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Introduction 

Prooftesting of SIL classified safety Instrumentation is needed.....or not? 
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Agenda 

• Wat is HeartBeat™  
• Waar wordt het toegepast 
• Hoe is het beschikbaar 
• Live Demo 
• Traceerbaarheid! 
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Wat en waar Heartbeat™ 

• Diagnose monitoring en 
verificatie 
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Wat is Heartbeat™ technology 

• Diagnostiek, Monitoring en Verificatie 
• Heartbeat™ Technology zorgt voor: 

• Continue zelfdiagnose           -> Instrument gerelateerd  
• Monitoring              ->  Proces gerelateerd (vervuiling, slijtage, 

    corrosie,  meerfase medium etc.) 
• Verificatie op verzoek            -> Bevestiging van goede functionialiteit 
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Heartbeat Verification 
 
 
 

Heartbeat Diagnostics 

Heartbeat Monitoring 
 
 
 

• ------------------ 
• ------------------ 
• ------------------ 
• ------------------ 
• ------------------ 

Pass / Fail 
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Waar wordt het toegepast 

• Diagnostics 
 
 
 
 
Werkt mijn instrument op de juiste manier (verkleind ook de SIL λdu) 
 

• Monitoring 
Is mijn instrument vervuild, versleten, gecorrodeerd, incorrecte 
medium samenstelling etc. 
 

• Verificatie 
Er moet herleidbaar getest en gedocumenteerd worden! 
Voorbeeld: Metrologie en/of prooftesting (SIL) 
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Check Failure OK 



Products Solutions Services 

05/26/2015 

Hoe is Heartbeat™ beschikbaar 

• Diagnose monitoring en 
verificatie 
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Hoe is Heartbeat™ beschikbaar 

• Via een Asset Management tool en een DTM  
• Via de toetsen op het instrument 
• Via een add-on instructie  

(o.a. Rockwell) 
• Via de ingebouwde webserver 
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Live demo! 

• Diagnose monitoring en 
verificatie 
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Demo via de webserver 
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http://10.85.23.85/
http://10.85.23.81/
http://10.85.23.124/


05/26/2015 

In case off comm failure 
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In case off comm failure (2) 
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In case off comm failure (3) 
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Traceerbaarheid 

• Kalibratie is traceerbaar via de 
gebruikte componenten 
(Masters) naar Nationale en/of 
internationale standaarden 
 
 
 

• Hoe zit dat met een on-board 
verificatie die niet met externe 
componenten wordt vergeleken? 
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Voorbeeld van traceerbaarheid van HeartBeat verificatie 
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Sensor ISEM Outputs 

Process interface 
Coils, cables… 

Front end 
DSP 

Current output 
Pulse/Frequency 

Flowmeter modules 

Flowmeter signal chain 

Sensor integrity 
Sensor function 

Feedback loop 
Redundancy 

Feedback loop 
Redundancy 
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Bewijs van traceerbaarheid 
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IEC 61508 
(SIL) 

ISO9001 
(Kwaliteit) 
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Vragen? 

Slide 17 ASc 
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