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ICS- 6 Laser Safety Interlock Controller

Het Interlock systeem van Lasermet is het enige in zijn soort dat voldoet aan alle eisen omtrent 
veiligheid. De ICS-6 is het meest populaire systeem vanwege zijn prijs en mogelijkheden en is een-
voudig te installeren. De gehele interlock schakeling en signalering 
werkt op 24VDC laagspanning en bezit 4 interlock ingangen welke 
d.m.v. leds hun status weergeven. Het systeem voldoet dan ook aan 
alle relevante Europese normen EN13849-1 (cat. 3); EN61508 (SIL4); 
EN61010 en EN60947-1. Het systeem voorziet in mogelijkheden voor 
deurmagneten, codesloten en gecodeerde magneetschakelaars. Een 
groot voordeel is dat het systeem flexibel is en kan worden 
uitgebreid en functies gewijzigd.

Wij hebben de mogelijkheid om dit systeem bij u op locatie te demonstreren 
met ons demo paneel.
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Bij afgesloten laserruimten kan d.m.v. dit 
codepaneel toegang worden verkregen 
zonder de laserwerking te onderbreken.

Laserruimtes welke voorzien zijn van 
kijkvensters of ramen dienen geblindeerd 
te worden bij het gebruik van een klasse 4 
laser. Voor deze doeleinden is een speciaal 
materiaal ontwikkeld dat leverbaar is als 
rolgordijn en normaal gordijn.

De rolgordijnen met zijgeleiders kunnen in 
een aantal uitvoeringsvormen en combi-
naties worden geleverd:

• Kettingbediening
• Slingerbediiening
• Gemotoriseerd (24V / 230V)(draadloos)

Deze rolgordijnen kunnen naadloos worden 
geïntegreerd met onze interlock systemen, 
zodat bij inschakeling van het interlock sys-
teem de rolgordijnen automatisch sluiten 
en worden gemonitord.

Blindering

Standaard gordijn

GORDIJN MATERIAAL

Het standaard railgordijn kan worden uit-
gevoerd met aan 2 zijden klittenband dat in 
het gordijn wordt gestikt.
Hierdoor kan het een lichtdichte afsluiting 
vormen. 
Van hetzelfde materiaal worden ook win-
dow blocks gemaakt, zoals in afbeelding. 
Tevens kan tot een lengte van 10 meter het 
gordijn worden opgehangen aan automa-
tische rails.

Ook is het mogelijk om magneten in de 
zoom in te stikken, voor magnetische 
montage.

Er zijn momenteel drie verschillende materialen beschikbaar:

• Orca, volgens EN60825-4
• Wolf, volgens EN60825-4
• Rhino, volgens EN12254 

De materialen welke gebruikt worden om de gordijnen van te maken zijn door de fabrikant spe-
ciaal ontwikkeld voor hoog vermogen lasertoepassingen en zijn onbrandbaar. Bij bestraling met 
hoogvermogen kan het materiaal oplichten en een niet giftige rook produceren. Natuurlijk draagt 
het materiaal het CE keurmerk en voldoet het aan de EN60825-4 of EN12254. 3



Mini signs
Deze compacte 24 VDC LED verlichte 
signaleringsbordjes zijn bedoeld voor 
plaatsing op ooghoogte en kunnen 
gemonteerd worden op standaard in-
bouwdozen danwel direct op de wand. 
De gehele serie is verkrijgbaar met zowel 
Engelse of Nederlandse tekst.

Voor een overzicht van de gehele mini 
serie verwijzen we u graag naar onze 
website: www.laserveiligheid.com

Ultra serie

De 470 mm versie 24 VDC LED verlichte 
signalering is in het Engels en in het 
Nederlands leverbaar. Voor deze se-
rie geldt tevens dat er een uitgebreide 
range symbolen  en teksten beschikbaar 
is. Deze range armaturen zijn ook lever-
baar in 790 mm formaat.

Voor de ultra serie zijn speciale montage 
opties leverbaar waaronder wand- 
plafondmontage, middels een speciale 
beugel.
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Status

STATUS

2 state sign
Red, yellow or green

3 state sign
both red and green

2 state sign
Partnr: LEDS-L-1WY

3 state sign
Partnr: LEDS-L-2W

Partnummer: LEDS-ULT-470-L LEDS-ULT-470-2W

OFF

ON-Safe

ON-Hazard

ON-Hazard

ON-Safe

OFF

Speciaal voor de aansturing van de 24V 
mini signalering is er een voeding met 
statusschakelaar in compacte behuiz-
ing beschikbaar.

Laserveiligheidsbrillen

Een laserveiligheidsbril moet naast de juiste bescherming ook goed passen en comfortabel zitten. 
De keuze van het montuur is tevens afhankelijk van het beschermingsniveau dat de bril moet 
bieden. Voor hoge vermogens kan het zijn dat een metalen schild aan de binnenkant van de bril is 
verwerkt. Wij hebben een demo kit met de meest gangbare monturen en kunnen kunnen u 
zodoende het comfort laten ervaren.

PATIËNTENBRILLEN
Een patient moet altijd goed beschermd worden tegen laserlicht omdat zij de gevaren niet kennen. 
Een gewone laserveiligheidsbril laat te grote gebieden open bij een gezichtsbehandeling. Er zijn 
speciale patiëntenbrillen leverbaar met een laserfilter zodat de patient overzicht blijft houden. Over 
het algemeen wordt er echter gewerkt met geblindeerde patientenbrillen die de oogbol volledig 
afschermen. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.
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Stickers en bordjes

Wij leveren stickers en bordjes in allerlei formaten en opschriften. Stickers op geel vinyl kunnen van 
eigen teksten worden voorzien.

Software

Het berekenen van gevaren parameters van een laser is een gecompliceerde taak vanwege de 
vele correctie factoren. Speciaal hiervoor bestaat software welke rekening houdt met de correc-
tie factoren en aan de hand van de vaak bekende parameters een goed overzicht geeft. Er is in 1 
oogopslag duidelijk wat de gevaren afstanden zijn en welke oogbescherming moet worden 
gedragen.
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Cursus Laserveiligheidsfunctionaris - LSO

• Licht en LASER
• De opbouw en werking van een laser 
• De risico‘s bij het werken met lasers 
• Primaire en secundaire veiligheid
• De terminologie en klassificatie bij lasers
• Laser weefsel interactie
• De relevante standaard op het gebied van laserveiligheid 
• De elementen voor een risico-analyse 
• De gevaren rondom het laserproces 
• Het berekenen van laserveiligheidsbrillen
• Maatregelen voor een veilige werkomgeving

De cursus is opgezet met als uitgangspunt de IEC60825 en EN207/208
De cursus duurt 1 dag en wordt zowel „incompany“ alsook op gedeelde locaties in het land 
gegeven.

Training veilig werken met Lasers

• Licht en LASER
• Gevaren bij Laserlicht
• Richtlijnen voor goed gebruik
• Inspectie van persoonlijke veiligheid
• Indirecte gevaren
• LASER incidenten

Naast de veiligheidstraining geven wij ook training 
in het meten van laserstraling. Dit is een praktisch 
opgezet blok met informatie welke zeer nuttig is 
om langdurig van een meetset gebruik te kunnen 
maken. Deze training is merk onafhankelijk. Wij 
hebben ruim 15 jaar ervaring met verschillende 
meetsets van nano tot kilowatt.

METEN AAN LASERS
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Eenvoudige filter wissel
Geïntegreerd HEPA-filter met 99,95% rendement bij 
0.1μ deeltjesgrootte en 7 liter actieve kool.

Afzuigarm met optionele eindkappen
De standaard afzuigbuis wordt in het algemeen ge-
bruikt voor rook en deeltjes bij kleine oppervlakken.

Extractiebuis met beschermings rooster
Het raster ontwerp dient om het risico van het opzui-
gen van materiaal te voorkomen, zoals gaajes e.d.

Reductieaansluiting 
De getoonde reducer kan aan het einde van de afzui-
garm worden bevestigd.

Dit maakt de aansluiting van smalle slangen tbv pun-
tafzuiging bij  
elektrochirurgische handstukken en Co2 laserhandstuk-
ken mogelijk.

Deze kleinere slangen worden vaak ge
bruikt om de toegankelijkheid en zichtbaarheid opti-
maal te houden.

Transparante afzuigkap
Deze afzuigkap met een diameter van 385 mm - maakt 
een bredere afvang mogelijk. Het transparante ont-
werp zorgt voor een vrij zicht voor de gebruiker tot het 
werkoppervlak.

Afzuiging en filtratie
Bescherm uzelf, uw personeel en uw patiënten met 

TBH extractie- en filtersystemen. Tijdens laser 
chirurgie komen aerosolen vrij met een deeltjes-

grootte van 0,1μ - 2 μrn. Deze aërosolen (LGAC = 
Laser Generated Air- bourne Contaminants) bestaan 

uit verschillende menselijk weefsel delen.

Deze hebben een deeltjesgrootte kleiner dan 2μ en 
kunnen volledig ingeademd en daardoor afgezet 

worden in de longen. Hierdoor ontstaat een acuut 
infectie risico voor het bedienend personeel en de 

patiënt.
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Wat is een mondmasker?
De FFP2 en FFP3 mondmaskers van 
laserveiligheid.com bieden bes-
cherming tegen het inademen van 
virussen en bacteriën. De kans dat u 
geïnfecteerd raakt met een besmet-
telijke ziekte wordt hierdoor een stuk 
kleiner. Omgekeerd kan de drager 
van het masker ook minder makkelijk 
iemand anders besmetten (bijvoor-
beeld iemand met een zeer zwakke 
weerstand). Het beschermende effect 
werkt dus beide kanten op.

Anders dan andere rooksoorten bev-
at de rookpluim van verdampende 
lasers naast de “normale” compo-
nenten ook bestanddelen welke 
afkomstig zijn van patiëntenweefsel, 
namelijk Viruspartikels, Bacteriën , 
DNA en Pathogenen.



Services

• Cursus Laserveiligheid (LSO)
• Audits laserveiligheid
• Strooistralingsmetingen 
• Advies laserafscherming
• Berekeningen gevaren parameters
• Installatie interlock systemen en raamblinderingen
• Installatie, onderhoud en reparatie van laserapparatuur

Dutch Optical B.V.
van ‘t Hoffstraat 123
2665 JL, Bleiswijk
T: +31(0)10 669 01 06
E: verkoop@laserveiligheid.com
KvK: 63688301


