
HI83748 Analyse wijnsteenzuur
draagbare fotometer voor wijnsteenzuur in wijn en most

Bestelinformatie
Draagbare fotometer voor nauwkeurige meting van de concentra-
tie wijnsteenzuur in wijn en most.
HI83748-02 wordt geleverd in ko� er met 2 meetcuvetten, reagen-
tia voor 5 tests, 1 pipet 200 µl, 1 spuit 5 ml, 1 reinigingsdoekje voor
cuvetten, 1 stroomadapter 12 V en 4 batterijen 1,5 V AA.

Accessoires
HI83748-20 Reagentia voor wijnsteenzuur (20 tests)
HI731318  Reinigingsdoekje voor cuvetten (4) 
HI731321 Meetcuvetten (4)
HI731350 Pipetpunten voor micro-pipet 200 µl (25)

Speci� caties HI83748
Bereik 0,0 tot 5,0 g/l
Nauwkeurigheid ±0,1 g/l tot 2,0 g/l

Lichtbron Wolfraamlamp met smalband� lter bij 
525 nm

Lichtdetectie Silicium fotocel
Methode colorimetrisch
Voeding 4 x 1,5 V AA of adapter  12 V
Afmetingen 225 x 85 x 80 mm 
Gewicht 500 g

Waarom wijnsteenzuur 
meten?
Wijnsteenzuur is speci� ek voor drui-
ven. Het is samen met appelzuur het 
belangrijkste vaste zuur. Het gehalte 
neemt af als de zomer warm is. Soms 
is het nodig om het aan de most toe 
te voegen wanneer deze lijdt aan een 
gebrek aan aciditeit en de wijn het 
risico loopt zacht en onvoldoende 
gestructureerd te zijn. De Europese 
wetgeving staat het gebruik van dit 
zuur toe in maximale doses van 1,5 g/l 
voor most en 2,5 g/l voor wijn.

Omgekeerd geeft een te hoog aandeel 
van wijnsteenzuur een samentrek-
kende en harde wijn en kan het de vor-
ming van wijnsteenneerslag bevorde-
ren. De zouten van wijnsteenzuur zijn 
slecht oplosbaar. Vanwege het gehalte 
aan tartraat, kalium- en calciumionen 
in wijn, neigen kaliumbitartraat en cal-
ciumtartraat van nature tot neerslaan. 
De ontwikkeling van kristallisatie is 
a� ankelijk van verschillende factoren, 
waaronder temperatuur, pH, ethanol-
gehalte. In wijn kan een concentratie 
van wijnsteenzuur van meer dan 4 g/l 
leiden tot het ontstaan   van een afzet-
ting van wijnsteen.

 Eenvoudig in gebruik
 Directe a� ezing in g/l
 Hoge precisie metingen
 Groot lcd-scherm

1 2 3 4

Voorbereiding van het 
monster

Maak een blanco 
met het voorbereide 
monster

Voeg reagens toe Druk op de read -
-toets om het resul-
taat te lezen

Meting in 4 eenvoudige stappen

 Lichtgewicht en mobiel: meet 
waar en wanneer u maar wilt

 Zeer concurrerende 
kosten per test
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