
HI84533 

Mini-titrator en pH-meter
voor formolnummer van wijn en vruchtensappen

Een gebruiksgemakkelijke, snelle en 
betaalbare alles-in-één-oplossing
De HI84533 is een makkelijk te gebruiken, snelle 
en betaalbare automatische mini-titrator, ontwor-
pen voor een snelle en nauwkeurige bepaling van 
formolnummer in wijn of vruchtensappen. Deze 
nieuwe generatie van mini-titratoren verbetert 
het titrantsysteem en meetbereiken voor een 
grotere nauwkeurigheid. De HI84533 bevat een 
precies doseersysteem, voor een zeer nauwkeu-
rige bepaling van de hoeveelheid gebruikte titrant. 
Het kan dynamisch doseren, waardoor het testen 
zowel sneller als nauwkeuriger verloopt. 

Deze mini-titrator is voorzien van een instelbare 
methode voor formolanalyse. Het maakt gebruik 
van een krachtig en effectief algoritme om de pH-
respons te analyseren en het exacte eindpunt te 

Bestelinformatie
HI84533-02 wordt geleverd met HI84533-
70 reagenskit voor formol in wijn en 
vruchtensappen, HI1131B pH-elektrode, 
HI7662-T temperatuurprobe, HI7082 elek-
trodehervuloplossing (30 mL), 100 mL be-
kers (2), HI70500 slangenset (afzuigslang 
met titrantflesdop en doseerslang met 
tip), doseerpompklep, HI740236 spuit (5 
mL), plastic pipet (1 mL), HI731319 roervlo, 
zakjes reinigingsoplossing voor wijnafzet-
tingen en wijnvlekken (2), stroomadapter, 
handleiding en kwaliteitscertificaat.

Specificaties HI84533

Titrator

Bereik
laag bereik 2,14 tot 28,57 meq/L, 0,21 tot 2,85 
meq % 30,0 tot 400.,0 mg/l 
hoog bereik: 21,7 to 71,4meq/L, 2,14 tot 7,14 meq %, 
300 tot 1000 mg/l

Resolutie laag bereik: 0,01 meq/L, 0.01 meq %, 0,1 mg/l 
hoog bereik: 0,1 meq/L, 0,01 meq %, 1 mg/l

Nauwkeurigheid ±0,1 mg/l of 3 % van aflezing, wat het grootst is

Monstervolume laag bereik: 10 mL 
hoog bereik: 5 mL

Titratiemethode zuur-basetitratie
Titratieprincipe eindpunttitratie (pH 8,0 - 8,5 in stappen van 0,1) 
Pompvolume 10 mL/min
Roersnelheid 600 tpm

pH-meter
 

Bereik -2,0 tot 16,0 pH/-2,00 tot 16,00 pH
Resolutie 0,1 pH/0,01 pH
Nauwkeurigheid ±0,01 pH (bij 25 °C) 

Kalibratie 1, 2 of 3 punten, 4 beschikbare (pH 4,01, 7,01, 8,30, 
10,01) 

Temperatuur- 
compensatie manueel of automatisch

mV-meter
Bereik  -2000,0 tot 2000,0 mV
Resolutie 0,1 mV
Nauwkeurigheid  ±1,0 mV (bij 25 °C) 

Temperatuur
Bereik  -20,0 tot 120,0 °C, -4,0 tot 248,0°F, 253,2 tot 393,2 

K
Resolutie 0,1 °C, 0,1°F, 0,1 K
Nauwkeurigheid ±0,4 °C, ±0,8°F, ±0,4 K (bij 25 °C) 

Bijkomende 
specificaties

Log tot 400 monsters (200 pH/mV, 200 titraties) 
pH-elektrode HI1131B glas, met BNC-connector en 1 m kabel (incl.) 
Temperatuurprobe HI7662-T roestvrij staal met 1 m kabel (incl.) 
Omgeving 0 tot 50 °C, max. 95 % RH niet-condenserend
Voeding 12 Vdc stroomadapter
Afmetingen/gewicht 235 x 200 x 150 mm/1900 g 

bepalen, en dan de nodige berekenin-
gen uit te voeren.

Deze mini-titrator is ook ontworpen 
voor gebruik als tafelmodel pH/mV-
meter. De CAL Check™-functie zorgt 
niet alleen voor een accurate pH-
aflezing, maar ook voor een nauwkeu-
rige titratie, aangezien het eindpunt 
wordt bepaald door een ingestelde 
pH-waarde.
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