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Po pierwsze bezpieczeństwo  
Mniejsze ryzyko 
i większa niezawodność 
zbudowane na doświadczeniu 
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Praca instalacji przetwórczych zawsze wiąże się 
z ryzykiem awarii, która niesie ze sobą zagrożenia 
dla zdrowia i życia ludzi, czystości środowiska 
naturalnego i strat w majątku trwałym zakładu. 
Ryzyka tego nie sposób całkowicie wyeliminować, 
ale można je znacząco ograniczyć. Twoim celem jest 
dbanie o bezpieczeństwo ludzi, środowiska, majątku 
trwałego oraz reputację firmy. Od czego powinieneś 
zacząć?

Fundament bezpieczeństwa  W przemyśle przetwórczym 
coraz większą wagę przywiązuje się do międzynarodowych 
norm oceny ryzyka i wdrażania przyrządowych systemów 
bezpieczeństwa SIS, takich jak PN-EN 61511 (w Unii 
Europejskiej) oraz ANSI/ISA 84 (w Stanach Zjednoczonych). 
Jednak obniżanie ryzyka awarii instalacji produkcyjnej 
nie zależy tylko od korzystania z tych systemów. 
Fundamentem bezpieczeństwa w przemyśle przetwórczym 
są zawsze niezawodne pomiary parametrów 
technologicznych. 

Nasz wspólny cel  We wszystkim, co robimy, zawsze 
stawiamy na bezpieczeństwo. Nieustannie dążymy do tego, 
aby dzięki naszemu doświadczeniu pomagać Państwu 
w podwyższaniu bezpieczeństwa procesów przetwórczych. 
Możecie polegać na naszych pracownikach oraz ich 
eksperckiej wiedzy, gromadzonej od ponad 60 lat. 
Oni zawsze uwzględniają Państwa wymagania i potrzebę 
poprawy bezpieczeństwa.

Nasz zespół
• Każdy pracownik Endress+Hauser bierze 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych produktów.
• Specjaliści Endress+Hauser ds. branż przemysłu dbają 

o to, aby nasze produkty uwzględniały wszelkie 
wymagania odnośnie bezpieczeństwa w danej branży.

• Certyfikowani inżynierowie Endress+Hauser ds. 
bezpieczeństwa odpowiadają za rozwój wiedzy na jego 
temat w naszej organizacji. Aktywnie działają również 
w międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych, 
aby rozwijać normy bezpieczeństwa we właściwy sposób.

Doświadczenie
•  250 certyfikowanych linii produktowych, które spełniają 

wszystkie niezbędne wymogi bezpieczeństwa.
•  Ponad 10 milionów urządzeń pracujących na całym 

świecie w systemach służących bezpieczeństwu.

Po pierwsze bezpieczeństwo
Niezawodne pomiary to podstawa bezpieczeństwa w przemyśle przetwórczym
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„Każde nowe urządzenie opiera 
się na bezpiecznym projekcie 
i szczegółowych badaniach 
prototypu. Korzystamy 
z 60-letniego doświadczenia 
w projektowaniu, zdobytego 
we współpracy z Klientami 
i organizacjami przemysłowymi.”

Bezpieczny projekt i produkcja: 

• Wszystkie nasze procesy są certyfikowane. 
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem 
jest oparte na normach ISO i IEC oraz podlega 
regularnym audytom niezależnych instytucji, 
m.in. TÜV, EXIDA, SQS, DEKRA.

• W naszej firmie obowiązują standardy 
zmniejszające ryzyko już na etapie projektowania 
i produkcji.

• Drobiazgowe symulacje w fazie projektu 
zmniejszają ryzyko występowania m.in. błędów 
systematycznych w produkcie końcowym.

• Rygorystyczne próby wytrzymałościowe 
wyznaczają bezpieczne zakresy robocze naszych 
produktów.

• Unikatowa spójność mechaniczna wyróżnia nasze 
produkty dzięki innowacyjnym sposobom spawania 
i uszczelniania.

• Próby odpornościowe wykonywane 
w rzeczywistych warunkach przemysłowych 
zapewniają niezawodność i wysoką jakość.

Więcej informacji:
www.pl.endress.com
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Substancje palne i toksyczne, woda kotłowa, para 
przegrzana i instalacje wysokociśnieniowe powodują 
wiele zagrożeń dla ludzi i środowiska. Od czasu do czasu 
boleśnie przekonujemy się, że stuprocentowe 
bezpieczeństwo nie istnieje. Wypadki, takie jak 
katastrofa w Bhopalu w Indiach (1984), wyciek 
substancji toksycznych w Seveso we Włoszech (1976), 
czy uwolnienie węglowodorów, powodujące wybuchy lub 
silne zanieczyszczenie, np. pożar w rafinerii Buncefield 

(2005) lub na platformie wiertniczej Deepwater Horizon 
(2010), konsekwentnie pokazują, jak ważne jest 
poprawne zarządzanie bezpieczeństwem. Dlatego warto 
zastanowić się, jak obniżyć do poziomu akceptowalnego 
ryzyko katastrofy przemysłowej i zwiększyć 
niezawodność instalacji, lepiej chroniąc zdrowie i życie 
ludzi, czystość środowiska naturalnego i majątek trwały 
przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym, 
energetyce i w branży rafineryjno-gazowej
Obniż ryzyko do poziomu akceptowalnego wspólnie z Endress+Hauser



Bezpieczeństwo funkcjonalne

• PN-EN 61508 – bezpieczeństwo funkcjonalne  
elektrycznych/elektronicznych/ 
programowalnych systemów elektronicznych 
związanych z bezpieczeństwem: w tej normie 
ujęto zasady projektowania sprzętu 
oraz oprogramowania urządzeń i systemów 
związanych z bezpieczeństwem.

• PN-EN 61511– bezpieczeństwo funkcjonalne 
– przyrządowe systemy bezpieczeństwa 
dla sektora przemysłu przetwórczego: w tej 
normie opisano najlepsze praktyki projektowania 
systemów SIS (Safety Instrumented Systems) 
podnoszących bezpieczeństwo na instalacjach 
przemysłowych.

Ochrona przeciwwybuchowa

• ATEX, NEC® i lECEx: w inżynierii elektrycznej strefę 
zagrożenia wybuchem definiuje się jako miejsce,  
w którym występują stężenia palnych gazów, par 
lub pyłów. Urządzenia elektryczne, które mają być 
zainstalowane w takiej strefie, muszą być 
w odpowiedni sposób projektowane, badane 
i certyfikowane. Cel tych działań to udzielenie 
gwarancji, że one nie spowodują wybuchu 
z powodu powstania łuku elektrycznego lub zbyt 
wysokiej temperatury ich korpusów.
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Fundament bezpieczeństwa  Do kontroli i monitorowania 
procesów przetwórczych stosujemy technikę pomiarową. 
W założeniu przyrządy, stosowane w strefach zagrożonych 
wybuchem, nie mogą powodować powstawania iskier 
ani posiadać gorących powierzchni. Czynniki te mogłyby 
spowodować zapłon cieczy palnej i/lub wybuch. 
Szczegółowe wymagania w tym zakresie opisano 
dyrektywach dotyczących ochrony przeciwwybuchowej.

Technika pomiarowa służy również do śledzenia tych 
parametrów procesu przetwórczego, które mają 
bezpośredni wpływ na możliwość powstania katastrofy 
przemysłowej, np. temperatura reakcji chemicznej 
lub poziom maksymalny w zbiorniku grożący przelaniem. 
Przyrządy pomiarowe stanowią fundament systemu 
bezpieczeństwa, który przejmuje odpowiedzialność za 
ograniczenie ryzyka awarii. To zagadnienie znane jest jako 
bezpieczeństwo funkcjonalne.

Ochrona przeciwwybuchowa  Istnieje kilka sposobów 
ochrony przeciwwybuchowej. W przemyśle chemicznym 
najczęściej stosowaną metodą jest iskrobezpieczeństwo 

(Ex ia). Polega ona na tym, że energia magazynowana  
w obwodzie elektrycznym danego urządzenia jest 
wystarczająco niska, aby nie wywołać wybuchu. Zaletą tej 
metody jest mniejszy koszt podłączenia elektrycznego 
- nie trzeba używać sztywnych przepustów kablowych. 
W branży rafineryjno-gazowej często wykorzystuje się 
cechę ognioszczelności (Ex d), która gwarantuje, że 
ewentualny płomień wewnątrz obudowy przyrządu 
nie wydostanie się na zewnątrz i nie wywoła zapłonu 
łatwopalnej cieczy lub gazu.

Bezpieczeństwo funkcjonalne  Aby zapobiegać 
wypadkom, należy stosować kilka warstw zabezpieczeń. 
Oprócz podstawowych obwodów regulacji i sterowania 
automatycznego, które służą poprawie bezpieczeństwa, 
zaleca się użycie osobnych obwodów, tzw. przyrządowych 
systemów bezpieczeństwa (ang. Safety Instrumented 
Systems, SIS), które zmniejszają prawdopodobieństwo 
awarii co najmniej 100-krotnie. W razie pojawienia się 
takiego ryzyka ich zadaniem jest doprowadzić do stanu 
bezpiecznego poprzez wykonanie funkcji bezpieczeństwa. 
Każdy system SIS składa się z czujników, układów 
logicznych i elementów wykonawczych.

Zabezpieczenie zbiornika przed przelaniem, 
API2350  Amerykański Instytut Naftowy (API) wydał 
zalecenia odnośnie ochrony przed przelaniem zbiorników 
magazynowych w branży rafineryjno-gazowej. 
Uwzględniają one różne rodzaje zbiorników , wyjaśniają 
różnice między ręcznym (MOPS) a automatycznym (AOPS) 
systemem ochrony, a także wymagania stawiane im obu.

 Więcej informacji:
www.pl.endress.com/sil
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Każdy element systemu sterowania procesem przetwórczym powinien być niezawodny i wpływać na ogólne 
bezpieczeństwo zakładu. Podstawą dodatkowej poprawy tego ostatniego są godne zaufania pomiary tych 
parametrów procesu, które warunkują wzrost ryzyka powstania awarii i jej negatywnych skutków oddziałujących 
na ludzi, środowisko naturalne i majątek trwały zakładu. Aparatura kontrolno-pomiarowa Endress+Hauser, zawsze 
najwyższej jakości i niezawodności, jest atestowana do pracy w obwodach SIS służących poprawie bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Bezpieczeństwo to wybór, a nie przypadek   
Rozwiązanie właściwie dopasowane do danej 
aplikacji najłatwiej znaleźć wówczas, gdy jest do 
dyspozycji szeroki wybór aparatury o bardzo 
dobrej jakości i niezawodności, a dostawca 
dysponuje doświadczeniem w jej stosowaniu. 
Doradcy techniczni i inżynierowie sprzedaży 
Endress+Hauser służą ekspercką pomocą 
w wyborze rozwiązania, spełniającego Państwa 
indywidualne wymagania. Komplet odpowiedzi 
na poniższe pytania ułatwi ten wybór.

• Jakie jest zadanie pomiarowe, temperatura 
i ciśnienie procesowe? Jakie są średnice rur, 
prędkość przepływu, wymiary zbiornika, 
oczekiwana dokładność pomiaru, materiały 
odporne chemicznie i na ścieranie? Czy pomiar 
będzie realizowany w strefie zagrożenia 
wybuchem?

• W jakim celu użyjesz nowego pomiaru? Będzie 
on służył w procesie regulacji i sterowania czy 
zostanie użyty w przyrządowym systemie 
bezpieczeństwa SIS/ESD? Zamierzasz 
zabezpieczyć pompy przed suchobiegiem, 
sprężarkę przed zbyt wysokim lub niskim 
ciśnieniem, zapobiec przelaniu zbiorników, 
zbyt dużym prędkościom przepływu, czy też 
kontrolować temperaturę?

Applicator Jest to internetowe narzędzie 
Endress+Hauser do wyboru rozwiązania 
właściwego dla zdefiniowanej aplikacji 
pomiarowej, które usprawnia codzienną pracę. 
Wprowadź cechy procesu i Twoje wymagania, 
a Applicator zaproponuje listę urządzeń 
pomiarowych, które rozwiązują zadanie. 

Bezpłatny dostęp online:
www.pl.endress.com/applicator

Zbuduj fundamenty 
pod niezawodność:

• Skorzystaj z pomocy w zakresie wyboru 
właściwego rozwiązania pomiarowego

• Użyj urządzeń o niezawodności 
udokumentowanej atestami
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Urządzenia kontrolno-pomiarowe Endress+Hauser z atestem SIL2 i SIL3

Sygnalizacja poziomu Ciągły pomiar poziomu Pomiar ciśnienia Pomiar przepływu

Analiza cieczy Komponenty systemów

Pomiar temperatury
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1   hermetyczny przepust gazoszczelny wiązki sygnału HF
 2   wypełnienie czystą ceramiką tlenkową
 3   wysokotemperaturowe uszczelnienie grafitowe

Bezpieczeństwo wynikające z konstrukcji 
przyrządu  Niezawodność powinna mieć oparcie 
w przemyślanej i poddanej szczegółowym testom 
wytrzymałościowym konstrukcji przyrządu pomiarowego. 
Jest bowiem jego zadaniem często radzić sobie z dużymi 
drganiami, przeciążeniami ciśnieniowymi, szokami 
temperaturowymi, czynnikami agresywnymi chemicznie 
itd. Poniżej znajdą Państwo dwa przykłady tego, w jaki 
sposób na etapie projektowania i produkcji przyrządów 
Endress+Hauser podnosimy ich niezawodność.

Przepust gazoszczelny  Większość urządzeń pomiarowych 
korzysta z czujników, które są wprowadzane do procesu 
i znajdują się pod jego wpływem. Mimo zapewnienia 
wysokiej szczelności konstrukcji, erozja lub korozja mogą 
w miarę upływu czasu powodować nieprzewidziane usterki. 
Poddawany fabrycznej próbie ciśnieniowej 
przeciwtoksyczny przepust gazoszczelny, stosowany 
seryjnie m.in. w radarach falowodowych Levelflex FMP54, 
uniemożliwia dyfuzję szkodliwych i niebezpiecznych 
substancji przez przyrząd pomiarowy do jego otoczenia.

Usterki, które można przewidzieć  Przepływomierze 
Promass ogą być wyposażone we wtórne osłony ciśnieniowe 
czujników. W razie rozszczelnienia sensora chronią one 
otoczenie przed skutkami wydostania się z instalacji 
niebezpiecznego gazu, cieczy lub pary pod wysokim 
ciśnieniem. Do sygnalizacji tej usterki lub wręcz do ciągłego 
przedmuchu wnętrza wspomnianej osłony, aby usunąć 
niebezpieczną substancję, istnieje możliwość użycia 
przyłącza z ciśnieniowym zaworem zwrotnym.

Odporność na drgania  Odporność na drgania o wartości 
2 lub 3 g to cecha typowych czujników temperatury. 
Unikatowo cienki czujnik Pt100 StrongSens, wbudowany 
w ceramiczny substrat, wytrzymuje przeciążenia  
o przyspieszeniu do 60 g, mierząc stabilnie i powtarzalnie 
temperaturę w zakresie -50...500 °C.

 
Radar falowodowy Levelflex FMP54 – jedyny, tak 
niezawodny przetwornik poziomu, sprawdzony 
m.in. w walczaku kotła energetycznego 

 
Przetwornik temperatury iTHERM TMT162R 
z czujnikiem StrongSens – wytrzymały termometr 
przemysłowy

Niezawodność pomiaru w każdych, 
nawet najtrudniejszych warunkach:

• Sprawdzona, wytrzymała konstrukcja przyrządów
• Dodatkowe i unikatowe elementy w budowie 

przyrządów, które podnoszą bezpieczeństwo
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Przygotowywanie prototypu sygnalizatora poziomu cieczy

Produkcja ceramicznego czujnika ciśnienia z funkcją automatycznej 
diagnostyki usterki membrany

Kontrola jakości przetwornika temperatury z użyciem 
promieni rentgenowskich

Produkcja przetwornika poziomu
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Bezpieczeństwo przez stabilność  Istnieją dwa sposoby 
zagwarantowania stabilności przyrządu pomiarowego, 
wymaganej przy użyciu go w systemie, który odpowiada 
za wykonanie funkcji bezpieczeństwa. Pierwszym jest 
zaprojektowanie przyrządu pomiarowego od początku 
z myślą o zapobieganiu niewykrywanym usterkom (PN-EN 
61508), zaś drugim jest czasochłonne sprawdzenie go 
w działaniu (PN-EN 61511).

Oprogramowania wewnętrzne wielu przetworników 
pomiarowych Endress+Hauser opracowano zgodnie 
z normą PN-EN 61508. Ich stabilność jest więc 
gwarantowana bez konieczności czasochłonnego 
sprawdzania w działaniu. Wszystkie te przyrządy 
pomiarowe posiadają atest SIL 2 lub SIL 3 
na oprogramowanie wewnętrzne. Reguły jego tworzenia 
podlegają certyfikacji i okresowym audytom wykonywanym 
przez niezależne instytucje inżynierskie, chociaż nie jest to 
wymagane w normie PN-EN 61508.

Endress+Hauser posiada ponad 60-letnie doświadczenie 
w stosowaniu urządzeń pomiarowych w aplikacjach 
krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Je również 
wykorzystujemy przy rozwijaniu nowych produktów 
oraz w pozyskiwaniu atestów typu „sprawdzony 
w działaniu” zgodnie z PN-EN 61511 dla urządzeń, 
obecnych od dłuższego czasu w naszej ofercie.

Bezpieczeństwo przez nadmiarowość  W praktyce 
nie jest możliwe całkowite uniknięcie błędów 
przypadkowych, skutkujących usterką urządzenia. Jeżeli 
przyrządowy system bezpieczeństwa SIS opiera się 
na jednym urządzeniu pomiarowym, to jego usterka może 
spowodować nieuzasadnione zatrzymanie instalacji 
produkcyjnej. Bezpieczeństwo jest utrzymane, jednak 
powstają niepożądane koszty związane z postojem. 
Z drugiej strony, niewykonanie funkcji bezpieczeństwa 
z powodu niewykrycia usterki urządzenia pomiarowego 
prowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, środowiska 
i majątku trwałego. Nadmiarowość (redundancja) oznacza 
jednoczesne stosowanie więcej niż jednego urządzenia 
w obwodzie SIS i korzystnie zwiększa jego dyspozycyjność.

Nadmiarowość homogeniczna  Do realizacji funkcji 
bezpieczeństwa można użyć dwóch lub trzech urządzeń. 
I tak np. architektura „2 z 3” (2oo3) przewiduje użycie 
jednocześnie trzech przyrządów w systemie SIS/ESD. 
Zadziałanie funkcji bezpieczeństwa ma wówczas miejsce 
dopiero wtedy, gdy dwa z nich zgłoszą stan alarmowy. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia usterki jednocześnie 
dwóch urządzeń jest dużo niższe. Architektura 2oo3 

obwodu SIS/ESD znacząco zwiększa więc jego 
dyspozycyjność, a tym samym bezpieczeństwo.

Zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, zalecanym sposobem  
unikania błędów systematycznych w przyrządowym 
systemie bezpieczeństwa SIS/ESD jest używanie urządzeń 
różnych producentów lub różnych modeli tego samego 
producenta. Wysiłek, włożony przez Endress+Hauser 
w usunięcie będów systematycznych i przypadkowych 
w warstwie sprzętowej i oprogramowania wielu urządzeń 
pomiarowych sprawił, że współczynnik ich uszkodzeń 
bezpiecznych (SFF, Safe Failure Fraction) znacząco 
przekracza 90%. Przyrządy te posiadają atesty SIL 2/3 
(sprzęt/oprogramowanie) poziomu nienaruszalności 
bezpieczeństwa (ang. Safety Integrity Level, SIL). 
Oznacza to, że bez ograniczeń można je stosować 
w obwodach SIS/ESD o nadmiarowości homogenicznej, czyli 
opartych na jednym modelu urządzenia pomiarowego od 
jednego producenta. Dodatkową korzyścią ich użytkownika 
jest więc łatwiejszy rozruch, niższe koszty zakupu 
i przechowywania części zamiennych.

Pomiar poziomu wody kotłowej w podgrzewaczu wysokociśnieniowym 
za pomocą radarów Levelflex (architektura “2 z 3”)

Utrzymaj ciągłość pracy instalacji produkcyjnej

•  Stabilność oparta o reguły PN-EN 61508 pozwala 
przyrządom Endress+Hauser na pracę 
w atestowanych obwodach SIS/ESD

• Większa dyspozycyjność obwodu SIS jest osiągalna 
z Endress+Hauser łatwiej i niższym nakładem 
finansowym dzięki nadmiarowości homogenicznej

Bezpieczeństwo i dyspozycyjność
Zadziałanie funkcji bezpieczeństwa, skutkujące najczęściej zatrzymaniem pracy instalacji przemysłowej, powinno 
być zawsze uzasadnione tzn. urządzenie pomiarowe musi wykryć realne ryzyko wystąpienia zagrożenia. 
W przeciwnym wypadku wskutek fałszywego alarmu dochodzi do niepotrzebnego i kosztownego postoju. 
Dyspozycyjność pomiaru parametrów procesowych jest więc warunkiem zadziałania funkcji bezpieczeństwa. 
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Bezpieczeństwo i test sprawności systemu SIS
Elementy przyrządowego systemu bezpieczeństwa SIS nieuchronnie się starzeją. Jak więc skutecznie zagwarantować 
ich sprawność? Konieczne jest aktywne zarządzanie bezpieczeństwem przez personel zakładu. Okresowe testy 
sprawności systemów SIS i automatyczna diagnostyka w ich elementach są pomocne w wykrywaniu usterek.

Okresowy test sprawności przyrządowego systemu 
bezpieczeństwa SIS  Według normy PN-EN 61508 średnia 
żywotność każdego elementu w systemie SIS wynosi od 
ośmiu do dwunastu lat. Jednak każdy z nich starzeje się. 
Dlatego norma zaleca wykonywanie testu sprawności 
systemu SIS w regularnych odstępach czasu. Dzięki niemu 
zwiększa się bezpieczeństwo, albowiem każdy test pozwala 
na wykrycie błędów przypadkowych, często wynikających 
ze starzenia się urządzeń.

Łatwy i szybki test sprawności  Pływakowy sygnalizator 
poziomu cieczy, pracujący w obwodzie bezpieczeństwa 
SIS/ESD chroniącym zbiornik przed przelaniem, może być 
poddany testowi sprawności na dwa sposoby. Pierwszym 
z nich jest podniesienie poziomu cieczy w zbiorniku 
do maksymalnego, przy którym ten obwód powinien 
wykonać funkcję bezpieczeństwa tzn. wyłączyć pompę. 
Wadą tego sposobu jest ryzyko związane z niezadziałaniem 
pływaka, albowiem jeśli ciecz w zbiorniku jest toksyczna 
lub agresywna chemicznie, to jej wydostanie się na 
zewnątrz podczas testu stanowi zagrożenie dla ludzi 
i środowiska naturalnego. Drugim sposobem jest demontaż 
sygnalizatora pływakowego i test w innym zbiorniku 
z cieczą niegroźną lub w warsztacie. W tym przypadku 
wadą jest przedłużający się postój instalacji produkcyjnej 
i duże zaangażowanie personelu.

Wykonanie testu sprawności urządzenia pomiarowego 
przez wciśnięcie przycisku np. na pulpicie w nastawni 
lub zainicjowanie go przez zdalne uruchomienie funkcji 
symulacji to pożądana przez służby utrzymania ruchu cecha 
urządzenia, pracującego w obwodzie bezpieczeństwa SIS/
ESD. Wówczas nakłady czasowe i zaangażowanie personelu 
w test jego sprawności są ograniczone do minimum.
 
Wyższy poziom bezpieczeństwa  Liczba usterek 
niewykrywanych i niebezpiecznych (λDU wg PN-EN 61508) 
w produktach Endress+Hauser jest tak niska, że okresy 
między testami sprawności obwodów bezpieczeństwa 
SIS/ESD, w których one pracują, można znacząco wydłużyć. 
Prym wiedzie tu wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy 
Liquiphant Failsafe - najlepszy zamiennik pływaka 
w obwodach SIS/ESD - który wykorzystuje nadmiarowość 
wewnętrzną i wbudowane procedury diagnostyczne 
do uzyskania poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa 
SIL 3 (architektura 1oo2D). Okres między testami jego 
sprawności wydłużono aż do 12 lat, czyli do maksymalnej 
żywotności elementu systemu SIS/ESD, zdefiniowanej 
w normie PN-EN 61508. Jest to jedyny na rynku 
sygnalizator poziomu cieczy o tak wysokiej niezawodności 
i dyspozycyjności.

Zdalne uruchomienie testu sprawnościWłaśnie odbywa się test sprawności obwodu bezpieczeństwa SIS
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Dokumentacja związana z bezpieczeństwem   
Każda zmiana techniczna w systemie SIS i wykonany test 
jego sprawności powinny być udokumentowane. 
Wsparciem w zarządzaniu dokumentacją związaną 
z bezpieczeństwem jest internetowy Portal W@M, jaki 
proponuje Endress+Hauser. Za jego pośrednictwem zyskują 
Państwo bezpośredni dostęp do instrukcji bezpieczeństwa 
użytkowania i atestów SIL urządzeń Endress+Hauser, które 
pracują w systemach SIS/ESD na terenie Państwa zakładu. 
Każdy numer KKS/TAG punktu pomiarowego jest widoczny 
w Portalu W@M i do niego są przyporządkowane wszystkie 
dokumenty, w których od ręki znajdziecie Państwo m.in. 
informacje o okresach między testami sprawności urządzeń, 
o regułach ich prowadzenia oraz raporty historyczne z ich 
wykonania.

Konserwacja lub naprawa urządzenia pomiarowego 
powinny przebiegać sprawnie, aby niepotrzebnie 
nie przedłużać czasu wyłączenia systemu bezpieczeństwa 
SIS. Modułowa budowa urządzeń Endress+Hauser 
umożliwia szybką ich naprawę przez zastępowanie 
wadliwego modułu jego sprawnym i oryginalnym 
zamiennikiem. Funkcja wyszukiwania części zamiennych 
na Portalu W@M ułatwia wyszukiwanie właściwych części 
zamiennych na podstawie numeru seryjnego urządzenia.

Więcej informacji:
www.pl.endress.com/sil

Ułatwienia i wsparcie od Endress+Hauser 
w zarządzaniu bezpieczeństwem:

• Łatwe i szybkie testy sprawności urządzeń 
Endress+Hauser, pracujących w obwodach SIS/ESD

• Kompletna dokumentacja związana 
z zarządzaniem bezpieczeństwem zawsze pod ręką
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Twoje zadanie  Korzystanie z przyrządów pomiarowych 
niewłaściwych do danego zastosowania może powodować 
usterki i nieplanowane postoje. Pływakowy sygnalizator 
poziomu, który ulegnie oblepieniu przez gęstą ciecz, 
nie zainicjuje wykonania funkcji bezpieczeństwa przez 
system SIS/ESD. Ponieważ taki sygnalizator jest pozbawiony 
funkcji diagnostycznych, które wykrywają oblepienie, więc 
nie otrzymasz ostrzeżenia o jego niesprawności.

Aby ograniczyć usterki i zwiększyć skuteczność ich 
wykrywania, norma PN-EN 61511 zaleca stosowanie 
różnych metod pomiarowych w obwodzie SIS/ESD 
i w podstawowym systemie sterowania procesem 
przetwórczym. Raport brytyjskiej Komisji Rządowej HSE 
(Health and Safety Executive) z katastrofy w rafinerii 
Buncefield (2005) również wskazuje na taką konieczność.

Nasze rozwiązanie  Liquiphant to aktywny, wibracyjny 
sygnalizator poziomu cieczy. W odróżnieniu do innych metod  
wykrywania obecności płynu, w tym m.in. od czujnika 
pływakowego, praca sygnalizatora Liquiphant nie zależy 
od gęstości, lepkości i dużej sedymentacji. Automatyczna 
diagnostyka obecności osadu na czujniku wibracyjnym, jego 
korozji lub wytarcia umożliwia wczesne wykrycie 
niesprawności i zapobiegnięcie jej skutkom.

Sygnalizator poziomu cieczy Liquiphant w obwodzie ochrony 
zbiornika przed przelaniem w połączeniu z radarowym 
przetwornikiem poziomu Micropilot lub Levelflex 
w zasadniczym obwodzie regulacji poziomu cieczy 
w tym zbiorniku to flagowy przykład rozwiązania 
Endress+Hauser służącego poprawie bezpieczeństwa. Raport 
z pożaru w Buncefield mówi wprost o konieczności używania 
wibracyjnych sygnalizatorów poziomu, aby uniknąć 
w przyszłości podobnych wypadków.
 
• Liquiphant automatycznie wykrywa korozję, wytarcie 

lub osad na swoim czujniku wibracyjnym.
• Liquiphant posiada wbudowaną, drugą linię obrony 

przed toksyczną dyfuzją ze zbiornika przez jego korpus.
• Liquiphant korzysta z czujnika wibracyjnego, który 

nie posiada uszczelnień elastyczych, wrażliwych 
na korozję.

Liquiphant Failsafe FTL80 – jedyny na rynku sygnalizator poziomu cieczy 
z wewnętrzną nadmiarowością i atestem SIL3 (architektura 1oo2D)

Liquiphant – flagowe rozwiązanie pomiarowe 
zwiększające bezpieczeństwo
Sprawdzony w ponad 3,5 miliona aplikacji na całym świecie
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Grupa Endress+Hauser

Grupa Endress+Hauser to światowy lider wśród 
producentów urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
świadczenia usług i realizacji rozwiązań pod klucz 
dla inżynieri przemysłowej. Grupa zatrudnia ponad 
10 000 osób na całym świecie, a w 2012 roku osiągnęła 
sprzedaż o wartości 1,7 miliarda EUR.

Struktura Grupy Krajowe i regionalne ośrodki sprzedaży 
sprawiają, że Endress+Hauser jest zawsze w Państwa 
pobliżu i służy swoim wsparciem. Zakłady produkcyjne 
Endress+Hauser rozlokowano na wszystkich kontynentach 
w rejonach uprzemysłowionych, aby bez opóźnień 
dostarczać produkty, niezbędne w rozwoju inżynierii 
przemysłowej. Grupą zarządza holding z siedzibą w Reinach 
(Szwajcaria). Endress+Hauser pozostaje od ponad 60 lat 
niezależną i stabilną firmą rodzinną.

Produkty Endress+Hauser wytwarza najwyższej jakości 
aparaturę do pomiaru poziomu, przepływu, ciśnienia 
i różnicy ciśnień, temperatury, analizy fizykochemicznej 
cieczy oraz do rejestracji danych. Firma wspiera swoich 
klientów za pomocą rozwiązań inżynierskich pod klucz, 
projektowania i realizacji automatyki kontrolno-

pomiarowej oraz optymalizacji logistyki w zakładach. 
Nasze produkty wyznaczają rynkowe standardy jakościowe 
i techniczne.
 
Branże Ściśle współpracujemy z zakładami branży 
chemicznej, petrochemicznej, spożywczej, rafineryjno-
gazowej, wodno-ściekowej, energetyki cieplnej 
i zawodowej, górniczej i metalurgicznej, energii 
odnawialnej, celulozowo-papierniczej i stoczniowej. 
Endress+Hauser jest doświadczonym partnerem w zakresie 
optymalizacji kontroli procesów przetwórczych, zwiększania  
efektywności ekonomicznej i poprawy bezpieczeństwa.

Historia Od 1975 roku wyłącznym właścicielem założonej 
w 1953 roku przez Georga H Endressa i Ludwiga Hausera 
firmy Endress+Hauser jest szwajcarska rodzina Endress. 
Zarządzana od 1995 roku przez Klausa Endressa Grupa 
ze specjalisty w pomiarach poziomu przeistoczyła się 
w światowego dostawcę kompletnych rozwiązań 
automatyki kontrolno-pomiarowej, który nieustannie 
rozszerza swoją działalność o nowe rynki i produkty.
 
Więcej informacji na stronie http://ww.pl.endress.com
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Po prostu niezawodność. 
Bezpieczeństwo procesowe Endress+Hauser.

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław

Tel. +48 71 773 00 00 
Serwis +48 71 773 00 10
Fax +48 71 773 00 60
info@pl.endress.com


