
 
 

 
 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο πίνακας πυρανίχνευσης          Solution 
F1  έχει περάσει όλες τις απαραίτητες εργαστηριακές δοκιμές και έλαβε την πιστοποίηση 

SIL 2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61508. 

 

Τι είναι η πιστοποίηση SIL; 

Η πιστοποίηση SIL (Safety Integrity Level), με απλά λόγια, είναι η μέτρηση της 

απόδοσης ενός συστήματος που απαιτείται για κάποιες κρίσιμες διαδικασίες λειτουργίας 

ασφαλείας. Αυτές οι διαδικασίες ορίζονται στο πρότυπο IEC 61508 το οποίο καλύπτει την 

ασφαλή λειτουργία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προγραμματιζόμενων συστημάτων 

ασφάλειας. Η εν λόγω πιστοποίηση, διασφαλίζει την αδιάκοπη-ασφαλή λειτουργία του 

ηλεκτρολογικού/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε ιδιαίτερα ή επικίνδυνα περιβάλλοντα.  

Το πιστοποιημένο -κατά SIL 2- σύστημα υποβάλλεται σε αυστηρές δοκιμές για την ανάλυση 

της απόκρισής του. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνονται πληροφορίες για τη σχετική 

πιθανότητα καταστροφικής αποτυχίας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. 

Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της σωστής λειτουργίας ενός κρίσιμου συστήματος, 

αλλά και για την επίτευξη της σωστής ροής μιας κρίσιμης και αδιάκοπης διαδικασίας 

λειτουργίας, η χρήση πιστοποιημένου κατά SIL2 εξοπλισμού είναι ένα πολύ σημαντικό 

βήμα. Υπάρχουν 4 επίπεδα SIL, όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός, τόσο λιγότερο πιθανό 

είναι να αποτύχει το σύστημα. 

Τι σημαίνει πιστοποιημένος κατά SIL 2 εξοπλισμός; 

Η έγκριση SIL 2, ως εργαλείο μέτρησης απόδοσης για ένα σύστημα, είναι μια επιπλέον 

ένδειξη της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητάς του. 

Αυτό σημαίνει ότι έχει λιγότερες πιθανότητες αποτυχίας από ένα σύστημα που δεν έχει 

έγκριση SIL. 

 

 



 
 

 
 

Πού απαιτείται πιστοποίηση SIL; 

Απαίτηση για SIL πιστοποίηση συνήθως συναντάται σε έργα όπου απαιτείται υψηλή 

αξιοπιστία, για παράδειγμα: 

 Πετροχημικά εργοστάσια. 

 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. 

 Μεγάλα κτίρια. 

 Βιομηχανικά πάρκα. 

 Σιδηροδρομικές εφαρμογές. 

 Μονάδες επεξεργασίας τοξικών και / ή εκρηκτικών αερίων. 

 

Το πιστοποιημένο κατά SIL 2 σύστημά μας 

Επί του παρόντος διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αναλογικής 

διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης πιστοποιημένο κατά SIL 2, το οποίο μπορεί να 

καλύψει τις ανάγκες και απαιτήσεις οποιουδήποτε έργου ή εγκατάστασης. 

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
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