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Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που είναι αρμόδιος για το προϊόν που 
περιγράφεται σε αυτό το τεχνικό αρχείο είναι ως εξής: 
 
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 
 
Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Product Manager της στο τέλος του προϊόντος (ες) που 
περιγράφεται σε αυτό το τεχνικό αρχείο είναι ως εξής:  
V.P. of Sales- Mike Ross 
Mike.Ross@sensorex.com 
 
Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου Ρυθμιστικών Θεμάτων για το προϊόν (ες) που 
περιγράφεται σε αυτό το τεχνικό αρχείο είναι ως εξής  
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 
Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου της Διασφάλισης Ποιότητας για το προϊόν (ες) 
που περιγράφεται σε αυτό το τεχνικό αρχείο είναι ως εξής  
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 

Περιγραφή Προϊόντος  
 Αισθητήρες για την ανάλυση των υδατικών μέσων για τον προσδιορισμό της ποιότητας του νερού 
για το οικοσύστημα, το πόσιμο, νερό αποβλήτων και την καταλληλότητα για βιομηχανική χρήση, 
όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης σύμφωνα με τις ακόλουθες 
κατηγορίες:  
 pH, ORP, ISE  
 ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  
 Μπαταρία  
 Αμπερομετρικές και DO  
 

 EMC  

 Οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, όπως παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ  

 

 Οι κυριότερες απαιτήσεις προστασίας που ορίζονται στο παράρτημα III 

 

mailto:Mike.Ross@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
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Λίστα των προτύπων  
 Sensorex Corporation δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι τους:  
 Αισθητήρες για την ανάλυση των υδατικών μέσων για τον προσδιορισμό της ποιότητας του νερού για το 
οικοσύστημα, το πόσιμο, νερό αποβλήτων και την καταλληλότητα για βιομηχανική χρήση, όπως 
απαριθμούνται στο παράρτημα 1 της παρούσας Διακήρυξης υπό τις ακόλουθες κατηγορίες  
 pH, ORP, ISE  
 ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  
 Μπαταρία  
 Αμπερομετρικές και DO  
 που αποτελούν το αντικείμενο του εν λόγω τεχνικού φακέλου συμμορφώνονται με τα 
παρακάτω πρότυπα:  
 

 EN 61326-1: 2006 Ηλεκτρικός εξοπλισμός για μέτρηση, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση - 
Απαιτήσεις EMC - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.  Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.  

 Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης  

 Sensorex Corporation δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι τους:  

 Αισθητήρες για την ανάλυση των υδατικών μέσων για τον προσδιορισμό της ποιότητας του νερού 
για το οικοσύστημα, το πόσιμο, νερό αποβλήτων και την καταλληλότητα για βιομηχανική χρήση, 
έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ISO9001-2008 χρησιμοποιώντας 
τεκμηριωμένη διαδικασία ελέγχου, τους στόχους και τους στόχους για την παροχή των εν λόγω 
προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 της η παρούσα δήλωση σύμφωνα με τις 
ακόλουθες κατηγορίες:  
 pH, ORP, ISE  
 ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  
 Μπαταρία  
 Αμπερομετρικές και DO  
 που αποτελούν το αντικείμενο του εν λόγω τεχνικού φακέλου έχουν αξιολογηθεί για τη 
συμμόρφωσή υπό την αποκλειστική ευθύνη του:  

 
 

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 
 

Συσκευασία  

 Τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα  έχουν πρωτογενή συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι.  Η 
δευτερεύουσα συσκευασία αποτελείται από χαρτί. 
 

Ετικέτα προϊόντος  

 Μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:  
  

    

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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Λίστα των υλικών που χρησιμοποιούνται:  

 pH, ORP, ISE χρησιμοποιήσετε την παρακάτω βασικά υλικά-ορείχαλκο, νικέλιο, ασήμι, πλατίνα, 
χρυσό, χαλκό, PVC, CPVC, PVDF, σιλικόνη, HDPE, LDPE, Εποξειδικές ρητίνες, μόλυβδο γυαλί, 
Dowicil ™, ΚΟΙ, πολυπροπυλένιο, ασημί χλωριούχο, νιτρικό κάλιο, μόλυβδο συγκόλλησης, PPS.  
 Ανιχνευτές αγωγιμότητας χρησιμοποιούν τα ακόλουθα βασικά υλικά-ορείχαλκο, νάιλον, εποξική 
ρητίνη, εποξική σωλήνα, PVDF, TFE, χαλκό, PVC, CPVC, ανοξείδωτος χάλυβας 316, γραφίτη, PPS, 
PCTFE (KEL-F), σιλικόνη, σιδηρομαγνητικά υλικά, F4 PCB , μόλυβδο συγκόλλησης.  
 Με μπαταρία αξεσουάρ χρησιμοποιούν τα ακόλουθα βασικά υλικά - 3.0VDC Μπαταρίες, CPVC, 
PVC, PPS, εποξική ρητίνη, ορείχαλκο, νικέλιο, F4 PCB, σιλικόνη, silastic RTV, από ανοξείδωτο 
χάλυβα 316, μόλυβδο συγκόλλησης, Viton® DuPont Performance ελαστομερές.  
 Αμπερομετρικοί και DO αισθητήρες χρησιμοποιούν τα ακόλουθα βασικά υλικά - Brass, εποξική 
σωλήνα, εποξική ρητίνη, ϋείπη ™ κατασκευαστής DuPont, CPVC, ΔΤΦ, μόλυβδο συγκόλλησης, 
πολυολεφίνη, PVC, Viton® DuPont Performance ελαστομερές EPDM, ασήμι, χρυσό, ψευδάργυρο, 
νάιλον ματιών, νάιλον, Fluopore, Buna-N, φύλλο διαμάντι λείανση, βινύλιο, σιλικόνη, PTFE, HDPE, 
βορικό νάτριο, υδροχλωρικό οξύ, χλωριούχο νάτριο,.  
 

 Κατάλογος των στοιχείων:  

 pH, ORP, ISE χρησιμοποιήστε τα παρακάτω στοιχεία - Ε και / ή θερμίστορ, υποδοχές DIN / BNC / 
TNR, φτυάρι προεξοχές, Καλώδια (RG174 4 αγωγών), καπάκι (νάιλον & Ryton), O-ring, μπουκάλι, 
καπάκι.  
 
 Ανιχνευτές αγωγιμότητας χρησιμοποιούν τα ακόλουθα στοιχεία - DIN αρσενικό βύσμα, ηλεκτρονικό 
PCB, Cable 2, 4 και 6 του αγωγού με ασπίδα και αποστράγγισης, ασύρματα λευκό, πράσινο, κόκκινο, 
μαύρο?  O-δακτύλιο.  
 Με μπαταρία αξεσουάρ χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα στοιχεία - ομοαξονικό καλώδιο, ηλεκτρονικό 
PCB, PCB Assy w / διπλή μπαταρία 3.0VDC, υποδοχή DIN, O-ring, ηλεκτρικό περίβλημα της 
μονάδας, άνω μέρος του περιβλήματος καπάκι.  

 Αμπερομετρικοί και ΜΗΝ αισθητήρες χρησιμοποιούν τα ακόλουθα στοιχεία - σώματος, κάτω Cap, 
καλώδιο 4 αγωγών, θερμίστορ, ΕΤΑ, O-ring, μπουκάλι, καπάκι.  

 Αρχές Λειτουργίας και τον επιδιωκόμενο σκοπό:  

 Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται με αναλυτικό έλεγχο και όργανα διαδικασία που παρέχει 
το σήμα μετάδοσης κίνησης εισόδου (ρεύμα, συχνότητα και / ή τάσης) για τη μέτρηση του ρΗ, 
μείωση δυναμικού οξείδωσης (ORP), διαλυμένο οξυγόνο (DO), χλώριο και αγωγιμότητα του 
νερού.  

 
 Ένα σύστημα μέτρησης pH αποτελείται από:  

1.  Ένα ηλεκτρόδιο pH: ένα ηλεκτρόδιο του οποίου η τάση εξόδου αλλάζει καθώς το ρΗ 
(συγκέντρωση σε ιόντα υδρογόνου) αλλαγές.  

2.  Ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς: ένα ηλεκτρόδιο του οποίου η τάση εξόδου παραμένει 
σταθερή.  

3.  Ένας μετρητής pH: α μιλλιβολτόμετρο με ένα ειδικό κύκλωμα εισόδου υψηλή αντίσταση 
και κυκλώματα για να αλλάξετε χιλιοστοβόλτ του ηλεκτροδίου σε μονάδα pH αναγνώσεις.  

4.  Προαιρετικά, ένα αυτόματο αντιστάθμισης θερμοκρασίας: μια συσκευή που ανιχνεύει τη 
θερμοκρασία, έτσι ώστε ο μετρητής μπορεί να διορθώσει τις συνέπειες των αλλαγών της 
θερμοκρασίας.  
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ORP είναι μια σύντμηση για δυναμικό οξείδωσης Μείωση, επίσης γνωστή ως REDOX, και είναι ένα 
χρήσιμο μέτρηση για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των χημικών αντιδράσεων.  

  Οξείδωση: προσθήκη οξυγόνου / μείωση των ηλεκτρονίων  

  Αναγωγή: Η αναγωγή του οξυγόνου / προσθήκης των ηλεκτρονίων  

 Χαρακτηριστικά της ΔΟΑ:  

  Μη-ειδική μέτρηση της συνολικής δραστηριότητας  

  εξόδου mV επιτρέπει αυτοματοποιημένο έλεγχο των χημικών αντιδράσεων  

 ISE  

 Τύποι εκλεκτικό ηλεκτρόδιο διαθέσιμα: Φθόριο (F-), χλωριούχου (ΟΓ), αμμώνιο (ΝΗ4 +), Postassium (Κ +) και 
νιτρικό (ΝΟ3).  Όλα είναι διαθέσιμα ως μονάδες 12 χιλιοστών στυλ εργαστήριο ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε-γραμμή για απλές εγκαταστάσεις με χρήση του FC75P μας ή FC50P αδένες στερέωσης.  Αυτά είναι τα 
ηλεκτρόδια συνδυασμό ώστε η αναφορά είναι χτισμένη εσωτερικά.  Κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό 
φορείς και διατίθεται ενσύρματο ή με γρήγορη σχέδια αποσύνδεσης. 

  

 Αγωγιμότητα είναι μια μέτρηση της ικανότητας ενός διαλύματος να διεξάγει ένα ηλεκτρικό ρεύμα.  Ένα 
όργανο μετρά την αγωγιμότητα με την τοποθέτηση δύο πλάκες (ηλεκτρόδια) από αγώγιμο υλικό με γνωστές 
έκταση και η απόσταση μεταξύ σε ένα δείγμα.  Τότε ένα δυναμικό εφαρμόζεται τάση και το προκύπτον ρεύμα 
μετριέται.  Σταθερές κυττάρων καθορίζουν την ένταση μεταξύ των ηλεκτροδίων.  Κύτταρο σταθερά k είναι 
ευθέως ανάλογη προς την απόσταση που χωρίζει τις δύο αγώγιμες πλάκες και αντιστρόφως ανάλογη με το 
εμβαδόν της επιφανείας τους.  K = L / a, όπου a (ζώνη) = A x Β Η βασική δύο-pin κύτταρο αγωγιμότητας είναι 
όλοι έχουμε συζητήσει σε αυτό το σημείο.  Υπάρχει η τεχνολογία τέσσερις-pin που προσπαθεί να ελέγξει 
καλύτερα το πεδίο που περιβάλλει τον αισθητήρα αγωγιμότητας για τη βελτίωση της σταθερότητας.  Αυτές 
είναι γνωστές ως επαφής των κυττάρων αγωγιμότητα τύπου.  

 Ένας άλλος τύπος τεχνολογίας είναι η μη επαφή (τοροειδούς) κύτταρο, η οποία χρησιμοποιεί ένα μαγνητικό 
πεδίο να αισθανθεί αγωγιμότητα.  Μια μετάδοση πηνίο παράγει ένα μαγνητικό εναλλασσόμενο πεδίο που 
επάγει μία ηλεκτρική τάση σε ένα υγρό.  Τα ιόντα που υπάρχουν στο υγρό καταστεί δυνατή η ροή ρεύματος 
που αυξάνει με την αύξηση της συγκέντρωσης ιόντων.  Η ιοντική συγκέντρωση είναι στη συνέχεια ανάλογη με 
την αγωγιμότητα.  Το ρεύμα στο υγρό παράγει ένα μαγνητικό εναλλασσόμενο πεδίο στο πηνίο λήψης. 

  

 DO Κεφαλές  

 Υπάρχουν δύο βασικές τεχνικές για τη μέτρηση do- γαλβανική και πολαρογραφικών.  Και οι δύο ανιχνευτές 
χρησιμοποιούν ένα σύστημα ηλεκτροδίων, όπου το DO αντιδρά με την κάθοδο προς την παραγωγή ρεύματος.  
Το σύστημα ονομάζεται γαλβανική εάν ένας εξωτερικός δυναμικό δεν απαιτείται και τα υλικά του ηλεκτροδίου 
επιλέγονται έτσι ώστε η διαφορά δυναμικού είναι -0,5 V ή μεγαλύτερη μεταξύ της καθόδου και της ανόδου.  
Εάν εφαρμοστεί μια εξωτερική τάση, το σύστημα ονομάζεται πολαρογραφικού.  Αισθητήρες γαλβανική 
αποτελούνται από δύο ηλεκτρόδια: ένα ανόδου και καθόδου τα οποία είναι αμφότερα βυθισμένο σε 
ηλεκτρολύτη (μέσα στο σώμα του αισθητήρα).  Ένα άτομο οξυγόνου διαπερατή μεμβράνη διαχωρίζει την 
άνοδο και την κάθοδο από το νερό που μετράται.  Το οξυγόνο διαχέεται κατά μήκος της μεμβράνης.  
Αλληλεπιδρά με τα εσωτερικά ανιχνευτή να παράγει ένα ηλεκτρικό ρεύμα (περισσότερες λεπτομέρειες 
παρουσιάζεται κάτω από τον αισθητήρα γραφικών DO).  Υψηλότερη πίεση επιτρέπει περισσότερο οξυγόνο 
να διαχέεται μέσω της μεμβράνης και περισσότερο ρεύμα για να παραχθεί.  Η πραγματική έξοδος από τον 
αισθητήρα είναι σε millivolt.  Αυτό επιτυγχάνεται με τη διέλευση του ρεύματος διαμέσου ενός θερμίστορ (ένας 
αντιστάτης που αλλάζει εξόδου με τη θερμοκρασία). Το θερμίστορ διορθώνει για σφάλματα διαπερατότητα της 
μεμβράνης λόγω της αλλαγής της θερμοκρασίας.  Με άλλα λόγια, η αύξηση της διαπερατότητας σε 
υψηλότερη θερμοκρασία επιτρέπει περισσότερο οξυγόνο να διαχέεται εντός του αισθητήρα, αν και η πίεση του 
οξυγόνου δεν έχει αλλάξει.  Αυτό θα δώσει ψευδώς υψηλή DO αν ο θερμοστάτης δεν χρησιμοποιήθηκαν.  
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 Υλικό μάρκετινγκ  

 Παρακαλώ δείτε www.sensorex.com για όλες τις λεπτομέρειες του προϊόντος και πλήρεις πληροφορίες 

σχετικά με τα προϊόντα που προσφέρονται.  Επιλέξτε Στήριξη στα κεφαλίδα και στη συνέχεια Προδιαγραφές.  

Προδιαγραφές μπορεί να αντιγραφεί και να μετατρέπονται χρησιμοποιώντας το Google μεταφραστή ή άλλο 

λογισμικό.  Επικοινωνήστε Sensorex Τεχνική Υποστήριξη και αν δεν μπορείτε να βρείτε ό, τι y ou ανάγκη.  

714-895-4344  

 
 

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

       
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 

  
 
         

 

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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Μπαταρία 
 

 
 
 
 
Αμπερομετρικές και 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

 Sensorex Corporation Λίστα Προϊόντων  

 
 

Αμπερομετρικοί και 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 

Μπαταρία S265CD 

 S267CD 

EM800 S268CD 

EM801 S271CD 

pHAMP-1 S272CD 

 S300CD 

 S350CD 

 S353CD 

 S354CD 

 S420C 

 S450CD 

 S500CD-ORP 

 S550CD-ORP 

 S650CD 

 S651CD 

 S655CD 

 S656CD 

 S660CD 

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ S661CD 

 S662CD 

ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ S1010 

CS150TC S1021CD 

CS200TC S1030CD 

CS615 S8000CD 

CS620 S8075CD 

CS650 S900CD 

CS675HTTC SG200C 

CS676HTTC SG350CD 

CS1500TC SG200CD 

CS8000 SG201C 

 S656CD-ORP 

TOROIDAL ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ S5500C/SAM 

TCS2000 S1750CD/SAM 

TCS3000 S2000C/SAM 

TCS3020 S2900C/SAM 

 S8100/10/BNC 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 

 (Στο ακόλουθο κείμενο η λέξη προϊόν σημαίνει επίσης συστατικό, εξοπλισμός, συσκευές, 

συναρμολόγηση και η μηχανή)  

 

 1. απαιτήσεις προστασίας  
 Τα προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται, έχοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι:  
 (Α) πάνω από το οποίο ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού δεν 

μπορεί να λειτουργήσει όπως προορίζεται Η ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές δεν υπερβαίνει το επίπεδο?  
 (Β) Έχει ένα επίπεδο ατρωσίας στις ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές για την προβλεπόμενη χρήση του, που του 

επιτρέπει να λειτουργεί χωρίς απαράδεκτη υποβάθμιση της προβλεπόμενης χρήσης του. 
  

 2 Ειδικές απαιτήσεις για τις σταθερές εγκαταστάσεις  
 Εγκατάσταση και προβλεπόμενη χρήση των κατασκευαστικών στοιχείων:  
 Μια σταθερή εγκατάσταση πρέπει να τοποθετηθεί σύμφωνα με ορθές μηχανολογικές πρακτικές και 

λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες σχετικά με το  

 προβλεπόμενη χρήση των κατασκευαστικών στοιχείων της, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων 

προστασίας που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 1 Οι ορθές μηχανολογικές πρακτικές πρέπει να είναι 

τεκμηριωμένες και ο φάκελος πρέπει να τηρείται από το άτομο (ες) που είναι υπεύθυνος στη διάθεση των 

αρμόδιων εθνικών αρχών για σκοπούς επιθεώρησης για όσο διάστημα η σταθερή εγκατάσταση είναι σε 

λειτουργία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της οδηγίας EMC  

 Ενδεικτικός πίνακας των κυριότερων απαιτήσεων προστασίας  

 Οι ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές που προκαλούνται από το προϊόν πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 

εμποδίζουν την χρήση του ιδίως τα εξής συσκευές:  
 (Α) εγχώρια ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί δέκτες  
 (Β) βιομηχανικού εξοπλισμού παραγωγής  
 (Γ) το κινητό ραδιοεξοπλισμού  

 (Δ) το κινητό ραδιόφωνο και ραδιοτηλεφωνικός εξοπλισμός  
 (Ε) ιατρικές και επιστημονικές συσκευές  
 (Στ) τον εξοπλισμό πληροφορικής  
 (Ζ) οικιακές συσκευές και οικιακός ηλεκτρονικός εξοπλισμός  
 (H) αεροναυπηγικής και συσκευές θαλάσσιο ραδιόφωνο  

 (I) εκπαιδευτικές ηλεκτρονικού εξοπλισμού  

 (Ι) δίκτυα και συσκευές τηλεπικοινωνιών  

 (Ια) ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών πομπών εκπομπής  
 (Ιβ) φωτισμός και λάμπες φθορισμού.  
 Τα προϊόντα, και ιδιαίτερα η συσκευή που αναφέρεται στο (α) έως (ιβ) ανωτέρω, πρέπει να είναι 

κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν ένα επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής ασυλία στο σύνηθες 

περιβάλλον της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, όπου το προϊόν προορίζεται να λειτουργήσει έτσι ώστε να 

επιτρέψουν την απρόσκοπτη λειτουργία του.  

 Οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη χρήση σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό του προϊόντος πρέπει να 

περιέχονται στις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.  

 

 Συμμόρφωση  

 Το προϊόν ή τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής αρχείου συμμορφώνονται με 

τις παραπάνω βασικές απαιτήσεις της οδηγίας EMC.  

 

 


