
PORTALEVEL® max 

Ręczny ultradźwiękowy wskaźnik 
poziomu cieczy do butli 
przeciwpożarowych

Certyfikacja UL, Certyfikacja ABS

Dystrybutor



Portalevel MAX® to ósma generacja 
wskaźnika poziomu cieczy firmy Coltraco 
Ultrasonics.

Typ – Przenośny ultradźwiękowy wskaźnik poziomu cieczy 
Przeznaczenie – do serwisowania systemów przeciwpożarowych 
takich jak: CO2, FM-200®, Novec™1230, FE-13™, FE-25™, 
Halony i wiele innych skroplonych czynników gazowych. 
Numer seryjny – 2290334COMX   
Ceryfikacje: UL, ABS & RINA 
IMPA P/N: 652776 
Regulacje prawne: NFPA, ISO 14520 & IMO SOLAS FSS 

Dokładność
+/- 1.5 mm 

prawdziwego 
poziomu cieczy 

Nieinwazyjny łatwy w 
użyciu, testowanie po 
zewnętrznej ścianie 
butli

Szybkie i wydajne testowanie 
Natychmiastowe wykrywanie poziomu 
cieczy z bardzo czytelnymi wynikami 
wykresu słupkowego i 4 różne tryby 
mocy(SPA).



2 osoby

15 minut

ZALETY VS. INNE METODY POMIARU POZIOMU

Dokładość
To +/-1.5mm z bardzo czytelnym 
wykresem słupkowym GAZ / PŁYN

BEZPIECZEŃSTWO
Nieinwazyjny zmniejsza 
ryzyko utraty życia i 
uszkodzenia mienia

BRAK PRZESTOJÓW
Pomiar poziomu cieczy może być 
wykonywany, gdy butle są 
podłączone

1 osoba

30 sek



ZALETY PORTALEVEL® max 
SZYBKI, DOKŁADNY I NIEZAWODNY

1. 
Szybko & łatwo 

nieinwazyjny 
pomiar poziomu

4. 
Certyfikacja

UL Listed, ABS TYPE, 
RINA Class.Soc.

7. 
Minimalizuje ryzyko 

dla personelu (tj. brak urazów 
kręgosłupa przez ciężkie 

podnoszenie)

8. 
Popraw bezpieczeństwo 

aktywów(
utrzymuj system 

przeciwpożarowy włączony 

6. Innowacyjny &
Intuicyjny

technologia do sprawdzenia butli i 
zbiorników

5. 
Oszczędź czas i 

pracę 
1 osoba kontra 2 osoby 30 

sekund kontra 15 minut 

3. 
Niezawodność 

żywotność baterii, niewielka 
waga, kompaktowość i 

trwałość.

2. 
Dokładność 
do +/- 1.5 mm 

prawdziwego poziomu 
cieczy 



JAK MIERZYĆ: 8 prostych kroków
1. Wytrzyj butle do czysta wilgotną szmatką i nałóż pasek żelu pomiarowego.

2. Włącz Portalevel MAX i podłącz czujnik

3. Umieść czujnik na górze butli, na płaskiej powierzchni poniżej szyjki.

4. Przesuwaj czujnik w dół butli w krokach co 5 cm i obserwuj wyniki.

5. Przenieś czujnik do regionu z wyższymi odczytami i naciśnia CAL (pełny 
wykres słupkowy)

6. Obserwuj wykres słupkowy, przesuwaj czujnik w krokach co 5cm do 
rejonu z niskimi wynikami. Wykres słupkowy zniknie gdy przekroczysz 
poziom płynu.

7. Cofaj czujnik małymi krokami co 2 cm, aż pojawi się znowu wykres 
słupkowy.

8. Kontynuuj przesuwanie czujnika tam i spowrotem wokół tego obszaru: 
dokładny punkt między znikaniem, a ponownym pojawieniem się wykresu 
słupkowego to twój poziom płynu.

Czytelne wyniki

Wyświetlacz LCD zmieni się wyraźnie w wykres 
słupkowy po napotkaniu poziomu cieczy.

Zasada działania

Sygnał ultradźwiękowy jest przesyłany przez 
ściany i zawartość butli. Jego odbicie jest 
mierzone w celu określenia obecności, lub braku 
cieczy.



PRACUJE W HARMONII

IDEALNY PARTNER to Portasteele calculator
1. Wprowadź dane butli: środek gaśniczy, wysokość, obwód, poziom cieczy 

(znaleziony przez Portalevel MAX, temperatura, wys. kopuły, nadrukowaną 
masę wypełnienia

2. Oblicz w 30 sekund

3. Zapisz wynik w arkuszu kalkulacyjnym, który możesz wysłać do osoby 
odpowiedzialnej za bezpieczeństwo przeciwpożarowe



Specyfikacja techniczna 
Jednostka gł.: 160 x 82 x 30mm 

Waga: 300 gram 
Wymiary 

-20°C  do +70°C 

Klawisze  membranowe  
Ekran 55x28 +/-1.5mm (1/8 inch) Dokładność 

Różne 
środki 
gaśnicze 

CO2, FM-200®, NOVEC™ 1230, stare Halony takie 
jak  1301 and 1211, FE-13™, FE-25™, FE-36™, 

HFC-225 i T227ea,RX seNAFnsSor 125.

Opcje 
czujników 

głowica o średnicy 14 mm, umieszczona w podłączonym 
kablu aplikatorze czujnika magnetycznego; przez złącza 
BNC do 1m długości co-ax

1 jednostka główna
1 suchy sensor 
1 Portatherm 
1 tuba żelu pomiarowego 
1 solidny futerał do przenoszenia 
Certyfikat kalibracji 
Instrukcja obsługi

Zawartość 
Walizki 

Temperatura 
pracy 

Ekran 

Gwarancja 

Zasilanie 

Certyfikacje 

Jednostka główna: 3 lata Sensor: 1 rok 
Dożywotnie wsparcie techniczne

1 x PP3 9V Bateria 10h ciągłej pracy  

UL Listed 
ABS Typ RINA Classification Society 
Accepted CE 

UK IS O 
9001:2015 



Sensor 

ZAWARTOŚĆ WALIZKI
Portalevel MAX® jest dostarczany ze  
wszy stkimi podze społami po trze bnymi  
do  przeprawadzenia pomiaru. 

Portatherm 

1 Portalevel® MAX  1 
Sensor 1 Portatherm 
termometr 
Żel ultradźwiekowy 1 
twarda walizka Certyfikat 
kalibracji 

Wytrzymała 
walizka Portalevel® 

MAX  

Przedłużacz 
(opcja) 

Żel 
pomiarowy 



ZAANGAŻOWANIE W OBSŁUGĘ KLIENTA
Serwis oaz wsparcie techniczne odbywa się za 
pośrednictwem naszej globalnej sieci Partnerów, Dy

ODA 
(O

strybutorów  rganizacyjne Organy Delegowane).

Wsparcie techniczne zapewniane przez cały okres eksploatacji 
urządzenia. Każda jednostka dostarczana przez Coltraco jest 
objęta 3-letnią gwarancją potwierdzającą jakość produkcyjną 
jednostki głównej i 1 rok na czujnik. 
OPCJONALNY pakiet posprzedażowy PORTACARE®.


