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TEMEL VE ESAS
GÜVENLİK VE
ENDÜSTRİYEL
ELEKTRONİKTE
40 YILDAN

Glisente Landrini
Başkan ve Genel Müdürt

Glisente Landrini, 1970 yılında
temle Güvenlik ürünleri ve
sistemlerinin tasarım ve
üretiminde uluslararası alanda
lider olarak bilinen Elcon
Instruments’i kurdu.
Bay Landrini, Petrol&Gaz;
Petrokimya ve İlaç endüstrilerinde
temel güvenli uygulamaları
desteklemeye yönelik son
teknoloji SIL dereceli ürün ve
hizmetler sağlamak adına GM
International’ı kurdu.

Şirket 1993’te kuruldu ancak temel yönetim deneyimi riskli bölgelerde
ve endüstriyel elektroniklerde 40 yılı aşkın nitelikli faaliyetin tehlikeli
bölgeler üzerindedir.
GM International’ın ürünleri; Avrupa, Rusya, Kuzey Amerika, Orta ve
Uzak Asya ve Çin dahil dünyanın her alanında ki tesislerde başarıyla
kurulmuştur
GM International’ın ürünleri güvenli ve riskli alanlar arasındaki tüm
kabloları birbirine bağlar ve araç paketinin temel ancak çoğu zaman
azımsanan katmanını temsil eder.
temel güvenlikli izolatörler, patlama risklerinden korunmak için enerji
sınırlaması sağlarken, güvenlik katmanının hem sürekli çalışmasını hem de
etkinliğini garanti etmek için en yüksek düzeyde kullanılabilirlik sağlar.
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Güven, Performans ve güvenilirlik
BİZİM ÜRÜNÜMÜZ,
BİZİM TAAHHÜTÜMÜZ
GM International, en sıkı kalite gereksinimlerini
karşılayan ve temel Güvenli uygulamalarda en
yüksek üretim standardını sağlayan tam bir temel ve
esas Güvenli ve SIL 3 sertifikalı cihazlar tasarlar ve
üretir. Ürünlerimiz, DCS-ESD-FGS-BMS-HIPPS-PLCSCADA gibi otomasyon paketlerinde; Petrol&Gaz,
Petrokimya, İlaç, Gübre, Madencilik, Yiyecek ve
İçecek, Denizcilik gibi çeşitli endüstriyel sektörlerde
kullanılmaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK
Bizler, kazaları önlemek, insan ve çevre adına oluşan
riskleri anlamak, yönetmek ve azaltmak için temel
ve esas Güvenli aletler ve SIL sertifikalı cihazlar
üretiyoruz.
Müşteri memniyeti, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda
bulunmak, iklim etkisini en aza indirmek, güvenli
ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak bizim sosyal
sorumluluğumuzu gösterme biçimimizdir.
GM International, IEC 61508: 2010 standardına göre
TUV tarafından SIL 3 Fonksiyonel Güvenlik Yönetimi
onayını almıştır.
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ONAYLANMIŞ TEMEL
GÜVENLİ ÜRÜNLER

En yüksek güvenlik seviyeleri
TEMEL GÜVENLİ ÜRÜNLER VE IEC61508:2010
SIL SERTİFİKALARI
GM International ürünleri, dünyanın en çok tanınan, onaylanmış kurumlarından I.S sertifikaları almıştır.
Sertifikalar ATEX (Avrupa), IECEx ( Uluslararası), UL/FM (ABD ve Kanada), EAC-EX (Rusya ve Ukrayna),
NEPSI (Çin), PESO (Hindistan), TIIS (Japonya), ve INMETRO (Brezilya) için kullanılabilir. Tüm sertifikalar
internet sitemizde erişime açıktır.
GM International, en önemli kalite ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığı, kanıtlanmış geniş bir ürün
yelpazesi sunmaktadır. IEC61508 ve IEC 61511 standartları, tüm cihazlı sistem süreci boyunca en yüksek
güvenlik seviyelerine ulaşmada ve endüstrinin ilerlemesinde bir dönüm noktası temsil eder. Ürünlerimizin
çoğu, tasarım, üretim ve idari tesislerimiz (FSM) ile birlikte sertifikalandırılmıştır; TÜV raporları ve
sertifikaları da aynı şekilde erişime açıktır.

gminternational.com
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GÜVENLİ BİR DÜNYA
İÇİN ÜRETİM BAŞARISI

Değerlerimiz
SORUMLULUK
“Nesiller boyu güvenli teknoloji”: Bu slogan, bizim uzun vadeli sorumluluğumuza yön veriyor.
Kazaları önlemek, insan ve çevre adına oluşabilecek tehlikeleri azaltmak için temel Güvenli ve SIL 3
sertifikalı cihazlar tasarlıyoruz.
Amacımız, bugün ve gelecek nesiller için güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, sürdürülebilir kalkınmaya
katkıda bulunmak, iklim üzerindeki etkiyi en aza indirmek ve riskleri azaltmaktır.
Güvenlik, genel mülkiyet maaliyetlerinde bir azalma ile bir avantaj yerine bir yük, bir maaliyet olarak
algılanabilir. Amacımız, tüm endüstriyel süreçlerde güvenliğin önemi ve insan için temel bir değer olarak
pazar bilincini arttırmaktır.

UZMANLIK VE YENİLİK
Deneyimimiz, temel Güvenlik ve Endüstriyel Elektronikte 40 yılı aşkın kalitiye faaliyeti dikkate değer
ölçüde aşmaktadır.
Her yıl, müşterilerimize net ve gerçek bir rekabet avantajı sağlayan yenilikçi çözümler oluşturmak için
gelirimizin yaklaşık %10’unu araştırma, test ve sertifikasyona yatırıyoruz.
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KALİTE
Kalite, tam müşteri memniyeti demektir. Bu, hatasız ürünler ve en yüksek seviyede tutarlı kalite ile özel
uyarlanmış hizmetlerdir.
Tüm ürünlerimiz dünya çapındaki en katı şartlara uygun olmalıdır. Bu nedenle, çalışanlarımızın %10’undan
fazlası kendini ürünlerimizin yeniliği için araştırma ve geliştirmeye adamıştır.
Ayrıca üretim tesislerimiz, üretim süreçlerinin doğrudan kontrolünü ve en yüksek standart seviyelerini
korumak için İtalya merkezimizde yer almaktadır. Düşük maaliyetli bir ülkeye taşınmama ve oranın
kaynaklarını kullanmama kararı;kalitemizi tercüme eden fiili davranışlarımızdır.

GÜVENİLİRLİK
Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve kalite sistemimizin performanslarının müşteri gereksinimlerini
karşılamasını veya üzerine çıkmasını sürekli olarak sağlıyoruz.
GM International Yönetimi, insan kaynaklarının hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol oynadığını kabul
eder.
GM International, işlerini etik bir biçimde çalışanlara, müşterilere, ortaklara, topluma ve çevreye saygılı bir
şekilde yürütmeye kararlıdır.

gminternational.com
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ŞEFFAFLIK
GM International’da sadece ekibimiz içinde değil, müşterilerimiz ve ortaklarımızla da şeffaf ilişkiler
sürdürmeyi hedefliyoruz.
Çalışanlarımızın, ürünlerimizin, süreçlerimizin ve organizasyonumuzun yüksek değerini şeffaf bir
şekilde göstermekten gurur duruyoruz.
İnsanlar birbirleriyle daha şeffaf hale geldikleri taktirde ilişkiler güçlernir. Bilgilerini gizleyen, paylaşmayan
bir şirket veya kişiye güvenilmemelidir.

İŞ AHLAKI
GM International olarak hangi sebeple olursa olsun şiddeti ve insan haklarının ihlalini desteklememe ve
bunlara katkıda bulunmama sorumluluğuna sahibiz.
Tüm ürünlerimizin ve alt bileşenlerinin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu ülkelerdeki çatışmayı
destekleyen veya finanse eden madenlerden elde edilen çatışma minerallerini içermediğinden
emin olmak için çalışıyoruz ayrıca, nihai ürünlerimize giden süreçlerin hiçbirinde çocuk işçiliğinin yer
almamasını sağlamayı taahhüt ediyoruz.
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İHTİYACINIZ
OLAN YERİZ

Dünya Çapında
KÜRESEL DÜŞÜN, YEREL HAREKET ET
GM International, yan kuruluşlar ve ortaklar ağı aracılığı ile yerelleşmiş satış öncesi ve sonrası destek
sunar. Satış ağımız nerede olursanız olun hızlı yanıt almanızı sağlar.
Yakınınızdaki GMI ofisini veya resmi ortağını bulmak ve GMI küresel satış ağından yararlanmak için
www.gminternational.com internet sitemizi ziyaret edin.
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GMI ofisleri
yerel yetkili distribütörler

200

toplam personel

18

yıllık SBM kursu

1000s

tüm kıtalardaki
tesislerin sayısı
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EĞİTİM KURSLARI VE
İŞLEVSEL GÜVENLİK
HİZMETLERİ

Eğitim Kursları
MÜŞTERİ EĞİTİMLERİ
Mühendislik şirketleri, son kullanıcılar ve sistem entegretörleri için temel Güvenli (IS) ve Güvenlik
Enstrümanlı Sistem (SIS) gibi konularda özel kurslar düzenlenmektedir.
GM International, TÜV Rheinland temel Güvenlik Programı için Güvenlik Enstrümanlı Sistemler (SIS)
eğitimlerinin destekçisidir. Mevcut tarihler için internet siteimizi kontrol edin.
SIL El Kitabımız 70.000’in üzerinde kopya ile güçlü bir popülerlik kazanmıştır.

SIL Manual 4th Edition
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Temel Güvenlik Hizmetleri
GÜVENLİK UZMANLARINIZ
SIL DOĞRULAMA
PFD veya Tehlikeli Arızaların
Sıklığı (PFH) gibi rastgele
donanım arızalarının etkilerini
ölçerek, Güvenli Arıza Yüzdesini
(SFF) içeren donanım güvenlik
bütünlüğü yapı kısıtlamalarını
hesaplayarak, IEC 61508 ve IEC
61511 uyarınca Güvenlik Araçlı
Fonksiyonların kapasitesini
doğrularız. Donanım Arıza
Toleransı (HFT) ve Genel Arıza
Nedeni (CCF).

TEMEL GÜVENLİK YÖNETİMİ
Bu, bir proje sırasında temel
güvenlik gereksinimleri ve
prosedürlerin nasıl uygulandığı
ile ilgilidir. IEC 61511’e uygun
olarak müşteriler için temel
Güvenlik Süreci ve yönetim
gereksinimlerini bir bütün
olarak sağlıyor, oluşturuyor ve
sürdürüyoruz.

SÜREÇ TEHLİKESİ
DEĞERLENDİRMESİ
Sertifikalı bağımsız uzman
yöneticilerimiz, gerekli hazırlık
faaliyetlerini gerçekleştirecek,
ardından HAZID, HAZAN, HAZOP,
CHAZOP ve FMEA dahil olmak
üzere nitel PHA faaliyetleri için
uygun rapolamaya başkanlık
edecek ve sunacaktır.

FONKSİYON GÜVENLİK
DEĞERLENDİRMELERİ
IEC 61508’e uygun Güvenlik
Araçlı Sistem tarafından
fonksiyonel güvenlik ve
güvenlik bütünlüğünün sağlanıp
sağlanmadığını bildirmek
için uzmanlarımız tarafından
bağımsız fonksiyonel güvenlik
değerlendirmeleri yapılır.

NİCEL RİSK
DEĞERLENDİRMELERİ
Uzmanlarımız, birçok farklı
faaliyeti içeren nicel risk
değerlendirmesi süreci
metodolojimizi kullanarak çok
sayıda nicel risk değerlendirmesi
projesi gerçekleştirmiştir.

GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ
AÇIKLAMASI
Uzmanlarımız, IEC 61511
gereksinimlerini karşılamak için
kavramsal ve ayrıntılı güvenlik
gereksinimleri açıklamaları
derlemektedir.

gminternational.com
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Temel Güvenli Ürünler ve SIL
Cihazları
En son temel güvenli arayüzden, yüksek bütünlüklü uygulamalar için emniyet rölelerine, yüksek
kullanılabilirliğe sahip güç kaynağı birimlerini iyileştirmeye kadar, GM International ürünleri günümüzün kritik
uygulamaları için gelişmiş çözümü temsil etmektedir.
Ürünlerimiz SIL 3’e kadar sertifikalıdır ve her türlü uygulama için en yüksek düzeyde işlevsel güvenlik ve
kullanılabilirlik sağlar.

Temel Güvenli İzolatör

D5000 SERİSİ
•
•
•
•

D5034S

•
•
•
•
•

Tek, çift veya çok kanallı yapılandırmada ince 12,5mm modüller
-40 ila +70C° sıcaklık aralığında çalışma sertifikalı
Düşük güç tüketimi ve ısı dağılımı
Evrensel montaj: DIN rayı, güç barası ve sonlandırma kartı 2.500 Volt
izolasyon
Deniz Tipi onayı (Marine Type approval
G3 kaplama
IEC 61508:2010 uyarınca 20 yıllık kullanım için sertifikalı
Bölge/Bölüm 2 kurulumuna uygun
RS 485 Modbus üzerinden uzaktan izleme özelliği

D1000 SERİSİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22,5mm muhafaza içinde 4 kanala kadar yüksek yoğunluk
-40 ila +60C° sıcaklık aralığında çalışma sertifikalı
Standart TS35 mm DIN-Rayı ve güç barası montajı
Kolay erişilebilen fişli muhafaza
1.500 Volt izolasyon
Deniz tipi onayı (Marine Type Approval)
G3 kaplama
IEC 61508:2010 uyarınca 10 yıllık kullanım için sertifikalı
Bölge/Bölüm 2 kurulumuna uygun

D1042Q

gminternational.com
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Güvenlik Röleleri
AKILLI RÖLELER
• Hem NE hem de ND uygulamaları için şeffaf hat ve yük izleme

D5096S

•
•
•
•
•
•
•
•
•

özelliğine sahip akıllı üniteler
-40 ila +70C° sıcaklık aralığında çalışmaya uygun
Yüksek kullanılabilirlik ve uzatılmış T-Proof aralıkları
Evrensel montaj: DIN Rayı, güç barası ve sonlandırma kartı
IEC 61508:2010 uyarınca üçüncü grup SIL 3 sertifikalı
Güç,sinyal durumu ve hat arızası durumu için LED gösterge
Deniz tipi kullanım (Marine Type approval)
G3 kaplama
Bölge/Bölüm 2 kurulumuna uygun
RS 485 Modbus üzerinden uzaktan izleme özelliği

Galvanik İzolatörler
D6000 SERİSİ

D6030S

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tek, çift veya çok kanallı yapılandırmada ince 12,5mm modüller
-40 ila +70C° sıcaklık aralığında çalışma için sertifikalı
Kolay kurulum için DIP anahtarları/Yazılım yapılandırılabilirliği
Evrensel montaj: DIN Rayı, Güç barası ve sonlandırma kartı
IEC 61508:2010 uyarınca üçüncü grup SIL 3 sertifikalı
Güç, sinyal durumu ve hat arızası durumu için LED göstergesi
2.500 Volt İzolasyon
Deniz Tipi onayı (Marine Type approval)
G3 kaplama
RS 485 Modbüs üzerinden uzaktan izleme özelliği

SIL 3 / Ex Surge Koruyucular
D9000 SERİSİ
•
•
•
•
•
•
•

Çıkarılabilir fiş modülü olan veya olmayan ince 6,2mm muhafaza
IEC 61508:2010 uyarınca SIL 3 sertifikalı
Eski uygulamalar: Bölge 0’dan giriş (Bölge 20)
Bölge 1’e kadar kurulum için EX sertifikalı
Yerel ve uzakta arıza durumu göstergesi
Hart sinyal uyumu
Sinyal devresinin bıçak veya vida ile kesilmesi

D9410S
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SIL 2 / SIL 3 Güç Kaynakları
PSX1200 SERİSİ
•
•
•
•
•
•
•
PSW1250

•

IEC 61508:2010 uyarınca üçüncü grup SIL 3 sertifikalı
Bölge/Bölüm 2 kurulumu için sertifikalı
Raf versiyonu için çalışır durumda değiştirilebilir modül
-40 ila +70C° sıcaklık aralığında çalışmaya uygun
Aşırı ve düşük çıkış voltajı korumasıyla garantili kullanılabilirlik
IEC 61508:2010 uyarınca üçüncü grup SIL 3’e kadar onaylanmıştır.
RS 485 Modbüs üzerinden uzaktan izleme özelliği ve uzaktan/yerel
hata göstergesi
G3 kaplama

SIL 3 HART Arayüz Çözümü
HART MULTIPLEXER SİSTEMİ
• Modül başına 256 kanala kadar yenilikçi alan ve
maliyet tasarrufu çözümü

• 16.128 kanala kadar uygun genel yapı
• Herhangi bir uygulama için mevcut

5700

•
•
•
•

sonlandırma panoları
IEC 61508:2010 uyarınca SIL 3 sertifikalı
115.200 bps baud hızı ile optimum iletişim performansı
Bölge/Bölüm 2 kurulumu için sertifikalı
-40 ila +70C° sıcaklık aralığında çalışmaya uygun

Sıcaklık/Dijital I.S Çoklayıcı
D2000 SİSTEMİ
• Saha kablolamasını ve kurulum maliyetlerini önemli ölçüde düşürmek
•
•
•
•
•

için kanıtlanmış çözüm
Mödül başına 256 adede kadar kanal ve sistem başına 7,936 kanal
Saha birimlerinden kontrol odasına kadar 5km’ye kadar
Yedek alan ve kontrol odası iletişim hatları
115.200 bps baud hızı ile optimum iletişim performansı
EX-e veya EX-d muhafazalara ihtiyaç duymadan Bölge/Bölüm 1 kurulumu
için uygundur

İçinde iki D2010M ve iki D2011M
bulunan GM2330-SS-68-NB-M20

gminternational.com
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Özel ve Evrensel Sonlandırma Kartları
TERMINATION BOARD

Özelleştirilmiş veya standart,
Özelleştirilebilir bağlantı
kablosuyla

•
•
•
•
•
•
•
•

SIL 3 uygulamaları için uygundur
TB başına 64 kanala kadar yüksek yoğunluk ve kompakt tasarım
Tekli, ikili ve yedekli bağlantı çözümleri mevcuttur
Çoğu DCS,ESD ve PLC sistemi için özel versiyonlar mevcuttur
IS veya NIS modülleri için AI, AO, DI, DO evrensel kurulumu
Yerel ve uzaktan alarm göstergeli yedekli güç kaynağı
HART uyumlu ve HART Multiplexer’a bağlandı için uygun
İsteğe bağlı G3 kaplama

Saha Montajlı I.S Programlanabilir Ekran
SİSTEMİ T3000
•
•
•
•
•

Yüksek görünürlüklü 4,5 dijit, 20mm yüksekliğinde LCD ekran
Seri bağlantı için çok düşük voltaj gücü
Panel, boru veya duvara montaj için evrensel, IP66 koruma
Tamamen sahada programlanabilir gösterge
Alt ve üst aralık algılama

T3000

Yazılım ve Konfigürasyon Araçları
• Tüm ürünler için konfigürasyon yazılımı internet sitemizden
•

16

ücretsiz olarak indirilebilir;çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı uygulama
araçları da indirilebilir veya talep üzerine mevcuttur.
Daha fazla bilgi için: www.gminternational.com
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