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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΣ ΦΙΑΛΩΝ

Η συσκευή Portalevel®MAX του οίκου COLTRACO 
Αγγλίας χρησιμοποιεί τεχνολογία υπερήχων 
για να μετρήσει τη στάθμη υγροποιημένων 
κατασβεστικών αερίων σε φιάλες πυρόσβεσης. 
Παράγει ακριβείς μετρήσεις για υλικά όπως CO2, 
FM-200™, NOVEC™1230, Halon 1301 & 1211, 
FE-13™, FE-25™, FE-36™, HFC-225 & 2271. 
Σε αντίθεση με τον κουραστικό και χρονοβόρο 
εναλλακτικό τρόπο της ζύγισης των φιαλών, η 
μέτρηση με υπερήχους είναι εύκολη, γρήγορη, 
αξιόπιστη και δεν απαιτεί πάνω από έναν χρήστη 
για να πραγματοποιηθεί. Το Portalevel®MAX 
παραδίδεται σε βολικό βαλιτσάκι μεταφοράς μαζί 
με τον αισθητήρα, gel υπερήχων, πιστοποιητικό 
βαθμονόμησης και υπέρυθρο θερμόμετρο 
για τη μέτρηση της θερμοκρασίας της φιάλης. 
Προαιρετικά, μπορεί να συμπεριληφθεί στη 
συσκευασία ράβδος προέκτασης αισθητήρα, για 
να μπορούμε να μετρήσουμε συστοιχίες φιαλών 
εγκατεστημένες σε έως 3 σειρές. Η συσκευή 
μπορεί να λειτουργήσει για συνεχόμενες 10 ώρες 
και έχει δείκτη στεγανότητας IP 65. Το Portalev-
el®MAX φέρει εγγύηση κατασκευαστή 3 ετών και 
είναι πιστοποιημένο κατά UL, ISO, RINA, ABS, 
CE, NATO (Stock Number: 6680-99-275-529). Ως 
Κέντρο Βαθμονόμησης COLTRACO στην Ελλάδα, 
είμαστε εξουσιοδοτημένοι να πραγματοποιούμε 
βαθμονόμηση και επισκευές ακολουθώντας 
πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή, για άμεση 
υποστήριξη όποτε τη χρειαστείτε.

Όταν ο χρήστης τελειώσει με τη μέτρηση της 
στάθμης μιας φιάλης, μπορεί να υπολογίσει 
το βάρος του κατασβεστικού υλικού εντός της 
φιάλης λαμβάνοντας υπόψη το πάχος και την 
καμπυλότητα της φιάλης, το ειδικό βάρος και 
τη θερμοκρασία του κατασβεστικού υλικού, 
διαδικασία η οποία απαιτεί χρονοβόρες 
μαθηματικές πράξεις για κάθε φιάλη. Το tablet 
Portaseele®Calculator του οίκου COLTRACO 
Αγγλίας υπολογίζει το βάρος του κατασβεστικού 
υλικού (π.χ. 45kg CO2) εύκολα και γρήγορα, 
με μια απλή εισαγωγή των μετρήσεων 
που έχουμε πάρει από το Portalevel®MAX. 
Έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης πολλών 
τύπων φιαλών, ώστε να μη χρειάζεται να 
επαναλαβάνουμε τους ίδιους υπολογισμούς για 
κάθε φιάλη. Επίσης, καταχωρεί τις μετρήσεις 
μας σε ένα CSV αρχείο, το οποίο μπορούμε 
εύκολα να μεταφορτώσουμε σε έναν υπολογιστή 
και να το επεξεργαστούμε με λογισμικό όπως το 
Microsoft Excel. 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΙΑΛΩΝ



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΣ ΦΙΑΛΩΝ

Η συσκευή υπερήχων Portasonic™ του 
οίκου COLTRACO Αγγλίας μας επιτρέπει να 
μετρήσουμε τη ροή υγρών σε σωληνώσεις 
πυρόσβεσης με τρόπο μη παρεμβατικό, 
αποφεύγοντας αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων 
της εγκατάστασης, πτώσεις πίεσης, διαρροές 
και κίνδυνο μόλυνσης ή διάβρωσης. Απλά 
τοποθετούμε τους αισθητήρες σε ένα ευθείο 
τμήμα σωλήνα, εισάγουμε δεδομένα όπως 
διάμετρο, θερμοκρασία κλπ και το Portason-
ic™ μας εμφανίζει την πραγματική ροή του 
υγρού εντός των σωληνώσεων, με ακρίβεια 
1-2%. Κατάλληλο για μεταλλικές και πλαστικές 
σωληνώσεις διαμέτρου ½’’ έως 180’’, το Porta-
sonic™ έχει αυτονομία 12 ωρών αδιάλειπτης 
λειτουργίας. Παραδίδεται σε βολικό βαλιτσάκι 
μεταφοράς μαζί με τους αισθητήρες, gel 
υπερήχων, πιστοποιητικό βαθμονόμησης 
και εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. 
Ως Κέντρο Βαθμονόμησης COLTRACO 
στην Ελλάδα, είμαστε εξουσιοδοτημένοι να 
πραγματοποιούμε βαθμονόμηση και επισκευές, 
παρέχοντας άμεση υποστήριξη όποτε τη 
χρειαστείτε.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Για να ολοκληρωθεί η μέτρηση της ροής 
με τη συσκευή Portasonic™, χρειάζεται 
να γνωρίζουμε το πάχος του σωλήνα 
μέσα από τον οποίο διέρχεται το υγρό. Το 
ιδανικό εργαλείο για τη μέτρηση πάχους 
είναι η συσκευή υπερήχων Portagauge™ 
του οίκου COLTRACO Αγγλίας. Απλά 
ακουμπάμε τον αισθητήρα στο σωλήνα 
και η συσκευή υπολογίζει το πάχος του με 
ακρίβεια ±0.1mm. Εύχρηστο, στιβαρό και 
αξιόπιστο, το Portagauge™, είναι στεγανό 
κατά IP 65 και έχει αυτονομία αδιάλειπτης 
λειτουργίας 50 ωρών. Παραδίδεται σε 
βαλιτσάκι μεταφοράς PeliCase μαζί με τον 
αισθητήρα, λάδι υπερήχων και πιστοποιητικό 
βαθμονόμησης. Φέρει σήμανση CE, έχει 
εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών και είναι 
καταχωρημένο κατά ISO 19011. 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΧΟΥΣ ΣΩΛΗΝΩΝ



Πρόνοια /ˈpɾɔ.ni.a/ ουσ. < πρό + νοῦς < προεκτίμηση, πρόβλεψη, σύνεση, μέριμνα.

Με παράδοση άνω των 80 ετών στον τομέα των ποιοτικών μέσων πυρασφάλειας, η ΠΡΟΝΟΙΑ δι-
ατηρεί τη νοοτροπία της νέας εταιρίας καθώς βρίσκεται στην κόψη των τεχνολογικών εξελίξεων και 
είναι ευέλικτη στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας αγοράς. Η ΠΡΟΝΟΙΑ δραστη-
ριοποιείται στους κλάδους Βιομηχανία, Ναυτιλία, Εστίαση, Εξόρυξη, Μεταφορές, Κατασκευές, Αέρια 
Καύσιμα & Πετρελαιοειδή (Oil & Gas), Πυροσβεστικό Σώμα, Πολιτική Προστασία, Ένοπλες Δυνάμεις. 
Με συσσωρευμένη γνώση, εμπειρία και φιλική προσέγγιση, συμβουλεύει, μελετά και υλοποιεί έργα 
πυροπροστασίας σε όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων, από το μικρό εστιατόριο μέχρι τη ΔΕΗ, την 
Αλουμίνιον, τα ΕΛΠΕ και τη Motor Oil. Η ΠΡΟΝΟΙΑ καταφέρνει αυτό το εύρος επιχειρηματικής δρά-
σης διότι εκπροσωπεί στην ελληνική και ναυτιλιακή αγορά τους κορυφαίους κατασκευαστές παγκο-
σμίως σε είδη πυρόσβεσης και προσωπικής προστασίας.

ΠΡΟΝΟΙΑ. Προνοούμε, για να είστε ασφαλείς.

Λυσία 48 & Λεβέντη,

Περιστέρι,12132, Αττική

210 57 20 762

info@pronoia.gr

Εγγύηση καλή λειτουργίας 1-5 έτη 

Διεθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις 

Πλήρης γκάμα προϊόντων ετοιμοπαράδοτη

Αυθημερόν παραδόσεις σε λιμάνι Πειραιά
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