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Mini-titrator sulfiet 
voor de bepaling van sulfiet voor wijnanalyse

Vrij en totaal sulfiet
Een belangrijke reden om SO2 toe te 
voegen is om oxidatie te vermijden. 
Wanneer er zuurstof aanwezig is, 
wordt SO2 zelf geoxideerd voor fenol-
deeltjes in de wijn, en treedt zo op als 
een zuurstofopnemer. SO2 onderdrukt 
ook de activiteit van enzymen die 
bruinkleuring en andere problemen 
veroorzaken.

Datgene wat uw wijn werkelijk 
beschermt is moleculaire SO2. Onder 
30-60 ppm bindt 33 tot 50 % van de 
toegevoegde SO2. Wat overblijft wordt 
‘vrij’ genoemd en wordt verdeeld in 
twee delen. Het grotere, en relatief 
ondoeltreffende vrije deel is ‘bisulfiet’ 
(HSO3). Het kleinere vrije deel is het 
actieve moleculair. De hoeveelheid mo-
leculair SO2 in uw wijn hangt af van het 
niveau van vrije SO2 en de pH. Bij een 
pH van 3,2 bijvoorbeeld, is de hoeveel-
heid vrije SO2 voor 0,8 ppm moleculair 
SO2 22 ppm. Bij een pH van 3,5, zal u 
43 ppm nodig hebben, in wezen het 
dubbele.

In de meeste situaties zal 0,8 pp 
moleculaire SO2 tijdens bulkopslag en 
bij het bottelen, u voldoende bescher-
men tegen oxidatie en bacteriële actie. 
Bescherming tegen malolactische 
bacteriën is ook inbegrepen.

Het is belangrijk om te onthouden dat 
de hoeveelheid vrije SO2 in de wijn 
afhangt van drie dingen: hoeveel er 
toegevoegd is, hoeveel er voor de 
toevoeging aanwezig was en hoeveel 
binding er door de toevoeging is. Het 
niveau waarop SO2 door de menselijke 
zintuigen ontdekt kan worden is onge-
veer 2,0 ppm. Dat is ook het niveau dat 
nodig is voor een maximum bescher-
ming van uw wijn. Dat is vooral het 
geval voor zoete, en in het bijzonder 
voor wijnen met grauwe schimmel.

De Hanna Instruments HI84500 biedt 
de mogelijkheid om vrij of totaal sulfiet 
te testen in alle wijnen (ook de rode) 
die moeilijk te testen zijn met manuele 
methodes omdat de kleurveranderin-
gen nauwelijks waar te nemen zijn.

 D Titrator, magnetische 
roerder, elektrode 
en reagenthouder in 
één compact geheel 

 D Resultaten in een 
paar minuten

 D Gemakkelijk te 
bedienen

Elektrodes
HI3148B  ORP-elektrode voor mini-

titrator HI84500
HI7082  Elektrolytoplossing, 3,5 M 

KCl, 4 flesjes van 30 ml
HI70300L Bewaarvloeistof, fles 500 ml

Reagentia
HI84500-50  Titrantoplossing laag bereik 

voor totaal sulfiet in wijn
HI84500-51  Titrantoplossing hoog 

bereik voor totaal sulfiet in 
wijn

HI84500-55  Kalibratiestandaard, fles van 
120 ml, voor HI84500

HI84500-60 Zuurreagens voor totaal 
SO2-bepalingen, fles van 
250 ml

HI84500-61  Alkalinereagens voor vrij 
SO2-bepalingen, fles van 
120 ml

HI84500-62 Stabilisatiereagens (100)

HI70635L  Reinigingsoplossing voor 
voedingsindustrie (wijn-
steenzuur), fles 500 ml

HI70636L  Reinigingsoplossing voor 
voedingsindustrie (wijn-
steenzuur), fles 500 ml

Accessoires
HI70500  Leidingset voor titrantfles, 

doseertip en kraantje 
HI71006/8  Netspanningkabel 230 V 

naar 12 V, 800 mA
HI731319  Micro-roerstaven voor mag-

netische roerder (10 stuks) 
HI740036P 100 ml plastiek beker (10 

stuks) 
HI740037P 30 ml plastiek beker (10 

stuks) 
HI740236 5 ml spuit voor mini-titrator 
HI920013 USB-kabel, 1,8 m

Specificaties HI84500 mini-titrator

Bereik 0 tot 400 ppm van SO2
Resolutie 1 ppm
Nauwkeurigheid 5 % van de meting
Methode Ripper-titrimetrische methode
Principe Equivalentiepunt -redoxtitratie
Volume monster 50 ml
ORP-elektrode HI3148B/50 (bijgeleverd) 
Pompdosering 0,5 ml/min
Roersnelheid 1500 tpm
Omgeving 0 tot 50 °C, max. 95 % RH, niet-condenserend
Stroomvoorziening 230 Vac, 60 Hz, 10 VA
Afmetingen 208 x 214 x 163 mm (met bekerglas) 
Gewicht 2200 g
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