
INFORMAÇÕES GERAIS 
DO PRODUTO

Nas indústrias de bebidas, muitos processos de controle 

e garantia de qualidade requerem amostras adequadas e 

reprodutíveis.

O Dispositivo de Amostragem de Garrafas, modelo SBF, 

é um instrumento robusto e fácil de usar, destinado à 

amostragem de cervejas e bebidas provenientes de 

tanques, tubulações ou barris, sem a entrada de ar. Ele 

é especialmente adequado para a criação de espuma de 

cerveja, em combinação com o gerador de espuma Inpack 

2000 IFH e determinação de ar do headspace de cervejas 

filtradas.

O SBF é constituído de uma garrafa de tampa metálica 

vazia. Ao encher a garrafa de água e expelí-la com dióxido 

de carbono (CO2) ou nitrogênio (N2), o ar é removido. O 

SBF é conectado a um ponto de amostragem, e sob 

contrapressão, a garrafa é cheia sem a formação de 

espuma. A amostra pode ser preparada para análise como, 

por exemplo, em conformidade com os padrões Nibem 

para o teste de qualidade de espuma, para ser levada a uma 

temperatura de 20°C.

HAFFMANS SBF 
GARRAFA DE AMOSTRAGEM EM TUBULAÇÃO

APLICAÇÃO
∙  Laboratório

FOOD & BEVERAGE SAMPLE BOTTLE FILLER, TYPE SBF

BENEFÍCIOS
∙  Controle perfeito do produto

•  Amostras livres de ar

•  Economia de custos

   - Baixos custos de investimento (um dispositivo para a  

      amostragem de diversos pontos)



DADOS TÉCNICOS

Recipiente

Garrafa de tampa metálica

Altura da garrafa

Máximo 275 mm

Conexões

Mangueira de amostragem   Ø 6 mm / Ø 4 mm

CO2/N2     3/4 “BSP / 5/8 BSP

Pressão do CO2/N2

Máx. 4 barg

Dimensões

200 x 80 x 410 (C x L x A mm)

Peso

1 kg

HAFFMANS SBF 
GARRAFA DE AMOSTRAGEM EM TUBULAÇÃO

ESCOPO DO FORNECIMENTO

•  Sample Bottle Filler, modelo SBF

•  Rede de proteção contra explosão da garrafa

•  Conjunto de mangueiras

•  Engate rápido para conexão de mangueira de 04mm

•  Engate rápido para conexão de mangueira de 06mm

•  Manual de instruções

OPTIONAL
•  Gerador de espuma Inpack 2000 IFH

•  Engate rápido duplo, para determinação do ar no headspace
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