko 

za pomocą specjalnego narzędzia. 

Funkcja wykrywania 
‒ jest to funkcja braku identyfikacji, która powinna być skuteczna w całym obszarze poza 

strefą identyfikacji, 

‒ nastawianie strefy identyfikacji w danej konfiguracji wyposażenia RFID powinno 

uniemożliwione lub być możliwe tylko za pomocą specjalnego narzędzia. 

Wymagany poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego 
‒ powinien być nie niższy niż SIL 1 (dotyczy to urządzeń, w których utrata transpondera, jego 

zniszczenie lub zaekranowanie nie są uszkodzeniami niebezpiecznymi). 
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Wymagania projektowe dotyczące wyposażenia RFID (1) 

‒ zasilanie elektryczne – transponder wyposażenia RFID powinien być urządzeniem 

pasywnym, czytnik powinien poprawnie identyfikować transpondery w określonych 

warunkach zasilania, 

‒ zachowanie w stanie defektu – przejście OSSD do stanu OFF, o ile to możliwe defekty 

powinny być sygnalizowane, 

‒ wyposażenie elektryczne – powinno spełniać wymagania normatywne np. p. 4.2.3 normy 

PN-EN 61496-1:2014-02, 

‒ element przełączający sygnału wyjściowego – powinien mieć oddzielne zaciski do 

przyłączania obwodu wyjściowego, w przypadku redundancji należy stosować środki 

zapobiegające powstawaniu defektów od wspólnej przyczyny,  zmiana stanu OSSD 

powinna skutkować odpowiednim działaniem związanego z bezpieczeństwem interfejsu 

transmisji danych,  OSSD zrealizowane jako przekaźnikowe lub półprzewodnikowe powinny 

mieć odpowiednie charakterystyki prądowo-napięciowe, 

‒ wskaźniki i wyświetlacze – powinien być sygnalizowany stan OSSD – wskaźnik zielony 

(ON), wskaźnik czerwony (OFF),  
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Wymagania projektowe dotyczące wyposażenia RFID (2) 

‒ środki do nastawiania – uszkodzenie niebezpieczne nie powinno być możliwe w dowolnym 

punkcie zakresu nastawiania, jeżeli dotyczy to rejestracji transponderów w czytniku, to 

identyfikacja transponderów niezarejestrowanych nie powinna być możliwa, 

‒ rozłączanie elementów składowych – powinno powodować przejście co najmniej jednego 

OSSD do stanu OFF, 

‒ elementy nieelektryczne – powinny być odpowiednie do zamierzonego zastosowania, 

‒ uszkodzenia pochodzące od wspólnej przyczyny – projekt wyposażenia RFID powinien 

minimalizować możliwość wystąpienia defektów spowodowanych wspólną przyczyną, 

‒ elementy scalone programowalne lub o dużej złożoności – stosowaniu takich elementów 

powinna towarzyszyć implementacja funkcji diagnostycznych zdolnych do wykrywania 

defektów w możliwie największym stopniu, 

‒ oprogramowanie, programowanie, projektowanie funkcjonalne obwodów scalonych – 

środki minimalizujące możliwość powstania defektu systematycznego powinny być 

dobierane odpowiednio do zapewnianego poziomu nienaruszalności SIL.  
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Wymagania środowiskowe dotyczące wyposażenia RFID 

‒ Temperatura otoczenia i wilgotność – czytnik i transponder systemu RFID powinny 

pracować normalnie w zakresie temperatur otoczenia od 0 ºC do 50 ºC i wilgotności 

względnej do 95%, 

‒ Zaburzenia elektryczne – system RFID nie powinien ulegać uszkodzeniom niebezpiecznym 

podczas zmian napięć zasilania, powinien kontynuować działanie lub nie ulegać 

uszkodzeniom niebezpiecznym podczas zaników napięcia zasilania, powinien być odporny 

na szybkie elektryczne stany przejściowe oraz zaburzenia przewodzone lub indukowane 

obcymi polami magnetycznymi i wyładowaniami elektrostatycznymi (wymagania dotyczące 

kompatybilności elektromagnetycznej), 

‒ Czynniki mechaniczne – system RFID powinien pracować normalnie w środowisku, w 

którym występują narażenia na drgania i udary, 

‒ Ochrona zapewniana przez obudowy – czytnik i transponder powinny mieć swoje własne 

obudowy o stopniu ochrony IP54, przy czym otwory do wprowadzania kabli powinny 

utrzymywać ten stopień ochrony, obudowy nie powinny mieć ostrych krawędzi, powinien 

być możliwy dostęp do elementów do nastawiania (jeżeli zostały przewidziane w czytniku), 

obudowa transpondera powinna być monolityczna, nierozbieralna, dostosowana do 

konkretnych aplikacji. 
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Wymagania związane z dostawą do użytkownika 

dotyczące wyposażenia RFID 

‒ Oznakowanie w celu bezpiecznego użytkowania – identyfikacja urządzenia, identyfikacja 

producenta, poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL), podstawowe parametry (strefa 

identyfikacji, czas zaniku identyfikacji), znamionowe parametry zasilania, stopień ochrony 

obudowy, identyfikacja elementów sygnalizacyjnych i do nastawiania, identyfikacja 

zacisków przyłączeniowych, ostrzeżenie o występowaniu wysokiego napięcia, 

‒ Oznakowanie powinno spełniać wymagania dotyczące trwałości, 

‒ Instrukcja dla użytkownika -  język instrukcji, powtórzone informacje występujące w 

oznakowaniu,  informacje dotyczące przeznaczenia i ograniczeń (w tym środowiskowych), 

określenie położenia elementów sygnalizacyjnych, nastawczych i zacisków (elementów) 

przyłączeniowych, określenie wartości znamionowych, granicznych i charakterystyk OSSD, 

zalecenia dotyczące metod testowania , informacje dotyczące wykonywania prac 

obsługowych i konserwacyjnych, informacje dotyczące mocowania i wolnej przestrzeni 

wokół urządzenia. 
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