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Jméno a kontaktní údaje jsou společnosti odpovědné za výrobek popsaný v této technické 
dokumentace, jsou následující: 
 
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 
 
Jméno a kontaktní údaje na výrobku, manažer zodpovědný za produkt (y) popsané v této technické 
dokumentace, jsou následující:   
V.P. of Sales- Mike Ross 
Mike.Ross@sensorex.com 
 
Jméno a kontaktní údaje jsou o osobě odpovědné za regulační záležitosti pro produkt (y) popsané v 
této technické dokumentace, jsou následující:   
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 
Jméno a kontaktní údaje jsou o osobě odpovědné za zajišťování kvality na produkt (y) popsané v této 
technické dokumentace, jsou následující:   
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 

Popis produktu  
 Senzory pro analýzu vodných médií k určení kvality vody pro ekosystém, pití, čištění odpadních vod 
a vhodnosti pro průmyslové použití, které jsou uvedeny v příloze I tohoto prohlášení do následujících 
kategorií:  
 pH, ORP, ISE  
 Vodivost  
 Napájen baterií  
 Amperometrickým a DO  
 

 EMC  

 Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě, jak bylo zjištěno v příloze II,  

 

 Základní požadavky na ochranu jsou stanoveny v příloze III 

 

mailto:Mike.Ross@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
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Seznam norem  
 Sensorex Corporation prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že jejich:  
 Senzory pro analýzu vodných médií k určení kvality vody pro ekosystém, pití, čištění odpadních vod a 
vhodnosti pro průmyslové použití, které jsou uvedeny v příloze 1 tohoto prohlášení v těchto kategoriích  
 pH, ORP, ISE  
 Vodivost  
 Napájen baterií  
 Amperometrickým a DO  
 které jsou předmětem této technické dokumentace v souladu s následující harmonizovanou 
normou:  
 

 EN 61326-1: 2006 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: 
Všeobecné požadavky.  Elektromagnetická kompatibilita Elektromagnetické záření.  

 Postup posuzování shody  

 Sensorex Corporation prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že jejich:  

 Senzory pro analýzu vodných médií k určení kvality vody pro ekosystém, pití, čištění odpadních vod 
a vhodnosti pro průmyslové použití, byly vyrobeny podle pokynů na ISO9001-2008 základě 
zdokumentovaných průběhu výrobního procesu, cílů a úkolů, aby tyto produkty uvedené v příloze 1 
toto prohlášení do následujících kategorií:  
 pH, ORP, ISE  
 Vodivost  
 Napájen baterií  
 Amperometrickým a DO  
 které jsou předmětem této technické dokumentace byly provedeno posouzení shody v rámci 
výhradní odpovědnosti:  

 

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 
 

Balení  

 Výše uvedené produkty  mají primární obal se skládá z kartonu.  Sekundární obal sestává z 
papíru. 
 

Label produkt  

 Může být jeden z následujících:  
  

    

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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Seznam použitých materiálů:  

 pH, ORP, ISE použijte následující základní materiály, mosaz, nikl, stříbro, platina, zlato, měď, PVC, 
CPVC, PVDF, silikonové, HDPE, LDPE, epoxidová pryskyřice, bez olova sklo, Dowicil ™, KCl, 
polypropylen, stříbrná chlorid, dusičnan draselný, bezolovnaté pájky, PPS.  
 Vodivosti sondy pomocí následujících základních materiálech mosaz, nylon, epoxidové pryskyřice, 
epoxidové trubky, PVDF, ŠLP, měď, PVC, CPVC, 316 nerez ocel, grafit, PPS, PCTFE (KEL-F), 
silikonové, feromagnetické materiály, F4 PCB , bezolovnaté pájky.  
 Bateriově napájený příslušenství použít následující základní materiály - 3.0VDC baterie, CPVC, 
PVC, PPS, epoxidové pryskyřice, mosaz, nikl, F4 PCB, silikonové, Silastic RTV, 316 z nerezové 
oceli, bezolovnaté pájky, Viton® DuPont Performance elastomer.  
 Amperometrické a DO senzory pomocí následujících základních materiálů - mosaz, epoxidové 
trubky, epoxidové pryskyřice, výrobce Delrin ™ DuPont, CPVC, PPO, bezolovnaté pájky, polyolefin, 
PVC, Viton DuPont Performance elastomeru EPDM, stříbro, zlato, zinek, nylon síťovina, nylon, 
Fluopore, Buna-N, diamant brusný list, vinyl, silikon, PTFE, HDPE, boritan sodný, kyselina 
chlorovodíková, chlorid sodný,.  

 Seznam součástek:  

 pH, ORP, ISE používat následující komponenty - RTD a / nebo termistor, DIN / BNC / TNR 
konektory, rýče oka, kabely (RG174 až 4 vodiče), horní kryt (Nylon & Ryton), O-kroužek, láhev, 
uzávěr.  

 
 Vodivosti sondy používat následující komponenty - DIN zástrčka, elektronické PCB, kabel 2, 4 a 6 
vodič s štítem a kanalizace, bezdrátově bílá, zelená, červená, černá;  O-kroužek.  

 Bateriově napájený příslušenství používat následující komponenty - koaxiální kabel, elektronické 
PCB, PCB Assy w / duální baterie-3.0VDC, DIN konektor, O-kroužek, elektrický modul bydlení, horní 
víčko bydlení.  

 Amperometrické a dělat čidla používat následující komponenty - těleso, spodní uzávěr, Kabelová 4 
vodiče, termistory, výzkum a technologický rozvoj, O-kroužky, lékovky, čepicí.  

 Principy fungování a určenému účelu:  

 Tyto složky se používají s analytickou kontrolu a procesní instrumentace, která poskytuje 
vstupní řídicí signál (proud, frekvence a / nebo napětí), k měření pH, snížení oxidačního 
potenciálu (ORP), rozpuštěného kyslíku (DO), chloru a vodivosti vody.  

 
 PH měřicí systém se skládá z:  

1.  PH elektroda: Elektroda, jehož výstupní napětí se mění jako pH (koncentrace 
vodíkových iontů) se změní.  

2.  Referenční elektroda: Elektroda, jehož výstupní napětí zůstává konstantní.  

3.  Metr pH: mV metr s speciální vysoké impedance vstupním obvodem a obvody pro 
změnu milivoltů elektrody je do jednotky pH odečty.  

4.  Volitelně automatická teplotní kompenzace: přístroj, který snímá teplotu tak, aby 
měřidlo mohlo korekci vlivu teplotních změn. 
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ORP je zkratkou pro potenciální oxidace redukce, také známý jako Redox, a je užitečný pro měření 
pro monitorování a řízení chemických reakcí.  

  Oxidace: přídavek kyslíku / snížení elektronů  

  Redukce: redukce kyslíku / přidáním elektronů  

 Charakteristika ORP:  

  Nespecifická měření celkové aktivity  

  Výstup mV umožňuje automatickou kontrolu chemických reakcí  

 ISE  

 Dostupné typy iontově selektivní elektrodou: fluorid (F), chlorid (Cl), amonné (NH4 +), Postassium (K +) a 
dusičnanů (NO3).  Všechny jsou k dispozici jako laboratorní stylu 12mm jednotek nebo může být použita 
on-line pro jednoduché zařízení s použitím našeho FC75P nebo FC50P montážních žláz.  Jedná se o 
kombinované elektrody, takže odkaz je postaven uvnitř.  Postavena v roce odolného plastu orgánů a 
dostupných pevných drátových nebo s rychlospojkami vzorů.  

 Vodivost je měření schopnosti roztoku vést elektrický proud.  Přístroj měří vodivost, že položíte dva desky 
(elektrody) z vodivého materiálu se známým oblasti a vzdálenosti od sebe ve vzorku.  Pak je aplikován 
potenciál napětí a výsledný proud je měřen.  Mobilní konstanty definují objemu mezi elektrodami.  Konstanta 
k je přímo úměrná vzdálenosti oddělující dva vodivé desky a nepřímo úměrná jejich povrchu.  K = L /, kde 
(oblast) = A x B. Základní dvě-pin vodivost buňka je vše, co jsme diskutovali k tomuto bodu.  K dispozici jsou 
čtyři piny technologie, která se snaží lépe kontrolovat pole kolem snímače vodivosti pro zlepšení stability.  Tito 
jsou známí jako kontaktování typu vodivosti.  

 Dalším typem technologie je bezkontaktní (toroidní) buněk, které využívá magnetické pole pro snímání 
vodivosti.  Vysílací cívka vytváří magnetické střídavé pole, které indukuje elektrické napětí v kapalině.  Ionty 
přítomné v kapalině umožní průtok proudu, který zvyšuje se zvyšující se koncentrací iontů.  Iontová 
koncentrace je pak úměrná vodivosti.  Proud v kapalině vytváří střídavé magnetické pole v přijímací cívce.  

 DO sondy  

 Existují dvě základní techniky pro měření DO- galvanické a polarografické.  Obě sondy použít systém 
elektrod, kde DO reaguje s katodou vyrábět proud.  Tento systém se nazývá galvanický, je-li externí potenciál 
není nutná a elektrodové materiály jsou vybrány tak, že rozdíl v potenciálu -0,5 voltu nebo vyšší mezi katodou 
a anodou.  Použije-li se vnější napětí, systém se nazývá polarografické.  Galvanické DO snímače se skládá 
ze dvou elektrod: anodou a katodou, které jsou obě ponořeny do elektrolytu (uvnitř těla senzoru).  Kyslík 
propustná membrána odděluje anodu a katodu z vody se měří.  Kyslík difunduje přes membránu.  Umí 
pracovat s vnitřních sondy k výrobě elektrického proudu (více podrobností je uvedeno níže snímače grafiky 
DO).  Vyšší tlak umožňuje více kyslíku difundovat přes membránu a více proudem se má vyrábět.  Skutečný 
výstup ze snímače je v milivoltech.  Toho je dosaženo průchodem proudu přes termistor (odpor, který se 
mění s teplotou výstup). Termistor koriguje propustnosti membrány chyby v důsledku změny teploty.  Jinými 
slovy, zvyšování propustnosti při vyšší teplotě umožňuje více kyslíku difundovat do snímače, a to i přesto, že 
tlak kyslíku se nezměnil.  To by falešně vysoké dělat, pokud nebyly použity termistor.  

 Marketing materiál  

 Viz www.sensorex.com pro všechny podrobnosti o produktu a kompletní informace o nabízených produktů.  

Zvolte Podpora Specifikace záhlaví a pak.  Specifikace mohou být kopírovány a přeloženy pomocí Google 

překladatel nebo jiný software.  Kontaktujte Sensorex technickou podporu, pokud se vám nepodařilo najít to, 
co y ou potřebu.  714-895-4344  

 
 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=cs&u=http://www.sensorex.com
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Fotografie 
pH/ORP/ISE 
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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. 
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Napájen baterií 
 

 
 
 
 
Amperometrickým a DO 
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PHAMP-1 

 

DO1200 

 

DO6400 or DO7400 

 

FCL or CLD 
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PŘÍLOHA I  

 Sensorex Corporation seznam zboží  
 Amperometrické a 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 

Napájen baterií S265CD 

 S267CD 

EM800 S268CD 

EM801 S271CD 

pHAMP-1 S272CD 

 S300CD 

 S350CD 

 S353CD 

 S354CD 

 S420C 

 S450CD 

 S500CD-ORP 

 S550CD-ORP 

 S650CD 

 S651CD 

 S655CD 

 S656CD 

 S660CD 

Vodivost S661CD 

 S662CD 

KONTAKTOVÁNÍ VODIVOST S1010 

CS150TC S1021CD 

CS200TC S1030CD 

CS615 S8000CD 

CS620 S8075CD 

CS650 S900CD 

CS675HTTC SG200C 

CS676HTTC SG350CD 

CS1500TC SG200CD 

CS8000 SG201C 

 S656CD-ORP 

TOROIDAL VODIVOST S5500C/SAM 

TCS2000 S1750CD/SAM 

TCS3000 S2000C/SAM 

TCS3020 S2900C/SAM 

 S8100/10/BNC 
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PŘÍLOHA II  

 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY  

 

 (V následujícím textu slovo výrobek také znamená komponent, zařízení, přístrojů, montáž a stroj)  

 

 1. Požadavky na ochranu  
 Produkty musí být navrženy a vyrobeny s ohledem na stav techniky, aby bylo zajištěno, že:  
 (A) elektromagnetické rušení nepřesáhne úroveň, za níž rádiové a telekomunikační zařízení nebo jiné zařízení 

není schopné fungovat, jak bylo zamýšleno;  

 (B) má úroveň odolnosti vůči elektromagnetickému rušení předpokládanému při používání k danému účelu mu 

dovoluje fungovat bez nepřijatelného zhoršení jeho zamýšlené použití.  
 

 2. Zvláštní požadavky pro pevné instalace  

 Instalace a zamýšlené použití komponentů:  
 Pevná instalace musí být instalována s použitím správných technických postupů a při respektování údajů o  
 zamýšlené použití svých komponent, s cílem splnit požadavky na ochranu stanovené výše v odstavci 1. Tato 

dobrá technická praxe musí být zdokumentovány a dokumentace musí být v držení osoby (osob) zodpovědné k 

dispozici příslušným vnitrostátním orgánům pro účely kontroly po tak dlouho, jak pevná instalace je v provozu.  
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PŘÍLOHA III Směrnice EMC  

 Ilustrativní seznam základních požadavků na ochranu  
 Maximální elektromagnetické rušení způsobené výrobku musí být taková, aby nebránila používání zejména 

následující přístroje:  

 (A) domácích rozhlasových a televizních přijímačů  
 (B) průmyslových výrobních zařízení,  
 (C) mobilních rádiových zařízení  
 (D) mobilních rádiových a komerčních radiotelefonních zařízení  
 (E) lékařských a vědeckých přístrojů  

 (F) zařízení informační techniky,  
 (G) spotřebičů a elektronických zařízení pro domácnost  
 (H), letecké a námořní radiové přístroje  
 (I) elektronických výukových zařízení,  

 (j) telekomunikačních sítí a přístrojů  
 (k) rozhlasových a televizních vysílačů vysílání  

 (l) svítidel a zářivek.  
 Produkty a zejména přístroje uvedené v (a) až (l) výše, by měly být konstruovány tak, že mají odpovídající 

úroveň elektromagnetické odolnosti v obvyklém prostředí elektromagnetické kompatibility, kde je přípravek 

určen, aby tak pracovat jako se umožnit jeho nerušený provoz.  

 Informace potřebné k tomu, aby použití v souladu s určeným účelem výrobku musí být uvedeny v návodu k 

obsluze jsou přiloženy k produktu.  

 

 Shoda  

 Výrobek nebo výrobky, které jsou předmětem tohoto souboru technické dokumentace v souladu s výše 

uvedenými základními požadavky směrnice o EMC.  
 

 

 


