
HI84502 

Mini-titrator titreerbare totale aciditeit 
Voor de bepaling van titreerbare totale aciditeit voor wijnanalyse

Zuren komen vanzelf voor tijdens het 
groeien van druiven als onderdeel van 
het fermentatieproces. In de juiste 
proportie zijn zuren een wenselijke 
eigenschap en geven ze de wijn 
karakter.

De drie predominante zuren in wijn 
zijn wijnsteenzuren, appelzuren en 
citroenzuren, alle eigen aan de druif. 
Wijnsteenzuur is het hoofdzuur 
in druiven en is een onderdeel dat 
een knapperige en geraffineerde 
smaak geeft aan de wijn. Een matige 
hoeveelheid komt van appelzuren, 
die bijdragen aan de fruitigheid, en 
een kleinere hoeveelheid komt van ci-
troenzuren. Wijn bevat ook sporen van 
andere zuren. Het minst gewenste 
zuur in wijn is azijnzuur. Wanneer dat 
aanwezig is in meer dan een minieme 
hoeveelheid, geeft de wijn een zure, 
azijnachtige smaak.

Totale aciditeit (ook titreerbare acidi-
teit genoemd), is de som van de vaste 
en vluchtige zuren. De totale aciditeit 
beïnvloedt rechtstreeks de kleur 
en smaak van de wijn. Teveel acidi-
teit maakt de wijn wrang en scherp, te 
weinig maakt de wijn flauwtjes, slap 
en oninteressant. De juiste aciditeit 
in wijn maakt hem fris en een ideale 
begeleider bij eten.

Het gepaste zuurniveau van een wijn 
verschilt: bij zoetere wijnen vereist dit 
meestal ietwat hogere niveaus om de 
juiste balans te bewaren. Voor droge 
tafelwijn is het accepteerbare bereik 
meestal 0,60 tot 0,75 %, voor zoete 
wijn is dit 0,70 tot 0,85 %.

Bestelinformatie
HI84502-02 (230 V) is voorzien van een 
reagentiaset voor 20 titraties, 2000 
µl automatische pipet, tips voor auto-
matische pipet van 2.000 µl (2 stuks), 
50 ml maatbekers (2 stuks), leidingenset 
met dop, pH-elektrode, temperatuursonde, 
roerstaaf, stroomkabel, fles van 30 ml met 
elektrodevuloplossing, 1 ml spuit, kuis-
doekjes voor wijnrestoplossingen (2 stuks), 
verwijderdoekjes voor wijnvlekken (2 stuks) 
en handleiding.

Elektrodes
HI1048B pH-elektrode
HI7662-T temperatuursonde

Oplossingen
HI70300L  Bewaarvloeistof, fles 500 ml
HI70635L  Reinigingsoplossing voor voe-

dingsindustrie (wijnsteenzuur), 
fles 500 ml

HI70636L  Reinigingsoplossing voor voe-
dingsindustrie (wijnsteenzuur), 
fles 500 ml

HI84502-50  Titrantoplossing, fles 250 ml
HI84502-55  Kalibratiestandaard, fles 120 ml
HI7004L  Kalibratievloeistof pH 4,01, fles 

500 ml
HI7007L  Kalibratievloeistof pH 7,01, fles 

500 ml
HI70082M  Kalibratievloeistof pH 8,20, 

fles 250 ml
HI7010L  Kalibratievloeistof pH 10,01, 

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) 
HI731342  2000 µL volumetrische 

micro pipet
HI731352  Wegwerppunt voor 2000 µL 

volumetrische micro-pipet 
(4) 

HI740036P  100 ml plastiek beker (10) 
HI740236  5 ml spuit voor mini-titrator 
HI920013 USB-kabel, 1,8 m

 D Titrator, magnetische roerder, 
elektrode en reagenthou-
der in één compact geheel

 D Resultaten in een  
paar minuten 

 D Gemakkelijk  
te bedienen

Specificaties HI84502 mini-titrator

Bereik 0,0 tot 25,0 g/l van wijnsteenzuur
Resolutie 0,1 g/l
Nauwkeurigheid 5 % van de meting
Methode Zuur-basetitratiemethode
Principe pH-kalibratie Eindpunttitratie, 7,00 of 8,20 pH
Volume monster 2 ml
Temperatuurcompensatie Automatisch vanaf 0,0 tot 100 °C
pH-elektrode HI1048B (bijgeleverd) 
Temperatuursonde HI7662-T (bijgeleverd) 
Pompdosering 0,5 ml/min
Roersnelheid 1.500 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 2.200 g
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