Kompaktowe rozwiązania
z zakresu bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo funkcjonalne do poziomu SIL 3 i PL e z urządzeniami
serii JUMO safetyM

Systemowe podejście do minimalizacji ryzyka
Bezpieczeństwo funkcjonalne do poziomu SIL 3 i PL e z urządzeniami serii JUMO safetyM
Bezpieczeństwo funkcjonalne, w skrócie SIL (ang. Safety Integrity Level) zyskuje coraz większe znaczenie
w technice procesowej. Firma JUMO oferuje kompaktowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa dedykowane
dla różnych wielkości pomiarowych, oparte na ogranicznikach/monitorach bezpieczeństwa z serii Jumo safetyM.
Ponadto oferta obejmuje certyfikowany łańcuch bezpieczeństwa, przeznaczony zwłaszcza do zastosowania
w pomiarach temperatury, wraz z wybranymi czujnikami JUMO.
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Kompaktowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa
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Kompaktowa, jednokanałowa kontrola bezpieczeństwa z możliwością wyboru redundantnych
sygnałów wejściowych dedykowana dla standardowych sygnałów i czujników temperatury
Bezpieczeństwo funkcjonalne skupia się przede wszystkim na ocenie łańcucha bezpieczeństwa, który zazwyczaj składa się
z regulatora, urządzenia wykonawczego i czujnika. W takim przypadku rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa są realizowane
w ramach procedury awaryjnego wyłączenia (ESD). Konieczne są tutaj jednak złożone aplikacje programistyczne, a wejścia i wyjścia
są sprzężone z typami kart i funkcjami wielokanałowymi. Wadą rozwiązania pozostaje fakt, że każda aplikacja musi zostać z osobna
poddana obliczeniom i ocenie względem poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL.
Seria JUMO safetyM stanowi atrakcyjną alternatywę dla procedury awaryjnego wyłączenia. Dzięki zastosowaniu ogranicznika/
monitora bezpieczeństwa wyposażonego w trzy różne wyjścia funkcjonalne, implementacja kompaktowego, jednokanałowego
sterownika bezpieczeństwa jest znacząco prostsza. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne w przypadku mniejszych aplikacji
takich jak, specjalistyczne maszyny lub indywidualne aplikacje o mniejszej ilości wykorzystywanych sygnałów. Czujniki temperatury
mogą zostać bezpośrednio podłączone do systemu JUMO safetyM bez użycia przekaźników. Inne wielkości mierzone, np. ciśnienie
czy poziom, mogą być mierzone przy użyciu standardowego sygnału wejściowego.

Wszystkie korzyści w skrócie


Bezpieczna kontrola i wyłączanie układów



Możliwość wyboru funkcji bezpieczeństwa (np. funkcja
ogranicznika lub monitoringu)



Możliwość stosowania z różnymi wielkościami mierzonymi



Różnorodny, niezależny od producenta wybór
technologii czujników i elementów wykonawczych



Szeroki asortyment dostępnych czujników JUMO



Możliwość indywidualnego dostosowania do wymagań
technologicznych



Atestowany łańcuch pomiarowy umożliwiający połączenie
systemu JUMO safetyM z konkretnymi czujnikami
temperatury JUMO – w takim przypadku nie zachodzi
potrzeba przeprowadzenia obliczeń SIL



Minimalizajca ręcznej konfiguracji dzięki łatwemu
w obsłudze oprogramowaniu urządzenia



Dostępny także wariant w wykonaniu
przeciwwybuchowym zgodnie z dyrektywą ATEX

Atestowany łańcuch pomiarowy temperatury w połączeniu z serią JUMO safetyM
oraz specjalnymi czujnikami tempeatury firmy JUMO
W połączeniu ze specjalnymi czujnikami temperatury firmy JUMO (termometry
oporowe oraz termopary) cały łańcuch bezpieczeństwa jest już wyliczony. W ten
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sposób najbardziej zróżnicowane zadania z zakresu techniki pomiarowej mogą zostać
bezpiecznie zrealizowane przy użyciu odpowiedniego czujnika, przy czym użytkownik
nie musi przeprowadzać dalszych obliczeń w celu wyznaczenia poziomu SIL.
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