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Navn og kontaktoplysninger for virksomheden er ansvarlig for det produkt, der er beskrevet i denne 
tekniske fil er som følger: 
 
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 
 
Navn og kontaktoplysninger for den Product Manager med ansvar for produkt (er), der er beskrevet i 
denne tekniske fil er som følger:   
V.P. of Sales- Mike Ross 
Mike.Ross@sensorex.com 
 
Navn og kontaktoplysninger for den ansvarlige for Regulatory Affairs for produkt (er), der er beskrevet i 
denne tekniske fil er som følger:   
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 
Navn og kontaktoplysninger for den ansvarlige for kvalitetssikring for produkt (er), der er beskrevet i 
denne tekniske fil er som følger:   
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 

Beskrivelse  
 Sensorer til analyse af vandige medier til at bestemme vandkvalitet for økosystemet, drikke, 
spildevand og egnethed til industriel brug, som er opført i bilag I til denne erklæring under følgende 
kategorier:  
 pH, ORP, ISE  
 LEDNINGSEVNE  
 Batteridrevet  
 Amperometrisk og DO  
 

 EMC  

 Elektromagnetisk kompatibilitet, som findes i bilag II  

 

 De vigtigste beskyttelseskrav findes i bilag III 

 

mailto:Mike.Ross@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
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Liste over standarder  
 Sensorex Corporation erklærer under deres eget ansvar, at deres:  
 Sensorer til analyse af vandige medier til at bestemme vandkvalitet for økosystemet, drikke, spildevand og 
egnethed til industriel brug, som er opført i bilag 1 i denne erklæring under følgende kategorier  
 pH, ORP, ISE  
 LEDNINGSEVNE  
 Batteridrevet  
 Amperometrisk og DO  
 som er genstand for det tekniske dossier i overensstemmelse med følgende harmoniserede 
standard:  
 

 EN 61326-1: 2006 Elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug - EMC-krav - Del 1: Generelle 
krav.  Elektromagnetisk kompatibilitet, elektromagnetisk stråling. 
  

 Procedure for overensstemmelsesvurdering 
  

 Sensorex Corporation erklærer under deres eget ansvar, at deres:  

 Sensorer til analyse af vandige medier til at bestemme vandkvalitet for økosystemet, drikke, 
spildevand og egnethed til industriel brug, er blevet fremstillet under retningslinjer for ISO9001-2008 
hjælp dokumenteret proces kontrol, mål og målsætninger til at levere de produkter, der er opført i bilag 
1 denne erklæring under følgende kategorier:  
 pH, ORP, ISE  
 LEDNINGSEVNE  
 Batteridrevet  
 Amperometrisk og DO  
 som er omfattet af denne tekniske dossier er blevet vurderet for Conformity eneansvarlig af:  

 

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 
 

Emballage  

 De ovenfor anførte produkter  har primær emballage bestående af pap.  Den sekundære emballage 
består af papir. 
 

Produktmærke  

 Kan være en af følgende: 
  

    

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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Liste over materialer:  

 pH, ORP, ISE bruge følgende grundlæggende materialer-messing, nikkel, sølv, platin, guld, kobber, 
PVC, CPVC, PVDF, silikone, HDPE, LDPE, Epoxyharpiks, Blyfri glas, Dowicil ™, KCI, polypropylen, 
sølv , kaliumnitrat, Blyfri lodning, PPS. 
  

 Ledningsevnesonderne bruge følgende grundlæggende materialer-messing, nylon, epoxyharpiks, 
epoxy rør, PVDF, TFE, kobber, PVC, CPVC, 316 rustfrit stål, grafit, PPS, PCTFE- (KEL-F), silikone, 
ferromagnetiske materialer, F4 PCB blyfri loddetin. 
  

 Batteridrevet tilbehør bruge følgende grundmaterialer - 3.0VDC Batterier, CPVC, PVC, PPS, 
epoxyharpiks, messing, nikkel, F4 PCB, silikone, silastisk RTV, 316 rustfrit stål, Blyfri lodning, Viton® 
DuPont Performance elastomer. 
   

 Amperometrisk og DO sensorer bruge følgende grundmaterialer - Messing, epoxy rør, epoxyharpiks, 
Delrin ™ producent DuPont, CPVC, PPO, Blyfri lodning, polyolefin, PVC, Viton DuPont Performance 
elastomer, EPDM, sølv, guld, zink, nylon mesh, nylon, Fluopore, Buna-N, diamant slibeblad, vinyl, 
silikone, PTFE, HDPE, natriumborat, Saltsyre, natriumchlorid.  
 

 Liste over komponenter:  

 pH, ORP, ISE bruge følgende komponenter - FTU og / eller Termistor, DIN / BNC / TNR stik, spade 
lugs, kabler (RG174 til 4 leder), øverste hætte (nylon & Ryton), O-ring, flaske, cap.  
 
 Ledningsevnesonderne bruge de følgende komponenter - DIN hanstik, elektronisk PCB, Kabel 2, 4 og 
6 leder med skjold og afløb, trådløse hvid, grøn, rød, sort;  O-ring.  
 Batteridrevet tilbehør bruge de følgende komponenter - Coax kabel, elektronisk PCB, PCB Assy m / 
dobbelt batteri-3.0VDC, DIN-stik, O-ring, elektriske modul boliger, tophætten boliger.  

 Amperometrisk og DO sensorer bruge følgende komponenter - Krop, bundkapsel, Kabel 4 dirigent, 
thermistor, FTU, O-ringe, flaske, cap. 
  

 Principper for Operation og formål:  

 Disse komponenter anvendes med analytisk kontrol og proces instrumentering, der giver 
input drivsignalet (strøm, frekvens og / eller spænding) til at måle pH, oxidation 
reduktionspotentiale (ORP), opløst oxygen (DO), chlor og ledningsevne vand.  

 
 En pH-målesystem består af:  

1.  En pH-elektrode: en elektrode, hvis udgangsspænding ændrer sig pH 
(hydrogenionkoncentration) ændres.  

2.  En reference elektrode: en elektrode, hvis udgangsspænding forbliver konstant.  
3.  Et pH-meter: en millivolt meter med en speciel høj impedans input kredsløb og kredsløb 
til at ændre elektrodens millivolt i pH-enheder aflæsning.  

4.  Eventuelt en automatisk temperatur kompensator: en anordning, som registrerer 
temperatur, så måleren kan korrigere for effekten af temperaturændringer.  
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ORP er en forkortelse for ORP, også kendt som REDOX, og er et nyttigt mål for overvågning og kontrol 
af kemiske reaktioner.  

  Oxidation: tilsætning af ilt / reduktion af elektroner  

  Reduktion: reduktion af ilt / tilføjelse af elektroner  

 Karakteristik af ORP:  

  Ikke-specifik måling af den samlede aktivitet  

  mV udgang muliggør automatisk kontrol af kemiske reaktioner  

 ISE  

 Ion elektrode typer til rådighed: fluorid (F), chlorid (Cl), ammonium (NH4 +), Postassium (K +) og nitrat (NO3-).  
Alle er tilgængelige som lab stil 12mm enheder eller kan bruges online til simple installationer med brug af vores 
FC75P eller FC50P montering kirtler.  Disse er kombinationselektroder så referencen bygget internt.  Opført i 
slidstærkt plastik organer og tilgængelige hårde kablede eller med Quick Disconnect design.  

 Ledningsevne er en måling af evnen af en opløsning til at foretage en elektrisk strøm.  Et instrument måler 
ledningsevnen ved at placere to plader (elektroder) af ledende materiale med kendt areal og afstand i en prøve.  
Derefter et spændingspotentiale påføres, og den resulterende strøm måles.  Cellekonstanter definerer volumen 
mellem elektroderne.  Cellekonstant k er direkte proportional med afstanden mellem de to ledende plader og 
omvendt proportional med deres overfladeareal.  K = L / a, hvor a (område) = A x B. grundlæggende to-bens 
ledningsevnecelle er alt, vi har drøftet dette punkt.  Der er fire-bens-teknologi, der forsøger at bedre at styre felt, 
der omgiver ledningsevnesensoren at forbedre stabiliteten.  Disse er kendt som kontakt typen ledningsevne 
celler.  

 En anden type af teknologi er berøringsfrie (Toroidal) celle, der anvender et magnetfelt til at fornemme 
ledningsevne.  En transmission spole frembringer et magnetisk vekselfelt, som inducerer en elektrisk spænding 
i en væske.  Ionerne er til stede i væsken muliggøre en strøm, som stiger med stigende ionkoncentration.  
Ionkoncentrationen er derefter proportional med ledningsevne.  Strømmen i væsken frembringer et magnetisk 
vekselfelt i den modtagende spole.  

 DO Probes  

 Der er to grundlæggende metoder til måling ilt- galvanisk og polarografisk.  Begge prober anvender en 
elektrode system, hvor DO reagerer med katoden til at producere en strøm.  Systemet kaldes galvanisk hvis en 
ekstern potentiale ikke er påkrævet, og elektrode materialer vælges således, at forskellen i potentiale -0,5 volt 
eller mere mellem katoden og anoden.  Hvis en ekstern spænding anvendes, er systemet kaldes 
polarografiske.  Galvanisk DO sensorer består af to elektroder: en anode og katode, der er både nedsænket i 
elektrolyt (i føleren kroppen).  En ilt membran separerer anoden og katoden fra vandet, der måles.  Oxygen 
diffunderer tværs igennem membranen.  Det vekselvirker med sonden interne til at producere en elektrisk 
strøm (mere detaljeret er vist nedenfor DO-sensor grafik).  Højere tryk giver mere ilt til at diffundere over 
membranen og mere strøm, der skal fremstilles.  Den faktiske output fra sensoren er i millivolt.  Dette opnås 
ved at føre strøm på tværs af en termistor (en modstand, der ændrer output med temperatur). Termistoren 
korrigerer for membranpermeabilitet fejl på grund af temperaturændringer.  Med andre ord, stigende 
permeabilitet ved højere temperatur giver mere ilt til at diffundere ind i sensoren, selv om oxygentryk ikke har 
ændret sig.  Dette ville give falsk høje gøre, hvis termistor ikke blev anvendt.  

 Marketing materiale  

 Se venligst www.sensorex.com for alle produktoplysninger og fuldstændige oplysninger om produkter, der 

tilbydes.  Vælg støtte i header og derefter Specifikationer.  Specifikationer kan kopieres og oversat ved hjælp 

af Google oversætter eller anden software.  Kontakt Sensorex tekniske support, hvis du ikke finder, hvad y ou 

behov.  714-895-4344  

 

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

       
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

LEDNINGSEVNE 

  
 
         

 

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. 

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/S265.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/submersionS650.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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Batteridrevet 
 

 
 
 
 
Amperometrisk og 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/DO7400.jpg
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BILAG I 
   

 Sensorex Corporation Product List  
 Amperometrisk og 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 

Batteridrevet S265CD 

 S267CD 

EM800 S268CD 

EM801 S271CD 

pHAMP-1 S272CD 

 S300CD 

 S350CD 

 S353CD 

 S354CD 

 S420C 

 S450CD 

 S500CD-ORP 

 S550CD-ORP 

 S650CD 

 S651CD 

 S655CD 

 S656CD 

 S660CD 

LEDNINGSEVNE S661CD 

 S662CD 

KONTAKT LEDNINGSEVNE S1010 

CS150TC S1021CD 

CS200TC S1030CD 

CS615 S8000CD 

CS620 S8075CD 

CS650 S900CD 

CS675HTTC SG200C 

CS676HTTC SG350CD 

CS1500TC SG200CD 

CS8000 SG201C 

 S656CD-ORP 

TOROIDAL LEDNINGSEVNE S5500C/SAM 

TCS2000 S1750CD/SAM 

TCS3000 S2000C/SAM 

TCS3020 S2900C/SAM 

 S8100/10/BNC 
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BILAG II  

 VÆSENTLIGE KRAV  

 

 (I den følgende tekst ordet produkt betyder også komponent, udstyr, apparatur, montage og maskine)  

 

 1. Beskyttelse krav  
 Produkterne skal være udformet og fremstillet under hensyn til det aktuelle tekniske niveau, for at sikre, at:  
 (A) Den elektromagnetiske forstyrrelser, der frembringes, ikke overstiger den grænse, hvor radio-og 

telekommunikationsudstyr eller andet udstyr kan fungere efter hensigten;  

 (B) at det har et niveau af immunitet over for elektromagnetiske forstyrrelser, der kan forventes i dens tilsigtede 

anvendelse, og som gør det muligt at operere uden uacceptabel forringelse af den tilsigtede anvendelse 

.  
 2. Særlige krav til faste anlæg  

 Installering og tilsigtet anvendelse af komponenter:  
 Et fast anlæg skal installeres i overensstemmelse god teknisk praksis og under iagttagelse af oplysningerne om  

 påtænkte anvendelse af dens komponenter, med henblik på at opfylde beskyttelseskravene er anført ovenfor i 

punkt 1. Disse god teknisk praksis skal dokumenteres og dokumentationen skal afholdes af den person (er) med 

ansvar til rådighed for de relevante nationale myndigheder inspektionsformål, så længe det faste anlæg er i drift.  
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BILAG III EMC-direktivet  

 Vejledende liste over de vigtigste beskyttelseskrav  
 Den maksimale elektromagnetiske forstyrrelser, der frembringes af produktet, skal være således, ikke at hindre 

anvendelsen af navnlig følgende apparater:  
 (A) indenlandske radio-og tv-modtagere  

 (B), industrielt udstyr  
 (C) mobilradioudstyr  
 (D) mobilradio og kommerciel radiotelefonudstyr  
 (E) medicinske og videnskabelige apparater  
 (F) informationsteknologisk udstyr  

 (G) husholdningsapparater og elektronisk udstyr  
 (H) aeronautiske og apparater radiokommunikationsudstyr  
 (I) elektronisk undervisningsudstyr  

 (j) telenet og apparater  
 (k) radio-og tv-sendere  
 (l) lamper og lysstofrør.  

 Produkter, og især apparatet er nævnt i (a) til (l), ovenfor, skal være konstrueret på en sådan måde, at de har et 

tilstrækkeligt niveau for elektromagnetisk immunitet i den sædvanlige elektromagnetisk kompatibilitet miljø, 

hvor produktet er bestemt til at arbejde, så tillade sin uhindret drift.  

 De oplysninger, der kræves for at muliggøre anvendelse i overensstemmelse med formålet af produktet skal 

være indeholdt i vejledningen der følger med produktet.  

 

 Overensstemmelse  

 Det eller de produkter, der er genstand for det tekniske dossier er i overensstemmelse med de ovennævnte 

væsentlige krav i EMC-direktivet.  
 

 


