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Szanowni Czytelnicy,
W 1976 r. w Seveso, w północnych Włoszech, dramatyczny

od prawidłowego funkcjonowania podsystemów związanych

wypadek z udziałem toksycznych gazów doprowadził do re-

z bezpieczeństwem i urządzeń zewnętrznych w celu

wolucji, której skutki znamy dziś jako "bezpieczeństwo funk-

zmniejszenia ryzyka.

cjonalne" lub "SIL". Wystąpiła wówczas poważna reakcja
przegrzania w zakładzie, który nie posiadał ani automatyc-

Termin "PL" oznacza "Poziom Niezawodności". Opisuje

znych systemów chłodzenia, ani systemów ostrzegawczych

on dyskretny poziom, który określa zdolność elementów

i uwolnione zostały duże ilości dioksyn. W wyniku tej katastrofy

sterowania związanych z bezpieczeństwem i pełni funkcję

zaostrzono przepisy i regulacje dotyczące ochrony ludzi,

bezpieczeństwa

w

nieprzewidywalnych

warunkach.

organizmów żywych i środowiska.
Pierwszym skutkiem była norma IEC 61508 "Bezpieczeństwo

Termin "SIL" ("Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa")

funkcjonalne układów sterowania" opublikowana w 1998

funkcjonuje jako miara bezpieczeństwa lub niezawodności

roku, która jest od 2002 roku określana jako EN 61508. Jest

elektrycznego lub elektronicznego systemu sterowania.

to pierwsza norma, która kompleksowo definiuje wymagania

Głównym celem SIL jest ocena łańcucha bezpieczeństwa,

bezpieczeństwa w technice automatyzacji. Podczas gdy norma

znanego również jako SIF (Safety Instrumented Function). Ten

IEC 61508 skierowana jest przede wszystkim do producentów

łańcuch bezpieczeństwa składa się zazwyczaj ze sterownika

komponentów urządzeń bezpieczeństwa, norma IEC 61511

bezpieczeństwa, napędu i czujnika. SIS ("Safety Instrumented

"Bezpieczeństwo funkcjonalne - systemy bezpieczeństwa dla

System") składa się z jednego lub większej liczby łańcuchów

sektora przemysłu przetwórczego" ma również zastosowanie

bezpieczeństwa.

dla operatorów i projektantów tych urządzeń. Norma IEC
61511 zawiera zalecenia i wytyczne dotyczące oceny ryzyka

SIL i PL zyskują coraz większe znaczenie w przemyśle

w zakresie ochrony roślin i może być stosowana

przetwórczym i budowie maszyn. Z tego powodu JUMO

w celu ułatwienia wyboru komponentów związanych

opracowało portfolio produktów zorientowanych na

z bezpieczeństwem. Głównym założeniem tych norm jest

bezpieczeństwo dla różnych wielkości pomiarowych pod marką

ograniczenie ryzyka do dopuszczalnego poziomu.

JUMO Safety Performance. Dzięki temu portfolio JUMO może
teraz oferować różne kompaktowe rozwiązania dla rozmaitych
zastosowań.

Ale co właściwie mamy na myśli mówiąc o "bezpieczeństwie
funkcjonalnym" lub "SIL" i "PL"? Bezpieczeństwo funkcjonalne

Additional information can be found at:

odnosi się do tej części bezpieczeństwa systemu, która zależy

http://jsp-en.jumo.info.
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JUMO Safety Performance – kompaktowe rozwiązania
dla bezpieczeństwa funkcjonalnego
JUMO Safety Performance to nowa marka firmy JUMO.
Produkty z tym oznaczeniem nadają się do instalacji związanych z bezpieczeństwem. Należą do nich urządzenia posiadające certyfikaty SIL i PL, ale także elementy pasywne,

JUMO

które można stosować w łańcuchach pomiarowych SIL i PL.
Oznaczone są one jako "SIL qualified" i "PL qualified". Konfiguracja komponentów, która została specjalnie dostosowana
do procesu, jest bardzo ważna dla niezawodnego działania
w zakładzie klienta. Utworzony został specjalny zespół

SIL

SAFETY

PL

P E R F O R M A NC E

ekspertów JUMO Safety Performance, aby pomóc użytkownikom we wszystkich kwestiach dotyczących SIL i PL.

JUMO safetyM STB/STW - ogranicznik/monitor temperatury
bezpieczeństwa (również w wykonaniu Ex)
Bezpieczeństwo funkcjonalne skupia się przede wszystkim

funkcjonalne i umożliwia łatwe wdrożenie kompaktowego

na ocenie łańcucha bezpieczeństwa, Składa się on

rozwiązania bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie nadaje się

zazwyczaj z jednostki sterującej, urządzenia wykonawczego

szczególnie dobrze do mniejszych zastosowań, takich jak

i czujnika. Rozwiązania związane z bezpieczeństwem są

maszyny specjalistyczne lub indywidualne zastosowania

zazwyczaj tworzone poprzez programowalny sterownik

o małej liczbie sygnałów. Różne sondy temperaturowe

bezpieczeństwa. Jednakże wymagane są tutaj złożone ap-

mogą być bezpośrednio podłączane do JUMO safetyM

likacje programistyczne, a wejścia i wyjścia są sprzężone

bez przetworników. Inne wielkości pomiarowe, takie jak

z typami kart i funkcjami wielokanałowymi. Niedogodnością

ciśnienie, poziom lub przepływ mogą być mierzone za

jest fakt, że każdy wniosek musi być obliczony i oceniony

pomocą standardowego wejścia sygnałowego. Kolejną

oddzielnie zgodnie z SIL. JUMO safetyM STB/STW jest

zaletą aplikacji JUMO Safety Performance jest możliwość

atrakcyjną alternatywą dla programowalnego sterownika

zastosowania

logicznego bezpieczeństwa. Ten ogranicznik i monitor

rozwiązania dla obszaru chronionego przed wybuchem

bezpieczeństwa

zgodnie z dyrektywą ATEX (patrz rysunek na stronie 7).

jest wyposażony w 3 różne wyjścia

skonfigurowanego

kompaktowego

JUMO Safety Performance
Rozwiązania kompaktowe

Elektronika Czujniki Kursy szkoleniowe

Klasyfikacja SIL dla rozwiązania kompaktowego
Bazując na wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie
technologii

pomiaru

temperatury

i

sterowników

JUMO GmbH & Co. KG
Moritz-Juchheim-Straße 1
36039 Fulda, Germany

Tel.: +49 661 6003-0
Fax: +49 661 6003-500

E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

bezpieczeństwa, JUMO opracowało kompaktowe, związane
z bezpieczeństwem rozwiązanie do pomiaru temperatury,
które nie wymaga dalszej weryfikacji lub obliczeń. W tym
przypadku sterownik bezpieczeństwa JUMO safetyM jest
połączony z termometrami oporowymi lub termoparami
JUMO. Deklaracja producenta wydana przez JUMO ustanawia
certyfikowane kompaktowe rozwiązanie zgodne z SIL 3 i PL.
Kompaktowe rozwiązania w zakresie pomiaru ciśnienia,
poziomu i przepływu mogą być certyfikowane do SIL 2 i PL d
w zależności od stosowanej technologii czujników i rodzaju
urządzeń wykonawczych. Wyliczeń dokonuje użytkownik.
Zespół ekspertów JUMO Safety Performance wspiera
go natomiast w tym zakresie - kwestiach dotyczących
zgodności z określonymi dyrektywami.

Kommanditgesellschaft, Sitz: 36039 Fulda, Amtsgericht Fulda, HRA 302 · USt.-Id.-Nr. DE 112411234; Persönlich haftende Gesellschafterin: M. K. JUCHHEIM GmbH, Sitz: 36039 Fulda,
Amtsgericht Fulda, HRB 17; Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Bernhard Juchheim, Dipl.-Kfm. Michael Juchheim

Twoje korzyści w skrócie:


Możliwość certyfikowanej ochrony łańcucha



pomiarowego aż do SIL 3 i PL e.


Najwyższy stopień elastyczności przy konfiguracji

Certyfikowany łańcuch pomiarowy, indywidualnie
dostosowywany do wymagań procesu.



Obliczanie SIL nie jest już wymagane, gdy ogranicznik/

komponentów SIL dzięki obszernemu asortymentowi.

monitor bezpieczeństwa JUMO safetyM jest stosowany



Bezpieczna kontrola i wyłączanie układów.

w połączeniu z czujnikami temperatury JUMO.



Wybieralne funkcje bezpieczeństwa (np. funkcja



z ochroną przeciwwybuchową zgodnie z dyrektywą ATEX

ogranicznika lub monitora zgodnie z DIN 14597).


w różnych wariantach ochrony przed zapłonem, takich

Odpowiedni dla różnych wielkości mierzonych, takich

jak [Ex i] i [Ex e].

jak temperatura, ciśnienie, poziom i przepływ.


Różnorodny, niezależny od producenta wybór
technologii czujników i elementów wykonawczych.

Dostępne również jako kompaktowe rozwiązanie



Indywidualna ocena łańcucha bezpieczeństwa
przez doświadczony zespół ekspertów JUMO Safety
Performance.
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Bezpieczne wyłączanie (aż do SIL 3)
Certyfikowany kompaktowy system do pomiaru temperatury
JUMO GmbH & Co. KG
Moritz-Juchheim-Straße 1
36039 Fulda, Germany

Tel.: +49 661 6003-0
Fax: +49 661 6003-500

E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

Kommanditgesellschaft, Sitz: 36039 Fulda, Amtsgericht Fulda, HRA 302 · USt.-Id.-Nr. DE 112411234; Persönlich haftende Gesellschafterin: M. K. JUCHHEIM GmbH, Sitz: 36039 Fulda,
Amtsgericht Fulda, HRB 17; Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Bernhard Juchheim, Dipl.-Kfm. Michael Juchheim

Termopary / termometry
oporowe JUMO

JUMO safetyM STB/STW

Deklaracja producenta

Typ 701150

Kompaktowy system do pomiaru temperatury
JUMO dTRANS T07 B SIL

Wzmacniacz izolacyjny zasilający i wejściowy

Typ 707081

Typ 707530

JUMO safetyM STB/STW

Termopary / termometry
oporowe JUMO

Typ 701150

Kompaktowy system do pomiaru ciśnienia*

JUMO dTRANS p20

JUMO safetyM STB/STW

Typ 403025

Typ 701150

Kompaktowy system do pomiaru ciśnienia
Wzmacniacz izolacyjny zasilający i wejściowy
Typ 707530

JUMO dTRANS p20
Typ 403025

JUMO safetyM STB/STW
Typ 701150

Kompaktowy system do pomiaru przepływu*

JUMO flowTRANS MAG S01
Typ 406012

JUMO safetyM STB/STW
Typ 701150

JUMO Safety Performance
Rozwiązania kompaktowe

Elektronika Czujniki Kursy szkoleniowe

Bezpieczne wyłączanie (aż do SIL 3)
w wersji ATEX (typ ochrony przed zapłonem [Ex ia] i [Ex e])
Certyfikowany kompaktowy system do pomiaru temperatury
JUMO GmbH & Co. KG
Moritz-Juchheim-Straße 1
36039 Fulda, Germany

JUMO safetyM STB/STW Ex,
[Ex ia]

Termopary / termometry
oporowe JUMO

Tel.: +49 661 6003-0
Fax: +49 661 6003-500

E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

Kommanditgesellschaft, Sitz: 36039 Fulda, Amtsgericht Fulda, HRA 302 · USt.-Id.-Nr. DE 112411234; Persönlich haftende Gesellschafterin: M. K. JUCHHEIM GmbH, Sitz: 36039 Fulda,
Amtsgericht Fulda, HRB 17; Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Bernhard Juchheim, Dipl.-Kfm. Michael Juchheim

Deklaracja producenta

Typ 701155

Certyfikowany kompaktowy system do pomiaru temperatury
JUMO GmbH & Co. KG
Moritz-Juchheim-Straße 1
36039 Fulda, Germany

JUMO safetyM STB/STW Ex,
[Ex e]

Termopary / termometry
oporowe JUMO

Tel.: +49 661 6003-0
Fax: +49 661 6003-500

E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

Kommanditgesellschaft, Sitz: 36039 Fulda, Amtsgericht Fulda, HRA 302 · USt.-Id.-Nr. DE 112411234; Persönlich haftende Gesellschafterin: M. K. JUCHHEIM GmbH, Sitz: 36039 Fulda,
Amtsgericht Fulda, HRB 17; Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Bernhard Juchheim, Dipl.-Kfm. Michael Juchheim

Deklaracja producenta

Typ 701155

Kompaktowy system do pomiaru temperatury
JUMO dTRANS T07 B Ex SIL

Wzmacniacz izolacyjny zasilający i wejściowy

Typ 707086

Typ 707530

JUMO safetyM STB/STW

Termopary / termometry
oporowe JUMO

Typ 701150

Kompaktowy system do pomiaru ciśnienia
Wzmacniacz izolacyjny zasilający i wejściowy
Typ 707530

JUMO dTRANS p20
Typ 403025

JUMO safetyM STB/STW
Typ 701150

Kompaktowy system do pomiaru przepływu*

JUMO flowTRANS MAG S01
Typ 406012

JUMO safetyM STB/STW Ex,
[Ex ia]
Typ 701155

Ogólny komentarz do prezentowanych rozwiązań kompaktowych związanych z bezpieczeństwem na stronach 6 i 7:
 JUMO safetyM STB/STW posiada sygnał wyjściowy do sterowania podłączonymi systemami urządzeń wykonawczych bezpieczeństwa.
 Dodatkowy sygnał wyjściowy odpowiedni do wizualizacji, sterowania i dokumentacji.

* Wymagane jest oddzielne dodatkowe zasilanie .
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Zawsze o krok do przodu
JUMO Safety Performance

JUMO Safety Performance
Rozwiązania kompaktowe

Elektronika

Czujniki Kursy szkoleniowe

JUMO safetyM STB / STW oraz STB / STW Ex
Ogranicznik i monitor temperatury bezpieczeństwa


Monitorowanie źródła zapłonu zgodnie z EN 50495 SIL 2
oraz EN 13463 IPL 2



Typ zabezpieczenia przed zapłonem [Ex ia] z wejściami
iskrobezpiecznymi lub [Ex e] dla zwiększonego bezpieczeństwa



Struktura 1oo2D zapewniająca wysoki stopień niezawodności
procesu



Dopuszczenia DIN EN 14597, SIL 3, PL e, GL, PED



Wyświetlacz LCD



Uniwersalne wejście dla różnego rodzaju
sygnałów pomiarowych

Wejścia analogowe
Rezystancyjne czujniki temperatury: Pt100 , Pt1000
Termopary: Fe-CuNi "L", Fe-CuNi "J", Cu-CuNi "U", Cu-CuNi "T", NiCr-Ni "K", NiCrSi-NiSi "N", Pt10Rh-Pt "S",
Pt13Rh-Pt "R", Pt30Rh-Pt6Rh "B", W3Re-W25Re "D".
Prąd: 4...20 mA
Wejścia analogowe: konfigurowane przez użytkownika

Wyjście analogowe
Prąd: 4...20 mA, 0...20 mA
Napięcie: 2...10 V, 0...10 V.
Wyjście analogowe: może być wykorzystywane jako wyjście wartości rzeczywistej dla wartości mierzonej, wartości zmierzonej 1,
wartości zmierzonej 2, różnicy pomiędzy wartością zmierzoną 1 a wartością zmierzoną 2.

Wejście cyfrowe
Podłączenie: jeden styk bezpotencjałowy - do odblokowania, blokady klawiatury, blokady poziomu

Wyjścia przekaźnikowe
Wyjście przekaźnikowe KV - może być używane jako alarm wstępny.
Wyjście przekaźnikowe - alarm wartości granicznej ogranicznika temperatury

Napięcie zasilania
AC/DC 20...30 V, 48...63 Hz, AC 110...240 V +10 %/-15 %, 48...63 Hz

Dopuszczenia
ATEX, IECEx, SIL, PL

Więcej informacji: karta katalogowa 701150, 701155
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JUMO dTRANS T06
Wielofunkcyjny czteroprzewodowy przetwornik do montażu na szynie


Prosty montaż na szynie DIN z wyjmowanymi zaciskami przyłączeniowymi



Uniwersalne wejście dla czujników



Kompleksowa diagnostyka własna i sensoryczna



Najwyższy stopień dokładności i długotrwała stabilność pomiaru



Inteligentne funkcje dodatkowe, takie jak wskaźnik wartości maksymalnej i licznik serwisowy



SIL 2 lub SIL 3 zgodnie z IEC 61508-1/2/3:2010



Łatwa w użyciu konfiguracja za pomocą klawiszy i wyświetlacza lub interfejsu USB.



Wyższa jakość i wydajność procesu



Increased plant safety and reliability

Wejścia analogowe
Rezystancyjne czujniki temperatury:
Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000, Cu50, Cu100, obwód dwu-/trzy-/czteroprzewodowy.
Termopary:
L, J, U, T, K, E, N, S, R, B, C, A1, D, L, Chromel®-Alumel®, PLII

Wyjście analogowe
Prąd: 0(4)...20 mA (odwracalny)
Napięcie: 0(2)...10 V (odwracalne)

Instalacja
Szyna montażowa lub szyna DIN 35 × 7,5 mm

Dokładność
± 0.05 %

Napięcie zasilania
AC 110...240 V, DC 24 V

Funkcje
 Uniwersalne wejście dla dużej liczby czujników i standardowych sygnałów

 Intuicyjna obsługa i konfiguracja w urządzeniu lub poprzez interfejs USB z programem Setup
 Interfejs RS485 (Modbus RTU) i wyjście przekaźnikowe monitora wartości granicznej (opcja)

 Inteligentne funkcje dodatkowe, takie jak wskaźnik wartości min./max., licznik godzin pracy i symulacja wyjścia.
 SIL 2 lub SIL 3 zgodnie z DIN EN 61508 i PL c lub PL d wg ISO 13849 (opcja)
 Przetwornik dla rezystancyjnych czujników temperatury
 Linearyzacja dostosowana do potrzeb klienta
 Separacja galwaniczna sygnałów

 Licznik roboczogodzin serwisowych i eksploatacyjnych

 Schemat połączeń możliwy do odzyskania na wyświetlaczu

Więcej informacji: karta katalogowa 707071

JUMO Safety Performance
Rozwiązania kompaktowe

Elektronika

Czujniki Kursy szkoleniowe

JUMO dTRANS T07
Dwukanałowy przetwornik temperatury


Wysoki stopień dokładności - do 0,1 K z czujnikiem Pt100



Protokół HART® 7



SIL 2/3 - sprzęt/oprogramowanie - wg normy IEC 61 508:2010



Niezawodny pomiar dzięki monitorowaniu czujników i wykrywaniu
błędów sprzętowych urządzeń.

Wejścia analogowe
2 wejścia dla czujników
Rezystancyjne czujniki temperatury:
Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Cu50, Cu100, obwód dwu-/trzy-/czteroprzewodowy.
lub
Termopary:
A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U

Wyjście analogowe
Prąd: 4...20 mA

Instalacja
W głowicy typu B,
na szynie montażowej lub szynie DIN 35 × 7,5 mm

Dokładność
± 0.05 %

Napięcie zasilania
DC 12...32 V

Funkcje
 Dwa uniwersalne wejścia pomiarowe (czujniki rezystancyjne, termopary, Ω, mV)
 Wyjście 4...20 mA (jednokanałowe, zasilane w pętli)

 Dwie wersje obudowy (dla głowicy typu B lub na szynę DIN)
 Opcjonalny wyświetlacz dla wersji typu B

Dopuszczenia
 ATEX, IECEx, cULus, Hart®

Więcej informacji: karta katalogowa 707080
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Wzmacniacz izolacyjny zasilający i wejściowy Ex-i



Do pracy z przetwornikami iskrobezpiecznymi [Ex i]
oraz źródłami prądowymi zainstalowanymi w strefach Ex



Kompatybilność z HART®



Dopuszczenie SIL 2



Uniwersalny zasilacz

Wejście
0(4)...20 mA
Tryb pracy wzmacniacza izolacyjnego zasilania lub wzmacniacza izolacyjnego wejścia

Wyjście
0(4)...20 mA
0(1)...5 V

Montaż
Na szynie montażowej lub szynie DIN 35 × 7,5 mm

Dokładność
± 0.05 % (standardowo)

Napięcie zasilania
AC/DC 24...230 V

Funkcje
 Kompatybilność z HART®

 Aktywne lub pasywne wyjście prądowe

 Dioda LED sygnalizująca stan zasilania
 Uniwersalny zasilacz

Więcej informacji: karta katalogowa 707530

JUMO Safety Performance
Rozwiązania kompaktowe

Elektronika

Czujniki Kursy szkoleniowe

JUMO exTHERM-AT
Termostat do nabudowy - dla stref zagrożonych wybuchem


Może być stosowany bezpośrednio w strefach 1 i 2 lub 21 i 22.



Obciążalność zestyku standardowo 16 A, opcjonalnie 25 A



Dopuszczalna temperatura otoczenia: -60 do +70 °C



Osłona termiczna dla strefy 0 dostępna jako wyposażenie
dodatkowe



Termostat pojedynczy lub podwójny



Dopuszczenia ATEX, IECEx i SIL 2
JUMO

SIL

SAFETY

PL

P E R F O R M A N CE

Cechy


Termostat pojedynczy lub podwójny

Warianty
 Monitor temperatury (TW)

 Ogranicznik temperatury (TB)

 Monitor temperatury bezpieczeństwa (STW)
 Ogranicznik temperatury (STB)

Element przełączający
Termostat do montażu panelowego, ognioszczelny, zabudowany

Obciążalność zestyków
16 A, 230 V, opcjonalnie 25 A, 230 V

Maksymalny zakres regulacji/wartości granicznej
500 °C

Dopuszczenia
ATEX, RTN, EAC, DIN, IECEx

Więcej informacji: karta katalogowa 605055
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Bezpieczne pomiary

Czujniki JUMO Safety Performance

JUMO Safety Performance
Rozwiązania kompaktowe Elektronika

Czujniki

Kursy szkoleniowe

Termopary
i rezystancyjne czujniki temperatury


Ponad 40 różnych sond temperatury z dopuszczeniem SIL i PL



Rezystancyjne czujniki temperatury i termopary w wykonaniu
głowicowym lub kablowym



Dopuszczenia ATEX i IECEx

Termopary
 Dla temperatur do 1500 °C
 Jako termoelement pojedynczy lub podwójny
 Termopary J, L, K, S, B*

Rezystancyjne czujniki temperatury
 Dla temperatur do 700 °C
 Pt100, Pt500, Pt1000
 Jako pojedynczy, podwójny lub potrójny rezystancyjny czujnik temperatury

Przyłącze procesowe
 Gwint, kołnierz, złącze zaciskowe, higieniczne przyłącza procesowe

Więcej informacji: patrz karta katalogowa

Termopary dla typów:
901006, 901020, 901030, 901050, 901110, 901120, 901150, 901190, 901210, 901220, 901230, 901240, 901250, 901350, 901820, 901821

Rezystancyjne czujniki temperatury dla typów:
902006, 902020, 902023, 902030, 902040, 902044, 902050, 902120, 902123, 902130, 902150, 902153, 902190, 902210, 902220, 902230,
902240, 902250, 902350, 902520, 902524, 902550, 902554, 902810, 902815, 902820, 902821, 902830

*Zgodnie z DIN 43710, DIN EN 60584 i ANSI MC96.1 lub ASTM E230
14
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JUMO dTRANS p20
Przetwornik ciśnienia


Interfejs HART®



Opcjonalna ochrona przeciwwybuchowa [Ex ia] zgodnie z ATEX



Liniowość 0.05 %



Możliwość skalowania 1:50



Prosta obsługa za pomocą pokrętła obrotowego



Obudowa ze stali nierdzewnej



Opcjonalnie wersja wysokotemperaturowa do 200 °C



Skalowanie wyświetlacza z możliwością wyboru jednostek



Wyświetlanie temperatury czujnika



Do zastosowań związanych z ciśnieniem, różnicą ciśnień i
poziomem



Wyświetlanie ciśnienia minimalnego i maksymalnego

Wejście
403025/26: 60...600 bar (wzgl.; bezwzgl.)
403022/23: 1 mbar...100 bar ciśnienia
różnicowego

Wyjście
4...20 mA dwuprzewodowy, HART®

Dokładność (liniowość)
403025/26: 0.05 %
403022/23: 0.07 %

Przyłącze procesowe
403025/26: gwint, przyłącza higieniczne, JUMO PEKA, uszczelnienia membranowe
403022/23: 2x 1/4"-18 NPT; uszczelnienia membranowe

Temperatura medium
403025/26: -40...+200 °C
403022/23: -40...+110 °C

Funkcje
 Programowalność i wysoka precyzja
 Obudowa ze stali nierdzewnej
 SIL 2, ATEX

Więcej informacji: karty katalogowe 403025/26, 403022/23

JUMO Safety Performance
Rozwiązania kompaktowe Elektronika

Czujniki

Kursy szkoleniowe

JUMO flowTRANS MAG S

Przepływomierze elektromagnetyczne


Dla przemysłu procesowego



Kompaktowa i oddzielna konstrukcja



Szerokość nominalna od DN 3 do DN 2000



Ciśnienie nominalne do PN 100



Temperatura medium do 180 °C



Dokładność pomiaru do 0,2 % zmierzonej wartości

Wejście i wyjście
Wyjście analogowe 4...20 mA; HART®
wejście cyfrowe, wyjście cyfrowe

Szerokość nominalna
DN 3...DN 2000

Dokładność
0.3 % (opcjonalnie: 0.2 %) wartości mierzonej

Przyłącze procesowe
Flansza wg DIN, ASME, JIS

Temperatura medium
Maksymalnie 180 °C

Dopuszczenia
SIL 2, ATEX, IECEx

Więcej informacji: karta katalogowa 406012
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Kursy szkoleniowe dla produktów
JUMO Safety Performance
JUMO oferuje kilka możliwości optymalnego wprowadzenia w
temat "bezpieczeństwa funkcjonalnego":


Seminaria szkoleniowe



Webinaria



Literatura techniczna

Seminarium szkoleniowe:
Bezpieczeństwo funkcjonalne w Europie w zakresie: "Poziom
Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL)" i "Poziom Niezawodności (PL)"
- kurs podstawowy
Plan szkolenia

Cele

Szkolenie stanowi wprowadzenie do tematu bezpieczeństwa

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą dysponowali

funkcjonalnego poprzez praktyczne informacje zorientowane

ogólną wiedzą na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego.

na zastosowanie podczas pracy z normami.



Tworzenie oceny ryzyka



Czym jest bezpieczeństwo funkcjonalne?



Obliczenia wsteczne



Normy, definicje, wartości



Tworzenie struktur SIL



Różnice pomiędzy SIL i PL



Sporządzanie dokumentacji



Dane techniczne producenta



Struktura systemów



Ocena ryzyka i wykorzystywane narzędzia



Struktury zabezpieczeń



Analiza łańcucha bezpieczeństwa



Klasyfikacja SIL zgodnie z normami

Wymagania



Certyfikaty i instrukcja bezpieczeństwa

Podstawowa wiedza techniczna



Aplikacje systemowe i ich różne podejścia do struktur

Grupa docelowa
Technicy, którzy chcą uzyskać wstępny przegląd wymagań w
zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego w budowie maszyn
i urządzeń.

i obliczeń


Informacje ogólne i przykłady praktycznego
zastosowania



Wymiana doświadczeń zawodowych

http://www.jumo.pl/pl_PL/
Termine/seminaria

JUMO Safety Performance
Rozwiązania kompaktowe Elektronika Czujniki

Kursy szkoleniowe

Webinarium:
Zastosowanie ograniczników i monitorów temperatury bezpieczeństwa
JUMO safetyM STB/STW
Webinarium przedstawia JUMO SafetyM STB/STW i przekazuje



Porównanie łańcuchów pomiarowych sklasyfikowanych
wg SIL z bezpiecznym sterownikiem PLC i JUMO

ważne informacje dotyczące wdrażania kompaktowych

safetyM.

sterowników bezpieczeństwa:


DIN EN 14597

Grupa docelowa



Definicja monitora i ogranicznika temperatury oraz



monitora i ogranicznika temperatury bezpieczeństwa


Overview of JUMO safetyM



Certyfikowane łańcuchy pomiarowe SIL i PL firmy JUMO



Sprzęt i oprogramowanie JUMO safetyM STB/STW

Wszystkie osoby, które wdrażają sterowniki
bezpieczeństwa

http://webinars.jumo-en.info

Literatura techniczna:
Bezpieczeństwo funkcjonalne - Poziom Nienaruszalności
Bezpieczeństwa (SIL)
Ta książka specjalistyczna ma na celu zapewnienie wsparcia
przy wdrażaniu bezpieczeństwa funkcjonalnego. Opisuje
podstawowe zasady bezpieczeństwa funkcjonalnego w

htto://literature.jumo-en.info

oparciu o reguły prawne w sposób łatwy do zrozumienia.

Informacje ogólne
Terminarz seminariów i webinariów znajduje się na stronie

Postawiliśmy sobie za cel zapewnienie najwyższej jakości

http://campus.jumo-en.info.

kursów szkoleniowych.

Chętnie dostosujemy szkolenia do Państwa wymagań.

Od tego roku oferujemy ekskluzywne webinaria online.

Seminarium możemy zorganizować w siedzibie Państwa firmy

Zazwyczaj trwają one od 1 do 2 godzin. Dają one zwięzły

lub w naszym centrum szkoleniowym w Fuldzie w Niemczech.

przegląd tematu, który jest specjalnie dla Ciebie dostosowany

Zapraszamy do kontaktu.

lub który dotyczy konkretnego zagadnienia.

JUMO organizuje seminaria "dla praktyków przez praktyków"

Państwa korzyść: nie ma konieczności ponoszenia kosztów

od ponad 20 lat: wszyscy nasi prelegenci są doświadczonymi

podróży, dzięki czemu szkolenie online jest wysoce

specjalistami, którzy posiadają dogłębną wiedzę zarówno na

efektywne.

temat swoich specjalizacji, jak i produktów JUMO.
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