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A BTG SONARtrac™ termékcsalád-
ját a 2006-os Zellchemingen mutatták be. 
A műszercsalád a papírgyártás több területén 
alkalmazható, így pl. a légtelenítők működé-
sének szabályozására, a mosópréseknél a 
habzásgátló-adagolás felügyeletére, a flo-
tációs celláknál a levegőtartalom mérésére, 
vagy a feketelúg átfolyási mennyiségének 
mérésére.

A 4 berendezést felölelő SONARtrac™ 
család a papírgyári csővezetékekben a 
folyadékáramok akusztikus térben történő 
mérésén alapul, a módszer szabadalmilag 
védett. A rendszer valós idejű adatokat szol-
gáltat, így lehetővé teszi, hogy a papírgyár-
tó, vagy a folyamatirányító mérnök késleke-
dés nélkül beavatkozhasson. Az alkalmazás 
eredményeként csökken a vegyszerek fel-
használása, javul a gép futása és a termék 
minősége.

A TAM-100 (Total Air Monitor – összes-
légtartalom-mérő), valamint a GVF-100 (Gas 
Volume Fraction Monitoring System – gáztér-
fogat-frakciók mérőrendszere) a szabad gáz/
levegő mennyiségének mérésére alkalmazha-
tó pl. a felfutószekrénynél, de a gyártási folya-
mat mindazon helyein is, ahol a folyadékban 
gáz fordulhat elő. 

A VF-100 (flow monitor – folyadék átáram-
lási mennyiségének mérőberendezése) külön-
böző sűrűségű folyadékok áramlási mennyi-
ségének mérésére alkalmas. A GVF-100 és a 
VF-100 működő rendszerekre is felszerelhe-
tő, ugyanis az érzékelőket a csővezetékekre 
kívülről kell felszerelni. Ez azt jelenti, hogy a 
felszerelés nem jár nyomásváltozással, nem 
alakulhatnak ki tömítetlen helyek. A TAM-
100 is hasonlóképpen szerelhető fel üzemelő 
rendszerek esetén. Így a három érzékelő közül 
egyik sem kerül a folyékony közeggel érintke-
zésbe, így nem történhet korrózió, nincsenek 
lerakódások.
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