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Името и координатите на дружеството, отговорно за продукта, описан в тази техническа 
документация са, както следва: 
 
Sensorex Corporation A Halma Company 
Registered: ISO9001-2008 
11751 Markon Drive 
Garden Grove, CA 92841  USA 
 
Tel: 714-895-4344     Fax: 714-894-4839     Email: mack@sensorex.com 
 
Името и координатите на продуктов мениджър, отговарящ на продукта (ите), описани в тази 
техническа документация са, както следва: 
V.P. of Sales- Mike Ross 
Mike.Ross@sensorex.com 
 
Името и данните за контакт на лицето, което отговаря на регулаторните въпроси за продукта 
(ите), описани в техническото досие са, както следва:  
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 
Името и данните за контакт на лицето, което отговаря за осигуряване на качеството на 
продукта (ите), описани в техническото досие са, както следва:  
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 

Описание на продукта 
Датчици за анализ на водна среда за определяне на качеството на водите за екосистемите, 
пиене, отпадъчни води и годността за промишлена употреба, както са изброени в приложение I 
на тази декларация в следните категории:  
рН, ORP, ISE  
CONDUCTIVITY  
захранван от батерии  
Амперометрично и DO 
 

EMC  

Директива за електромагнитна съвместимост, както е установено в приложение II  

 

Основните изисквания по отношение защита са посочени в приложение III 

mailto:Mike.Ross@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
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Списък на стандартите,  
 
SENSOREX Corporation декларира на своя отговорност, че си:  
Датчици за анализ на водна среда за определяне на качеството на водите за екосистемите, пиене, 
отпадъчни води и годността за промишлена употреба, както са изброени в приложение 1 на тази 
декларация в следните категории  
рН, ORP, ISE  
CONDUCTIVITY  
захранван от батерии  
Амперометрично и DO  
които са предмет на настоящото техническо досие, в съответствие с следния хармонизиран 
стандарт:  
 
EN 61326-1: 2006 Електрически съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение - 
Изисквания за електромагнитна съвместимост - Част 1: Общи изисквания. Електромагнитна 
съвместимост, електромагнитна радиация.  
 
Процедура за оценка на съответствието  
 
SENSOREX Corporation декларира на своя отговорност, че си:  
Датчици за анализ на водна среда за определяне на качеството на водите за екосистемите, пиене, 
отпадъчни води и годността за промишлена употреба, са били произведени съгласно насоките на 
ISO9001-2008 помощта на документиран процес за управление, цели и задачи за предоставяне на тези 
продукти, изброени в приложение 1, на тази декларация в следните категории:  
рН, ORP, ISE  
CONDUCTIVITY  
захранван от батерии  
Амперометрично и DO  
които са предмет на настоящото техническо досие, са били оценени за съответствие под 
отговорност единствено на: 

Sensorex Corporation A Halma Company 
11751 Markon Drive 
Garden Grove, CA 92841 
 

Tel: 714-895-4344     Fax: 714-894-4839     Email: Mack.Reed@sensorex.com 
 

Опаковка  
Изброените по-горе продукти имат първична опаковка, състояща се от картон. 
Вторичната опаковка се състои от хартия.  
 
етикета на продукта  
Може да е някоя от следните: 

    

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.labelsourceonline.co.uk/CE_WEEE_RoHS_label_Size_13_x_35mm_Black_on_white_laminated_self_adhesive_vinyl-Prodview.html&ei=4gXAU5v6KM7hoASmlIBg&bvm=bv.70810081,d.cGU&psig=AFQjCNHzN4-hw2fr4nyofRZc9HRW57RIjg&ust=1405179746721660
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Списък на използваните материали:  

 рН, ORP, ISE използвайте следните основни материали-месинг, никел, сребро, платина, 
злато, мед, PVC, CPVC, PVDF, силикон, HDPE, LDPE, Епоксидна смола, олово стъкло, Dowicil 
™, калиев хлорид, полипропилен, среброто хлорид, калиев нитрат, олово припой, PPS.  
 Проводимост сонди използват следните основни материали- месинг, найлон, епоксидна 
смола, епоксидна тръба, PVDF, TFE, медни, PVC, CPVC, 316 неръждаема стомана, графит, 
PPS, PCTFE (KEL-F), силикон, феромагнитни материали, F4 PCB , олово спойка.  
 Захранван от батерии аксесоари използват следните основни материали - 3.0VDC Батерии, 
CPVC, PVC, PPS, епоксидна смола, месинг, никел, F4 PCB, силикон, силиконово RTV, 316 
неръждаема стомана, олово спойка, Viton® DuPont еластомер производителност.  
 Амперометрично и DO сензори използват следните основни материали - месинг, епоксидни 
тръби, епоксидна смола, Delrin ™ производител DuPont, CPVC, PPO, олово припой, 
полиолефинови, PVC, Viton® DuPont еластомерни производителност, EPDM, сребро, злато, 
цинк, найлон мрежа, найлон, Fluopore, Буна-N, шлифоване лист диамант, винил, силикон, 
тефлон, HDPE, натриев борат, солна киселина, натриев хлорид,.  

 Списък на компонентите:  

 рН, ORP, ISE използвате следните компоненти - Изследвания и / или термистор, DIN / BNC / 
TNR конекторите, лопата зъбчета, кабели (RG174 до 4 диригент), горния капак (найлон & 
Райтън), О-пръстен, бутилка, капачка.  

 
 Проводимост сонди използват следните компоненти - DIN мъжки конектор, електронна платка, 
Кабелна 2, 4 и 6 проводник с щит и канализация, безжични бяло, зелено, червено, черно;  

О-пръстен.  
 Захранван от батерии аксесоари използват следните компоненти - коаксиален кабел, 
електронни печатни платки, PCB Assy w / двойна батерия-3.0VDC, DIN конектор, O-пръстен, 
жилища електрически модул, горния корпус капачка.  

 Амперометрично и НЕ сензори използват следните компоненти - за тяло, долно капаче, кабел 
4 диригент, РТС, ИТР, о-пръстени, бутилка, капачка.  

 Принципи на работа и предназначение:  

 Тези компоненти се използват с аналитичен контрол и апаратура процес, който 
осигурява вход задвижващия сигнал (ток, честота и / или напрежение) за измерване на 
рН, намаляване на окисляване потенциал (ORP), разтворен кислород (DO), хлор и 
проводимостта на водата.  

 
 A рН измервателна система се състои от:  

1.  A рН електрод: електрод, чиято продукция напрежение се променя, тъй като рН 
(концентрация на водородни йони) промени.  

2.  Наличието на референтен електрод: електрод, чиято изходното напрежение 
остава постоянна.  

3.  A рН метър: а миливолтметър със специален висок импеданс вход верига и 
схеми, за да промените миливолта на електрода в рН единици дисплеи.  

4.  По желание, автоматичен компенсатор на температурата: устройство, реагиращо 
на температурата, така че m може да се коригира с ефекта от температурните промени.  
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ORP е съкращение за Потенциал окисляване Намаляване, известен също като REDOX, и е 
полезна мярка за наблюдение и контрол на химичните реакции.  

  Окисляване: добавяне на кислород / намаляване на електрони  

  Намаляване: намаляване на кислород / допълнение на електрони  

 Характеристики на ORP:  

  Неспецифичното измерване на общата активност  

  СрН изход позволява автоматичен контрол на химичните реакции  

 ISE  

 Видове налични Ion Selective електроди: флуорид (F-), хлорид (СГ), амоний (NH4 +), Postassium (K +) и 
нитрати (NO3-).  Всички те са на разположение като 12 милиметра единици лаборатория стил или 
може да се използва он-лайн за прости инсталации с използване на нашия FC75P или FC50P монтажни 
жлези.  Те са комбинирани електроди така позоваването е изградена вътрешно.  Конструиран в 
трайни пластмасови тела и наличните твърди жични или с бързо дизайни Прекъсване.  

 Проводимост е измерване на способността на разтвор за провеждане на електрически ток.  Един 
инструмент измерва проводимостта чрез поставяне на две плочи (електроди) от проводящ материал с 
установена площ и отстоянието в проба.  След това се прилага напрежение, и в резултат на ток се 
измерва.  Клетъчните константи определят обема между електродите.  Клетъчна константа К е пряко 
пропорционална на разстоянието между две проводящи плочи и обратно пропорционална на тяхната 
повърхност.  K = L / а, където а (област) = А х B. Основната две-пинов Клетката за проводимост е 
всичко, което сме обсъждали този момент.  Има четири-пинов технология, която се опитва да 
контролира по-добре на терена заобикалящата сензора за измерване на проводимост за подобряване 
на стабилността.  Те са известни като се свържете с проводимост клетки тип.  

 Друг тип технология е безконтактен (Toroidal) клетка, която използва магнитно поле, за да усети 
проводимост.  Предавателна бобина генерира променливо магнитно поле, което индуцира 
електрически напрежение в течност.  Йони, присъстващи в течността позволяват протичане на ток, 
който се увеличава с повишаване на йонния концентрация.  Йонната концентрация след 
пропорционален на проводимостта.  Токът в течността генерира променливо магнитно поле в 
приемната бобина.  

 DO Сонди  

 Има две основни техники за измерване на Добруджа галванична и полярографски.  Двете проби 
използват система за електрод, където DO реагира с катода за производство на ток.  Системата се 
нарича галванично ако външен потенциал не се изисква и материали на електрода са избрани така, че 
разликата в потенциала е -0,5 волта или повече между катода и анода.  Ако се прилага външно 
напрежение, системата се нарича полярографски.  Галванична DO сензори се състоят от два 
електрода: анод и катод, които са едновременно потопен в електролита (вътре в тялото сензор).  
Кислородният пропусклива мембрана разделя анода и катода от водата, която се измерва.  Кислород 
преминава през мембраната.  Тя взаимодейства с вътрешността на сондата да произвежда 
електрически ток (по-подробно е показано по-долу сензор графиката на DO).  По-високо налягане 
позволява повече кислород да дифундира през мембраната и по-ток да се произвежда.  
Действителната изхода от датчика е в миливолта.  Това се постига чрез преминаване на ток през 
термистор (резистор, който се променя с температура на изхода). На термистора коригира грешки 
пропускливостта на мембраната поради промяна на температурата.  С други думи, увеличаване на 
пропускливостта на висока температура позволява повече кислород да дифундира в сензора, въпреки 
че налягането на кислород не се е променило.  Това ще даде фалшиво високо DO, ако термистора не 
са били използвани.  
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 Маркетингови материали  

 Моля, вижте www.sensorex.com за всички подробности и пълна информация за продуктите, 

предлагани.  Изберете Support в заглавната част, а след това спецификации.  Спецификациите могат 

да бъдат копирани и преведени с помощта на Google преводач или друг софтуер.  Свържете 

SENSOREX Technical Support, ако не намерите това, което у ОУ нужда.  714-895-4344  

 
 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=http://www.sensorex.com
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Фотографии 
pH/ORP/ISE 

       
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

CONDUCTIVITY 

  
 
         

 

S222CD S265D S271CD/S272CD  

 

S150,S200,S300, 

S350,S450, S900 

 

S175 SPEAR TIP 

 

ORP: Plastic or glass 

body, Platinum, gold 

or silver Tip or band. 

 ORP: Plastic or glass 

body, Platinum, gold 

or silver Tip or band. 

 

 

ISE 222 SERIES 

 

CS150/CS200 

 

CS676 

 

CS675 

 

TCS3020 

 

TCS2000 

 

CS615/CS620 

Sanitary 

 

ISE 200 SERIES 

 

S651CD S650CD with 

S653 

S8000CD with 

EA899 & EA855 

CS8000 

 

http://www.sensorex.com/assets/images/pic/S222CD.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/S222CD.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/S271.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/GraphiteCondBig.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/S651CD.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/S651CD.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/S8000withTC.jpg
http://www.sensorex.com/products/more/lab_orp_sensors
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/CS675.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/sanitaryCondBig.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/ToroidalInLineExploded.jpg
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Захранван от батерии 
 

 
 
 
 
Амперометрично и DO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EM801 

 

EM800 

 

PHAMP-1 

 

DO1200 

 

DO6400 or DO7400 

 

FCL or CLD 

 

http://www.sensorex.com/assets/images/pic/EM800.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/12mmDOBig.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/12mmDOBig.jpg
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ПРИЛОЖЕНИЕ I  

 SENSOREX Corporation списъка с продукти  

 
 

Амперометрично и DO               pH, ORP, ISE 
 DA650CD 

CLD502 & 510 DA660CD 

CLDA 5015 -5017 DA662CD 

DO1200 IS200CD 

DO6051 IS222CD 

DO6400 S100C 

DO6441 S120C 

DO6442 S150C 

DO7400 S175CD 

FCL502/505/510 S200CD 

FCLA5015-5017 S222CD 

 S223C 

 S224CD 

 S257CD 

Захранван от батерии S265CD 

 S267CD 

EM800 S268CD 

EM801 S271CD 

pHAMP-1 S272CD 

 S300CD 

 S350CD 

 S353CD 

 S354CD 

 S420C 

 S450CD 

 S500CD-ORP 

 S550CD-ORP 

 S650CD 

 S651CD 

 S655CD 

 S656CD 

 S660CD 

CONDUCTIVITY S661CD 

 S662CD 

ВРЪЗКА CONDUCTIVITY S1010 

CS150TC S1021CD 

CS200TC S1030CD 

CS615 S8000CD 

CS620 S8075CD 

CS650 S900CD 

CS675HTTC SG200C 

CS676HTTC SG350CD 

CS1500TC SG200CD 

CS8000 SG201C 

 S656CD-ORP 

Тороидална CONDUCTIVITY S5500C/SAM 

TCS2000 S1750CD/SAM 

TCS3000 S2000C/SAM 

TCS3020 S2900C/SAM 

 S8100/10/BNC 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II  

 ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ  

 

 (В следващия текст думата продукт също така означава компонент, оборудване, апаратура, 

монтаж и машина)  

 

 1. Изисквания за защита  
 Продуктите трябва да бъдат така проектирани и произведени, като се вземе предвид състоянието на 

техниката, за да се гарантира, че:  
 (А) електромагнитни смущения, генерирани не надвишава нивото, над който радио и 

телекомуникационно оборудване или друго оборудване, което не може да функционира по 

предназначение;  
 (Б) Той е с ниво на имунитет към електромагнитни смущения, които се очакват в предназначението му, 

което му позволява да работи без неприемливо влошаване на предназначението му.  

 2. Специфични изисквания за стационарни инсталации  
 Инсталация и предназначението на компонентите:  
 A фиксирана инсталация, ще бъдат инсталирани прилагането на добри инженерни практики и зачитане 

на информация за  
 предназначението на нейните компоненти, с оглед спазване на изискванията за защита, посочени 

по-горе в параграф 1 Тези добри инженерни практики трябва да бъдат документирани и документацията 

се съхраняват от лицето (лицата), отговарящи на разположение на съответните национални органи за 

инспекционни цели за толкова дълго, колкото на фиксираната инсталацията е в експлоатация.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ III Директива EMC  
 
Примерен списък на основните изисквания за защита на  
 
Максималната електромагнитни смущения, генерирани от продукта трябва да бъдат такива, че 
да не пречи на използването на по-специално следната апаратура:  
 
(а) битови радио и телевизионни приемници  
 
(б) промишлени съоръжения  
 
(в) подвижни радио оборудване  
 
(г) подвижна радиослужба и търговски радиотелефонни съоръжения  
 
(д) медицински и научни апарати  
 
(е) оборудване за информационни технологии  
 
(ж) домакински уреди и битова електронна техника  
 
(з) аеронавигационна и радио апарати морската  
 
  (I) образователно електронно оборудване  
 
(к) далекосъобщителни мрежи и апарати  
 
(к) радио-и телевизионни предаватели  
 
(л) светлини и флуоресцентни лампи.  
 
Продукти, както и най-вече на апарата, посочени в (а) до (л) по-горе, трябва да бъде 
конструирана по такъв начин, че те да имат достатъчно ниво на устойчивост на 
електромагнитното влияние в обичайната електромагнитна съвместимост околната среда, в 
която продуктът е предназначен да работи така, че да позволи неговото безпрепятствено 
функциониране.  
 
Информацията, необходима за използване в съответствие с предназначението на продукта 
трябва да се съдържа в инструкциите, придружаващи продукта.  
 
съответствие  
Продукта или продуктите, които са предмет на настоящата техническа File отговаря на горните 
съществените изисквания на Директивата за EMC. 
 

 


