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Welkom
De volledige veiligheidsketen conform 
SIL/PL – Aan welke voorwaarden moet 

worden voldaan?

https://fhi.nl/industrieleveiligheid/programma-2021/de-volledige-veiligheidsketen-conform-sil-pl-aan-welke-voorwaarden-moet-worden-voldaan/
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Wat is veiligheid? 
Een gevaarlijke situatie kan door een potentieel gevaar veroorzaakt worden.



4

Wat is veiligheid? 
Een gevaarlijke situatie kan door een potentieel gevaar veroorzaakt worden.

Wat is een risico ?  
• Een calculatie van een risico is het kijken naar hoe vaak en wat voor risico het is. Wat bijvoorbeeld 

inhoud, is het een lichamelijk of financiële schade. En hoe vaak komt dit risico voor. Wat doen we om 

hierin een functionele veiligheid aan te brengen.

Risico

Maatstaf, kan te maken hebben met

geldsom tot aan persoonlijke schade

Frequentie of

waarschijnlijkheid van 

het gebeuren

Gevolg van gebeurtenis schade omvang

Persoonlijke schade 

Milieu schade 

Kosten 

Juridisch

= X



5

Laag

Hoog

Risico

Proces 

zonder

bescher-

ming

Mechanische   

beschermfunctie

Elektrisch, elektronisch, 

programmeerbaar

elektronisch systeem

E / E/ PES

Het noodzakelijke SIL Level komt

uit de risico taxatie

maximaal tolereerbaar

rest risico

Risicobeschouwing
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Functionele veiligheid, wat betekent dat ?

• Internationaal genormeerde kwantificering van de veiligheidsfunctie van een systeem / product.

• Vergelijkbaarheid van kwaliteitskenmerk in de veiligheidstechnologie.

• Directe meting van risico analyse met de systeemarchitectuur, het validering van de levenscyclus resp. uitval aantallen van 

producten.

• Regelgeving ter integratie en aanvulling van componenten voor een veiligheidssysteem

• Kort samengevat:

• Functionele veiligheid maakt deel uit van de algemene veiligheid die afhankelijke is van een systeem of van apparatuur die op

correct wijze functioneert overeenkomstig de input die gegeven wordt. Tegenwoordig is het gebruik van verschillende normen die 

werken met SIL-klassen, Safety Integrity Level, een noodzaak voor de classificatie van een systeem.
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Omvang van de schade  (S)

S1  Persoonlijk letsel, milieu schade te verwaarlozen 

S2  Zware, onomkeerbare schade aan een of 

meerdere personen, overlijden van een persoon, zware 

maar tijdelijke milieu schade.

S3  Overlijden meerdere personen, zware blijvende 

milieu schade

S4  Overlijden grote groepen mensen

Verblijf in risico bereik  (A)

A1  Zelden tot vaker

A2  Vaak tot blijvend

Vermijden van gevaar (G)

G1  Mogelijk onder bepaalde voorwaarden

G2 Nauwelijks mogelijk

Waarschijnlijkheid van ongewenste gebeurtenis (W)

W1  Zeer gering

W2 Gering

W3 Relatief hoog

Risico taxatie
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Norm SIL en PL
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SIL en PL

• Moedernorm IEC 61508 voor functional safety

• De norm IEC 61508 is de moedernorm voor functional safety waaruit zowel de SIL als PL normen 
voor de machinebouw zijn afgeleid: 
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• PL norm
PL norm is NEN-EN-ISO 13849

Deze norm heeft betrekking op de veiligheid gerichte delen van een besturing
systeem.PL geeft de mate aan waarin een veiligheids apparaat een veiligheids
functie kan vervullen onder voorziene omstandigheden. 

• Het Performance Level is opgedeeld in vijf categorieën die lopen van a t/m e waarbij a 
de laagste betrouwbaarheid en e de hoogste betrouwbaarheid is. Met andere woorden: 
hoe gevaarlijker: hoe hoger de PL-klasse.

• De toepassing van op de veiligheid betrekking hebbende
bouwdelen / besturingen

Omvat onderdelen van de hard- en software en separate of integrale
bestanddelen van de machinebesturing. 
Zij dienen veiligheids taken te vervullen en ook aanvullende veiligheidsfuncties te
leveren.
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• SIL norm
SIL norm is NEN-EN-IEC 62061 
Deze norm beschrijft de funktionele veiligheid van elektrische, elektronische en 
programmeerbare elektronische systemen( E / E / PES )
Vooral op het gebied van documenteren en vastleggen is SIL completer dan PL, denk aan 
de managementactiviteiten en het opstellen van een functional safety plan.

• Een veiligheid gerelateerd E/E/PES systeem

Omvat alle delen van een systeem, die voor de uitvoering van een
veiligheidsfunctie noodzakelijk zijn. 
Dit omvat naast de sensor de evaluatie logica en het besturingsorgaan de volledige
handhaving resp. invloeden van het bedienend personeel.
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Betekenis
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•Workshop  Jumo SafetyM
701150

Hardware architectuur
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Eenkanaals architectuur 1oo1D (MooN)

Sensor Besturingsorgaan

Diagnose schakeling

Evaluatie elektronica

• Eenkanaalssysteem met extra diagnose eenheid die separaat kan 

uitschakelen

• Geen foutentolerantie  =  HFT 0

• De veiligheid wordt door de diagnose eenheid niet verhoogd
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Tweekanalen architectuur 1oo2D (MooN)

Sensor

Besturingsorgaan

Diagnose elektronica

• Een verglijking met de kanalen vergroot de diagnose

• De 1oo2D architectuur heeft hetzelfde uitschakelgedrag als een

1oo2 architectuur

• De uitval waarschijnlijkheid is gering  =  HFT 1

Sensor Diagnose elektronica

Diagnose schakeling
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Structuur safetyM STB/STW

• Bewerking van meetwaarden in twee analoge kanalen

• Het diagnosekanaal test de beiden signalen op plausibiliteit

(one out of two diagnostiek - 1oo2D)

Wordt de instelbare grenswaarde bereikt of door het diagnosekanaal een fout herkend, dan valt dat relais uit
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safetyM STB/STW
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• Voorbeeld van de 
veiligheidsketen en PFD 
waarden
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Vrije fabrikant combinatie mogelijk in de applicatie

De wereld van de sensoriek

VEGA

Siemens

WIKA

Emerson

ABB

Yokogawa

De wereld van het besturingsorgaan

ABB

Sempell

Afb. bron : Krohne , Samson,  Kübler 

Jumo
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Analoog 4-20 mA reële

waarde signaal

Grenswaarde uitschakeling conform SIL 3

voor de branderuitschakeling en de vergasinrichting 

regelsysteem met

visualisatieVooralarm binair signaal  

Voorbeeld van de veiligheidsketen met een
veiligheidstemperatuurbegrenzer
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• Alle apparatuur met SIL keur worden ingezet in de beveiligingskring. De 
complete kring moet vallen onder de SIL waarde. 

• Adviesfunctie

• Als leverancier heb je een adviseerde rol. We kunnen een aanbieding doen en 
uitrekenen welk SIL level wordt bereikt, maar de klant is verantwoordelijk voor de 
berekening van de gehele beveiligingskring. Wij weten de waarde van het laatste 
stukje van de klant namelijk niet. 



28

Sensoren
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Temperatuursensoren

• Met een temperatuursensor wordt de temperatuur gemeten. 

• Een temperatuursensor meet altijd zijn eigen temperatuur.

• Temperatuursensoren zijn er in diversen uitvoeringen b.v. met 
een aansluitkop of als kabelsensor. 

• Er zijn weerstandstemperatuur sensoren b.v. Pt100, Pt1000 

• Er zijn thermokoppels  b.v. type NiCr-Ni “K” , Fe-CuNi “J” ,  
PtRh-Pt “S” 
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• Het instrument meet de weerstand van de RTD + weerstand RL, de getoonde
waarde is te hoog:

2/3-draadscircuit
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• Het instrument meet de weerstand van de RTD + weerstand RL, de getoonde
waarde is te hoog:

2/3-draadscircuit
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Wat is een thermokoppel.
• Een thermokoppel is gemaakt van twee materialen die aan 

een kant aan elkaar zijn gelast.

• Hierdoor ontstaat er een verschillende lading in de twee 
materialen en kan er een spanning gemeten worden.

• Thermokoppels worden meestal gebruikt bij hogere 
temperaturen (tot ca. 1700 ° C),  Er zijn verschillende type 
thermokoppels met verschillende eigenschappen en 
temperatuurrange



33

De meetketting van het thermokoppel

• Een thermokoppel meet het temperatuurverschil  

• De gemeten spanning is een functie van de beide materialen en de 
beide temperaturen (T1-T2) Om de temperatuur T1 te meten, moet 
temperatuur T2 bekend zijn

• T2 is de koude las ( 0°C ) 
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T1
T2

Fe

CuNi
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De meetketting van het thermokoppel

• Een thermokoppel meet het temperatuurverschil  

• De gemeten spanning is een functie van de beide materialen en de 
beide temperaturen (T1-T2) Om de temperatuur T1 te meten, moet 
temperatuur T2 bekend zijn

• T2 is de koude las ( 0°C ) 
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T1
T2

Fe

CuNi
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Compensatiekabels
• Voor de beschreven functionaliteit (interne 

temperatuurcompensatie) moet de tweede thermo-elektrische 
spanning stijgen op de terminal van het instrument

• De compensatiekabels dienen te worden gebruikt voor ieder
thermokoppel (polariteit controleren)

Compensatiekabel of
thermokabel

Referentie knooppunt

Metaal
2

Metaal
1

U850°C
V

Oven schakelkast

T1
T2
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Compensatiekabels
• Voor de beschreven functionaliteit (interne 

temperatuurcompensatie) moet de tweede thermo-elektrische 
spanning stijgen op de terminal van het instrument

• De compensatiekabels dienen te worden gebruikt voor ieder
thermokoppel (polariteit controleren)

Compensatiekabel of
thermokabel

Referentie knooppunt

Metaal
2

Metaal
1

U850°C
V

Oven schakelkast

T1
T2
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Compensatiekabels
• Voor de beschreven functionaliteit (interne 

temperatuurcompensatie) moet de tweede thermo-elektrische 
spanning stijgen op de terminal van het instrument

• De compensatiekabels dienen te worden gebruikt voor ieder
thermokoppel (polariteit controleren)

Compensatiekabel of
thermokabel

Referentie knooppunt

Metaal
2

Metaal
1

U850°C
VNieuw koppel

Oven schakelkast

T1
T2
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Compensatiekabels
• Voor de beschreven functionaliteit (interne 

temperatuurcompensatie) moet de tweede thermo-elektrische 
spanning stijgen op de terminal van het instrument

• De compensatiekabels dienen te worden gebruikt voor ieder
thermokoppel (polariteit controleren)

Compensatiekabel of
thermokabel

Referentie knooppunt

Metaal
2

Metaal
1

U850°C
V

Oven schakelkast

T1
T2Kortsluiting

kabel
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Eenheidssignalen / transmitter

• Transmitters vormen een te meten signaal om naar een standaard signaal 

0…20 mA           4…20 mA 0…10 V             2…10 V

• Afhankelijk van het uitgangssignaal zijn lange overdrachtsafstanden 
mogelijk (tot 2000 m)

• Galvanische scheiding

• Signaal schalering

Sensor Transmitter

Meetwaarde Elektrisch signaal Standaard signaal

Display
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•Workshop  Jumo SafetyM
701150

Veiligheidsdata
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Veiligheidsdata 
SafetyM   STB/STW   PL conform (058)
Type  :  701150/8-01-0253-2001-25-/005, 058
Opnemers volgens Type 902006 DIN EN 14597
Met SIL/PL  toevoeging 658
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Veiligheidsdata 
SafetyM   STB/STW   PL conform (058)
Type  :  701150/8-01-0253-2001-25-/005, 058
Opnemers volgens Type van selectietabel 
met SIL/PL  toevoeging 658 en Herstellererklärung (Productie verklaring 
JUMO)

Productie 
verklaring van 
de fabrikant van 
de sensoren als 
classificatie 
volgens SIL/PL

Selectietabel voor de Jumo sensoren die in combinatie met de 
JUMO safetyM kunnen worden toegepast en waarvoor dan de 
PFH & PFD waarde vast liggen. De waarde kun jij uit de 
VDMA 66413 Kennwert-Bibliothek, VDMA bestand Typ 
701150 V1.03 
Importeren naar Sistema (te vinden op website onder 701150).
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Veiligheidsdata 
Enkel PT100 2leider  PL conform (658)
Type  :  902050/50-378-1011-1-6-125-293-11-12000 / 658

Bij de berekening van de veiligheidsdata is rekening 
gehouden met een foutenmodel vooronderbreking, 
kortsluiting en afwijking van de JUMO temperatuursensoren 
in combinatie met de JUMO safetyM STB / STW 70115X.
De veiligheidsdata kan worden verkregen uit de volgende 
tabellen van de afzonderlijke varianten van de JUMO 
safetyM STB / STW 70115X in combinatie met de 
aangesloten JUMO temperatuursensor.
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Veiligheidsdata 
Enkel PT100 2leider  PL conform (658)
Type  :  902050/50-378-1011-1-6-125-293-11-12000 / 658
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•Workshop  Jumo SafetyM
701150

SISTEMA
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VDMA 66413 Kennwert-Bibliothek, VDMA bestand Typ 701150 V1.03 

VDMA 66413  701150 V1.03

SISTEMA

https://www.jumo.net/attachments/JUMO/attachmentdownload?id=719787
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SISTEMA
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SISTEMA
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Zijn er vragen die ik 
mag beantwoorden?


