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Troebelheidsmeting

Eiwitstabiliteitscontrole

De dosering van bentoniet bepalen

Bestelinformatie
HI83749-02 wordt geleverd in koffer met 6 meetcuvetten, reagens 
(100 ml), 1 pipet en 1 spuit,4 maatkolven, filterpapier, 1 reinigings-
doekje,3 kalibratievloeistof turbiditeit, 1 testvloeistof <0,1 NTU, 
silicone-olie (15 ml), 1 trechter, 5 tags, stroomadapter 12 V en 4 
batterijen 1,5 V AA.

Accessoires
HI83749-20 Reagens, 100 ml
HI83749-11 Kalibratieset (<0,1,15, 100, 500 NTU)
HI731318  Reinigingsdoekje voor cuvetten (4) 
HI731351 Pipetpunten voor micro-pipet 1000 µl (25)
HI740144P Punten voor maatspuit (10)
HI920005  Taghouders met tags (5) 
HI920013 USB-kabel voor pc-verbinding
HI920011 9-pins pc-aansluitkabel

Waarom de troebelheid van 
wijn meten?
De waardering van een wijn begint met 
de observatie van zijn helderheid en 
kleur. Door de troebelheid te meten, zal 
de wijnmaker de maceratiefase kunnen 
volgen, nauwkeurig de waarde van de 
klaring kunnen inschatten, de meng-
sels kunnen volgen en de geschiktheid 
van de wijn voor veroudering kunnen 
beoordelen.

Klaring kan op verschillende manieren 
worden gedaan: klaren, centrifugeren, 
filtreren. Klaring speelt tegelijkertijd in 
op een behoefte aan opheldering en 
stabilisatie. Het principe bestaat uit het 
doen uitvlokken en neerslaan van fijne 
deeltjes die in de wijn zweven. 

Eiwitstoffen of producten met de 
eigenschappen van eiwitstoffen 
worden gebruikt: eipoeder, gelatine, 
caseïne, vislijm, bentoniet ... Bentoniet, 
een fijne klei, geeft goede resultaten 
bij witte wijn. Negatief geladen verwij-
dert het positief geladen materialen, 
zoals eiwitten en organisch materiaal. 
Bij een overdosis daarentegen, kan 
bentoniet het karakter van de wijn ver-
anderen. Het is daarom essentieel om 
de exacte dosis te bepalen die moet 
worden toegevoegd.

 D Controle van troebelheid en 
eiwitstabiliteit om de hoeveelheid 
bentoniet te bepalen

 D Eenvoudige en snelle analyses
 D Systeem voor monsteridentificatie 

en traceerbaarheid met de 
mogelijkheid om metingen naar 
een pc over te dragen (opslag 
van maximaal 200 metingen)

 D Lichtgewicht, draagbaar, mobiel
 D Uitstekende prestatie/

prijsverhouding

Specificaties HI83749

Bereik 0,00 tot 9,99 NTU, 10,0 tot 99,9 NTU, 
100 tot 1200 NTU

Nauwkeurigheid ±2 % v. meetwaarde tot 0,05 NTU

Lichtbron Wolfraamlamp met smalbandfilter bij 
525 nm

Lichtdetector Silicium fotocel
Methode USEPA 108.1 en Standard Method 2130 B
Voeding 4 x 1,5 V AA of adapter  12 V
Afmetingen/gewicht 224 x 87 x 77 mm/512 g
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