Veiligheidsgerichte compacte
oplossingen
Functionele zekerheid tot SIL 3 en PL e met JUMO safetyM

Risico verlaging met systeem

Functionele zekerheid tot SIL 3 en PL e met JUMO safetyM
SIL (Safety Integrety Level) wordt in de procesindustrie steeds belangrijker JUMO stelt voor verschillende
meetwaarden een veiligheidsgerichte compacte oplossing op basis van de veiligheidsbegrenzer - veiligheidsbewaker
uit de serie JUMO safetyM beschikbaar.
In combinatie met verschillende JUMO sensoren kan daarnaast een gecertificeerde veiligheidskring speciaal voor de
meetwaarde temperatuur aangeboden worden.
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Compacte éénkanaals veiligheidsbesturing met keuze redundante
ingangssignalen voor norm signaal en temperatuursensoren
Bij functionele zekerheid staat de beoordeling van de zogenaamde veiligheidskring op de voorgrond. Zo'n zekerheidskring bestaat
kenmerkend uit een besturing, een effector en een sensor. Voor veiligheidsgerichte oplossingen wordt dan in de regel op opslag
programmeerbare veiligheidsbesturingen teruggegrepen. Hiervoor zijn echter complexe programmeerapplicaties nodig en de
in- en uitgangen zijn kaart en hoeveelheid kanalen gebonden Een nadeel daarbij is, dat iedere applicatie separaat conform SIL
berekend en geëvalueerd dient te worden.
Een aantrekkelijk alternatief voor opslagprogrammeerbare veiligheidsbesturing is JUMO safetyM. Met deze, veiligheidsbegrenzer/bewaker uitgevoerd met drie verschillende functionele uitgangen, is een compacte éénkanaals veiligheidsbesturing eenvoudig
gerealiseerd. Een dergelijke oplossing is in het bijzonder voorbestemd voor kleinere toepassingen, zoals bijv. in speciale machines
of zelfstandige applicaties met weinig signalen. Temperatuursensoren zijn zonder meetomvormer direct op de JUMO safetyM aan
te sluiten. Andere meetwaarden, zoals bijvoorbeeld druk- of niveausensoren, kunnen over een normsignaalingang geregistreerd
worden.

Uw voordelen op een rij:


Veilige bewaking en uitschakeling van systemen



Verkiesbare beveiligingseigenschappen (bijv.
begrenzer- of bewakerfunctie)





Gecertificeerde meetkring bij combinatie met JUMO
safetyM met speciale JUMO temperatuursensoren: in dit
geval geen SIL berekening meer nodig vanuit de gebruiker

Geschikt voor verschillende meetwaarden





Variabele, onafhankelijke keuze van sensoren en
effectoren

Geringe configuratiekosten dankzij comfortabele
apparaten software



Ook als explosieveilige variant conform ATEX-richtlijn



Breed spectrum JUMO sensoren beschikbaar



Individueel aanpasbaar aan gestelde proces eisen

Gecertificeerde temperatuur meetkring door combinatie van JUMO safetyM
met speciale JUMO temperatuursensoren
In combinatie met speciale JUMO temperatuursensoren (weerstandstemperatuur-
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sensoren of thermokoppels) is de gehele veiligheidskring berekend. U kunt de meest
uiteenlopende opgaven met telkens passende sensoren veilig uitvoeren, zonder dat de
gebruiker zelf aanvullende SIL berekeningen dient te verrichten.
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