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Meetinstrumenten 
voor wijnbouw



Europese regelgeving legt zeer nauwkeurige wijn-
bereidingsmethoden en regels van oenologische 
praktijk op aan wijnprofessionals. Om de dagelijkse 
metingen en controles van de wijnbouwer te vereen-
voudigen, biedt Hanna Instruments een breed scala 
aan hoogwaardige instrumenten voor toegepaste 
analyses in de wijnbouw, wijnbereiding en oenologie. 
Al onze instrumenten zijn ontwikkeld met de meest 
recente technologieën en ontworpen om gebruiks-
vriendelijk en intuïtief te zijn.

Hanna Instruments is sinds haar oprichting in 1978 
een betrouwbare partner op het gebied van meet- 
instrumentatie. Meer dan 60 vestigingen wereldwijd 
en vier eigen fabrieken staan garant voor een breed 
assortiment kwaliteitsproducten op het gebied van 
analytische techniek en temperatuur.

De kwaliteit die wij u garanderen wordt gewaarborgd 
via ons ISO 9001-systeem. Omdat kwaliteit, hygiëne 
en veiligheid een steeds belangrijker rol spelen in de 
voedingssector, stemt Hanna Instruments de appa-
ratuur volledig af op de huidige wetgeving en op de 
meest actuele eisen op dit gebied.

Een korte levertijd en een uitstekende service vinden 
wij heel normaal. 

Profiteer van 
de knowhow 

en garantie 
van een 

fabrikant
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Analytisch rapport
Aanpassing van de dosis vrij SO2, 
eventuele toevoeging van meta-
wijnsteenzuur en/of arabische gom

Analysekalender
Rijping en vinificatie, veredeling, conservering en conditionering

Suikers, TAVP, S/A
AT, pH, H2T, H2M, K +
Gezondheidsstatus (Laccase)
IC, IPT, extraheerbaarheid
Druiven proeven
Assimileerbaar stikstof

Luchtweerstandstest

Beoordeling van volwassenheid 
twee keer per week
Beoordeling van fermenteerbaar-
heid

Sortering, evaluatie van correcties 
en behandeling (correctie van acidi-
teit, verrijking, sulfietvorming)

2 keer per dag (curves) bij een 
fermentatieprobleem wanneer de 
dichtheid kleiner is dan 1.000 of 
niet meer verandert

Eerste analytisch rapport

Monitoring één keer per week  
(2 keer indien restsuikers)

Aanpassing van de dosis vrij SO2
Aciditeitscorrectie

AT, pH, H2T, H2M, K +, SO2, O2, troebelheid
TAVP
Laccase
Assimileerbaar stikstof

Dichtheid, temperatuur
Gistgehalte
Suikers, AV, H2M, O2

Vinificatie

Rijping, bewaring

TAV, AV, AT, pH, H2T, H2M, suikers, O2, troebelheid

H2M, AT, pH, AV

Vrij SO2, O2, troebelheid
AT, pH
AV

Vrij SO2
AV

Suikerbalans, TAV, AV, AT, pH, vrij SO2 en totaal 
IC, IPT
Hechtings- en filtreerbaarheidstest, troebelheid
IJzer, koper (en bijbehorende tests)
Test proteïneomzetting
Neerslagtest in wijnsteen

Vrij SO2, O2
IJzer, koper, eiwitten, weerstandstesten
H2T, K +, Ca2 +
Troebelheid, verstoppingsindex, VMAX

Conditionering
Suikers, TAV, AV, AT pH, H2M, vrij en totaal SO2, CO2
IJzer, koper, eiwitten
Troebelheid, O2
Microbiologische controles

Aanpassing van de dosis vrij SO2
voor elke behandeling van de wijn

Aanpassing van de dosis vrij SO2
Analytische beoordeling die de 
keuze van verduidelijkings- en 
stabilisatietechnieken bepaalt

Aanpassing van de dosis vrij SO2
Voor elke behandeling van de wijn
Beheersen van de effectiviteit van 
behandelingen

Rijping

Oogst/maceratie

Alcoholische gisting

Aftappen en persen

Malolactische gisting

Soutirage

Soutirage

Assemblage

Binding/filtratie 
stabilisatiebehandeling

Botteling
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Kwaliteit en veiligheid, 
luisteren en klantenservice: 

onze fundamentele waarden



HI98198 Draagbare opgelost zuurstofmeter
met digitale optische elektrode

Louis Pasteur zei meer dan een eeuw 
geleden: “Zuurstof is de grootste vij-
and van wijn, maar het is zuurstof die 
wijn maakt en het is door zijn invloed 
dat die veroudert”.

De kennis van de mechanismen waar-
mee zuurstof in wisselwerking staat 
met wijnverbindingen is sindsdien 
verder verbeterd. Wetende dat zuur-
stof een zeer belangrijke rol speelt bij 
de stabilisatie van de rode kleur en bij 
de ontwikkeling van de aromatische 
tonen van de wijn, hangt succes af 
van kennis en vervolgens beheersing 
van de dosering. Bij te veel zuurstof 
dreigen oxidatieverschijnselen op te 
treden. Bij te weinig zuurstof zijn dit 
reductie-anomalieën, die er waar-
schijnlijk voor zorgen dat zwavelhou-
dende verbindingen een rotte eiergeur 
ontwikkelen. Deze defecten zijn, na 

het kurken,de belangrijkste degrada-
ties die de wijn kan hebben.

In ieder geval is het van het grootste 
belang om de exacte O2-concentratie 
in de wijn te kennen. Vooral omdat de 
dosering of consumptie van zwavel-
dioxide (conserveermiddel en anti-
oxidant) sterk afhankelijk is van de 
hoeveelheid Opgelost zuurstof. Het 
bepalen van de O2 voor het bottelen 
vergemakkelijkt dus de juiste dosering 
van SO2. Idealiter wordt de bottelfase 
uitgevoerd met 0,2-0,5 mg/l Opgelost 
zuurstof.

Zuurstoftoevoegingen kunnen 
plaatsvinden tijdens de productie en 
tenslotte in de fles, afhankelijk van 
de kwaliteit van de kurk. De nieuwste 
technologische ontwikkelingen maken 
het nu mogelijk om zuurstof in de ver-

schillende stadia van de wijnbereiding 
te meten, waardoor echt kwaliteits-
management mogelijk is. 
 
Dankzij digitale optische techniek, 
heeft de meting van de Opgelost 
zuurstofconcentratie een grondige 
transformatie ondergaan: eenvoudi-
ger, veiliger, betrouwbaarder dan ooit.

Het grote voordeel is het geringe 
onderhoud dat het vereist: geen ver-
bruiksartikel, geen onderdeel (mem-
braan) dat vervangen moet worden, 
geen zuurstofverbruik bij het meten, 
geen stroming en beweging nodig om 
de meting uit te voeren. Geen voorbe-
reiding meer, geen conditionering van 
de sonde, geen voorzorgsmaatregelen 
van de meetprocedure! De optische 
sonde zorgt binnen enkele seconden 
voor nauwkeurige meetresultaten, 
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Specificaties HI98198

Bereik
Opgelost 
zuurstof 0,00 tot 50 mg/l (ppm), 0,0 tot 500,0 % verzadiging

Temperatuur -5,0 tot 50,0°C
Nauwkeu-
righeid 
(bij 25 °C)

Opgelost 
zuurstof

±1,5 % v. meetwaarde ±0,01 mg/l (0,00 tot 20,00 mg/l) 
±1,5 % v. meetwaarde ±0,1 % (0,0 tot 200,0 %)

Temperatuur ±0,3 °C (sonde + instrument)

Kalibratie Opgelost 
zuurstof

automatisch 1 of 2 punten bij 100 % (8,26 mg/l) en 0 % (0 
mg/l),  
manueel 1 punt in % verzadiging of mg/l

Meetmodi direct DO, DBO, OUR en SOUR
Temperatuurcompensatie automatisch van -5,0 tot 50,0 °C

Elektrode
HI764113 optische DO-elektrode met beschermhoes, interne 
temperatuursensor, 7-pin DIN-connector  
en 4 m kabel

Geheugen manueel tot 4000 metingen
Pc-connectie opto-geïsoleerde USB type-C

Voeding/levensduur 1,5 V (4) AA batterijen/ca. 200 u continu gebruik zonder 
schermverlichting (50 u met) 

Autom. uitschakeling instelbaar: 5, 10, 30, 60 min of uit
Beschermingsklasse IP67
Afmetingen/gewicht 185 x 93 x 35,2 mm/400 g

Bestelinformatie
Geleverd met HI764113 optische DO-elektrode met beschermhuls, 
HI7040 bi-component 0%-zuurstofoplossing (230 ml + 30 ml), 
100 ml plastic beker (2), 1,8 m USB-kabel type C, 1,5 V AA-batterijen 
(4), kwaliteitscertificaat, handleiding en draagkoffer. 
Accessoires
HI764113 Optische opgelost zuurstofelektrode O2/°C met 

DIN-connectie, beschermhoes en kabel van 4 m
HI764113/10 Optische O2/°C-sonde met roestvrijstalen 

beschermhuls, Quick DIN-connector en 10 m kabel
HI764113/20 Optische O2/°C-sonde met roestvrijstalen 

beschermhuls, Quick DIN-connector en 20 m kabel
HI764113-1 Smart Cap voor optische elektrode HI764113
HI7040L Nulzuurstofoplossing, 500 ml

Specificaties HI764113
Behuizing ABS
Smart cap polypropyleen
Kabel PVC
Elektrode 316 roestvrij staal
Temperatuur thermistor
Afmetingen 174 x 25 mm
Responstijd 45 sec
Beschermings-
klasse IP68

ongeacht het meetpunt: in het vat, 
in de tank of direct in de fles. Of het 
nu in rood, rosé of wit is, geen enkel 
bestanddeel van de wijn, noch de 
aanwezigheid van troebelheid heeft 
invloed op de gemeten waarde. Tot 
slot, om de sensor schoon te maken is 
slechts een klein veegje met een spons 
voldoende.

 D Metingen in vaten, 
gasdekking en fles

 D Digitale optische elektrode 
met snelkoppeling

 D IP67 waterbestendige behuizing
 D Keuze in eenheden: % 

verzadiging of mg/l (ppm)
 D Automatische temperatuur- 

compensatie
 D Automatische compensatie 

luchtdruk
 D Pc-connectie via USB-C

Optische zuurstofsonde voor 
in situ metingen
De HI764113 optische sonde is 
gebaseerd op het uitdoven van de 
luminescentie van een zuurstofge-
voelige luminofoor. Het meetprincipe 
omvat inert platina fosfor waarvan 
de luminescentie wordt geactiveerd 
door een blauwe led (zogenaamde 
excitatiediode) en een rode led die als 
referentie-element dient. De puls van 
blauw licht van de blauwe led activeert 
luminescentie en de elektronen in de 
luminofoor stijgen sterk in energieni-
veau, dat vervolgens binnen micro-
seconden weer daalt en de verloren 
energie als rood licht uitzendt.

Zuurstofmoleculen die in contact 
komen met de luminofoor absorberen 
energie van elektronen, waardoor de 
intensiteit en duur van het uitgezon-
den rode licht wordt verminderd. 

Smart Cap™ met RFID-
-communicatie slaat 
fabriekskalibratie- 
coëfficiënten op.

Het gewelfde oppervlak 
helpt luchtbellen af te 
weren en zorgt voor 
een groter oppervlak en 
betere meetgevoelig-
heid.

Dit uitstervingsfenomeen wordt 
gemeten door de fotodetector en 
vervolgens met de rode referentie-led 
omgezet in Opgelost zuurstofcon-
centraties. Hoe sneller de extinctie, 
hoe hoger de concentratie Opgelost 
zuurstof. De meting van zuurstof door 
luminescentie is daarom een   fysieke 
meting op basis van een tijdmeting.

 D Digitaal
 D Geen membranen
 D Geen elektrolyt
 D Geen zuurstofverbruik
 D Geen beïnvloeding door 

stroomsnelheid of zonlicht
 D Fabrieksgekalibreerde 

Smart Cap™
 D Minimaal onderhoud

5



HI98703 Draagbare EPA-geschikte turbiditeitsmeter
EPA 180.1 met Fast Tracker™ (T.I.S.) 

Bestelinformatie
De HI98703 is voorzien van cuvetten en 
doppen (5 stuks), HI98703-11 kalibra-
tiestandaarden, HI93703-58 siliciumolie 
15 ml, doekje voor cuvetten, batterijen 
(4), AC-adapter, handleiding en robuuste  
draagkoffer.

Accessoires
HI98703-11  Turbiditeitsstandaardenkit
HI731331  Glazen cuvetten (4) 
HI731335N  Doppen voor cuvetten (4 

stuks) 
HI93703-50  Cuvetreinigingsoplossing, 

fles 250 ml
HI731318  Reinigingsdoekje voor 

cuvetten (4) 
HI92000  Windows-software
HI920011 RS232-kabel voor pc-aan-

sluiting
HI920013 USB-kabel

Robuust en compact, de HI98703 
troebelheidsmeter is het ideale hulp-
middel voor eenvoudige, efficiënte 
en comfortabele metingen onder-
weg. Het elektronische en optische 
ontwerp dat het resultaat is van de 
nieuwste generatie technologieën, 
zorgt voor een meetnauwkeurigheid 
van ± 2% met een uitstekende gevoe-
ligheid en opmerkelijke reproduceer-
baarheid. 

HI98703 is verder uitgerust met 
traceerbaarheidsbeheer genaamd 
FastTracker™. Door metingen te regis-
treren, elimineert het handmatige 
metingen en vermijdt het rapportage-
fouten.

 D Hoge nauwkeurigheid bij laag 
bereik (onder 0,05 NTU) 

 D Uitstekende gevoeligheid 
en reproduceerbaarheid

 D Hightech optische en 
elektronische systemen

 D 2-, 3- of 4-punts kalibratie
 D 3 meetmodi
 D Exclusieve Fast Tracker™
 D Geheugen tot 200 metingen
 D USB en RS232 pc-verbinding
 D Good Laboratory Practice
 D Snelle en eenvoudige metingen
 D Schermverlicht lcd
 D Gebruiksvriendelijk scherm 

met gidsende codes
 D Batterijpercentage op het scherm
 D Continu huidige tijd op het scherm

Specificaties HI98703
Bereik 0,00 tot 9,99 10,0 tot 99,9 en 100 tot 1000 NTU
Bereik selectie Automatisch
Nauwkeurigheid ±2 % van meting plus 0,02 NTU
Herhaalbaarheid ±1 % van meting of 0,02 NTU (wat het grootste is)
Strooilicht < 0,02 NTU
Lichtdetector Silicium fotocel
Lichtbron Wolfraam lamp

Methode
Ratio-Nephelometrische Methode (90 °), ratio van verspreid en 
verzonden licht/Aanpassing van de USEPA-methode 180,1 en 
Standard-methode 2130 B

Meetmodus Normaal, gemiddeld, continu
Standaarden <0,1, 15, 100 en 750 NTU
Kalibratie Twee-, drie- of vierpunts kalibratie
Geheugen 200 metingen
Pc-connectie USB of RS 232

Voeding (4) 1,5 V AA alkaline batterijen of AC-adapter 
automatische uitschakeling na 15 min. niet-gebruik

Afmetingen/gewicht 224 x 87 x 77 mm/512 g
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1 2 3
Voorbereiding van het 
monster

Stop het monster in het 
instrument

Lees de meetwaarde af

1 2 3
Lees de troebelheids-
meting af

Voeg reagens toe Lees de meetwaarde af

1 2 3
Lees de meetwaarde afVoorbereiding van het 

monster
Vergelijk de resultaten

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

HI83749 Troebelheid en eiwitstabiliteit
draagbare troebelheidsmeter en eiwitstabiliteitsmeting
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HI88703 Tafelmodel turbiditeits- en vrij/totaal chloormeter
EPA 180.1

Deze laboratoriumtroebelheidsme-
ter is bedoeld voor wijnlaboratoria 
die metingen willen uitvoeren bij 
zeer hoge troebelheid (bv. droesem, 
enz.). Het is ontwikkeld met de meest 
recente technologieën en biedt metin-
gen die eenvoudig uit te voeren, snel 
en betrouwbaar zijn. 

Uitgerust met een ergonomisch 
grafisch display en een geavanceerde 
gebruikersinterface, geeft het instru-
ment naast de resultaten duidelijke 
berichten weer die u in elke fase van 
de operatie begeleiden.

 D Zeer gevoelig optisch systeem 
met wolfraamlamp voor het 
detecteren van kleine deeltjes

 D Nefelometrische en ratio-
meetmethoden

 D Kalibratie op 2, 3, 4 of 5 punten
 D Directe aflezing van resultaten
 D Geoptimaliseerde 

gebruikersinterface voor 
intuïtief gebruik

 D Begeleiding op het scherm
 D Logt tot 200 metingen
 D Opmerkelijke 

meetnauwkeurigheid
 D Good Laboratory Practice
 D Verlicht display
 D Voldoet aan de USEPA-normen

Specificaties HI88703

Be-
reik

Methode nefelometrisch 
90°

0,00 tot 9,99, 10,0 tot 40,0 NTU, 0,0 tot 99,9, 100 tot 
268 Nephelos, 0,00 tot 9,80 EBC

Methode nefelometrisch 
ratio 180°/90°

0,00 tot 9,99, 10,0 tot 99,9, 100 tot 4000 NTU, 0,0 
tot 99,9, 100 tot 26800 Nephelos, 0,00 tot 9,99, 
10,0 tot 99,9, 100 tot 980 EBC

Nauwkeurigheid
±2 % v. meetwaarde plus 0,02 NTU (0,15 Nephelos, 
0,01 EBC), ±5 % v. meetwaarde > 1000 NTU (6700 
Nephelos, 245 EBC)

Bereikselectie Automatisch

Herhaalbaarheid ±1 % van meting of 0,02 NTU (0,15 Nephelos 0,01 
EBC), wat het grootste is

Strooilicht < 0,02 NTU (0,15 Nephelos, 0,01 EBC)
Lichtdetector Silicium fotocel

Methode
Methode nefelometrisch (90°) of nefelometrisch ratio 
(90° et 180°), aanpassing van de USEPA-methode 
108.1 en de Standaard-methode 2130 B

Meetmodi Normaal, gemiddeld, continu
Turbiditeitsstandaarden <0,1, 15, 100, 750 en 2000 NTU
Kalibratie Twee, drie, vier of vijf punten kalibratie
Lichtbron Wolfraam lamp/meer dan 100.000 metingen

Display 40 x 70 mm grafisch lcd (64 x 28 pixels) met scherm-
verlichting

Geheugen 200 metingen
Pc-connectie USB
Autom. uitschakeling Na 15 min. niet-gebruik
Voeding 230 V/50 Hz 20 W
Afmetingen/gewicht 230 x 200 x 145 mm/2,5 Kg

Bestelinformatie
De HI88703-02 (230 V) is voorzien van 
cuvetten en doppen (5 stuks), kalibratie-
standaarden, siliconenolie 15 ml (HI93703-
58), doekje voor het afvegen van cuvetten, 
stroomkabel en handleiding.

Vloeistoffen
HI88703-11 Kalibratieset voor turbidi-

meter (<0,1, 15, 100 750 en 
2000 NTU) 

HI93703-50  Cuvetreinigingsoplossing, 
fles van 250 ml

Accessoires
HI93703-58  Siliconenolie (15 ml) 
HI731318  Reinigingsdoekje voor 

cuvetten (4) 
HI731331  Glazen cuvetten (4) 
HI731335N  Doppen voor cuvetten (4) 
HI740234  Vervangingslamp voor EPA 

turbidimeter
HI92000  Windows-software
HI920013  USB-kabel voor pc-verbin-

ding
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Hanna Instruments webshop
Eenvoudig bestellen? 

Maak nu een account aan!

w w w. h a n n a i n s t r u m e n t s . n l
w w w. h a n n a i n s t r u m e nt s . b e

Zoek 
artikelen via product-

soort of toepassing

Betaal 
met Visa, Mastercard,  

Bancontact (BE), 
 iDeal (NL) of op factuur

Creëer 
zelf offertes of  

herhaalbestellingen

Download 
handleidingen, certifica-
ten, en veiligheidsinfor-

matiebladen
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Ideaal voor het bewaken van het 
persen direct in de persvorm.

Meten direct in de pers 
EC/pH/redox/°C
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Ook ideaal voor ‘Bio-
electronica volgens 
Vincent’: pH/redox/EC/
resistiviteit/°C

Snelle, stevige en waterbe-
stendige aansluiting

De kleurverandering tijdens het 
persen is significant gekoppeld aan 
de verandering in pH, waardoor de 
totale zuurtegraad daalt. Een andere 
benadering om het persen te beheer-
sen, kan door de geleidbaarheid van 
de sappen in de pers ter plaatse te vol-
gen. Deze parameter lijkt meer finesse 
toe te voegen dan de pH. Tijdens het 
persen maakt de geleidbaarheidsme-
ting het inderdaad mogelijk om een   
extractie van ionen (K+ en Ca2+) te 
identificeren die een daling van de 
kwaliteit van de most betekenen. 80% 
van de rijkdom aan ionen in de most, 
gemeten aan de hand van de geleid-
baarheid, is afkomstig van kalium. Het 
is daarom interessant om deze para-
meter te gebruiken voor een efficiënte 
extractie.

De geleidbaarheidsdelta is ongeveer 
1000 µS tijdens het persen. De eerste 
sappen die bij het vullen uit de pers 
vloeien, hebben waarden tussen 1500 
en 2500 µS, afhankelijk van de tem-
peratuur van het sap en de oogstom-
standigheden tot aan de ontvangst.

Onderzoek van ITV Frankrijk toont een 
goede correlatie tussen IPT, geleid-
baarheid en kalium, waardoor het 
mogelijk is om de kwalitatieve evolutie 
van sappen te begrijpen.

Correlatiecoëfficiënt
  Kalium/geleidbaarheid 0,92
  Geleidbaarheid/IPT 

van 0,90 tot 0,96
  IPT/Kalium 0,91

De correlatie tussen de bedrijfsmo-
dus van de pers en veranderingen in 
de geleidbaarheid van de gewonnen 
sappen wordt duidelijk aangetoond. 

De verandering in geleidbaarheid 
reproduceert deze verslechtering van 
de kwaliteit van het sap.

De HI98195 is eenvoudig te imple-
menteren, betaalbaar, en maakt 
nauwkeurige analyse mogelijk. De pH/
redox-, geleidbaarheids- en tempera-
tuursensoren geven direct informatie 
over veranderingen in de fysisch-che-
mische eigenschappen van de most. 
Deze multiparameter is daarom het 
ideale beslissingsondersteunende 
instrument voor de operator, die een 
betere scheiding van de sappen wil 
bereiken en de perscycli goed wil 
beheren.

Robuustheid en 
betrouwbaarheid
De HI98195 is bedoeld voor gebruikers 
die regelmatig pH- en geleidbaar-
heidsmetingen op locatie uitvoeren. 
Hiermee kunnen pH, pH in mV, redox, 
geleidbaarheid, TDS, soortelijke 
weerstand en temperatuur worden 
gemeten.

Het instrument wordt geleverd met 
een HI7698195 multiparametersonde 
die pH/redox- en geleidbaarheidssen-
soren integreert, die indien nodig ter 
plaatse kunnen worden vervangen. De 
sonde met verzwaarde punt is volledig 
waterdicht tot IP 68 en kan onderge-
dompeld blijven.

Het instrument is ondergebracht 
in een robuuste en waterdichte IP 
67-behuizing, perfect geschikt voor 
technische beperkingen. De HI98195 
is ontworpen voor metingen onder-
weg en wordt geleverd in een stevige 

transportkoffer met gepersonali-
seerde voorgevormde vulplaatsen 
voor elk onderdeel, voor optimale 
bescherming.

 D Waterbestendig: IP 67, stofdicht 
en waterdicht, de sonde is IP68 
(100 % stof-en waterdicht) 

 D Beeldscherm: tot max. 9 
geselecteerde parameters 
tegelijk zichtbaar

 D Digitale sonde met geïntegreerde 
temperatuursensor en 
twee poorten voor pH- 
(ORP) en EC-sensoren 

 D Kleurgecodeerde elektroden
 D Automatische 

elektrodeherkenning
 D Automatisch loggen tot 

45.000 monsters
 D Snelle kalibratiefunctie
 D GLP-data onthoudt de 

laatste 5 kalibraties
 D Help-toets: 

contextspecifieke uitleg
 D Rubberen vochtbestendige 

toetsen
 D Pc-connectie via micro-USB met 

Hanna Instruments-software

HI98195 Multiparameter pH/EC
controle direct in de pers EC/pH/redox/°C
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Specificaties HI98195

pH/mV

Bereik 0,00 tot 14,00 pH/±600,0 mV
Nauwkeurigheid ±0,02 pH/±0,5 mV

Kalibratie
automatisch een, twee, of drie punten met automatische 
herkenning van vijf standaard buffers (pH 4,01, 6,86, 7,01, 
9,18, 10,01) of een eigen buffer

Redox
Bereik ±2000,0 mV
Nauwkeurigheid ±1,0 mV
Kalibratie automatisch op 1 eigen punt (relatief mV) 

EC

Bereik 0 tot 200 mS/cm (absoluut EC tot 400 mS/cm)
Nauwkeurigheid ±1 % van aflezing of ±1 µS/cm, wat het grootst is

Kalibratie
automatisch enkel punt, met zes standaard oplossingen 
(84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 
80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) of eigen punt

TDS
Bereik 0,0 tot 400,0 ppt (g/L) (de maximum waarde is afhankelijk 

van de TDS-factor) 
Nauwkeurigheid ±1 % van aflezing of ±1 ppm ( mg/l), wat het grootst is
Kalibratie gebaseerd op geleidbaarheids- of saliniteitskalibratie

Resistiviteit
Bereik 0 tot 999999 Ω.cm, 0 tot 1000,0 kΩ.cm, 0 tot 1,0000 

MΩ.cm
Kalibratie gebaseerd op geleidbaarheids- of saliniteitskalibratie

Tempera-
tuur

Bereik -5,00 tot 55,00 °C, 23,00 tot 131,00 °F, 268,15 tot 328,15 
K

Nauwkeurigheid ±0,15 °C, ±0,27 °F, ±0,15 K
Kalibratie automatisch op 1 eigen punt

Temperatuurcompensatie automatisch van -5 tot 55 °C

Geheugen 45.000 records (manueel of continu loggen van alle 
parameters) 

Loginterval 1 s tot 3 u
Pc-connectie USB (met Hanna Instruments pc-software) 

Batterijen/levensduur 1,5 V AA batterijen (4) /ca. 360 u continu gebruik zonder 
schermverlichting (50 u met) 

Afmetingen/gewicht 185 x 93 x 35,2 mm/400 g

Bestelinformatie
HI98195, multiparameter pH/EC, sonde 
met 4 m kabel wordt geleverd met in koffer 
met elektrode pH/redox HI7698194-1, 
elektrode EC HI7698194-3, snelkalibratie-
vloeistof, onderhoudskit sonde, kalibra-
tiebeker, gegevensverwerkingssoftware, 
kabel micro-USB en batterijen.

Sondes
HI7698195 Sonde pH/redox/EC met 4 m 

kabel
HI7698194-0 Sensor pH
HI7698194-1 Sensor pH/redox
HI7698194-3 Sensor EC

Vloeistoffen
HI7031L Kalibratievloeistof conduc-

tiviteit 1413 µS/cm, fles 
500 ml

HI9828-25 Snelkalibratievloeistof voor 
pH, EC en DO

HI5003 Kalibratievloeistof pH 3,00, 
500 ml

HI7004L Kalibratievloeistof pH 4,01, 
500 ml

HI7007L Kalibratievloeistof pH 7,01, 
500 ml

HI70300S Bewaaroplossing voor elek-
trode, 25 ml

HI7061L Reinigingsoplossing voor 
elektrode, 500 ml

Accessoires
HI7698295 Beschermhuls kort voor 

sonde HI7698195/xx

HI76981952 Onderhoudskit voor sonde 
HI7698195/xx

HI7698290 Kalibratiebeker
HI9298194 Windows-software
HI920015 Micro-USB-kabel
HI710034 oranje rubberen hoes
HI710035 blauwe rubberen hoes

Specificaties elektrode HI7698194-0 HI7698194-1 HI7698194-3
Type pH pH/ORP EC
Meeteenheid pH, mV (pH) pH, mV (pH), ORP EC

Meetbereik 0,00 tot 13,00 pH, ±600,0 mV 0,00 tot 13,00 pH, ±600,0 mV, 
±2000,0 mV

0,0 tot 200,0 mS/cm,  
0,0 tot 400 mS/cm (absoluut) 

Temperatuurbereik -5 tot 55 °C -5 tot 55 °C -5 tot 55 °C
Kleurcode rood rood blauw

Materialen

punt glas (pH) glas (pH), Pt (ORP) roestvrijstalen elektrodes AISI 316
junctie keramisch keramisch
body PEI PEI ABS/epoxy
elektrolyt gel gel
referentie dubbel dubbel

Onderhoudsoplossing HI70300 (bewaaroplossing) HI70300 (bewaaroplossing) geen
Afmetingen 118 x 15 mm 118 x 15 mm 111 x 17 mm
Diepte 20 m 20 m 20 m
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Waarom SO2 meten?
Antiseptisch, effectief en antioxidant, 
het is een essentieel hulpmiddel voor 
wijnbouwers, van het vat tot het 
bottelen. De volledige afwezigheid van 
SO2 is zeldzaam. Zelfs bij afwezigheid 
van sulfitering worden kleine doses 
gevormd door de fermentatiegist. 
Het heeft een meervoudige werking: 
het doodt bacteriën en ziektekiemen 
in wijn, beschermt het aroma en 
beschermt het tegen te intense oxida-
tie door een voldoende laag redoxni-
veau in te stellen. De lokale regelge-
ving bepaalt heel precies het maximale 
SO2-gehalte volgens de verschillende 
soorten wijn.

De  HI84500 heeft twee werkings-
modi: bepaling van vrij of totaal SO2 
door middel van titratie met Ripperme-
thode of redoxmeting.

 D Zeer eenvoudig om professionele 
analyses uit te voeren

 D Zeer nauwkeurig 
zuigerdoseersysteem

 D Meting van redoxpotentiaal
 D Realtime curve-plots en 

gegevensoverdracht naar pc
 D Manueel loggen

HI84500 Vrij/totaal SO2 en redox
automatische mini-titrator

 D Compleet compact werkstation: 
titrator, pomp, roerder, 
monster- en elektrodehouders 
in één eenheid

 D Compleet geleverd, 
klaar voor gebruik, incl. 
accessoires en reagentia

NB: de concentratie van vrij actief SO2 
varieert aanzienlijk afhankelijk van de 
pH-waarde van de wijn. Het wordt aan-
bevolen om de pH te controleren bij het 
uitvoeren van SO2-metingen.

Suikers < 4 g/l Suikers > 4 g/l
Rood 160 mg/l (landwijn 25 mg/l) Rood 210 mg/l
Wit/rosé 210 mg/l (landwijn 50 mg/l) Wit/rosé 260 mg/l

Afwijkingen voor verschillende AOC’s  
tot 300 mg/l
Vrijstellingen voor AOC met  
botrytisoogst tot 400 mg/l

Bestelinformatie
HI84500-02 wordt geleverd met redox-
elektrode HI3148B, elektrolyt HI7082 
(30 ml), reagens SO2 HI84500-50 
(230 ml), HI84500-51 (230 ml), HI84500-
55 (120 ml), HI84500-60 zuurreagens 
(230 ml), HI84500-61 basereagens 
(120 ml), 50 zakjes HI84500-62 stabilisa-
tor, 2 bekers 100 ml, 2 bekers 20 ml, schaar, 
kit met dop voor titrantfles, eindstuk en 
ventiel HI70500, spuit 5 ml, plastic pipet 
1 ml, magnetische staaf, 2 zakjes reini-
gingsvloeistof wijnvlekken en adapter 12 V.

Vloeistoffen
HI84500-50 Titrant SO2 LR, 230 ml
HI84500-51 Titrant SO2 HR, 230 ml
HI84500-55 Kalibratiestandaard, 120 ml
HI84500-60 Zuurreagens, 230 ml
HI84500-61 Basereagens, 230 ml
HI84500-62 Zakjes stabilisator, 100
HI7021L Testvloeistof redox 

240 mV, 500 ml
HI7092L Voorbehandelingsvloeistof 

oxyderend, 500 ml
HI70635L Reinigingsoplossing wijnaf-

zettingen, 500 ml
HI70636L Reinigingsoplossing wijn-

vlekken, 500 ml
HI7082 Vuloplossing 3.5 M KCl, 4 x 

30 ml
HI70300L Bewaaroplossing, 500 ml

Elektroden
HI3148B/50 Redox-elektrode voor wijn, 

50 cm kabel

Accessoires
HI70500  Leidingset voor titrantfles, 

doseertip en kraantje 
HI71006/8 Stroomadapter 12 V
HI731319 Magnetische staven, 25 x 

7 mm (10)
HI740036P Beker 100 ml (10)
HI740037P Beker 20 ml (10)
HI740236 Spuit 5 ml
HI920013 USB-kabel

Specificaties HI84500

Bereik 0 tot 400 ppm van SO2

Resolutie 1 ppm
Nauwkeurigheid 5 % van de meting
Methode Ripper-titrimetrische methode
Principe Equivalentiepunt-redoxtitratie
Volume monster 50 ml
ORP-elektrode HI3148B/50 (bijgeleverd) 
Pompdosering 0,5 ml/min
Roersnelheid 1500 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 2200 g
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HI84502 Totale aciditeit en pH
automatische mini-titrator en pH-meter

Zuren komen vanzelf voor tijdens het groeien van druiven 
als onderdeel van het fermentatieproces. In de juiste pro-
portie 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. Wijn-
steenzuur 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 bij-
dragen aan de fruitigheid, en een kleinere hoeveelheid komt 
van citroenzuren. 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 aciditeit genoemd), is de 
som van de vaste en vluchtige zuren. De totale aciditeit 
beïnvloedt rechtstreeks de kleur en smaak van de wijn. 
Teveel aciditeit maakt de wijn wrang en scherp, te wei-
nig maakt de wijn flauwtjes, slap en oninteressant. De juiste 
aciditeit in wijn maakt hem fris en een ideale begeleider bij 
bijvoorbeeld 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 accep-
teerbare bereik meestal 0,60 tot 0,75 %, voor zoete wijn is 
dit 0,70 tot 0,85 %.

 D Zeer eenvoudig om professionele 
analyses uit te voeren

 D Zeer nauwkeurig zuigerdoseersysteem
 D Meting van redoxpotentiaal
 D Realtime curve-plots en gegevensoverdracht naar pc

Specificaties HI84502

Bereik

Aciditeit 0,1 tot 5,0 g/l wijnsteenzuur
4,0 tot 25,0 g/l wijnsteenzuur

pH -2,00 tot 16,00 pH
Redox/mV -2000,0 tot 2000,0 mV
Temperatuur -20,0 tot 120,0 °C

Nauwkeu-
righeid
bij 25 °C

pH ±0,01 pH
Redox/mV ±1 mV
Temperatuur ±0,4 °C

Volume monster 10 ml (laag bereik)/2 ml (hoog 
bereik)

Methode Zuur-basetitratiemethode
Titratieprincipe Eindpunt tot 8,20 pH
pH-elektrode HI1048B (bijgeleverd) 
Temperatuursonde HI7662-T (bijgeleverd) 
Kalibratie pH 1-3 punten
Pompdosering 10 ml/min
Roersnelheid 600 tpm
Loggen Tot 200 metingen
Pc-connectie USB
Voeding 12 V adapter
Afmetingen/gewicht 235 x 200 x 150 mm/1900 g

Bestelinformatie
HI84502-02 wordt geleverd met pH-elektrode HI1048B, tem-
peratuursonde HI7662-T, elektrolyt HI7082 (30 ml), reagenskit 
(HI84502-50 230 ml, HI84502-55 120 ml, HI7004M 230 ml, 
HI7007M 230 ml, HI70082M 230 ml), automatisch pipet 2000 µl en 
2 punten, 2 bekers 100 ml, kit met dop voor titrantfles, eindstuk en 
ventiel HI70500, spuit 5 ml, plastic pipet 1 ml, magnetische staaf, 2 
zakjes reinigingsvloeistof wijnvlekken, 2 zakjes reinigingsvloeistof 
wijnafzettingen en adapter 12 V.

Reagentia
HI84502-50 Titrant, 230 ml
HI84502-55 Kalibratiestandaard, 120 ml

Vloeistoffen
HI7004L Kalibratievloeistof pH 4,01, 500 ml
HI7007L Kalibratievloeistof pH 7,01, 500 ml
HI70082M Kalibratievloeistof pH 8,20, 230 ml
HI7010L Kalibratievloeistof pH 10,01, 500 ml
HI70300L Bewaaroplossing voor elektroden, 500 ml
HI70635L Reinigingsoplossing wijnafzettingen (500 ml)
HI70636L Reinigingsoplossing wijnvlekken (500 ml)
HI7082 Vuloplossing 3.5 M KCl, 4 x 30 ml

Elektroden/sondes
HI1048B pH-elektrode voor wijn
HI7662-T Temperatuursonde

Accessoires
HI70500  Leidingset voor titrantfles, doseertip en kraantje 
HI731352 Pipetpunten 2000 μL (4)
HI731342 Automatische pipet 2000 μL
HI731319 Magnetische staven, 25 x 7 mm (10)
HI740036P Beker 100 ml (10)
HI740236 Spuit 5 ml voor mini-titrators
HI920013 USB-kabel

 D GLP-functie (weergave laatste 
kalibratiegegevens pH-elektrode de pomp)

 D Manueel loggen
 D Compleet compact werkstation: titrator, pomp, 

roerder, monster- en elektrodehouders in één eenheid
 D Compleet geleverd, klaar voor gebruik, 

incl. accessoires en reagentia
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HI84533 Assimileerbaar stikstof/formaline-index en pH
automatische mini-titrator en pH-meter

HI84533 is een automatische mini-titrator en pH-meter 
ontworpen voor de snelle en nauwkeurige bepaling van 
assimileerbare stikstof (formaline-index) in druivenmost en 
vruchtensappen.

Een element dat nodig is voor de groei en overleving van 
gisten, de deficiëntiedrempel, is <150 mg / l. Optimaal 
tussen 160 en 200 mg / l (rood) en 190-200 mg / l (wit). 
Oenologische micro-organismen moeten tijdens hun groei 
alle noodzakelijke eiwitten synthetiseren. Ze halen amino-
zuren uit de most of zijn in staat deze te synthetiseren uit 
stikstofbronnen die in het medium aanwezig zijn.

De HI84533 heeft twee werkingsmodi: pH-meting met het 
instrument in pH-modus (of redox met redox-elektrode 
apart te bestellen) en bepaling van de formaline-index door 
titratie met natriumhydroxide (NaOH) op het pH-eindpunt 
8,2 (monstervoorbereiding vereist).

 D Zeer nauwkeurig zuigerdoseersysteem
 D Meet pH en mV
 D Automatische roersnelheidsregeling
 D Realtime curve-plots en gegevensoverdracht naar pc
 D Manueel loggen
 D GLP-functie (weergave laatste 

kalibratiegegevens pH-elektrode en pomp)
 D Kalibratie pH op 3 punten
 D Automatische temperatuurcompensatie
 D Achtergrondverlicht scherm
 D Compleet compact werkstation: titrator, pomp, 

roerder, monster- en elektrodehouders in één eenheid

Specificaties HI84533

Bereik

Assimileer-
baar stikstof

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

pH -2,0 tot 16,0 pH/-2,00 tot 16,00 pH
mV -2000,0 tot 2000,0 mV

Nauwkeu-
righeid 
(bij 25 °C)

Assimileer-
baar stikstof 3 % v. meetwaarde of ±0,1 mg/l

pH ±0,01 pH
mV ±1,0 mV
Temperatuur ±0,4 °C, ±0,8°F, ±0,4 K (bij 25 °C) 

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

Temperatuurcompensatie manueel of automatisch

pH-elektrode HI1131B glas, met BNC-connector en 1 
m kabel (incl.) 

Temperatuursonde HI7662-T roestvrij staal met 1 m kabel 
(incl.) 

Monstervolume laag bereik: 10 mL 
hoog bereik: 5 mL

Methode zuur-basetitratie

Principe eindpunttitratie (pH 8,0 - 8,5 in stap-
pen van 0,1) 

Pompdebiet 10 ml/min
Roersnelheid 600 tpm
Geheugen 200 metingen
Voeding 12 Vdc stroomadapter
Afmetingen/gewicht 235 x 200 x 150 mm/1,9 kg

Bestelinformatie
HI84533-02 wordt geleverd met pH-elektrode HI1131B, tempe-
ratuursonde HI7662-T, reagens voor assimileerbare stikstof (for-
maline-index, titrant HI84533-50 230 ml, kalibratievloeistof pomp 
HI84533-55 120 ml, oplossing voor desulfiet HI84533-60 30 ml, 
formolreagens HI84533-61 230 ml, reagens voor pH-aanpassing 
HI84533-62 30 ml, kalibratievloeistof pH 4,01 HI7004M 230 ml, 
kalibratievloeistof pH 7,01 HI7007M 230 ml, kalibratievloeistof 
pH 8,20 HI70082M 230 ml, bewaarvloeistof HI70300M 230 ml), 
leidingkit met dop voor titrantfles, eindstuk en ventiel HI70500, 
elektrodevuloplossing HI7082 30 ml, reinigingsvloeistof voor afzet-
tingen en wijnvlekken, 2 bekers 100 ml, pompventiel, spuit 5 ml, 
plastic pipet 1 ml, magnetische staaf en stroomadapter 12 V.

Reagentia
HI84533-50 Titrant, 230 ml
HI84533-55 Kalibratievloeistof voor pomp, 120 ml
HI84533-60 Oplossing voor desulfiet, 30 ml
HI84533-61 Formolreagens, 230 ml
HI84533-62 Reagens voor pH-aanpassing, 30 ml

Vloeistoffen
HI7004L Kalibratievloeistof pH 4,01, 500 ml
HI7007L Kalibratievloeistof pH 7,01, 500 ml
HI70082M Kalibratievloeistof pH 8,20, 230 ml
HI7010L Kalibratievloeistof pH 10,01, 500 ml
HI7082 Vuloplossing voor elektroden (4 x 30 ml)
HI70300L Bewaaroplossing voor elektroden, 500 ml
HI70635L Reinigingsoplossing voor wijnafzettingen, 500 ml
HI70636L Reinigingsoplossing voor wijnvlekken, 500 ml

Elektroden
HI1131B pH-elektrode
HI7662-T Temperatuursonde

Accessoires
HI70500  Leidingset voor titrantfles, doseertip en kraantje 
HI71006/8 Stroomadapter 12 V
HI731319 Magnetische staven, 25 x 7 mm (10)
HI740036P Beker 100 ml (10)
HI740236 Spuit 5 ml voor mini-titrators
HI920013 USB-kabel
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Functies

Dynamische dosering
Dynamische dosering is gebaseerd 
op het potentiometrische signaal dat 
door de elektrode wordt uitgezonden 
om de relatieve dosering te injecteren. 
Titrant-doseervolumes passen zich 
aan door de snelheid en het volume 
dat wordt toegevoegd naar het eind-
punt toe te verminderen, waardoor 
een optimale titratienauwkeurigheid 
en tijd wordt gegarandeerd.

Eindpuntdetectie
In het geval van standaardmethoden 
die geen analiet/titrant-equivalentie 
aangeven, is eindpuntherkenning 
essentieel. Het buigpunt geeft op de 
curve aan waar het mV-signaal het 
hoogst was, afhankelijk van het toege-
voegde volume reagens.

Diversiteit aan titraties
Gecombineerd met de juiste elektrode 
uit ons assortiment, kunnen onze 
potentiometrische titrators zuur/base, 
redox (ORP), complexometrische, 
precipitatie, niet-waterige, argento-
metrische en ionselectieve titraties 
uitvoeren, evenals terugdosering 
(HI932) en de bepaling van titraties.

Veelzijdig met 4 modi
Gecombineerde titrator, pH-meter, 
mV-meter en ionometer, optimaal 
voor meerdere analyses van een 
monster.

Randapparatuur
Op het aansluitingsvak van de titrator 
kunnen een parallelle printer, een 
scherm, een toetsenbord en een 
laboratoriumweegschaal worden 
aangesloten.

Buretten en doseersysteem

Vervangbare buretten
Met het Clip-Lock-systeem worden de 
buretten binnen een paar seconden 
vervangen (verhoogde productiviteit 
en preventie van verontreiniging).

Keuze van buretten
Titrators worden standaard geleverd 
met een buret van 25 ml. Andere volu-
mes zijn beschikbaar: 5 ml, 10 ml of 
50 ml. Alle buretten zijn matglas, met 
PTFE-zuiger (hoge chemische weer-
stand) en behuizing met ondoorzich-
tige polyurethaanbekleding (bescher-
ming van lichtgevoelige reagentia).

Precisiemetingspomp
De zuigerpomp in de buret, met een 
resolutie van 40.000 stappen, maakt 
het doseren van zeer kleine volumes 
met een ongeëvenaarde nauwkeurig-
heid mogelijk.

Automatische toevoeging reagens
Een tweede buret kan worden geïn-
stalleerd voor pre-titratie van het 
volumetrische reagens of voor directe 
meting. Deze procedure is handig 
voor het verkrijgen van nauwkeurige 
en consistente resultaten, waarbij 
onjuiste weglatingen of volumetoe-
voegingen worden vermeden.

Analysemethoden

Flexibele standaard en gebrui-
kersmethoden
Titrators kunnen maximaal 100 titra-
tiemethoden opslaan (standaard en 
door de gebruiker gedefinieerd). Elke 
eigen methode kan worden aangepast 
en geoptimaliseerd op basis van de 
behoeften van de toepassing en de 
gebruiker.

Specifieke oenologische methoden
Hanna Instruments biedt een pakket 
voorgeconfigureerde methoden die 
beantwoorden aan de behoeften van 
de wijnindustrie.

Gegevens en geheugen

Geheugen
Tot 100 titratie en pH/mV/ISE-waar-
den kunnen worden opgeslagen en 
overgedragen via USB. Elk titratierap-
port is volledig individualiseerbaar, 
zodat de gebruiker de methoden en 
procedures aanpast aan zijn eigen 
toepassingen.

Uitgebreide GLP-functie
Alle vereiste GLP-informatie kan 
samen met de meetgegevens worden 
opgeslagen: monster-ID, datum, tijd, 

HI931-HI932 Automatische potentiometrische titratoren
totale controle over uw wijn- en wateranalyses

Toepassingen voor wijn

  Totale aciditeit
  Vluchtige aciditeit*
  Vrij SO2
  Totaal SO2
  Kooldioxide
  Assimileerbaar stikstof
  Restsuikers
  Ascorbinezuur
  Chloriden
  Ammonium
  Kalium

Toepassingen voor water

  Chloor
  Chloriden
  Calcium- en  

magnesiumhardheid
  Totale hardheid
  Oxideerbaarheid van 

permanganaat
  TA/TAC
  Vluchtige vetzuren/alkaliteit
  Kjeldahl stikstof/ammonium
  COD

* Destillatiekolom vereist.
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kalibratiegegevens, elektrode-ID, 
operatornaam en bedrijfsnaam.

Interface en affichage

Interactief kleurenscherm
Het grote kleurendisplay is duidelijk en 
structureert de geselecteerde titratie: 
resultaten, meeteenheden, getit-
reerde volumes, temperatuur, pH- of 
mV-waarde.

Real-time titratiegrafiek
Een real-time grafische curve kan 
worden geactiveerd. Dit is vooral 
handig bij het testen van een nieuwe 
methode of voor het ontwikkelen van 
een bestaande analyse.

Drie modellen

Heruitgevonden elektrodehouder
Met de veerbelaste actuator (HI931/
HI932) kunt u de roerder/elektroden 
snel omhoog of omlaag brengen met 
een druk op de knop.

Specificaties HI932C1/HI932C2 HI931

pH
Bereik -2,0 tot 20,0 pH, -2,00 tot 20,00 pH, -2,000 tot 20,000 pH
Nauwkeurigheid (bij 25 °C) ±0,001 pH
Kalibratie tot 5 punten, 8 standaard en 5 eigen buffers 

mV
Bereik -2000,0 tot 2000,0 mV
Nauwkeurigheid (bij 25 °C) ±0,1 mV
Kalibratie offset enkel punt

ISE
Bereik 1.10-6 tot 9,99.1010
Nauwkeurigheid (bij 25 °C) ±0,5 % monovalent, ±1 % divalent
Kalibratie tot 5 punten, 7 standaard oplossingen and 5 eigen standaarden

Temperatuur
Bereik -5,0 tot 105,0 °C
Nauwkeurigheid (bij 25 °C) ±0,1 °C (uitgezonderd fout sonde) 
Ingangskanalen 2 1
Doseerpompcapaciteit 2 2
Buret incl. 1 (25 ml)
Buretvolume 5, 10, 25 en 50 ml
Buretresolutie 1/40000
Schermresolutie 0,001 ml
Nauwkeurigheid dosering ±0,1 % van volledig buretvolume
Display 320 x 240 pixel achtergrondverlicht kleuren-lcd
GLP-conformiteit Instrumentatiegegevens opslag en printmogelijkheden
Gekoppelde methoden ja nee
Herdosering ja nee
Compatibel met Autosampler 
HI922 ja nee

Voeding Stroomadapter 100-240 VAC

Peristaltische pompen
Automatische toevoeging van reagen-
tia aan uw monsters vóór elke titratie 
met behulp van de geïntegreerde 
peristaltische pomp (HI931/HI932).

Analysemethoden

Detectie van meerdere eindpunten 
(HI932)
De HI932 kan tijdens een titratie 
meerdere eindpunten detecteren, 
zoals gespecificeerd en vereist in 
sommige standaardmethoden en 
toepassingen.

Methodesequentie (HI932)
De HI932 biedt gebruikers de mogelijk-
heid om twee methoden te koppelen. 
Hierdoor kunnen twee analyses op 
hetzelfde monster worden uitgevoerd, 
inclusief directe metingen, enkelvou-
dige eindpunttitraties, meervoudige 
eindpunttitraties en omgekeerde 
titraties. 
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Bestelinformatie
Elk model wordt geleverd met 25 ml buret, 
doseerpomp, roerder, elektrodehouder, 
USB-kabel, USB-stick en pc-software.
HI931-02 Titrator met 1 pH/mV/ISE/

temperatuur-kanaal
HI932C1-02 Titrator met 1 pH/mV/

ISE/temperatuur-kanaal + 
uitgang autosampler

HI932C2-02 Titrator met 2 pH/mV/ISE/
temperatuur-kanalen + 
uitgang autosampler

Vloeistoffen
HI70401 Kaliumftalaat, 20 g
HI70402 Wijnsteenzuur, 20 g
HI70403 Natriumthiosulfaatpenta-

hydraat Na₂S₂O₃.5H₂O, 20 g
HI70404 KI-poeder, 100 zakjes
HI70405 Standaard glucose fructose, 

20 g
HI70406 Natriumchloride, 20 g
HI70407 Kaliumjodaat, 20 g
HI70408 Oxaalzuur, 20 g
HI70409 KMnO4, 20 g
HI70422 Zilvernitraat, 0,1M, 1 l
HI70423 NaOH-oplossing 0,11 N 

(N/9), 1 l
HI70424 Aminopropanol-buffer, 

25 ml
HI70425 H2SO4-oplossing (16 %), 

500 ml
HI70426 Glyoxal-oplossing 40 %, 1 l
HI70427 HNO3-oplossing (1,5 M), 

500 ml
HI70428 NaOH-oplossing (0,25 N), 1 l
HI70429 AgNO3-oplossing (0,05 M), 

1 l
HI70432 H2O2-oplossing 3 %, 25 ml
HI70433 Gestabiliseerd jodium, 0,01 

N, 1 l
HI70434 Fosforzuur (85 %), 500 ml
HI70435 NaOH-oplossing (5 M), 

500 ml
HI70436 Gedistilleerd water, 3,75 l
HI70437 Oplossing KI conc. (30 %), 

500 ml

HI70438 Trisbuffer, 1 l + poeder 3,5 g
HI70439 Natriumthiosulfaat, 0,1 M, 

1 l
HI70440 Gestabiliseerd jodium, 0,02 

N, 1 l
HI70441 Gestabiliseerd jodium, 0,04 

N, 1 l
HI70443 H2SO4-oplossing 10 %, 

500 ml
HI70444 H2SO4-oplossing 25 %, 

500 ml
HI70445 Salpeterzuur, 1 M, 500 ml
HI70446 Fehling-oplossing A, 500 ml
HI70447 Fehling-oplossing B, 500 ml
HI70448 AgNO3-oplossing, 0,02 M, 1 l
HI70449 EDTA-oplossing, 0,02 M, 1 l
HI70453 Zoutzuur HCl, 0,02 N, 1 l
HI70454 NaOH-oplossing NaOH, 0,02 

N, 1 l
HI70455 NaOH-oplossing (0,01 N), 1 l
HI70456 NaOH-oplossing (0,1 N), 1 l
HI70457 NaOH-oplossing (1 N), 1 l
HI70458 H2SO4-oplossing (0,01 M), 1 l
HI70459 H2SO4-oplossing (0,05 M), 1 l
HI70462 HCl-oplossing (0,01 N), 1 l
HI70463 HCl-oplossing (0,1 N), 1 l
HI70464 HCl-oplossing (1 N), 1 l
HI70465 Reagens voor titratie met 

waterstofperoxide, 25 ml
HI70466 Fenylarsineoxidestandaard 

0,00564 N (PAO), 500 ml
HI70467 Acetaatbuffer pH 4, 230 ml
HI70468 KI-poeder, voor 100 tests
HI70469 Standaardjodide 0,00188 N, 

250 ml
HI70471 Standaard 0,000564 N PAO, 

500 ml
HI70472 Fosfaatbuffer pH 7, 230 ml

Reagentia
Assimileerbaar stikstof (formaline-index)
HI70456 Natriumhydroxide 0,1 N, 1 l
HI70457 Natriumhydroxide 1 N, 1 l
Totale aciditeit
HI70456 Waterstofperoxide 0,1 N, 1 l

Vluchtige aciditeit (AV)
HI70456 Waterstofperoxide 0,1 N, 1 l
HI70432 Waterstofperoxide 3 %, 

25 ml
Zwaveldioxide (SO2)
HI70404 Kaliumjodidepoeder, 100 

zakjes
HI70432 Waterstofperoxide 3 %, 

25 ml
HI70433 Gestabiliseerd jodium, 

0,01 N, 1 l
HI70434 Fosforzuur 85 %, 500 ml
HI70435 Natriumhydroxide, 5 M, 

500 ml
HI70440 Gestabiliseerd jodium, 

0,02 N, 1 l
HI70444 Zwavelzuur 25 %, 500 ml
HI70445 Salpeterzuur HNO3, 1 M, 

500 ml
Reducerende suikers
HI70439 Natriumthiosulfaat, 0,1 M, 

1 l
HI70446 Fehling-oplossing A, 500 ml
HI70447 Fehling-oplossing B, 500 ml
HI70425 Zwavelzuur 16 %, 500 ml
HI70437 Geconcentreerd kalium-

jodide 30 % in oplossing, 
500 ml

Elektroden
HI1048B pH-elektrode voor wijn 

en most, glas, hervulbaar, 
BNC-connectie en 1 m kabel

HI3148B Redox-elektrode  voor wijn 
en most, sterk vervuilende 
toepassingen, glas, hervul-
baar, BNC-connectie en 1 m 
kabel
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Analyse van de wijn
Analyse Methode Parameter
Titreerbare aciditeit Titratie zuur/base pH
Vrij SO2 (Ripper) Titratie redox ORP
Totaal SO2 (Ripper) Titratie redox ORP
Vrij SO2 (AO) Titratie zuur/base pH
Totaal SO2 (AO) Titratie zuur/base pH
Vluchtige aciditeit (AV) Titratie zuur/base pH
Assimileerbaar stikstof (formaline-index) Titratie zuur/base pH
Reducerende suikers Titratie redox ORP



HI922 Autosampler
voor geoptimaliseerde automatische titraties

Bestelinformatie
De Autosampler is verkrijgbaar in verschil-
lende configuraties. Dankzij het schaalbare 
pompsysteem kan een niet-technicus de 
wisselaar  zonder problemen uitrusten.
HI922-100 Autosampler met carousel 

voor 16 bekers
HI922-110 Autosampler met carousel 

voor 16 bekers en 1 peristal-
tische pomp

HI922-120 Autosampler met carousel 
voor 16 bekers en 2 peristal-
tische pompen

HI922-130 Autosampler met carousel 
voor 16 bekers en 3 peristal-
tische pompen

HI922-200 Autosampler met carousel 
voor 18 bekers

HI922-210 Autosampler met carousel 
voor 18 bekers en 1 peristal-
tische pomp

HI922-220 Autosampler met carousel 
voor 18 bekers en 2 peristal-
tische pompen

HI922-230 Autosampler 18 bekers en 3 
peristaltische pompen

Automatiseer tot 
18 monsters

Geoptimaliseerde 
productiviteit
In combinatie met de HI932 titrator 
stroomlijnt de HI922 Autosampler 
seriële titratie van maximaal 18 mon-
sters met snelheid en efficiëntie.

Modulair
De HI922 kan tot drie peristaltische 
pompen gebruiken voor automati-
sche reagenstoevoeging, monster-
nivellering en afvalafzuiging en één 
membraanpomp voor spoelen. Een 
controlebord staat in voor handmatige 
bediening van de motoren en pompen. 
De HI922 beschikt daarnaast over 
een ingebouwde magneetroerder, 
elektrodespoelfunctie, USB-interface 
met compatibele barcodelezer en 
ingebouwde RFID voor elk plateau.

Autonoom
Via de titrator heeft de HI922 toegang 
tot geprogrammeerde titratiemetho-
den. Zodra een methode is vastge-
steld, kan de gebruiker de volgorde 
aanpassen aan zijn eigen vereisten, 
afhankelijk van zijn voorbeeldwork-
flows. Hij kan de monsters hernoemen 
en de volumes specificeren of auto-
matiseren met de voorgedefinieerde 
opties. Zodra de reeks is voltooid, kan 
de gebruiker twee rapporten bekijken.

 D Een samenvattende tabel met 
de naam, het volume en de 
positie van het monster met 
het resultaat van de reeks.

 D Een gedetailleerd monsterrapport 
van elk monster, vergezeld van 
de plot van de titratiecurve.

Peristaltische pompen
 D Plaatsing van maximaal 3 

peristaltische pompen mogelijk
 D Eenvoudige montage die door de 

gebruiker kan worden gedaan
 D Duurzame materialen met een 

hoge chemische bestendigheid
 D Hoge weerstand tegen 

temperatuurschommelingen 
Voor het toevoegen van 

reagentia, het upgraden 
van monsters en het 
afvoeren van afval

 D Stroomsnelheid groter 
dan 200 ml/min
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pH

Waarom de pH van de bodem en de pH in wijn meten?

In de wijnbouw
De bodem speelt een sleutelrol bij 
het uitdrukken van de originaliteit en 
kwaliteit van de wijn. Naast de bloot-
stelling van het land, is de aard van de 
bodem essentieel voor het creëren en 
onderhouden van de wijngaard. Door 
de pH van de bodem te meten, kunnen 
zure, neutrale en kalkrijke bodems 
worden ingedeeld. Niet elk land is 
geschikt voor elke druivensoort.

Het wordt daarom niet alleen geko-
zen op basis van de blootstelling, de 
aard van de wijn die de wijnmaker wil 
produceren, maar ook de aard van 
de bodem. De voorbereiding van de 
bodem, de sanitaire controle en de 
bemesting zijn essentiële vereisten 

(de pH komt bijvoorbeeld tussen om 
de behoefte aan kalk te bepalen, om 
de risico’s van chlorose te voorkomen).

In vinificatie
Naast de totale aciditeit van een 
wijn, moet bij het maken van de wijn 
ook rekening worden gehouden 
met de sterkte van zuren uitgedrukt 
in pH (deze varieert tussen 2,8 en 
3,8). Twee verschillende zuren, elk 
samengesteld uit dezelfde hoeveel-
heid H2SO4, hebben niet noodzakelijk 
dezelfde sterkte. Het begrip pH is 
betrokken bij:

  de weerstand van wijnen tegen 
ziekten, secundaire gisting of 

zelfs ijzerstoornissen (malolacti-
sche gisting wordt bijvoorbeeld 
bevorderd door een hoge pH)

  de antiseptische kracht van 
zwaveldioxide, die toeneemt 
naar mate de pH daalt

  klaring: erg complex om te berei-
ken voor wijnen met een lage pH

  de smaak van wijn
  de kleur: is intenser bij een lage pH

De pH-meter is een veelzijdig instru-
ment en bewaakt ook de pH van het 
water dat wordt gebruikt voor het 
reinigen en spoelen van wijnappara-
tuur om de effectiviteit van verdunde 
reinigingsproducten te optimaliseren.



pH-meter 
met elektrode 
speciaal voor  
wijn en most
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HI98169 Draagbare professionele pH-meter
met elektrode voor wijn en most

HI98169 is een draagbare, robuuste 
en waterdichte pH-meter die de pH en 
temperatuur meet tijdens het wijnbe-
reidingsproces. Hij wordt geleverd met 
een FC10483 pH-glaselektrode met 
een interne temperatuursensor, ideaal 
voor het meten van de pH van most en 
wijn.

Het CAL Check-systeem waarschuwt 
u voor eventuele afwijkingen tijdens 
de kalibratieprocedure: toestand van 
de elektrode, vervuilde of beschadigde 
elektrode, vervuilde kalibratievloeistof-
fen.

De HI98169 wordt compleet in een 
koffer geleverd.

 D Stevig, IP67 waterbestendig 
ontwerp

 D Grafisch scherm: matrixdisplay, 
virtuele multifunctionele toetsen

 D Contextueel helpmenu
 D Gelijktijdige meting en weergave 

van pH en temperatuur
 D Meet ook redox met optioneel 

verkrijgbare elektrode
 D Speciale FC10483 pH-elektrode 

voor wijn en most (meegeleverd)
 D Ingebouwde temperatuursensor 

in de elektrode
 D Quick Connect DIN
 D Kalibratie tot 5 punten
 D CAL Check™
 D Logt tot 200 metingen
 D Overzetten logs naar pc via USB
 D Automatische 

temperatuurcompensatie
 D HOLD-functie
 D Autom. uitschakeling 

Specificaties HI98169

pH

Bereik -2,00 tot 20,00 pH
Nauwkeurigheid ±0,01 pH

Kalibratie tot 5 punten, 7 standaard buffers (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 
9,18, 10,01, 12,45) en 5 eigen buffers

Temperatuur-
compensatie automatisch of manueel van -20,0 tot 120,0 °C 

mV
Bereik ±2000 mV
Nauwkeurigheid ±0,2 mV
pH en mV ±2000 mV

Temperatuur
Bereik -20,0 tot 120,0 °C
Nauwkeurigheid ±0,4 °C

Elektrode
FC10483, voorversterkt, glas, interne temperatuursen-
sor, Quick DIN-connectie en 1 m kabel, 0 tot 12 pH, -5 tot 
60 °C

Ingangsimpedantie 10¹² Ohm
Loggen tot 200 monsters (100 pH, 100 mV)

Pc-connectie opto-geïsoleerde USB-connectie met HI92000 software 
en micro-USB-kabel

Batterijen/levensduur 1,5 V AA (4)/ca. 200 u continu gebruik zonder achter-
grondlicht/50 u met

Autom. uitschakeling instelbaar: 5, 10, 30, 60 min., uit
Beschermingsklasse IP67
Afmetingen/gewicht 185 x 93 x 35,2 mm/400 g

Compleet geleverd 
in koffer

Bestelinformatie
HI98169 wordt compleet geleverd in koffer 
met pH-elektrode voor wijn FC10483 met 
interne temperatuursensor, Quick DIN-con-
nectie en kabel 1 m, kalibratievloeistof pH 
3,00 (2 x 20 ml), kalibratievloeistof pH 7,01 
(230 ml), reinigingsvloeistof voor wijnaf-
zettingen (20 ml), reinigingsvloeistof voor 
wijnvlekken (20 ml), 2 plastic bekers 100 ml, 
kabel micro-USB en batterijen.

Vloeistoffen
Zie p. 26.

Accessoires
HI920015 Micro-USB-kabel
HI92000 Windows-software (gratis 

download)
HI710034 Oranje rubberen hoes
HI710035 Blauwe rubberen hoes
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HI99111 Draagbare waterbestendige pH-meter
met elektrode voor wijn en most

Bestelinformatie
HI99111 wordt geleverd in koffer met 
pH-elektrode FC10483 pH met interne 
temperatuursensor, kalibratievloeistof pH 
3,00 (20 ml) en pH 7,01 (20 ml), reinigings-
vloeistof (2 x 20 ml) en batterijen.

Elektroden
FC10483 pH-elektrode voor wijn, 

Quick DIN-connectie en 1 m 
kabel

Accessoires
HI710029 Blauwe rubberen hoes

Vloeistoffen
Zie p. 26.

Specificaties HI99111

Bereik
pH -2,00 tot 16,00 pH
pH en mV ±825 mV
Temperatuur -5,0 tot 105,0 °C

Nauwkeu-
righeid
(bij 20 °C)

pH ±0,02 pH
pH en mV ±1 mV
Temperatuur ±0,5 °C (tot 60 °C), ±1,0 °C (buiten)

Kalibratie pH 1- of 2-punts, 2 sets standaarden (4,01, 7,01, 10,01 of NIST 
4,01, 6,86, 9,18)

Temperatuurcompen-
satie Automatisch, -5,0 tot 105,0 °C

Sonde FC10483 voorversterkt, pH/temp., glas, Quick Connect DIN, 1m 
kabel

Batterijen/levensduur 1,5 V AAA (3)/ca. 1200 u continu gebruik
Afmetingen/gewicht 154 x 63 x 30 mm/196 g

De HI99111 is een duurzame, water-
dichte en draagbare pH- en tempera-
tuurmeter die speciaal is ontworpen 
voor het meten van vruchtensappen, 
en wijnmost. Automatische kalibratie 
wordt uitgevoerd op één of twee 
kalibratiepunten. De kalibratiebuffers 
bevatten een kalibratiepunt van pH 
3,00 in plaats van pH 4,01 om de ver-
wachte pH beter te ondersteunen. Alle 
kalibratiewaarden worden automa-
tisch gecompenseerd voor tempera-
tuurvariaties. 

Met slechts twee knoppen is de meter 
eenvoudig te bedienen. U kunt snel 
instellingen aanpassen, het meetbe-
reik selecteren en kalibratiebuffersets 
kiezen.

Uw metingen vereisen gedetailleerde 
aandacht, en dat geldt ook voor uw 
elektroden. De elektrode is zorgvul-
dig ontworpen om te voldoen aan de 
eisen van uw branche, van behuizing 
tot junctietype. Verwacht toppresta-
ties met een voor uw doel gemaakte 
meter!

De Quick Connect DIN-connector zorgt 
voor het eenvoudig monteren en los-
koppelen van de elektrode. De rubbe-
ren ommanteling beschermt de kabel 
en creëert een afgesloten verbinding 
voor extra betrouwbaarheid.

Een indicator in het display geeft een 
visuele bevestiging dat uw elektrode 
werkt. Het overzichtelijke display biedt 
in één oogopslag de meetresultaten.

De nieuwe IP67-behuizing is ontwor-
pen om bestand te zijn tegen stoten 
en vallen en garandeert topprestaties 
binnen elke omgeving. Deze meters 
zijn volledig beschermd tegen indrin-
ging van stof en water.

 D Eenvoudige bediening
 D Waterbestendige behuizing
 D Weergave batterijstatus
 D Battery Error Prevention System
 D IP67 behuizing
 D Quick Connect-elektrode
 D Compleet geleverd
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HI2002-HI2202 pH-meters in tabletvorm
nieuwe generatie-instrumenten

Specificaties HI2002 edge® pH HI2202 edge®blu*

Bereik

pH -2,00 tot 16,00 pH
pH en mV ±1000,0 mV
Redox ±2000,0 mV —
Temperatuur -20,0 tot 120,0 °C

Nauwkeu-
righeid  
bij 25 °C

pH ±0,01 pH
pH en mV ±0,2 mV

Redox ±0,2 mV (±999,9 mV), ±1 mV 
(±2000 mV) —

Temperatuur ±0,5 °C

Kalibratie
automatisch, tot 3 punten (5†), 5 standaard (7 standaard†) 
buffers beschikbaar (1,68, 4,01 of 3,00, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 
12,45†) en 2 eigen buffers

Elektrodediagnostiek standaard modus: elektrodeconditie, responstijd, buiten kali-
bratiebereik

Kalibratie relatieve mV 1 punt
Temperatuurcompen-
satie automatisch,  -20,0 tot 120,0 °C

Elektrode
HI11310 digitaal glazen 
pH-elektrode met 3,5 mm 
aansluiting en 1 m kabel

HI11102 HALO™ pH-elektro-
de, glazen body, met Blue-
tooth® Smart-technologie

Omgeving -5 tot 100 °C -5 tot 80 °C

Geheugen tot 1000† (400 in basismodus): manueel l (200), manueel bij 
stabiliteit (200), intervalloggen† (600 samples, 100 lots)

Connectiviteit 1 USB-poort voor opslag, 1 micro-USB-poort voor opladen en 
pc-aansluiting

Voeding 5 Vdc adapter (incl.)
Afmetingen/gewicht 202 x 140 x 12,7 mm/250 g

Bestelinformatie
HI2002-02 (edge® pH) wordt geleverd 
met hervulbare pH-elektrode, glas, interne 
temperatuursensor HI11310, zakjes kalibra-
tievloeistof pH 4, pH 7 en pH 10 (2/elk) en 
2 zakjes reinigingsvloeistof, staander met 
elektrodehouder, muurbevestiging, USB-ka-
bel en stroomadapter 5 V.
HI2202-02 (edge®blu) wordt geleverd 
met Bluetooth Smart-elektrode HI11102, 
kalibratievloeistoffen pH 4, zakjes pH 7 en 
pH 10 (2/elk) en 2 zakjes reinigingsvloeistof, 
staander met elektrodehouder, muurbe-
vestiging, USB-kabel, stroomadapter 5 V en 
batterij CR2032.

Vloeistoffen
Zie p. 26.

Accessoires
HI180-2 Mini-magnetische roerder 

zwart

Innovatieve pH-meters in tabletont-
werp. Licht en draagbaar, geleverd 
met een Smart-elektrode en docking 
stations voor tafel- en wandmontage.

 D Nieuwste digitale technologieën 
en tabletontwerp

 D Geleverd met docking en 
laadstation met elektrodehouder 
en wandoplader

 D Intelligente digitale 
elektrode (automatische 
herkenning en overdracht 
van elektrodegegevens)

 D Werkt met Bluetooth Smart-
technologie (HI2202)

 D Kalibratietracking op het scherm
 D Schermherinnering als de 

kalibratietijd is verstreken
 D Twee meetmodi: vereenvoudigd 

voor routinemetingen 
en standaard voor 
diepgaande metingen

 D Intuïtief gebruik
 D Kalibratie- en 

elektrodecontrolefuncties 
voor veilige metingen

 D GLP-functies
 D Netvoeding en batterijvoeding 

(8 u batterijduur)
 D USB-aansluitingen (oplader 

en overdracht)
 D Automatisch en handmatig loggen
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Kalibratie
HI50003-02 pH 3,00, 25 zakjes 20 ml
HI70004P pH 4,01, 25 zakjes 20 ml
HI70007P pH 7,01, 25 zakjes 20 ml
HI77400P pH 4,01 en pH 7,01, 5 zakjes 20 ml elk
HI5003 pH 3,00, 500 ml
HI7004L pH 4,01, 500 ml
HI7004L/C pH 4,01, 500 ml met analysecertificaat
HI7007L pH 7,01, 500 ml
HI7007L/C pH 7,01, 500 ml met analysecertificaat
HI70082M pH 8,20, fles 230 ml

Onderhoud
HI7082 Vulelektrolyt 3,5 M KCl, 4 flesjes van 30 ml (voor HI1048X en HI3148B/50)
HI70300L Bewaarvloeistof, 500 ml

Reiniging
HI700635P Voor wijnafzettingen (wijnsteenzuur), 25 zakjes 20 ml
HI70635L Voor wijnafzettingen (wijnsteenzuur), 500 ml
HI700636P Voor wijnvlekken, 25 zakjes 20 ml
HI70636L Voor wijnvlekken, 500 ml
HI7061L Algemeen gebruik, 500 ml

Vloeistoffen
voor het kalibreren en onderhouden van pH-elektroden

Tips voor onderhoud van elektroden
De levensduur van een elektrode varieert van enkele weken tot enkele jaren (maximaal 3 jaar) afhankelijk van gebruik en 
onderhoud. Drie zeer eenvoudige basisprincipes zijn vaak voldoende om de levensduur van elektroden te optimaliseren.

Spoel de elektrode 
na elke meting af 
met gedestilleerd 
water of leidingwa-
ter om vervuiling 
tussen verschillende 
oplossingen te voor-
komen.

Bewaar de elektrode recht-
opstaand en doe altijd een 
paar druppels bewaarvloei-
stof HI70300 of 3M KCl in de 
beschermdop van de elek-
trode. Gedestilleerd water 
is absoluut ongeschikt om 
elektroden in te bewaren.

Begin altijd met het 
pH 7-punt en ga 
dan naar pH 4 (voor 
bodemmetingen) of 
pH 3 (voor metingen 
in wijn en most).

Reinigen Bewaren Kalibreren

Elektroden voor wijn
speciaal ontworpen voor metingen in most en wijn

Specificaties HI1048B HI3148B/50 FC10483 HI10480 HI10482
Parameter pH redox pH pH pH
Temperatuursensor nee nee ja ja ja
Versterkt nee nee ja ja ja

Compatibel met titrators, standaard 
pH-meters

titrators, standaard 
pH-meters HI99111, HI98169 edge-reeks HI2202, Hanna Lab

Vonnectie BNC BNC Quick DIN Jack 3,5 mm Bluetooth

Een conventionele elektrode heeft 
de neiging te verstoppen, vervuild te 
raken en zeer snel achteruit te gaan bij 
contact met wijn.

De voor wijn ontworpen elektrode is 
gemaakt met een specifiek gevoelig 
glas en een open contactjunctie waar-
door een snelle reactietijd mogelijk is.

Ze is vervaardigd met behulp van een 
exclusief Hanna Instruments-proces 
genaamd CPS ™ (Clogging Preventing 

System), ontworpen om het meetsys-
teem effectief te beschermen tegen 
voortijdige verstopping.
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HI83746 Restsuikers
draagbare fotometer

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

Specificaties HI83746
Bereik 0,00 tot 50,00 g/l
Nauwkeurigheid ±0,50 tot 10,00 g/l
Lichtbron Wolfraamlamp met smalbanddoorlaatfilter 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 afbraak 
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.

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

prijsverhouding

Thermoreactor voor 
thermische mineralisatie

 D Vooraf ingestelde temperatuur-
instellingen tot 170°C

 D Temperatuurwaarschuwingen
 D Geïntegreerde tijdsklok
 D Statusindicatie
 D Voorkoming van oververhitting
 D 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)

27

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



HI801 Spectrofotometer Iris
met optisch systeem met gesplitste bundel

Split beam-optiek, eigen methoden en oplaadbare batterij
Iris voldoet aan analytische behoeften 
in oenologie door zijn complementa-
riteit met Oenosentec enzymatische 
kits van Biosentec en optische dicht-
heidsmeting. Hiermee kunnen onder 
andere metalen (ijzer, koper), zuren 
(appelzuur, melkzuur, wijnsteenzuur, 
ascorbinezuur), ethanal, kleurstof, 
suiker (glucose-fructose) worden 
gemeten.

De Iris draagbare spectrofotometer 
is met geen enkel product te verge-
lijken dat we in het verleden hebben 
gecreëerd. Het onderscheidt zich van 
onze fotometers, omdat het metingen 
mogelijk maakt in het spectrum van 
alle golflengten zichtbaar licht. 

Spectrofotometers werken door het 
isoleren van licht, bij specifieke golf-
lengten, van wit licht. Deze compacte 
meter bevat een aantal functies die 
zorgen voor zowel fantastische pres-
taties als uitzonderlijke bruikbaarheid.

De oplaadbare lithium-ion batterij van 
de HI801 gaat ongeveer 3000 metin-
gen mee, voordat deze leeg is.

De meter heeft een spectrumbereik 
van 340 nm tot 900 nm, waardoor een 
ruime keuze aan analytische metho-
den mogelijk is.

Bewaar tot 14.000 metingen. Gege-
vens kunnen worden overgedragen als 
csv- of pdf-bestand.

 D Geavanceerd optisch systeem 
met gescheiden lichtstraal

 D Oplaadbare Li-ion batterij
 D Aanpasbare methoden
 D Stap-voor-stap-methodes
 D Tiptoetsen
 D Intuïtief menu
 D Universele cuvethouder

Stap-voor-stap-methodes
De HI801 begeleidt u stap voor stap 
door het maken van uw eigen aan-
gepaste methode. De gebruikersin-
terface helpt u om uw methode te 

benoemen, de weglengte te bepa-
len, reactietimers te creëren en de 
methode te kalibreren.

Favoriete methoden
U heeft altijd de meest gebruikte 
methode bij de hand, wanneer deze 
als favoriet wordt aangemerkt.

Eigen methoden
Programmeer maximaal 100 persoon-
lijke methoden met maximaal tien 
kalibratiepunten, vijf verschillende 
golflengten (die tegelijkertijd kunnen 
worden gebruikt) en vijf reactietimers.
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Bestelinformatie
HI801-02 Iris wordt geleverd met 4 cuvet-
ten 22 mm met dop, adapters voor cuvetten 
vierkant 10 mm, rond 13 mm en rond 16 mm, 
reinigingsdoekje, schaar, USB-kabel, USB-
-stick en adapter 15 VDC.

Accessoires
HI7408011 Adapter voor ronde cuvetten 

16 mm
HI7408012 Adapter voor vierkante 

cuvetten 10 mm
HI7408013 Adapter voor vials 13 mm
HI7408014 Vervanglamp
HI7408015 Vervangbatterij
HI7408016 USB-stick
HI75220/15 Stroomadapter 230 VAC 

naar 15 VDC
HI920013 USB-kabel
HI731318 Reinigingsdoekjes voor 

cuvetten (4)
HI731331 Glazen cuvetten 22 mm (4)
HI731335N Dop voor cuvet 22 mm (4)
HI731311 Vial 13 mm (5)
HI731321 Glazen cuvetten 16 mm (4)
HI731325W Dop voor cuvet 16 mm (4)
HI731339P Automatische pipet 100 µl
HI731340 Automatische pipet 200 µl
HI731341 Automatische pipet 1000 µl
HI731342 Automatische pipet 2000 µl
HI731349P Pipetpunt 100 µl (10)
HI731350 Pipetpunt 200 µl (25)
HI731351 Pipetpunt 1000 µl (25)
HI731352 Pipetpunt 2000 µl (4)
HI740034P Afsluitdop voor beker 100 ml 

(10)
HI740036P Plastic beker 100 ml (10)
HI740038 Glazen vial 60 ml en dop voor 

zuurstofmetingen
HI740143 Maatspuit 1 ml (6)
HI740144P Punt voor maatspuit 1 ml (6)
HI740157P Plastic pipet (20)
HI740220 Glazen maatcylinder 25 ml 

(2)
HI740225 Maatspuit 60 ml
HI740226 Maatspuit 5 ml
HI740227 Filterset
HI740228 Filterschijf (25)
HI740230 Gedemineraliseerd water 

(230 ml)
HI93703-50 Reinigingsoplossing voor 

cuvetten (230 ml)
HI93703-55 Actieve kool (50)
HI83300-100 Monstervoorbereidingskit 

(actieve kool voor 50 tests, 
demineralisatorfles voor 10 l 
water, maatbeker 100 ml 
met afsluitdop, maatbeker 
170 ml met afsluitdop, pipet 
3 ml, spuit 60 ml, spuit 5 ml, 
maatkolf, lepel, trechter, 25 
filterpapier).

HI839800-02 Thermoreactor voor digestie 
COD

Enzymatische testkits
De HI801 Iris van Hanna Instru-
ments werkt ook met een breed 
scala aan enzymkits.

• Ac. azijnzuur (vluchtig zuur)
• Ac. L-appelzuur
• Glucose-fructose
• Glucose-fructose-sucrose
• Ascorbinezuurassay (L-ascorbaat)
• Ac. citroenzuur
• Ac. D-appelzuur
• Ac. L-Lactic
• Reagens 43R2 - chromogeen - 

ijzer (colorimetrisch)
• Reagens 44R3 - chromogeen - 

koper (colorimetrisch)
• Sulfieten (colorimetrisch)
• Sulfieten (enzymatisch)

Andere parameters op aanvraag. Te 
verkrijgen via Biosentec of uw labo-
ratoriumleverancier. Micropipetten 
en 10 mm cuvetten zijn vereist.

Specificaties HI801 iris
Bereik 0,000–3,000 Abs/340-900 nm
Nauwkeurigheid 5 mAbs bij 0,0–0,5 Abs, 1 % bij 0,50–3,0 Abs/±1,5 nm
Methode transmittantie (%), absorptie en concentratie
Golflengteresolutie 1 nm
Strooilicht <0,1 % T bij 340 nm met NaNO₂
Lichtbron wolfraam halogeenlamp
Kalibratie intern, automatisch bij opstarten, visuele feedback

Keuze golflengte
automatisch: gebaseerd op gekozen programma 
manueel: in alle modes behalve opgeslagen programma’s (fabrieks-
methoden)

Connecties 1 x USB type A, 1 x USB type B (pc)

Monstercel 1–cm vierkant, 1x5–cm rechthoekig, 16–mm rond, 22–mm rond, 13–
mm rond (vial)

Voeding 15 VDC oplader, 10,8 VDC Li-Ion oplaadbare batterij
Afmetingen/gewicht 155 x 205 x 322 mm/3 kg

Vervangbare halogeenlamp
Om te kunnen meten in een grote 
verscheidenheid aan golflengten is 
een breedband lichtbron nodig. In de 
Iris spectrofotometer wordt dit bereikt 
door een wolfraam-halogeenlamp. 
De uitlijning van de verlichtingsarma-
tuur garandeert dat de gloeilamp in 
dezelfde positie staat, elke keer als 
deze wordt vervangen. 

Straalsplitser
De beam-splitter wordt aan het opti-
sche systeem toegevoegd voor gebruik 
met een referentiedetector om ervoor 
te zorgen dat de meting compenseert 
voor eventuele drift in de lichtbron. De 
referentiedetector bespaart ook de 
levensduur van de batterij en leidt tot 
een verbeterde snelheid van de meter, 
aangezien de lamp niet voor gebruik 
opgewarmd hoeft te worden.

Holmium controlefilter

HI801-11 is een glasfilter van holmi-
umoxide, gebruikt om de golfleng-
tenauwkeurigheid van de Iris HI801 
spectrofotometer te valideren.

  Geschikt voor alle spectrofotom-
eters met een meetschacht met 
vierkante cuvethouder van 10 mm

  Validatie van absorptiepieken 
bij 361, 454, 536 en 638 nm.

  Geleverd met analysecer-
tificaat NIST SRM2034

  Alle waarden zijn gecertificeerd 
met een tolerantie van minder dan 
0,1 nm
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HI96811-HI96816 Digitale draagbare refractometers
voor druivensap of voor waarschijnlijk alcoholgehalte

Een praktisch hulpmiddel om 
de rijpheid van druiven te 
beoordelen
Er zijn veel vereisten om de datum van 
de oogst te bepalen. Een van de essen-
tiële beperkingen is om de gezondste 
en meest rijpe vruchten te hebben die 
mogelijk zijn, met voldoende suikers 
om een   goede gisting te garanderen. 
Traditioneel zijn er 100 dagen na 
de bloei (lengte van de vegetatieve 
cyclus). Deze maatstaf is echter niet 
nauwkeurig. De concentratie suikers 
is een van de meest significante en 
betrouwbare indicatoren. Het meten 
van suikers is nog belangrijker wanneer 
de oogst wordt verkocht aan wijnma-
kers, die hun prijs bepalen op basis van 
het suikergehalte van de trossen.

Deze digitale refractometers zijn 
ontworpen voor wijnprofessionals 
en overtuigen door hun gebruiks-
gemak, prestaties en lage prijs. Ze 
werken volgens het principe van de 
brekingsindex-meting en maken een 
snelle, nauwkeurige en uitstekende 
reproduceerbaarheid van het suiker- 
of alcoholgehalte in % vol. druiven. 
Ze leveren betrouwbare resultaten 
zonder variaties, afhankelijk van de 
gebruiker of de lichtomstandigheden. 
Ze sluiten leesfouten uit die verband 
houden met visuele waardering. Ze 
zijn lichtgewicht, compact en water-
dicht en kunnen worden gebruikt in 
uw laboratorium, in de kelder of bij de 
oogstreceptie.

De HI96811 meet de brekingsindex van 
monsters en zet deze om in% Brix. De 
Brix-schaal is gebaseerd op de sucrose 
in gedestilleerd water. Bijvoorbeeld, 
10 gram rietsuiker in 90 gram gede-
stilleerd water komt overeen met een 
10% Brix-oplossing.

De methode voor het berekenen van 
de waarschijnlijke alcohol die wordt 
gebruikt door de HI96816 komt 
overeen met de tabel gepubliceerd in 
het Publicatieblad van 03/10/1990 
en aangenomen door de OIV (alge-
mene vergadering van 1974). Dit komt 
overeen met de volgende vergelijking: 
waarschijnlijke alcohol (% vol) = g/l 
suiker/16,83.

Bestelinformatie
HI96811 Digitale refractometer voor suiker 
in wort in Brix wordt geleverd met batterij.
HI96816 Digitale refractometer voor 
alcohol in% volume wordt geleverd met 
batterij.

Accessoires
HI4020-11 Standaard Brix-oplossing, 

50 % Brix, vial 10 ml

Specificaties HI96811 HI96816

Bereik

suikerhoeveelheid 0,0 tot 50,0 % Brix —
waarschijnlijk 
alcoholgehalte — 4,9 tot 56,8 % vol.  

(10 tot 75 % Brix)
Temperatuur 0,0 tot 80,0 °C

Nauw-
keurig-
heid
(bij 20 °C)

suikerhoeveelheid ±0,2 % Brix —
waarschijnlijk 
alcoholgehalte — ±0,2 % vol.

Temperatuur ±0,3 °C
Temperatuurcompensatie automatisch tussen 10 en 40 °C
Responstijd ongeveer 1,5 seconden
Minimum monstervolume 100 µl (om het prisma volledig te bedekken) 
Lichtbron gele led
Monstercel Roestvrijstalen ring en witglasprisma
Autom. uitschakeling na 3 min. niet-gebruik
Beschermingsklasse IP65
Batterijtype/levensduur 
batterij 9 V/ongeveer 5000 metingen

Afmetingen/gewicht 192 x 102 x 67 mm/420 g

 D Het tweedelig lcd-scherm 
toont de meting en de 
temperatuur tegelijkertijd

 D Plaats een paar druppels 
van het monster in de cel 
en druk op de read-toets

 D Meetresultaat na ca. 2 seconden
 D Eenvoudige en snelle kalibratie 
 D Automatische 

temperatuurcompensatie

 D Detectie van externe 
strooilichtinterferentie zorgt voor 
een hoge meetnauwkeurigheid

 D Functionele meetcel: eenvoudig 
legen en reinigen, concave vorm 
voor het afzetten van monsters 
zonder risico op overstroming

 D Monstercel uit roestvrij staal
 D Ongeëvenaarde prijs/

kwaliteit verhouding
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HI98501-HI98509-HI98539 Temperatuur
thermometers voor wijnbouw en wijnbereiding

Zakthermometers maken snelle 
temperatuurmetingen mogelijk. Met 
vaste sonde (HI98501), externe sonde 
met 1 m kabel (HI98509) of gewogen 
sonde met 3 m kabel (HI98539).

 D Nauwkeurigheid ±0,2 °C -30 tot 
120 °C (HI98501/HI98509)

 D Voedselveilige roestvrijstalen 
sonde, snel en gemakkelijk 
schoon te maken

 D CAL-Check-functie om 
ervoor te zorgen dat geen 
enkele elektronische fout 
de metingen verstoort

 D Ideaal voor metingen in vaten 
(HI98509 en HI98539)

 D IP65 waterbestendigheid
 D Onovertroffen prijs/

kwaliteitverhouding
 D Energiezuinig, 

batterijduur ca. 3 jaar

Waarom temperatuur meten 
in vinificatie?
Het meten van de temperatuur in 
most en wijn is een uitstekende 
indicator die de microbiële omgeving 
kenmerkt. Het goed behouden van 
aroma’s, het elimineren van afwij-
kingen of ziekten van wijn, is sterk 
afhankelijk van een goede tempera-
tuurbeheersing.

Het beheersen van de vinificatietem-
peraturen tijdens de verschillende sta-
dia van de omzetting van druivensap 
in wijn verbetert de kwaliteit (aroma, 
kleurextractie, fysisch-chemische 
stabilisatie, enz.).

Afhankelijk van de regio en het soort 
wijn vindt verwarming en koeling 
plaats in verschillende productiesta-
dia. Rode wijnen worden gegist tussen 
25 en 30 °C, witte wijnen tussen 16 
en 20 °C, om de aroma’s naar voren te 
brengen. Controle is essentieel: een 
temperatuurstijging zou de gisten 
doden, de benodigde hoeveelheid 
alcohol zou niet worden verkregen en 
de wijnboer zou het risico lopen snel 
de controle over het wijnbereidings-
proces te verliezen. Bestelinformatie

HI98501 wordt geleverd met batterij.
HI98509 wordt geleverd met externe sonde met kabel 1 m, houder en batterijen.
HI98539 wordt geleverd met gewogen sonde met silicone kabel 3 m, houder en batterijen.

Specificaties HI98501 HI98509 HI98539
Bereik -50,0 tot 150,0 °C -20,0 tot 80,0 °C
Nauwkeurig-
heid ±0,2 °C (-30 tot 120 °C)/±0,3 °C (buiten) ±0,3 °C

Sonde
vast, roestvrij staal 106 
x dia 3,6 mm (pene-
tratie) 

roestvrij staal met 1 m 
silicone kabel, 97,3 x dia 
3,5 mm

roestvrij staal met 3 m 
silicone kabel (ka-
bel max. temperatuur: 
80 °C) 

Batterij 1 batterij 3 V CR2032 
Li-ion 3 x 1,5 V AAA 3 x 1,5 V AAA

Levensduur ca. 3000 u ca.  3 jaar ca.  2 jaar
Afmetingen 50 x 185 x 21 mm 107 x 59 x 19 mm 107 x 59 x 17 mm
Gewicht 50 g 130 g  150 g

Câble de 3 m, gewo-
gen sonde volledig 
onderdompelbaar

Zakthermometers met hoge precisie

Dit veelzijdig instrument zal het ook 
mogelijk maken om de luchttempe-
raturen van kelders of zogenaamde 
‘koude’ percelen met risico op vorst te 
bewaken of om, tijdens het schoon-

maken van de kelder en wijnappara-
tuur, de temperatuur te controleren 
van het water dat wordt gebruikt om 
de kwaliteit van het reinigen en spoe-
len te optimaliseren.
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HI935001 Compacte waterdichte temperatuurmeter
universeel en efficiënt

Compacte thermometers voor het 
meten van omgevingstemperatuur, 
wijn en most, compost, substraten en 
potgrond.

Deze robuuste thermometers heb-
ben een waterdichte behuizing om 
te gebruiken in veeleisende omge-
vingen (vocht, water, stof) en maken 
het mogelijk om snel, gemakkelijk en 
nauwkeurig te meten. Ze worden 
gekenmerkt door hun uitgebreide 
meetbereik (tot 1350 °C) en hun snelle 
responstijd. 

 D Waterdichte ergonomische 
behuizing

 D CAL Check bij inschakelen
 D Stabiliteitsindicator
 D Snel en eenvoudig 

batterijen vervangen
 D Sondeconnectie onderaan
 D Steeksonde van roestvrij 

staal met 1 m kabel
 D Uitstekende prijs-

kwaliteitverhouding
 D Schokbestendige hoes  

(optioneel)

Bestelinformatie
HI935001 wordt geleverd met sonde 
FC766PW, kabel 1 m en batterijen.
HI935001-03 wordt geleverd zonder 
sonde, met batterijen. 

Sondes
Alle thermokoppel-temperatuursondes van 
het type K kunnen worden aangesloten.

Draadsondes voor vloeistoffen
Draadthermokoppelsonde type K, voor het 
meten van de temperatuur in vloeistof-
fen in tanks. Toepassingen: vloeistoffen, 

tanks, dieptemetingen. Max temperatuur 
(sensor): 90 °C. Responstijd (65% van de 
eindwaarde): 10 seconden in vloeistof. 
FC766W1/1 1 m kabel
FC766W1/3 3 m kabel
FC766W1/5 5 m kabel
FC766W1/10 10 m kabel

Stgeeksondes
Steeksonde, voor wijn en most, potgrond, 
met kabel en handvat. Toepassingen: 
halfvaste stoffen, vloeistoffen, potgrond, 
meting in tanks. Maximale temperatuur 
(sensor): 250 °C. Responstijd (90% van de 
eindwaarde): 30 seconden, in vloeistof. 

Roestvrij staal. Kabel 1 m, in PVC (maximale 
temperatuur 80 °C).
HI766TR1 L 50 cm
HI766TR2 L 1 m
HI766TR3 L 1,5 m
HI766TR4 L 2 m

Accessoires
HI710027 Blauwe rubberen hoes

Specificaties HI935001 HI935001-03
Bereik -50,0 tot 199,9 °C, 200 tot 1350 °C

Nauwkeurigheid ±0,4 °C (-50 tot 1350 °C,  
excl. afwijking op sonde)

Sonde FC766PW thermokoppel K 
steeksonde met 1 m kabel zonder sonde

Voeding 3 x 1,5 V AAA, ca. 3500 u continu gebruik 
automatische uitschakeling  na 8 min, 60 min of non-actief

Afmetingen/gewicht 140 x 57 x 28 mm/178 g
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HI2003 Verzadigingstemperatuur
geleidbaarheidsmeter voor het voorspellen van wijnstabiliteit

Waarom verzadigingstemperatuur meten?
Wijnsteeninstabiliteit is een van de 
meest voorkomende oorzaken van 
neerslag in wijnen. Wijnsteenzuur, een 
essentieel zuur in wijn, is in evenwicht 
met twee zouten: kaliumwaterstoftar-
traat en neutraal calciumtartraat, die 
een beperkte oplosbaarheid hebben.

Een eerste neerslag van wijnsteen 
vindt plaats tijdens de alcoholische 
gisting, gekoppeld aan de toename 
van het alcoholgehalte van de most. 
Andere neerslag, met name door kou, 
treedt op tijdens het verouderen. 
Neerslag kan ook optreden in vlees, 
waarbij een kristallijne afzetting 
ontstaat. De kou is vaak de activator. 
De beoordeling van de instabiliteit van 
wijnsteen is nuttig in 2 fasen van het 
stabilisatieproces:

  vóór de behandeling om het risico 
van neerslag in een wijn te kennen

  na behandeling om de doeltref-
fendheid ervan te controleren.

De Würdig-test maakt het mogelijk om 
de verzadigingstemperatuur (T. sat) 
te bepalen, een waarde> waarmee 
een wijn kaliumwaterstoftartraat kan 
oplossen. De neerslag wordt versneld 
door de toevoeging van kristallen van 
kaliumwaterstoftartraat. Deze neer-
slag veroorzaakt een netto toename 
van de geleidbaarheid van de wijn 
vanaf een bepaalde temperatuur. Het 
meten van de verzadigingstempe-
ratuur zorgt voor een betrouwbare 
inschatting van het risico en maakt 
een nauwkeurige inschatting van de 
inentingssnelheid van de wijn moge-
lijk.

Bestelinformatie
HI2003-02 (edge EC) wordt geleverd met 
EC-elektrode HI763100, kalibratievloeistof-
fen geleidbaarheid1413 μS/cm (4 zakjes), 
12880 μS/cm. (2 zakjes), 5000 μS/cm (2 
zakjes) en 2 zakjes reinigingsvloeistof, 
staander met elektrodehouder, muurbe-
vestiging, USB-kabel en stroomadapter 5 V.

Accessoires
HI180-2 Magnetische roerder, zwart
HI70031P Kalibratievloeistof geleid-

baarheid 1413 µS/cm, 25 
zakjes 20 ml

Een wijn wordt als stabiel beschouwd 
als de verzadigingstemperatuur lager 
is dan een grenswaarde, die varieert 
naargelang het type wijn:

  8 °C voor mousse-
rende basiswijnen

  12,5 °C voor een witte wijn
  14 °C voor een roséwijn
  22 tot 24 °C voor een rode wijn, 

afhankelijk van het gehalte aan 
fenolische verbindingen.

 D Nieuwste digitale technologieën 
en tabletontwerp

 D EC-, TDS- en saliniteitsmetingen
 D Netvoeding en batterijvoeding 

(8 uur autonomie)
 D Geleverd met docking- en 

laadstation met elektrodehouder 
en wandoplader

 D Intelligente digitale sonde 
(automatische herkenning en 
verzending van sondegegevens)

 D Intuïtief gebruik: contextuele 
tekstberichten

 D GLP-conformiteit
 D USB-aansluitingen (oplader 

en overdracht)
 D Automatisch en on-demand 

gegevensgeheugen

Specificaties HI2003

Bereik EC
0,00 tot 29,99 µS/cm, 30,0 tot 299,9 µS/cm, 300 tot 
2999 µS/cm,3,00 tot 29,99 mS/cm, 30,0 tot 200,0 mS/
cm, tot 500,0 mS/cm (huidige EC)*

TDS
0,00 tot 14,99 mg/l (ppm), 15,0 tot 149,9 mg/l (ppm), 
150 tot 1499 mg/l (ppm), 1,50 tot 14,99 g/l (ppt), 15,0 tot 
100,0 g/l (ppt), tot 400,0 g/l (huidige TDS)*, met 0,80 
conversiefactor

NaCl 0,0 tot 400,0 %
Temperatuur -20,0 tot 120,0 °C

Resolutie EC 0,01 µS/cm, 0,1 µS/cm, 1 µS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm
TDS 0,01 mg/l, 0,1 mg/l, 1 mg/l, 0,01 g/l, 0,1 g/l
NaCl 0,1 %
Temperatuur 0,1 °C

Nauwkeurigheid EC ±1 % van meting ±(0,05 µS/cm of 1 cijfer)
TDS ±1 % van meting ±(0,03 mg/l of 1 cijfer)
NaCl ±1 % van meting
Temperatuur ±0,5 °C

Kalibratie EC automatisch, 1 punt met 6 gememoriseerde waarden (84, 
1413, 5000, 12880, 80000, 111800 µS/cm)

NaCl 1 punt, met HI7037 kalibratieoplossing
Temperatuur 2-punts, op 0 en 50 °C

Temperatuurcompensatie automatisch of manueel, -20,0 °C tot 120 °C
Temperatuurcoëfficiënt selecteerbaar van 0,00 tot 6,00 %/ °C (enkel EC en TDS)
TDS-conversiefactor selecteerbaar van 0,40 tot 0,80 (fabrieksinstelling: 0,50)
Elektrode (bijgeleverd) HI763100, 4-ring platina, inwendige temperatuursensor
Log 1.000 log-on-demand, 100 loten interval-logging
Pc-verbinding USB
Voeding 5 Vdc stroomadapter (bijgeleverd)
Omgeving 0 tot 50 °C, RH max. 95 %, niet-condenserend
Afmetingen/gewicht 202 x 140 x 12 mm/250 g
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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 koffer 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)

Specificaties HI83748
Bereik 0,0 tot 5,0 g/l
Nauwkeurigheid ±0,1 g/l tot 2,0 g/l

Lichtbron Wolfraamlamp met smalbandfilter 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 specifiek 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 
afhankelijk 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.

 D Eenvoudig in gebruik
 D Directe aflezing in g/l
 D Hoge precisie metingen
 D 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

 D Lichtgewicht en mobiel: meet 
waar en wanneer u maar wilt

 D Zeer concurrerende 
kosten per test
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De HI83314 is een compacte, multi-
parameter fotometer voor het meten 
van de belangrijkste parameters van 
de kwaliteit van water en afvalwater. 
De meter is één van de meest geavan-
ceerde fotometers op de markt, met 
een innovatief optisch ontwerp, dat 
gebruik maakt van een referentiede-
tector en lens om fouten te elimineren 
door veranderingen in de lichtbron 
door vervuiling/beschadiging van de 
glazen cuvet.

Optimale prestaties
Deze meter beschikt over 20 ver-
schillende voorgeprogrammeerde 
methoden en meet de 10 belangrijkste 
parameters voor waterkwaliteit. De 
HI83314 biedt ook een absorptiemeet-
modus voor prestatieverificatie en 
voor gebruikers die graag hun eigen 
concentratie-versus-absorptiecurves 
ontwikkelen.

Met pH-meter
Om ruimte te besparen kan de HI83314 
ook als professionele pH-meter dienst 
doen, door zijn extra ingang voor een 
digitale pH/temperatuurelektrode. Nu 
kan één meter worden gebruikt voor 
zowel fotometrische als pH-metingen. 

Specificaties HI83314

Meetkanalen 5 optische kanalen, 1 digitaal elektrodekanaal (pH)

Absorptie

Bereik 0,000 Abs—4,000 Abs
Resolutie 0,001 Abs
Nauwkeurigheid ±0,003 Abs (bij 1,000 Abs)
Lichtbron lichtemitterende diode
Breedte bandpass-filter 8 nm
Nauwkeurigheid golflengtefilter ±1,0 nm
Lichtdetectie silicone fotocel
Cuvettype rond, 24,6 mm en 16 mm diameter
Aantal methodes 128 max.

pH
Bereik -2,00 tot 16,00 pH (±1000 mV)
Resolutie 0,01 pH (0,01 mV)
Temperatuurcompensatie automatisch, -5,0 tot 100,0 °C

Temperatuur
Bereik -20 tot 120 °C 
Resolutie 0,1 °C

pH-elektrode digitaal (niet meegeleverd)

Loggen 1.000 metingen (meter en elektrode), optioneel met gebruikersnaam en 
monster-ID

Display 128 x 64 pixel zw/w lcd met achtergrondverlichting
Connecties USB-A voor flashdrive, micro-USB-B voor voeding en computer

Batterij 3,7 VDC Li-polymeer oplaadbaar, > 500 metingen bij 50 u ononderbroken 
pH-meting

Voeding 5 VDC USB 2.0 stroomadapter met USB-A naar micro-USB-B kabel (mee-
geleverd)

Omgeving 0 tot 50 °C, 0 to 95 % RH, niet-condenserend
Dimensies 206 x 177 x 97 mm
Gewicht 1,0 kg

HI83314 Multiparameter fotometer voor afvalwater
controle van afvalwater uit de wijnbouw
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Bestelinformatie
HI83314-02 (230 V) wordt geleverd met 
cuvetten (4 stuks), reinigingsdoekje voor 
cuvetten, USB naar micro-USB-kabel, 
stroomadapter en handleiding.
Accessoires
HI83314- 11  CAL Check-cuvetkit voor 

HI83314
HI11310 Digitale-pH-elektrode
HI72083300 Draagkoffer
HI76404A Elektrodehouder
HI75110/220E 230V adapter
HI731318 Doekje om cuvetten te reini-

gen (4 stuks)
HI731331 Cuvetten (4)
HI731335N Doppen voor cuvetten (4)

Thermoreactor
HI839800-02 Thermoreactor
HI151-00 Checktemp4 zakformaat 

thermometer met inplooi-
bare steeksonde met CAL 
Check: -50 tot 220 °C

HI740216 Rek om COD-vials en testtu-
bes af te koelen (plaats voor 
25 testtubes)

HI740217 Veiligheidsscherm

De digitale pH-elektrode heeft een 
geïntegreerde microchip die alle kali-
bratie-informatie opslaat. 

De meter beschikt over 2 USB-poorten 
voor respectievelijk het overzetten 
van gelogde data naar een flashdrive/
computer (A-USB) en voor aansluiten 
van het laadsnoer (micro-USB). Voor 
extra gemak en draagbaarheid kan 

de meter ook werken op een 3,7 VDC 
oplaadbare lithium-polymeer batterij.

 D Geavanceerd optisch systeem
 D 23 geprogrammeerde 

methoden die de belangrijkste 
parameters van de water- en 
afvalwaterkwaliteit meten

 D Ingang voor slimme pH-elektrode
 D CAL Check™-functionaliteit
 D Absorptiemeetmodus
 D Twee USB-connecties
 D Gegevensexport naar USB-stick
 D Oplaadbare batterij
 D Gebruikers- en 

monsteridentificatiefunctie
 D Geheugen en GLP

Thermoreactor voor 
thermische ontsluiting

Parameters Bereik Methode Code
Ammonia HR 1 0 tot 100 mg/l (ppm) Nessler HI93733-01 (100)
Ammonia HR 1 2 0 tot 100 mg/l (ppm) Nessler HI93764B-25 (25)
Ammonia MR 1 0,00 tot 10,00 mg/l (ppm) Nessler HI93715-01 (100)
Ammonia LR 1 0,00 tot 3,00 mg/l (ppm) Nessler HI93700-01 (100)
Ammonia LR 1 2 0,00 tot 3,00 mg/l (ppm) Nessler HI93764A-25 (25)

Chloor totaal 0 tot 5,0 mg/l (ppm) DPD HI93711-01 (100)
HI93701-T (100)

Chloor vrij 0 tot 5,0 mg/l (ppm) DPD HI93701-01 (100)
HI93701-F (300)

COD LR 2 0 tot 150 mg/l (ppm) dichromaat HI93754A-25 (25)
COD MR 2 0 tot 1500 mg/l (ppm) dichromaat HI93754B-25 (25)
COD HR 2 0 tot 15000 mg/l (ppm) dichromaat HI93754C-25 (25)
Fosfor totaal HR 2 0,0 tot 32,6 mg/l (ppm) (als P) vanadomolybdofosforzuur  HI93763B-50 (50)
Fosfor totaal LR 2 0,00 tot 1,15 mg/l (ppm) (als P) ascorbinezuur HI93758C-50 (50)
Fosfor zuur gehydrolyseerd 2 0 tot 1,6 mg/l (ppm) (als P) ascorbinezuur HI93758B-50 (50)
Fosfor reacief LR 2 0 tot 1,6 mg/l (ppm) (als P) ascorbinezuur HI93758A-50 (50)
Fosfor reacief HR 2 0 tot 32,6 mg/l (ppm) (als P) vanadomolybdofosforzuur HI93763A-50 (50)
IJzer, totaal 2 0,00 tot 7,00 mg/l fenanthroline HI96778-50 (50)
Nitraat 1 2 0 tot 30 mg/l (ppm) chromotroopzuur HI93766-50 (50)
Nitriet HR 0 tot 150 mg/l (ppm) ijzersulfaat HI93708-01 (100)
Nitriet LR 0,00 tot 600 μg/l (ppb) diazotering HI93707-01 (100)
pH 6,5 tot 8,5 pH fenolrood HI93710-01 (100)
Stikstof totaal HR 2 10 tot 150 mg/l (ppm) chromotroopzuur HI93767B-50 (50)
Stikstof totaal LR 2 0,0 tot 25,0 mg/l (ppm) chromotroopzuur HI93767A-50 (50)
1 Niet geschikt voor zeewater 2 Testvial 16 mm

De HI839800 thermoreactor wordt 
gebruikt voor thermische mineralisa-
tie uitgevoerd tijdens metingen van 
CZV, totaal fosfor, totaal stikstof en 
restsuikers. Hij is robuust gebouwd en 
kan 25 ontsluitingen tegelijk uitvoe-
ren. De reactor is voorzien van twee 
geprogrammeerde temperatuurin-
stellingen. Eén bij 150 °C voor COD en 
totaal fosfor en één bij 105 °C voor de 
analyse van totaal stikstof. 

De reactor wordt geleverd met een 
thermische zekering die oververhitting 
voorkomt door het verwarmingsele-
ment uit te schakelen.

De temperatuur van het verwarmings-
blok kan gecontroleerd worden door 
een externe thermometer in beschik-
bare opening te plaatsen. In de modus 
voor temperatuuraanpassingen 
(50 tot 150 °C), kan het instrument 
gebruikt worden voor digestie van 
andere monsters die verschillende 
temperaturen vereisen. Een drie-uren-
timer is ingebouwd voor toepassingen 
waar digestie volgens tijd nodig is. De 
timer kan ook gebruikt worden zonder 
de automatische uitschakeling, wan-
neer de gebruiker in de infinity-modus 
werkt.
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Waarom Hanna Instruments?
Sinds de oprichting in 1978 is Hanna Instruments 
internationaal uitgegroeid tot één van de grootste 
spelers op het gebied van ontwikkeling, produc-
tie en verkoop van meet- en regelapparatuur voor 
waterkwaliteitsanalyses.. Wereldwijd heeft Hanna 
Instruments meer dan 60 lokale verkoop- en ser-
vicekantoren en vier eigen productievestigingen in 
Europa en Amerika.

Direct
Hanna Instruments is een van de weinige fabrikan-
ten die fysiek aanwezig is in België, Nederland en 
Luxemburg, waar klanten een directe link hebben. De 
voordelen van deze directe samenwerking tussen de 
fabrikant en de wijnboer zijn talrijk!

Kalibratiecertificaten
De meetapparatuur moet periodiek worden gecon-
troleerd. Met de kalibratiediensten van Hanna Instru-
ments verzekert u zich van de betrouwbaarheid en 
kwaliteit van uw meetapparatuur. U optimaliseert hun 
goede werking en verlaagt uw kosten.

Onze technische dienst kan uw apparatuur testen 
en u, op uw verzoek, een fabriekskalibratiecertifi-
caat verstrekken dat een jaar geldig is. We kunnen 
de volgende soorten instrumenten controleren en 
kalibreren:

  pH-meters
  geleidbaarheidsmeters
  thermometers
  oximeters
  fotometers

Wij bieden deze diensten aan tegen zeer concurre-
rende prijzen en garanderen zeer korte doorlooptij-
den.
 
Ons team van professionals staat ook tot uw beschik-
king om u te adviseren, bij te staan   en al uw techni-
sche vragen te beantwoorden.

Wij ontwerpen,  
produceren, leveren  
en ondersteunen  
al onze producten 
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Een ervaren team van specialisten staat voor u klaar  
voor ondersteuning en persoonlijk advies!

Hanna Instruments bv 
Betuwehaven 6 
NL-3433 PV Nieuwegein 
+31 (0)30-289 68 42  
info@hannainstruments.nl  
www.hannainstruments.nl

Hanna Instruments bv
Winninglaan 8  
BE-9140 Temse  
+32 (0)3 710 93 40  
info@hannainstruments.be  
www.hannainstruments.be

Neem contact op
met ùw regioverantwoordelijke


