
HI83746 Restsuikers
draagbare fotometer

Bestelinformatie
HI83746-02 wordt geleverd in ko� er met 4
cuvetten, reagentia voor 20 tests, 2 pipet-
ten (200 µl en 1000 µl), � lterpapier, � es 
houtskoolbleek, reinigingsdoekje, trechter,
lepel, adapter 12 V en 4 batterijen 1,5 V AA.

Speci� caties HI83746
Bereik 0,00 tot 50,00 g/l
Nauwkeurigheid ±0,50 tot 10,00 g/l
Lichtbron Wolfraamlamp met smalbanddoorlaat� lter 610 nm
Lichtdetectie Silicium fotocel
Methode Fehling-methode
Voeding 4 x 1,5 V AA of stroomadapter 12 V
Afmetingen/gewicht 225 x 85 x 80 mm/500 g

Waarom restsuikers meten?
Restsuikers zijn een essentiële para-
meter bij de controle van de wijngis-
ting: de wijnboer moet, door in te grij-
pen op de temperatuur van de most, te 
allen tijde de snelheid van de a� raak 
van de suikers kennen om het proces 
te versnellen of te vertragen of om 
fermentatiestops te vermijden. Door 
het gehalte aan restsuikers te bepa-
len, kan er ook voor worden gezorgd 
dat de fermentatie wordt voltooid om 
onbedoeld herstel tijdens de opslag uit 
te sluiten.

 Eenvoudig uit te voeren analyse
 Betrouwbare meting in g/l
 Hoge nauwkeurigheid
 Groot lcd-scherm
 Lichtgewicht, draagbaar, mobiel
 Robuust
 Opmerkelijke prestatie/

prijsverhouding

Thermoreactor voor 
thermische mineralisatie
 Vooraf ingestelde 

temperatuurinstellingen
 Temperatuurwaarschuwingen
 Geïntegreerde tijdsklok
 Statusindicatie
 Voorkoming van oververhitting
 Referentie 

thermometerbehuizing

1 2 3
Voorbereiding van het 
monster

Maak een blanco 
met het voorbereide 
monster

Druk op de meettoets 
om het resultaat te 
lezen

Meten in 3 eenvoudige stappen

Accessoires
HI83746-20 Reagentia voor analyse van 

restsuikers (20 tests)
HI839800-02 Thermoreactor
HI740217 Beschermdeksel
HI740216 Koelrek voor 25 vials
HI93703-59 Actieve kool voor verkleuren 

rode wijn
HI731318 Reinigingsdoekjes voor

meetcuvetten (4)
HI731331 Meetcuvetten (4)
HI731350 Pipetpunten voor micro-pi-

pet200 µl (25)
HI731351 Pipetpunten voor micro-pi-

pet1000 µl (25)
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Hoeveelheid 
restsuikers in wijn
Wijn % g/l
Zoet > 4,5 > 45
Halfzoet 1,2 - 4,5 12 – 45
Halfdroog 0,4 - 1,2 4 - 12
Droog < 0,4 < 4


