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Drzwi wodoszczelne to ruchoma zasuwa w grodzi wodoszczelnej zamykająca 
przejście pomiędzy sąsiadującymi przedziałami wodoszczelnymi. Zamykane są 
zdalnie za pomocą instalacji hydraulicznej z mostku kapitańskiego oraz lokalnie 
przy samym przejściu. W przypadku awarii istnieje możliwość ich zamknięcia (lo-
kalnie) przy pomocy ręcznej pompy. Są one zamykane na czas rejsu oraz w przy-
padku ogłoszenia alarmu (alarm wodny, pożarowy) w czasie postoju w porcie. 
Drzwi wodoszczelne powinny wytrzymać ciśnienie wody w przypadku zalania są-
siadującego z nimi przedziału wodoszczelnego do wysokości pokładu głównego.

Zadaniem systemu sterowania drzwiami wodoszczelnymi jest:
• Zdalne zamykanie np. ze sterówki.
• Monitoring i sygnalizacja stanów drzwi i ich napędów na panelu graficznym.
• Monitoring i sygnalizacja do centralnego systemu sterującego IAS za pomocą 

wybranego protokołu komunikacyjnego.
• Monitoring i sygnalizacja do czarnej skrzynki VDR za pomocą wybranego pro-

tokołu komunikacyjnego np. NMEA zgodnie z wymaganiami SOLAS.

System zwykle składa się z kilku lokalnie rozmieszczonych podstacji połączonych 
z panelem graficznym w sieci komunikacyjnej umieszczonym zdalnie, zwykle na 
mostku umożliwiającego podgląd stanów drzwi i ich napędów oraz ich zdalne za-
mykanie.
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Oznaczenie bitu Bit nr Znaczenie bitu Typ sygnału

LSB 0 Awaria zasilania ALARMY

1 Awaria zasilania sterującego 

2 Niski ciśnienie oleju

3 Niski poziom oleju

4 Drzwi zamknięte STATUSY

5 Drzwi otwarte

6 Lokalne otwieranie podczas 
polecenia zdalnego zamknięcia

MSB 7 Drzwi pozostają otwarte ponad 
60 min
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