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TÜV сертифицирани по IEC 61508 с всички 
предимства и характеристики на серията 2600Т 
 
ВВ  ррееззууллттаатт  ннаа  ннооввииттее  ммеежжддууннааррооддннии  ссттааннддааррттии  ии    
ззаа  ддаа  ддооппррииннеессее  ззаа  ррааззввииттииееттоо  ннаа  ппррооддууккттии  ззаа    
ббееззооппаасснноосстт,,  ААББББ  ввъъввеежжддаа  TTÜÜVV  ссееррттииффииццииррааннии  
ппоо  SSIILL22  ттррааннссммииттееррии  ззаа  ннаалляяггааннее..    
 
- намалени разходи за поддръжка, благодарение 
на успешно минат 10 годишен тестов интервал 
- хардуерно и софтуерно резервиране 
- до ± 0.15% стабилност на обхвата за 10 години 
- възможност за SIL3 в архитектура (1oo2) 
- пълно съответствие с PED Category IV 
- Hardware Fault Tolerance = 1 
- неоткрита опасна повреда lDU = 11 FIT, най-добрата 
стойност на пазара 
 
 
 
 
SSIILL  ссееррттииффииццииррааннее  
  
Моделът 268 е TÜV сертифицирани по IEC 61508 за 
"SIS" и критични приложения, където сигурността и  
надежността са основни изисквания. Новият 268 Рев.2 е конструиран 
и произведен в съответствие със сертифициран процес,  
което води до продукт особено подходящ за критични  
приложения. Благодарение на софтуерната и хордуерната  
дублираност, моделите 268 са TÜV сертифицирани  
по IEC 61508, което позволява монтаж не само при  
SIL2 архитектури (1oo1), но и в SIL3 архитектури (1oo2). 
Трансмитерите от серията 268 надвишават изискванията 
по EC 61508 за SIL2 с HFT=1.  
В допълненеи следните изисквания са били били  
оценявани като част от процеса по сертифициране : 
 
- функционална безопасност (софтуер/хардуер) 
- електрически тест за безопасност 
- ЕМС тестване 
- осигуряване на качество при производство и поддръжка 
на продукта 
- проверка на процеса за развитие на продукта 
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ННааммааллееттее  ррааззххооддииттее  ззаа  ааппааррааттуурраа  
  

В SIL2 среда, един трансмитер от серията 2600Т осигурява същата степен на 
защита като два паралелно свързани конвенционални трансмитери, при запазване 
ефективността и точността на на серията. 

В SIL3 среда, два трансмитера от серията 2600Т могат да се използват вместо 
три. Намаленият брой трансмитери води до намаляване на окабеляване, монтаж и 
поддръжка и в крайна сметка разходоте намаляват до 50%. В случай на В SIL3 среда, 
два трансмитера 268 ще намалят вероятността за фалшиви повреди, в сравнение с три 
конвенционални трансмитера. 

 
 
 

ППррииннцциинн  ннаа  ддееййссттввииее  
  
Два индуктивни сигнала от устройството  
Се откриват независимо и се анализират  
вътршено. Сигналите се сравняват в  
микроконтролера за валидиране на  
изходящият сигнал за налягане.  
Ако е октрита разлика между двете  
измервания, аналоговият изход се  
задвижва към безопасно състояние.  
Вътрешните диагностични алгоритми за  
имплементирани, за да се провери точността  
и валидността на всички променливи и за 
правилното функциониране на паметта. 
Изходният сигнал също се проверява.  
Обратната връзка се получава чрез добавяне  
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на допълнителен АЦП в края на изходното стъпало, който преобразува 4 ... 20 mA-вия  
сигнал в цифров вид, подходящ за анализ от микроконтролера.  
  
  
ФФууннккццииооннааллнноосстт    
 
Трансмитерите от серията 268 имат  4 ... 20 mA изходен сигнал с функционалността ба 
базовият модел от серияпта 2600Т.  
В допълнение към това те имат :  
- HFT = 1, гарантирайки, че дори в случай на хардуерна повреда, трансмитерите могат 
да изпълнят функциите за безопастност изисквани от стандарта IEC 61508 част 2.  
- софтуерно решение, което води до същите изчисления, извършвани от различни 
алгоритми както се изисква от стандарта IEC 61508 част 3, следователно предоставя 
външна аларма на собственият си аналогов изход според конвенцията NAMUR. 
 
Базовата точност на серията трансмитери 268 е ±0.075%. 

 
 
 
 
 


