
Portascanner® WATERTIGHT 

Ręczny ultradźwiękowy tester 
wodoszczelności pokryw luków, 
drzwi i przepustów kablowych

DYSTRYBUCJA



Portascanner® WATERTIGHT 
jest wiodącym na świecie w pełni zatwierdzonym przez 
RINA testerem integralności wodoszczelności i odporności 
na działanie warunków atmosferycznych na statkach i 
konstrukcjach morskich, takich jak okręty wojenne i morskie 
platformy wiertnicze i gazowe.
Numer seryjny – 509004-0311 
NATO Numer magazynowy – 6625-99-257-8336 
IMPA – 652778 
Funkcja: Do sprawdzania integralność zamkniętych przedziałów takich jak; 

wodoszczelne / odporne na warunki atmosferyczne drzwi, pokrywy 
włazów i wiele obszarów przepustów kablowych.  

OPINIE KLIENTA 
„Flota została wyposażona w tą jednostkę na 
masowiec i urządzenie działa bardzo dobrze, co daje 
pewność, że nie będzie problemów z roszczeniami z 
tytułu zalania”. 



SZEROKI ZAKRES APLIKACJI

 
Żegluga/Morska

Obrona / Marynarka Ropa i Gaz

Różnorodne kable 
OBSZARY 
TRANZYTOWE 

Pokrywy luków Wodoszczelne/ 
Strugoszczelne Drzwi 



Kluczowe korzyści z Portascanner® WATERTIGHT
Najbardziej zaawansowane 

matematycznie urządzenie na 
świecie, wskazuje przecieki do 

0,06 mm (+/- 0,02 mm) z 

Łatwe w użyciu Mocny & Wielofunkcyjny 
Nadaje się dla każdego 
operatora z darmowym 
treningiem; nie potrzeba 
czasochłonnych i drogich 

kursów 

Zakres zastosowań od 
pokryw włazów, wodoszczelnych 

drzwi i  
obszary tranzytowe kabli 



ZALETY VS. INNE METODY BADANIA WODOSZCZELNOŚCI
ZIELONA Technologia 
Czysta metoda testowania, która nie 
narusza żadnych przepisów 
środowiskowych, w przeciwieństwie do 
testowania z użyciem węży gumowych 

Precyzja 
Wykrywaj wycieki tak małe jak 0,06 
mm dzięki podwójnym odczytom w 
decybelach i liniowych 

REDUKCJA RYZYKA 
Nieinwazyjna technologia. 
Wskaż dokładne miejsca wycieków i ich 
zakres w celu wykonania działań 
naprawczych 

ZGODNOŚĆ 
Odczyty podane w dB dla 
zgodność z przepisami lub 
matematycznie liniowo dla łatwości 
użytkowania 

APROBATY 
Pełna homologacja typu ABS i 
zaakceptowana klasa RINA 

FINALISTA DO NAGRODY 
Produkt bezpieczeństwa IHS Markit 
nominacji Roku. 



Jak mierzyć: 3 
proste kroki 

1. Podłącz pręt z sensorem, słuchawki do 
odbiornika. Włącz generator i umieścić w 
badanej komorze. Uzyskaj wartość otwartego 
włazu OHV (dla otwartejpokrywa).

2. Zamknij komorę. Skieruj czujnik na 
obszar zainteresowania.

3. Przesuń czujnik wokół uszczelki. Tam 
gdzie sygnał jest najsilniejszy, to jest twoje 
miejsce wycieku.

WYNIK 

101+ = słaba kompresja  

Do pokryw włazu: above 10% OHV = 

strefa wycieku 

Wyższe wartości = strefa wycieku

OPCJA 1: decybele (dB) 

OPCJA 2: Linearnie / numerycznie 

0 - 5 = uszczelka szczelna 

- 6 - 100 = uszczelka szczelna0 dB = uszczelka wodoszczelna  dB 26 

dB = uszczelka szczelna  27+ dB = 

słaba kompresja uszczelnienia 

wyższe wartości = strefa przecieku 



ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
ZAPEWNIJ WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE NA POKŁADZIE 

SOLAS Reg II-1/11.1 
„Jeżeli test ciśnieniowy nie jest mozliwy do wykonania [sic], można go zastąpić [sic] 
ultradźwiękowym testem szczelności lub równoważnym testem. W każdym przypadku 
należy przeprowadzić dokładną kontrolę grodzi wodoszczelnych.” 

IMO SOLAS Reg II-1/21.3 
„Drzwi wodoszczelne oraz wszystkie mechanizmy i wskaźniki z nimi związane [sic] będą 
okresowo sprawdzane na morzu co najmniej raz w tygodniu”. 

IMO SOLAS Reg II-1/13-1.1 
„Jeżeli przejścia przez wodoszczelne grodzie i pokłady wewnętrzne są niezbędne 
do uzyskania dostępu do rurociągów, wentylacji, kabli elektrycznych itp., należy 
dokonać ustaleń w celu zachowania wodoszczelności”. 

IACS Rules – Wymaga się od dostawców usług pomiarów szczelności 
metodami ultradźwiękowymi"  
2. Firmy zajmujące się badaniem szczelności urządzeń zamykanych, takich jak 
włazy, drzwi itp. Powinny mierzyć za pomocą sprzętu ultradźwiękowego."



Specyfikacja techniczna
WYMIARY Jednostka główna: (W)215mm x(Sz)82mm 

x(D)30mm 
WYŚWITLACZ Klawisze Membranowe LCD z 

podświe
 
tleniem

0.06mm +- 0.02mm DOKŁADNOŚĆ 
Generator : 2 x PP3 9V bateria ZASILANIE 
(12h ciągłej pracy) 310mm x 25mm średnica, Złącze BNC  

łącznik do 1m dł. co-ax kabel 

1 Portascanner® WATERTIGHT odbiornik 1 
Generator ultradźwięków 
1 Odbiornik 
1 Słuchawki

PRĘT

ZESTAW 
ZAWIERA 

O
 
dbiornik 1 x PP3 9V bateria z 

wskazaniem stanu baterii (10h pracy 
ciągłej) 

Jednostka główna: 3 lata   
Pręt pomiarowy: 1 rok 
Pełna homologacja ABS  Towarzystwo 
Klasyfikacyjne - RINA  CE 
ExVeritas ISO 9001 

GWARANCJA 

1 Odporna Walizka CERTYFIKACJA 
Certyfikat Kalibracji 

Wizualny (na wyświetlaczu LCD z wykresem) i 
dźwiękowy (słuchawki) Wyniki przedstawione 
w decybelach (dB) i wartościach liniowych 

ODCZYTY 
ODBIORNIKA 

Wyprodukowano w UK z certyfikatem CE
 
RTYFIKAT

ISO14001 and ISO 9001:2015 TEMPERATURA  -20°C do +70°C 
PRACY 



ZESTAW ZAWIERA
Portascanner®WATERTIGHT jest 
dostarczany w paczce ze wszystkim, co 
jest potrzebne do przeprowadzenia testów. 

Złącze sensora 

Ekran LCD 

Również w zestawie, ale nie na zdjęciu: 

Głosność 
Pręt z czujnikiem z aluminiowymi sekcjami 
Słuchawki 
Walizka  
Instrukcja  
Certyfikat kalibracji 

PrzetwornikK 

On/Off wł. 

On/Off Wł. 

Klawisz trybu 
Do zmiany 
odczytów z 
linarnych na 
decybele 
Klawisz 
wzmocnienia do 
dopasowania w 
wiekszych 
porzestrzeniach Pojemnik na baterie 

Złącze słuchawek 



NASZE ZAANGAŻOWANIE W OBSŁUGĘ KLIENTA 
Możesz otrzymać wsparcie na całym świecie za pośrednictwem 
naszej sieci 

Globalni partnerzy, Dystrybutorzy i centra serwisowe (ODA). 

Wsparcie udzielane bezpłatnie 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..

Ponad 110 wyłącznych lokalnych dystrybutorów 
na całym świecie. 


