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Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 61511-2:2004 vypracovaný SC 65A „Systémové aspekty“ technické
komise IEC TC 65 „Měření a řízení průmyslových procesů“ byl předložen k Jednotnému schvalovacímu
procesu a byl schválen CENELEC jako EN 61511-2 dne 2004-10-01 bez jakýchkoli změn.



Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2005-10-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2007-10-01

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61511-2:2003 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod
Bezpečnostní přístrojové systémy se používají již mnoho let k plnění bezpečnostních přístrojových
funkcí v průmyslových procesech. Aby mohly být přístroje efektivně využívány v bezpečnostních
přístrojových funkcích, je nezbytné dosáhnout určitých minimálních úrovní jejich normalizace.

Tato mezinárodní norma se vztahuje na používání bezpečnostních přístrojových systémů v
průmyslových procesech. Též se týká rozhraní mezi bezpečnostními přístrojovými systémy a jinými
bezpečnostními systémy tím, že požaduje provést posouzení nebezpečí a procesních rizik. Bezpečný
přístrojový systém zahrnuje senzory, logické automaty a koncové členy.

Tato norma má vzhledem k svému použití dvě základní koncepce: životní cyklus bezpečnosti a úrovně
integrity bezpečnosti. ®ivotní cyklus bezpečnosti tvoří ústřední rámec spojující většinu koncepcí v
této mezinárodní normě.

Logické automaty bezpečných přístrojových systémů jsou založeny na elektrické (E), elektronické (E)
a programovatelné elektronické (PE) technice. Používají-li se pro logické automaty jiné techniky,
mohou se základní zásady této normy využít. Tato norma rovněž platí pro senzory a koncové členy
bezpečnostních přístrojových systémů bez ohledu na použitou techniku. Tato norma je pro průmyslové
procesy charakteristická v rámci norem řady IEC 61508.

Tato norma ukazuje přístup k činnosti životního cyklu bezpečnosti s použitím minimálního počtu
norem. Tento přístup byl přijat jako technická metoda racionální a konzistentní. Cílem této normy je
poskytnout návod jak vyhovět IEC 61511-1.

Aby se používání této normy usnadnilo, jsou kapitoly a články očíslovány shodně s odpovídajícím
normativním textem v 61511-1 (s výjimkou příloh).

Ve většině případů se bezpečnosti dosáhne nejlépe vnitřně bezpečným návrhem procesu, vždy
kdykoli je to praktické, a pokud je to nutné, kombinováním s řadou ochranných systémů spoléhajících
se na jiné technické systémy (např. chemické, mechanické, hydraulické, pneumatické, elektrické,



elektronické, termodynamické (např. omezovače plamene), programovatelné elektronické) určené k
odstranění každého zbytkového identifikovaného rizika. Aby se tento přístup zjednodušil, tato norma:

·       vyžaduje k zjištění celkových bezpečnostních požadavků, aby byla posouzena nebezpečí a
rizika;

·       vyžaduje, aby k bezpečnostním přístrojovým systémům bylo provedeno přidělení
bezpečnostních požadavků;

·       pracuje v rámci použitelném pro všechny přístrojové metody dosahování funkční bezpečnosti;

·       uvádí podrobně používání některých činností, jako jsou řízení bezpečnosti, které se mohou
použít ve všech metodách dosahování funkční bezpečnosti.

Tato mezinárodní norma na bezpečnostní přístrojové systémy pro průmyslové procesy:

·       platí pro všechny fáze životního cyklu bezpečnosti od počátečního pojetí, návrhu, zavádění,
provozu a údržby, až k vyřazení z provozu;

·       umožňuje, aby existující nebo nové národní normy specifické pro průmyslové procesy byly s
touto normou harmonizovány.

Tato norma je určena k zavádění vysoké úrovně konzistence (např. zásadními principy, terminologií,
informacemi) v průmyslových procesech. To by mělo přinést jak bezpečnostní, tak ekonomické
výhody.
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Obrázek 1 - Celková struktura této normy
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1 Rozsah platnosti



IEC 61511-2 poskytuje návody pro specifikaci, návrh, instalaci, provoz a údržbu bezpečnostních
přístrojových funkcí a souvisejícího bezpečnostního přístrojového systému definovaného v IEC 61511-
1. Tato norma je upravena tak, aby každá kapitola a každý článek odpovídaly stejným číslům v IEC
61511-1 (s výjimkou příloh).

2 Normativní odkazy

Další návody se neposkytují.

-- Vynechaný text --


