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Nadzorowanie procesu instalacji
Tomasz OtrÛbski

P

roces instalacji iburuchomienia maszyn – wbtym systemów sterowania – wymaga nadzorowania. Przy budowie systemu sterowania
dla maszyny pojedynczej, producent wykonuje system sterowania
nabpodstawie wczeĝniej przygotowanego projektu. Wbcelu nadzorowania
prac instalacyjnych, jak iburuchomieniowych powoĄuje siÛ zespoĄy inľynierów, które realizujÇ funkcje nadzorcze ibweryfikujÇce poszczególne etapy
instalacji. ZespoĄy mogÇ byÉ podzielone zeb wzglÛdu nab kompetencje,
np.bnadzorowanie prac elektrycznych, instalacji pneumatycznych, hydraulicznych ibinnych. Naleľy pamiÛtaÉ równieľ obweryfikacji prac zwiÇzanych
zboprogramowaniem.
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Bardzo czÛsto korzysta siÛ zbwczeĝniej przygotowanych list kontrolnych,
które wbusystematyzowany sposób pozwalajÇ krok pobkroku zweryfikowaÉ,
czy proces uruchomienia przebiega poprawnie.

Listy kontrolne

Wbprzypadku kiedy mamy dobczynienia zbmaszynami nieukoĆczonymi, czyli
integrujemy maszyny wbliniÛ zbudziaĄem maszyn nieukoĆczonych, naleľy
pamiÛtaÉ, aby speĄniÉ wymagania producenta maszyny nieukoĆczonej,
które znajdujÇ siÛ wbinstrukcji montaľu dostarczonej wraz zbmaszynÇ nieukoĆczonÇ. Wbpraktyce zdarza siÛ, ľebproducent maszyny nieukoĆczonej
nie dostarcza wystarczajÇcych informacji niezbÛdnych dobpoprawnego wĄÇczenia maszyny lub nie doĄÇcza odpowiedniej instrukcji montaľu – tym
samym naleľy tobweryfikowaÉ nabetapie przygotowania dobinstalacji iburuchomienia.
Instrukcja montaľu maszyny nieukoĆczonej musi zostaÉ sporzÇdzona
przez producenta maszyny nieukoĆczonej lub upowaľnionego przez niego
przedstawiciela ibdostarczona producentowi maszyny finalnej. Instrukcja
montaľu powinna wówczas zostaÉ doĄÇczona dobdokumentacji technicznej
maszyny finalnej.
Instrukcja montaľu powinna dotyczyÉ wszystkich kwestii zwiÇzanych zbbezpieczeĆstwem uľytkowania maszyny nieukoĆczonej ib oddziaĄywaniem
miÛdzy maszynÇ nieukoĆczonÇ abmaszynÇ finalnÇ, które monter mabmieÉ
nabuwadze przy wbudowywaniu maszyny nieukoĆczonej wbmaszynÛ finalnÇ.
Instrukcja montaľu powinna wskazywaÉ nabpotrzebÛ podjÛcia niezbÛdnych
ĝrodków wbodniesieniu dobzasadniczych wymagaĆ wbzakresie ochrony zdrowia ibbezpieczeĆstwa, majÇcych zastosowanie dobmaszyn nieukoĆczonych,
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dobktórych producent maszyny nieukoĆczonej nie zastosowaĄ siÛ ibktórych
nie speĄniĄ lub speĄniĄ tylko czÛĝciowo.
Wbniektórych przypadkach producent maszyny nieukoĆczonej moľe speĄniÉ
okreĝlone wbzaĄÇczniku 1 dyrektywy maszynowej zasadnicze wymagania
wbzakresie ochrony zdrowia ibbezpieczeĆstwa, dotyczÇcych instrukcji ibzastosowaÉ siÛ dobnich oraz poinformowaÉ obtym wbswojej deklaracji wĄÇczenia.
Producent silnika przeznaczonego dobwbudowania dobmaszyny samojezdnej moľe np.bdostarczyÉ instrukcjÛ. WbpozostaĄych przypadkach instrukcja
montaľu maszyny nieukoĆczonej powinna stanowiÉ ļródĄo niezbÛdnych
informacji dotyczÇcych tej maszyny, bybumoľliwiÉ producentowi maszyny
finalnej sporzÇdzenie projektu tych czÛĝci instrukcji, które dotyczÇ maszyny
nieukoĆczonej.
Adresat
instrukcji

Instrukcja montaľu jest adresowana dob producenta maszyny finalnej
ibwbzwiÇzku zbtym musi byÉ dla niego zrozumiaĄa. Zgodnie zbakapitem drugim
zaĄÇcznika VI dyrektywy maszynowej instrukcja montaľu musi byÉ napisana
wbjednym zbjÛzyków urzÛdowych UE, zaaprobowanym przez producenta
maszyny finalnej.
Oznacza to, ľebwbprzypadku, gdy producent maszyny finalnej jest znany
producentowi maszyny nieukoĆczonej, obie strony mogÇ uzgodniÉ miÛdzy
sobÇ, np.bwbumowie sprzedaľy, kwestiÛ tego, wbjakim jÛzyku instrukcja montaľu dostarczana wraz zbmaszynÇ nieukoĆczonÇ mabzostaÉ sporzÇdzona.
Wbprzypadku braku takiej umowy, instrukcja montaľu musi zostaÉ sporzÇdzona wbjÛzyku urzÛdowym UE paĆstwa czĄonkowskiego, wbktórym producent maszyny finalnej mabswojÇ siedzibÛ, poniewaľ nie moľna zakĄadaÉ,
ľebinny jÛzyk bÛdzie zrozumiaĄy dla tego producenta.
Waľnymi wymaganiami, które powinny byÉ weryfikowane nabetapie wykonywania instalacji iburuchomienia sÇbwytyczne dotyczÇce instalacji ibwyposaľenia elektrycznego, pneumatycznego, hydraulicznego czy teľ oprogramowania. Oczywiĝcie, warunki pracy maszyny powinny byÉ zweryfikowane
ibsprawdzone wczeĝniej – juľ nabetapie projektowania – natomiast potwierdzenie tych warunków naleľy przeprowadziÉ jeszcze nabetapie realizacji
procesu instalacji iburuchomienia.

Cobnaleľy
sprawdziÉ?

Dla instalacji ibwyposaľenia elektrycznego musimybm.in. sprawdziÉ:
warunki specjalne zwiÇzane zbpracÇ nabzewnÇtrz,
warunki specjalne zwiÇzane zbprzetwarzaniem lub uľywaniem materiaĄów wybuchowych,
warunki specjalne zwiÇzane zbpracÇ wbatmosferze wybuchowej,
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warunki specjalne zwiÇzane zbpracÇ zbmateriaĄami które same wbsobie
mogÇ stwarzaÉ zagroľenie,
praca wbkopalni,
warunki zasilania elektrycznego maszyny, przewidywane wahania napiÛcia,
warunki zasilania elektrycznego maszyny, przewidywane wahania czÛstotliwoĝci,
przewidywane rozbudowy, które mogÇ wpĄynÇÉ nabzmianÛ warunków
zasilania maszyny ibjej wyposaľenia,
ĝrodowisko pracy maszyny zebwzglÛdu nabzakĄócenia elektromagnetyczne,
zakres temperatury otoczenia ibwilgotnoĝci,
warunki ĝrodowiska otoczenia takie jak pyĄ, atmosfera korozyjna, duľa
wilgotnoĝÉ, promieniowanie, wibracje, udary,
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wymagania instalacyjne wbzakresie np.bspecjalnych kabli obzmniejszonej
palnoĝci, wymagania dla branľy spoľywczej itp.,
zewnÛtrzne ļródĄo zasilania ibjego parametry techniczne (napiÛcie, liczba
faz dla zasilania AC, prÇd zwarcia wbpunkcie zasilania, sposób wykonania
uziemienia wbpunkcie zasilania TN, TT, IT),
podĄÇczenie przewodu neutralnego, czy wymagane odĄÇczanie przewodu
neutralnego,
ochronÛ przed poraľeniem elektrycznym (jakie osoby bÛdÇ miaĄy dostÛp
dobwyposaľenia elektrycznego, sposób zamykania rozdzielnic zasilajÇcych ibsterowniczych),
zabezpieczenie wyposaľenia odbstrony zasilania zewnÛtrznego (rodzaj
zabezpieczenia, kto jest odpowiedzialny zabinstalacjÛ zabezpieczenia,
punkt zasilania, granica mocy ļródĄa zasilania),
sterowanie bezprzewodowe – warunki pracy, jeĝli mabzastosowanie,
interfejs operatora, zgodnoĝÉ barw, specjalne preferencje uľytkownika,
interfejs operatora, usuwanie awarii,
aparatura sterownicza – stopieĆ ochrony obudów, warunki specjalne,
oznakowanie przewodów ibkabli, wymagania specjalne dla znakowania,
wymagane wyposaľenie pomocnicze iboĝwietlenie,
specjalne zespoĄy wtyczka – gniazdo,
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wymagania wbzakresie tras kablowych ibprowadzenia instalacji,
dokumentacja techniczna powykonawcza wraz zbinformacjami dotyczÇcymi eksploatacji ibkonserwacji instalacji.

Budowa
systemów
pneumatycznych

PoprawnoĝÉ budowy systemów pneumatycznych ibhydraulicznych moľemy
zweryfikowaÉ zabpomocÇ przykĄadowych list kontrolnych ibwymagaĆ, wynikajÇcych zbnorm odpowiednio PN EN 4414 ibPN EN 4413. Poniľej lista dla
pneumatyki ibhydrauliki.

Tabela 1. Lista kontrolna dla instalacji pneumatyki

Lp.

Poz.
wbPN-EN 4414

Wymaganie

1.

Pkt 5.2.8

Czy ukĄad pneumatyczny wyposaľony
jest wbzawór gĄówny zbmoľliwoĝciÇ zaryglowania wbpozycji zamkniÛtej?

2.

Pkt 5.2.9

Czy elementy regulacyjne wyposaľenia
pneumatycznego sÇbĄatwo dostÛpne?

3.

Pkt 5.2.1.2

Czy elementy ibprzewody ukĄadu pneumatycznego sÇbodpowiednio dobrane
ibzainstalowane wg zaleceĆ producenta?

4.

Pkt 5.4.3.5

Czy zawory bezpieczeĆstwa znajdujÇ siÛ
moľliwie blisko elementów ukĄadu pneumatycznego wbcelu szybkiego odciÛcia
przepĄywu powietrza?

5.

Pkt 5.4.3.6

Czy zawór szybkiego spustu ulokowany
jest tak, aby spuszczane powietrze nie
stanowiĄo zagroľenia dla pracowników?

6.

Pkt 5.4.3.7

Czy zawory sterujÇce przepĄywem zlokalizowane sÇbwbpobliľu portów elementów ukĄadu pneumatycznego?

7.

Pkt 5.4.4.1

Czy zespóĄ przygotowania powietrza zlokalizowany jest wbpunkcie wejĝcia ukĄadu
pneumatycznego?

8.

Pkt 5.4.4.1

Czy zespóĄ przygotowania powietrza jest
Ąatwo dostÛpny?

9.
(1)

Pkt 5.4.4.2

Czy ukĄad pneumatyczny wyposaľony
jest wbfiltroreduktor?

10.
(2)

Pkt 5.4.6.11

Czy ukĄad wyposaľony jest wbmanometr
ibinne urzÇdzenie monitoringu parametrów systemów?

Tak

Nie

Nie
dotyczy

Uwagi
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Lp.

Poz.
wbPN-EN 4414

Wymaganie

11.
(3)

Pkt 5.4.8

Czy ukĄad pneumatyczny wyposaľony
jest wbtĄumik haĄasu wbcelu obniľenia
haĄasu?

12.

Pkt 7.2

Czy dobukĄadu pneumatycznego doĄÇczone sÇbschematy pneumatyczne?

13.
(4)

Pkt 7.4.1.1

Czy elementy ukĄadu pneumatycznego
sÇbodpowiednio oznakowane?

14.

Pkt 7.4.1.3

Czy kierunek obrotów silnika/ówbpneumatycznego/ych sÇboznakowane?

15.

Pkt 7.4.1.3

Czy nabelementach ukĄadu pneumatycznego takich jak filtr, smarownica, regulator, oznakowany jest kierunek przypĄywu
powietrza?

16.

Pkt 7.4.3.1

Czy porty wbukĄadzie pneumatycznym
sÇboznakowane?

17.

Pkt 5.4.5.5

Czy przewody pneumatyczne
sÇbwsparte?

18.

Pkt 5.4.5.9.1

Czy dĄugoĝÉ przewodów giÛtkich wbukĄadzie pneumatycznym jest tak dobrana,
aby nie powstawaĄy zapÛtlenia przewodu?

19.

Pkt 5.1.2

Czy ukĄad sterowania zaprojektowany
jest zgodnie zbocenÇ ryzyka?

20.

Pkt 5.2.12

Czy ukĄad pneumatyczny zaprojektowany jest tak, aby zminimalizowaÉ wpĄyw
substancji niebezpiecznych wbotoczeniu?

21.

Pkt 5.3.2.1

Czy elementy ibprzewody ukĄadu pneumatycznego sÇbzaprojektowane ibzainstalowane wb taki sposób, aby moľna
byĄo jebĄatwo wymieniÉ bez koniecznoĝci
demontaľu innych elementów ukĄadu?

22.

Pkt 5.4.6.1

Czy przewody giÛtkie zastosowane
wbukĄadzie pneumatycznym byĄy wczeĝniej uľywane?

23.

Pkt 5.4.6.6

Czy kierunek obrotu rÛcznych dļwigni
sterujÇcych nie jest koligujÇcy zbinnymi
elementami ukĄadu?

24.

Pkt 7.3.1

Czy instrukcja obsĄugi doĄÇczona jest
dobukĄadu pneumatycznego?
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Lp.

Poz.
wbPN-EN 4414

25.

Pkt 5.4.3.4.2.1

Czy wbukĄadzie pneumatycznym poĄÇczenia elektryczne odpowiadajÇ odpowiednim normom (np.bPN-EN 60204-1)?

26.

Pkt 5.2.1.1

Czy projektujÇc ukĄad pneumatyczny,
wziÛto pod uwagÛ niezawodnoĝÉ elementów ibprzewodów ukĄadu pneumatycznego?

27.

Pkt 5.2.2.4

Czy ukĄad pneumatyczny zaprojektowany jest tak, aby utrata ciĝnienia (bÇdļ
jego spadek) nie spowodowaĄ zagroľenia
dla pracowników?

28.

Pkt 5.2.2.6

Czy wbukĄadzie pneumatycznym przewidziano ĝrodki, aby uniknÇÉ wzrostu
ciĝnienia?

29.

Pkt 5.4.5.1.4

Czy wbcelu optymalizacji czasu reakcji,
dĄugoĝÉ przewodów pomiÛdzy zaworem sterujÇcym kierunkiem przepĄywu
absiĄownikiem pneumatycznym zostaĄa
zmniejszona dobminimum?

30.

Pkt 5.4.5.1.5

Czy liczba portów wbelementach ukĄadu
pneumatycznego zostaĄa ograniczona
dobminimalnej iloĝci, wbcelu zminimalizowania strat energii?

31.

Pkt 5.4.5.2.1

Czy przewody pneumatyczne zaprojektowane sÇbtak, aby uniemoľliwiÉ wykorzystanie ich jako stopni, drabinek?

32.

Pkt 5.4.5.4

Czy wbelementach ukĄadu pneumatycznego otwory wolne sÇb odb zadziorów,
ciaĄ obcych, które pogarszajÇ przepĄyw
powietrza?

33.

Pkt 5.4.5.5.2

Czy podpory przewodów pneumatycznych zaprojektowane sÇb tak, aby nie
uszkadzaĄy przewodów oraz nie pogarszaĄy przepĄywu powietrza?

34.

Pkt 5.2.2.2

Czy ukĄad pneumatyczny wyposaľony
jest wbzawór ograniczajÇcy ciĝnienie?

35.

Pkt 5.2.4

Czy ukĄad pneumatyczny zaprojektowany jest tak, aby zmniejszyÉ haĄas
dobwartoĝci najmniejszej?

Wymaganie

Tak

Nie

Nie
dotyczy

Uwagi
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Tabela 2. Lista kontrolna dla instalacji hydrauliki

Lp.

Poz.
wbPN-EN 4414

1.

Pkt 5.2.1.2

Czy elementy ibprzewody ukĄadu hydraulicznego sÇbodpowiednio dobrane ibzainstalowane wg zaleceĆ producenta?

2.

Pkt 5.3.2.4

Czy elementy ukĄadu hydraulicznego
zainstalowane sÇb wb taki sposób, aby
zapewniaĄy Ąatwy dostÛp?

3.

Pkt 5.3.2.5.2

Czy wbukĄadzie hydraulicznym elementy
takie jak porty, ĄÇczniki itd. ograniczone
sÇbdobminimalnej iloĝci?

4.

Pkt 5.4.1.1

Cz y silniki ib pompy hydrauliczne
sÇb zamontowane tak, aby zapewniaĄy
Ąatwy dostÛp?

5.

Pkt 5.4.3

Czy ukĄad hydrauliczny posiada akumulator?

6.

Pkt 5.4.3.1

Czy akumulator znajdujÇcy siÛ wbukĄadzie hydraulicznym jest odpowiednio
oznakowany ibposiada manometr?

7.

Pkt 5.4.5.2.3.1

Czy zbiornik wbukĄadzie hydraulicznym
wyposaľony jest webwskaļnik poziomu
cieczy?

8.
(1)

Pkt 5.4.5.3.1

Czy ukĄad hydrauliczny wyposaľony jest
wbfiltr?

9.

Pkt 5.4.5.3.2.3

Czy filtr zainstalowany jest wb Ąatwo
dostÛpnym miejscu, zapewniajÇc y
ĄatwoĝÉ wymiany elementów filtrujÇcych?

10.

Pkt 5.4.6.1.2

Czy iloĝÉ poĄÇczeĆ wbukĄadzie hydraulicznym ograniczona jest dobminimalnej
iloĝci?

11.

Pkt. 5.4.7.5.1

Czy ukĄad hydrauliczny posiada monitoring parametrów systemu?

12.
(2)

Pkt. 5.4.8.2

Czy ukĄad hydrauliczny posiada manometr?

13.
(3)

Pkt. 5.4.8.4

Czy ukĄad hydrauliczny posiada termometr?

14.

Pkt. 7.2

Czy dobukĄadu hydraulicznego doĄÇczone
sÇbschematy hydrauliczne?

Wymaganie
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Uwagi

II
II/3.4.1.3.2 – strona 8

Lp.

Poz.
wbPN-EN 4414

15.

Pkt. 7.4.1.1

Czy elementy ukĄadu hydraulicznego
sÇboznakowane?

16.

Pkt. 7.4.3.1

Czy porty wb ukĄadzie hydraulicznym
sÇboznakowane?

17.

Pkt. 5.4.6.3

Czy przewody hydrauliczne sÇbpodparte?

18.

Pkt. 5.4.6.5.2

Czy dĄugoĝÉ przewodów giÛtkich wbukĄadzie hydraulicznym jest tak dobrana, aby
nie powstawaĄy zapÛtlenia przewodu?

19.
(5)

Pkt. 5.4.7.2.1

Czy ukĄad hydrauliczny posiada zawór
sĄuľÇcy dobrozproszenia ciĝnienia ibodciÛcia energii?

Wymaganie

Tak

Nie

Nie
dotyczy

Uwagi
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Walidacja pobinstalacji – testy
Tomasz OtrÛbski

I

07

nstalacja, czyli budowa maszyny czy teľ tworzenie systemu sterowania,
wbtym systemu sterowania odpowiedzialnego zabbezpieczeĆstwo, tobproces, który moľe trwaÉ odbkilkunastu dni dobkilku miesiÛcy, abprzy duľych
aplikacjach (duľe linie produkcyjne) nawet rok ibdĄuľej. Finalne powodzenie
uzaleľnione jest odbtego, jak caĄy proces pod wzglÛdem kierowania projektem, ale równieľ weryfikowania poszczególnych etapów instalacji zostanie zaplanowany. Pomocne wbnadzorowaniu procesu instalacji sÇbzbcaĄÇ
pewnoĝciÇ róľnego rodzaju listy kontrolne. Wbpodobny sposób moľemy
jebwykorzystaÉ dobwalidacji pobinstalacji. Takie wypeĄnione listy pozostanÇ
wbdokumentacji jako protokoĄy walidacyjne odbioru instalacji pobtestach.
ObpeĄnej walidacji systemu moľemy mówiÉ dopiero wtedy, kiedy caĄy system
bÛdzie gotowy dobtestów funkcjonalnych. Jako caĄoĝÉ naleľy rozumieÉ peĄnÇ
funkcjonalnoĝÉ maszyny lub linii produkcyjnej. Oczywiĝcie, wbprzypadku
linii produkcyjnej moľemy sprawdzaÉ ibtestowaÉ poszczególne jej obszary
wbsposób niezaleľny. WbwyjÇtkowych sytuacjach, zebwzglÛdu nabdziaĄanie
linii, moľe tobnie byÉ moľliwe, np.bwtedy, gdy linia produkcyjna posiada wiele
wspólnych stref, gdzie systemy sterowania odpowiedzialne zabbezpieczeĆstwo sÇbmocno odbsiebie zaleľne logicznie.

PeĄna
walidacja
systemu

PrzykĄadowe listy kontrolne dobweryfikacji funkcji bezpieczeĆstwa osĄony
blokujÇcej ibskanera bezpieczeĆstwa poniľej.

Weryfikacja
funkcji bezpieczeĆstwa

Tabela 1. Lista kontrolna – walidacja osĄony blokujÇcej
1.

Czy blokada ibklucz pasujÇ dobsiebie. Czy klucz porusza siÛ swobodnie bez zaciÛÉ?

2.

Czy uľyto bezpiecznych mocowaĆ blokady ibklucza, aby zapobiegaÉ modyfikacjom
lub zdjÛciu bez koniecznoĝci uľycia narzÛdzia? Jeľeli ĄÇczniki tego typu zostaĄy
dostarczone wraz zburzÇdzeniem, czy wykorzystano jebdobdokrÛcenia pokrywy
dostÛpu dobzespoĄu styków?

3.

Czy klucz przesuwa siÛ swobodnie dobzamka?

4.

Czy blokada nie jest wykorzystywana jako ogranicznik ruchu dla klucza blokady,
zasuwy – rygla lub ruchomej osĄony?

5.

Czy nastÛpuje zatrzymanie maszyny przez otwarcie blokady osĄony oraz czy nie
nastÛpuje samoczynny restart pobjej zamkniÛciu?

6.

Jeľeli jest uľyta osĄona ruchoma (zawiasy), czy nastÛpuje caĄkowite zatrzymanie
zanim moľliwe jest siÛganie dobstrefy niebezpiecznej?
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7.

Czy chronione elementy niebezpieczne maszyny nie sÇburuchomione przy otwartej
osĄonie blokujÇcej?

8.

Czy ruch maszyny lub wyposaľenia dodatkowego wzajemnie poĄÇczonego/sÇsiadujÇcego jest samoczynnie inicjowany pobzamkniÛciu osĄony blokujÇcej?

9.

Czy przewody sterujÇce sÇbprawidĄowo przymocowane dobmaszyny i/lub osĄon
ibnie sÇbuszkodzone?

10.

Czy ruch maszyny nie moľe byÉ zainicjowany (nabprzykĄad nabpoczÇtku cyklu),
jeľeli osĄony blokujÇce sÇbotwarte oraz czy ruch nie rozpoczyna siÛ bezpoĝrednio
pobzamkniÛciu osĄony?
Procedura sprawdzenia: Otwórz osĄonÛ, wciĝnij przycisk START, zamknij osĄonÛ.
Nie powinien nastÇpiÉ ľaden ruch.

Tabela 2. Lista kontrolna – walidacja skanera bezpieczeĆstwa
1.

Czy strefy bezpieczeĆstwa oraz ostrzegania (jeĝli obecne) skanerów bezpieczeĆstwa sÇbpoprawne pod kÇtem oprogramowania? ZwróciÉ uwagÛ nabdiody informujÇce obstatusie skanerów.

2.

Czy zweryfikowano czas zatrzymania ruchów niebezpiecznych poprzez zastosowane urzÇdzenia ochronne (czas dobiegu)?

3.

Czy wszystkie elementy niebezpieczne zatrzymujÇ siÛ caĄkowicie przy naruszeniu
strefy nadzorowanej przez skaner?

4.

Czy nie mabmoľliwoĝci zaĄÇczenia elementów niebezpiecznych wbstrefie nadzorowanej przez skaner, podczas przebywania wbpolu detekcji tego urzÇdzenia?

5.

Czy kable (przewody) sygnaĄowe urzÇdzeĆ bezpieczeĆstwa sÇbwĄaĝciwie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi?

6.

Czy miejsce instalacji skanera uniemoľliwia dostÛp dobstrefy niebezpiecznej poprzez
siÛganie powyľej, poniľej ibwokóĄ pola detekcji urzÇdzenia optoelektrycznego?

7.

Czy wykonano niezbÛdne pomiary dobiegu, abkopia protokoĄu zbwynikami pomiarów jest zarchiwizowana ibdostÛpna dobwglÇdu?

8.

Czy skaner jest zamontowany zbzachowaniem wyznaczonej odlegĄoĝci bezpiecznej,
wyznaczonej nabpodstawie pomiarów dobiegu?

9.

Czy zweryfikowano zaprogramowane pole detekcji skanera oraz sposób jego montaľu pod kÇtem moľliwoĝci oszukania urzÇdzenia?

10.

Czy jest uniemoľliwione wejĝcie nabskaner/uchwyt mocujÇcy przez osoby fizyczne?

11.

Czy program skanera jest zabezpieczony przed edycjÇ przez niepowoĄane osoby?

12.

Czy nie mabmoľliwoĝci zdemontowania/przestawienia skanera bez uľycia odpowiednich narzÛdzi?

13.

Czy wtyczki przewodu zasilajÇcego oraz szeregowego sÇbodpowiednio podĄÇczone
doburzÇdzenia, abtakľe zabezpieczone?
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Czy jest wykonana kopia zapasowa programu skanera oraz czy jest on zarchiwizowany ibdostÛpny dobwglÇdu?

15.

Czy strefy bezpieczeĆstwa sÇbodpowiednio oznaczone (najczÛĝciej poprzez zaznaczenie nabposadzce zabpomocÇ farby lub taĝmy przyklejanej dobpodĄoľa)?

16.

Czy wymagana dokumentacja eksploatacyjna jest dostÛpna ibczytelna?

07

14.
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