
Przenośny, ultradźwiękowy 
detektor integralności 
pomieszczeń. Lokalizator 
nieszczelności. 

Portascanner® AIRTIGHT 520



Jakość powietrza w pomieszczeniach jest osiągana przez COWIG, aby zapewnić wystarczający poziom 
tlenu, zapewniając odpowiednią wentylację i przepływ powietrza oraz filtrację powietrza, aby zapewnić, że 
napływające powietrze jest czyste i wolne od zanieczyszczeń. Nowe przepisy budowlane wymagają 
przeprowadzenia testów szczelności, szczelności i przepuszczalności powietrza, aby zapewnić skuteczne 
i wydajne działanie systemów COWIG, a także obniżyć koszty operacyjne i emisje CO2.

Jakość powietrza w pomieszczeniach to kluczowa kwestia 
bezpieczeństwa 
Wymaganą jakość powietrza w domach, biurach, szpitalach, szkołach i fabrykach można utrzymać tylko 
wtedy, gdy wlot i wylot powietrza jest kontrolowany w hermetycznym środowisku.



PROBLEM

Istniejące testy szczelności są 
pracochłonne, trudne, kosztowne i 
prowadzą tylko do informacji o 
całościowej nieszczelności 
pomieszczenia czy budynku. 
Wymagany jest oddzielny test do 
lokalizacji wycieków i obecnie nie ma 
sposobu na ilościowe określenie tych 
przecieków.

Kolejnym problemem jest 
niemożność zlokalizowania, oraz 
określenie ilościowo wycieku, co 
skutkuje niedokładnymi środkami 
zaradczymi.

ISTNIEJĄCE METODY

www.coltraco.com/PortascannerAIRTIGHT520/

Rozwiązanie

Portascanner® AIRIGHT 520 to 
kolejne urządzenie opracowane w 
2021 r. przez Coltraco Ultrasonics, 
które uzupełnia systemy COWIG i 
filtracji powietrza, mierzy 
indywidualne rozmiary przecieków i 
wskaźniki przecieków oraz 
wykorzystuje je do przybliżenia 
całkowitej przepuszczalności 
powietrza.

Obecna praktyka obejmuje: pomiar 
przepuszczalności powietrza całej 
powierzchni pomieszczenia z 
założeniem, że wskaźnik wycieku przez 
daną część pomiaru będzie równy: 
rozmiar sekcji / rozmiar powierzchni 
pomieszczenia x całkowita ilość wycieku. 

Taki pomiar najprawdopodobniej nie 
będzie miarodajny ponieważ niektóre 
obszarach są bardziej podatne na 
wycieki niż inne.

Nasz instrument rozwiązuje to poprzez 
oszacowanie każdego indywidualnego 
wycieku.



Dlaczego mierzenie szczelności pomieszczej jest takie istotne i jak to poprawnie robić?

Dzieje się tak, ponieważ natężenie przepływu 
powietrza zależy tylko od fizycznej wielkości 
przecieku, grubości konstrukcji, przez którą 
występuje przeciek oraz od ciśnienia 
względnego po obu stronach przecieku.

Dlatego przy danej wielkości nieszczelności 
powietrze będzie napływać z taką samą 
szybkością, niezależnie od wielkości 
pomieszczenia, do którego/z którego przepływa 
powietrze.
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Portascanner® AIRTIGHT 520 można 
wykorzystać do obliczenia natężenia przepływu 
powietrza przez nieszczelność. Jednak sam 
przepływ powietrza nie dostarcza wystarczających 
informacji do ilościowego określenia szczelności 
pomieszczenia.

W związku z tym przepisy zwykle 
odnoszą się do przepuszczalności 
powietrza lub zmian powietrza na 
godzinę, które uwzględniają 
wielkość pomieszczenia.
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Oczywiste jest, że jeśli objętość 5m3 powietrza na 
godzinę wpłynie przez nieszczelność do 
pomieszczenia o pojemności 5m³, będzie to miało 
znacznie większy wpływ niż ten sam przepływ 
powietrza do pomieszczenia o pojemności 
1000m³.
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Portascanner® AIRTIGHT 520, wraz z 
dodatkowymi danymi dotyczącymi pomieszczenia, 
może określać ilościowo nieszczelności w 
odniesieniu do każdego z tych wskaźników, a 
także zapewniać przepływ surowego powietrza i 
powierzchnię przekroju każdej   nieszczelności z 
osobna.



Bezpieczeństwo i ochrona to różne aspekty zarządzania budynkiem, z których każdy ma kluczowe 
znaczenie dla zachowania integralności budynku, niezależnie od tego, czy chodzi o szkołę, kompleks 
biurowy, zakład opieki zdrowotnej czy zakład produkcyjny. Po sprawdzeniu stanu technicznego najemcy 
muszą mieć pewność, że mogą prowadzić swoją działalność w bezpiecznym środowisku.

Rozwiązanie problemu luki w wydajności, porównując dane operacyjne budynku z jego projektowaną 
wydajnością, obejmie rozszerzenie o testy szczelności. Konsumenci stają się coraz bardziej tego świadomi 
i w wielu przypadkach będą nalegać na otrzymanie takich danych, aby samodzielnie ocenić wydajność 
budynku.

Portascanner® AIRIGHT 520 został opracowany ze świadomością możliwego zagrożenia infekcją 
przenoszoną drogą powietrzną w wyniku pandemii, a firma Coltraco Ultrasonics wykorzystała tę okazję, 
aby zająć się globalnym problemem testowania przestrzeni pod kątem szczelności, lokalizowania i 
ilościowego określania wycieków powietrza i ewentualnie wpływania na kluczowe ustawodawstwo krajowe.

Szybkie lokalizowanie wycieków powietrza w 
budynkach
Bez zapewnienia szczelności systemu COWIG nie można skutecznie zapewnić komfortu termicznego, a 
systemy filtracji powietrza nie mogą skutecznie zapewnić jakości powietrza w pomieszczeniach. 
Mieszkańcy muszą mieć pewność, że znajdują się w bezpiecznym środowisku.



Bez zakłóceń 
Zgodniości
Decyzje oparte na 
danych

1.
2.
3.

6 powodów, aby kupić Portascanner® AIRTIGHT 520
Do niezakłócającej pracy/mieszkania identyfikacji i ilościowego określania miejsc wycieku, aby pomóc w osiągnięciu 
odpowiedniej szczelności w pomieszczeniach, bez konieczności uprzedniego badania ciśnieniowego

4. Poprawa jakości powietrza
5. Rejestracja wycieków
6. Zmniejsz ryzyko, zwiększ 

bezpieczeństwo



Dostarcz dowody realizacji programu 
konserwacji — lokalizuj, określaj ilościowo i 
rejestruj przecieki, a także sfotografuj i 
wyeksportuj raport z testu — wszystko za 
pomocą jednego ręcznego przyrządu

Popraw wydajność i jakość konserwacji 
pomieszczeń – lokalizuj wycieki, dokładnie 
przewiduj rozmiar miejsca wycieku i jego 
znaczenie, uszczelniaj ważne wycieki
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Dowiedz się, gdzie znajdują się przecieki i 
jakie jest ich znaczenie – unikaj 
konieczności uszczelniania każdego otworu 
w pomieszczeniu, co może być 
czasochłonne, uciążliwe i niewygodne

Rozwiązania
Wybierz Portascanner® AIRTIGHT 520, aby 
wiedzieć, gdzie znajdują się wycieki i jakie jest ich 
znaczenie, aby szybko podjąć środki zaradcze. 

Dostarcza wiedzy o wielkości nieszczelności 
(powierzchni przekroju poprzecznego) i prędkości 
przepływu powietrza przez nią, wiążąc każdy wyciek 
z wymaganiami przepuszczalności powietrza w celu 
spełnienia norm przemysłowych.



DOKŁADNY
Określ współczynniki wycieków 
powietrza przez ściany, drzwi, 
uszczelki.

NA PODSTAWIE WYNIKÓW Oblicz 
liczbę przecieków, powierzchnię 
przecieku, całkowity przepływ 
powietrza i współczynnik 
przepuszczalności powietrza.

PRECYZJA
Znajdź dokładną lokalizację 
wycieków, aby można było podjąć 
środki zaradcze. Oznacza to, że nie 
trzeba przechodzić procedury 
„łzaklejania pomieszczeń”, która jest 
obecnie stosowana.

SZYBKO i ŁATWO
O wiele szybszy i łatwiejszy niż 
alternatywne środki.

KORZYŚCIPortascanner® AIRTIGHT 520 
KLUCZOWE Cechy
Portascanner® AIRTIGHT 
520 daje możliwość pełnej 
oceny pomieszczenia przed 
instalacją  wentylatora do 
ciśnieniowego testu, co 
prowadzi do oszczędności 
związanej z ze 
zmniejszeniem ryzyka 
instalacji  urządzenia w 
nieodpowiednim 
pomieszczeniu.

PODWÓJNA FUNKCJA 
Wybierz „szybki test” (do 
szybkiego lokalizowania 
wycieków i tworzenia 
rejestru ich lokalizacji) lub 
„pełny test” (do ich oceny).

NAGRYWAJ I 
EKSPORTUJ DANE 
PRZEZ USB
Łatwe przesyłanie wyników 
i zdjęć miejsca wycieku do 
innych systemów przez 
USB.

FILTRUJ REKORDY 
według daty lub lokalizacji.

NARZĘDZIE 
KONSERWACYJNE 
Przenośny i łatwy w użyciu 
w formacie ręcznego tabletu 
7” – może być używany 
przez personel lub zespoły 
serwisowe innych firm.

KAMERA 8 MEGAPIKSELI 
Przechwytuj obrazy obszaru 
testowego, aby umożliwić 
rejestrację i eksport pozycji 
wycieków, wszystko w tym 
samym instrumencie i za 
dotknięciem palca.

USTAWIENIA MOCY 
Wybierz ustawienia mocy 
dla generatora i ustawienia 
wzmocnienia dla odbiornika, 
aby umożliwić dokładne 
testowanie niezależnie od 
wielkości i kształtu 
pomieszczenia.



KOMPATYBILNY Z TESTOWANIEM WENTYLATOROWYM
Portascanner® AIRTIGHT 520 to ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności, który współpracuje z zestawem do testowania 
wentylatorowego, używanym do testów integralności pomieszczenia. Jego celem jest pomoc w zlokalizowaniu dokładnych miejsc 
wycieku i jest znacznie dokładniejszy i wydajniejszy w porównaniu z istniejącymi metodami, takimi jak ołówek dymny lub 
anemometr. Nie ma wymogu zwiększania ciśnienia w pomieszczeniu w celu przeprowadzenia testu z Portascanner® AIRTIGHT 
520; wszystko, co jest wymagane, to dostęp do obu stron testowanej konstrukcji, więc testy można przeprowadzić przed testem 
wentylatorowym, aby zwiększyć szansę na zaliczenie testu.

WCZESNE PRZEWIDYWANIE PROBLEMÓW
Portascanner® Airtight umożliwia wykonawcom straży 
pożarnej wskazanie lokalizacji i zakresu miejsc 
nieszczelności przed zaplanowaną sesją ciśnieniową w 
celu podjęcia działań naprawczych aby 
zmaksymalizować oceny „UDANEGO” testu.

EFEKTYWNOŚĆ CZASOWA
Ponieważ ultradźwięki są szybkie i łatwe w 
użyciu, użycie Portascanner® Airtight wraz z 
wentylatorem umożliwia natychmiastowe 
przeprowadzenie prac naprawczych.

DOKŁADNA I WYMIERNA LOKALIZACJA 
WYCIEKU

Zastosowanie technologii ultradźwiękowej 
może wskazać dokładną lokalizację i zasięg 
miejsc wycieku podczas wykonywania kontroli.

Tam, gdzie testy wentylatorowe są obowiązkowe (tj. po 
początkowej instalacji systemów przeciwpożarowych), 
Portascanner® Airtight doskonale uzupełnia test i może 
być stosowany zarówno przed, jak i podczas testu, 
zapewniając:



Portascanner® AIRTIGHT 520 może być również używany podczas kolejnych przeglądów konserwacyjnych bez 
konieczności stosowania testu cisnieniowego. Wiele aplikacji wymaga corocznej konserwacji, ale ten test jest dla 
nich tylko zaleceniem. W takim przypadku Portascanner® Airtight zapewni: 

PRZEPISY ISO 14520, EN15004 i NFPA

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
Gdy pomieszczenie przejdzie pomyślnie test cisnieniowy i jest w 
stanie osiągnąć wymagany czas retencji, można przeprowadzać 
okresowe testy integralności pomieszczenia za pomocą skanera 
ultradźwiękowego, aby zachować zgodność z konserwacją 
integralności obudowy, zgodnie z normami ISO 14520, EN15004 i 
NFPA.

BRAK ZAKŁÓCEŃ
Ponieważ technologia ultradźwiękowa jest 
nieinwazyjna, osoby przebywające w 
pomieszczeniu mogą kontynuować swoje 
codzienne zadania bez wpływu na wyniki 
testów wykrywania nieszczelności.

DOKŁADNE DANE 
Użycie 8-megapikselowego aparatu pozwala 
użytkownikom zrobić zdjęcie ich struktury i 
oznaczyć wszystkie miejsca wycieku do 
wykorzystania w przyszłości.

BARDZIEJ DOKŁADNE WYCENY SERWISOWE
Korzyści dla strażaków i klientów – ponieważ ultradźwięki 
są szybkie i nieinwazyjne, ultradźwiękowe badanie 
nieszczelności można przeprowadzić na miejscu w celu 
zlokalizowania wczesnych miejsc wycieku. Informacje te 
mogą wspomóc proces wyceny wykonawcy 
przeciwpożarowego i mogą służyć jako wstępny dowód 
uzasadniający proponowaną wycenę. Ogólnie rzecz 
biorąc, ta praktyka poprawia perspektywę uzyskania 
wstępnego certyfikatu zgodności.



JAK UŻYWAĆ W 5 KROKACH
1. Ustaw generator w odległości 0,5 – 5 m od 
mierzonej konstrukcji.

2. Znajdź przecieki, przesuwając drążek po badanym 
obszarze. Poszukaj szczytów na pasku sygnału i 
zaznacz je na zdjęciu.

Odbiornik i sensor - Generator



JAK UŻYWAĆ (2)
3. Teraz otwórz strukturę i zmierz „Wartość na 
otwartym powietrzu" (OAV) związaną z każdym 
wyciekiem.

4. Zamknij konstrukcję i zmierz rozmiar każdego wycieku, 
kierując na niego drążek i obserwuj wzrost na wykresie 
słupkowym.

5. Po zmierzeniu wszystkich wycieków naciśnij „Zapisz”.
Pomiar będzie prezentowany w wielu formatach, takich jak obszar wycieku, natężenie przepływu i całkowite 
natężenie przepływu.



TEST PRZYKŁADOWY

Portascanner® AIRTIGHT 
- Obiornik i sensor

Portascanner® AIRTIGHT
- Generator

Tak będzie wyglądał ekran po wykryciu nieszczelności w drzwiach. Okręgi podkreśliły obszar 
wycieku.



ROZMIAR

Specyfikacja techniczna
Główna jednostka:    Wysokość: 225 mm Szerokość: 
135 mm Głębokość: 35 mm 
Masa: 1051 g 
Generator:   Wysokość: 112 mm, Szerokość: 67 mm, 
Głębokość: 25 mm
Waga: 137 g

GENERATOR Pojedynczy przetwornik (40kHz).

DRĄŻEK 
POMIAROWY

ZAWARTOŚĆ 
ZESTAWU

Sposób montażu – statyw (opcjonalnie)

Całkowita długość: 230mm Średnica pręta: 25mm. 
Części przedłużające. Podłączenie przez złącze BNC 
do kabla koncentrycznego o długości 1 m

1 jednostka główna Portascanner®,
1 generator Portascanner® COVID-19,
1 różdżka odbiornika, 1 kabel BNC, 1 słuchawki, 1 
wytrzymały futerał, 1 ładowarka,
1 pamięć USB, 1 świadectwo kalibracji,
1 Mocowanie do statywu generatora (opcjonalnie)

TEMPERATURA 
PRACY

WYŚWIETLACZ

ODCZYTY

ZASILANIE

CZUŁOŚĆ              

KAMERA

-20°C do +70°C

7-calowy pojemnościowy ekran dotykowy, 
podświetlany wyświetlacz LCD o 
rozdzielczości 1024x600
Wizualne za pomocą wyświetlacza i 
interfejsu użytkownika. Dostępne jednostki 
metryczne lub imperialne. Mierzy 
powierzchnię przekroju miejsc wycieku. 
Dźwięk przez zewnętrzne słuchawki

Zarówno generator, jak i jednostka główna 
są zasilane z baterii LiPo. Możliwość 
ładowania przez micro USB. Nie wymaga 
wymiany. Żywotność baterii: ponad 6 godzin 
ciągłego użytkowania (TBC)

Średnica wycieku 0,5 mm

8-megapikselowy aparat z tyłu
urządzenia



SYSTEM ZAWIERA
Portascanner® AIRTIGHT jest 
dostarczany w opakowaniu 
zawierającym wszystko, co jest 
potrzebne do przeprowadzenia 
testów.

• Jednostka główna
• Generator
• Drążek odbiornika
• BNC kabel
• Słuchawki
• Walizka transportowa
• Zasilacz
• USB pamięć
• Certyfikat kalibracji
• Instrukcja obsługi
• Trójnóg do generatora

(opcja)
• 3 lata gwarancji na

jednostkę główną
• 1 rok gwarancji na sensor i

kable

ZMIENNA MOC 40KhZ

KONTROLA MOCY 
WYJŚCIOWEJ
Strzałka w górę zwiększa 
moc wyjściową o 1%, strzałka 
w dół zmniejsza moc

Port USB - Służy do 
eksportu zapisów testowych 
na zewnętrzne urządzenie 
pamięci USB
Port ładowania Micro-USB 
— do ładowania 
akumulatora LiPo
Port ładowania Micro-USB 
— do ładowania 
akumulatora LiPo

Złącze BNC — do 
podłączenia kabla 
koncentrycznego do 
czujnika czujnika

POJEMNOŚCIOWY 
WYŚWIETLACZ DOTYKOWY – 
Interakcja z interfejsem 
użytkownika w celu wykonywania 
testów i zapisywania wyników

(z tyłu) MODUŁ KAMERY – służy 
do przechwytywania obrazów 
testowanej konstrukcji, aby 
umożliwić rejestrację miejsca 
nieszczelności

WYŚWIETLACZ LED – 
Wskazuje aktualne ustawienie 
mocy (jako procent maksymalnej 
mocy) i stan naładowania baterii 
urządzenia

PRZYCISK ON/OFF – Włącza lub 
wyłącza wyjście generatora. 
Wyświetlacz będzie "pusty", jeśli 
generator jest wyłączony

PORT ŁADOWANIA MICRO-
USB – Służy do ładowania 
akumulatora LiPo




