
Poszukujecie niezawodnego elektronicznego 
sygnalizatora do Systemów Automatyki 
Zabezpieczeniowej – tzw. Safety Instrumented System ? 
 

Seria ONE – Elektroniczny sygnalizator ciśnienia lub temperatury z 
autodiagnostyką  jest idealnym rozwiązaniem do takich aplikacji 
 
Uprość swoje wymagania dotyczące zabezpieczeń blokadowych poprzez zastosowanie sygnalizatora 
ciśnienia lub temperatury – serii ONE 

• Niezawodny sygnał cyfrowy blokady „ON” – „OFF” 
• Montowany obiektowo, gdzie wymagane jest 

niezwłoczne działanie  blokady 
• Podnosi niezawodność poprzez proste podłączenie 

elektryczne oraz oprogramowanie 
• Do zastosowań w obwodach logicznych tzw. „2” z „3” 
  

NiezaleŜne laboratorium badawcze EXIDA zakończyło testy 
i obliczenia dotyczące poziomu niezawodności (Failure  
Modes , Effects and Diagnostic Analisis – w skrócie 
FMEDA) elektronicznego sygnalizatora – seria ONE. Raport 
jest dostępny dla inŜynierów projektujących systemy 
automatyki zabezpieczeniowej (Safety  Instrumented  
Systems  SIS). Zawiera on dane testowe oraz obliczenia 
poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa  (Safety  
Integrity  Level  –SIL) systemów zawierających w obwodach 
sygnalizator – seria ONE. Raport poziomu niezawodności zawiera: 
 
   
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                        

SIL              Poziom nienaruszalności   
                    bezpieczeństwa – dla pojedynczej    
                   aplikacji Serii ONE 
 
PFD avg        Średnie prawdopodobieństwo   
                    niezadziałania zabezpieczenia  
                    gdy zadziałanie będzie wymagane 
 
SFF             współczynnik poziomu niezadziałania 
 
FIT               Współczynnik niezadziałania w czasie 
 
HFT             Tolerancje uszkodzenia urządzenia 

● Współczynnik poziomu niezadziałania 
60%<SFF <90% dla serii ONE kwalifikuje 
sygnalizator do SIL 1 w zastosowaniach dla 
pojedynczego urządzenia – sygnalizator  
ciśnienia lub temperatury 
 
● Oszacowany czas Ŝywotności technicznej serii 
ONE określono na 50 lat . 
 
● Dane te naleŜy uwzględniać w połączeniu z 
innymi urządzeniami, w przypadku określania 
poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) 

Seria ONE oparta na mikroprocesorze oraz systemie 
logicznym jest sklasyfikowana jako urządzenie typu B. 

Jest urządzeniem o przewidywalnym działaniu w 
przypadku uszkodzenia – otwarty styk . Jest to 

inteligentny czujnik typu „smart” z ciągłą (co 20ms) 
autodiagnostyką całego urządzenia. Przetwarza wielkość 

ciśnienia lub temperatury na sygnał dyskretny oraz 
analogowy 4-20mA. 

Seria ONE jako inteligentne urz ądzenie, znakomicie 
dopasowuje si ę do systemów automatyki 

zabezpieczeniowej SIS 
 

W przypadku pyta ń prosz ę o kontakt 
z najbli Ŝszym dystrybutorem: 
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EXIDA – jest jednym z czołowych laboratoriów specjalizującym się w badaniach i określaniu 
poziomu niezawodności urządzeń aparatury obiektowej oraz systemów.  
Elektroniczny sygnalizator serii ONE jest inteligentnym urządzeniem z autodiagnostyką Typu B . 
Określony współczynnik niezawodności zawiera się w przedziale 60%< SFF<90% , co nadaje 
klasyfikacje do SIL 1.  Czas Ŝywotności technicznej został określony na 50 lat .  Seria ONE 
przetwarza wartość ciśnienia, róŜnicy ciśnień lub temperatury na sygnał dyskretny.  Klasyfikacja 
sygnalizatora jako Typ B została dokonana z międzynarodowym standardem IEC 61508. 

• FMDEA Failure Modes , Effects  and Diagnostic Analisis : raport podsumowuje analizę 
poziomu niezawodności serii ONE – jako urządzenia. Jest zasadniczym krokiem w 
kierunku uzyskania certyfikatów funkcjonalności obwodów wg IEC61508, których mają 
zastosowania sygnalizatory serii ONE. Raport podaje precyzyjnie współczynnik poziomu 
niezadziałania tak w odniesieniu do elementów mechanicznych jak i elektronicznych 
urządzenia. 

• IEC 61508 – Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna określająca standardy poziomu 
ryzyka układów zabezpieczeń 

• SFF – współczynnik podsumowujący poziom niezadziałania 
• Typ B urz ądzenia  – seria ONE jest złoŜonym aparatem wykorzystującym mikroprocesor 

oraz programowalny system logiczny zgodnie z IEC 61508 
• SIL 1 – Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa określa pewność działania 

zabezpieczenia. Seria ONE jako pojedyncze urządzenie moŜe być stosowana w 
obwodach o kwalifikacji do SIL 1 

 
United Electric Controls - ISO 9001 - jest jednym z czołowych producentów  
sygnalizatorów progowych elektromechanicznych jak i elektronicznych.  
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