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Nimi ja kontaktandmed Firma vastutab toote kirjeldatud tehniline toimik on järgmised: 
 
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 
 
Nimi ja kontaktandmed Tootejuht vastutab toote (d) kirjeldatud tehniline toimik on järgmised:    
V.P. of Sales- Mike Ross 
Mike.Ross@sensorex.com 
 
Nimi ja kontaktandmed, kelle ülesanne on Regulatory Affairs toote (d) kirjeldatud tehniline toimik on 
järgmised:   
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 
Nimi ja kontaktandmed, kelle ülesanne on kvaliteedi tagamine toode (t) kirjeldatud tehniline toimik on 
järgmised:    
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 

Toote kirjeldus  
 Andurid analüüsi vesikeskkonnas, et määrata vee kvaliteedi ökosüsteemi, joomine, reovee ja 
sobivust tööstuslikuks kasutamiseks, kui I lisas loetletud käesoleva deklaratsiooni alusel järgmistesse 
kategooriatesse:  
 pH, ORP, ISE  
 ELEKTRIJUHTIVUSLIKUD  
 Akutoitega  
 Amperomeetriline ja DO  
 

 EMC  

 Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv nagu on esitatud II lisas  

 

 Peamine kaitse nõuded on sätestatud III lisas 

 

mailto:Mike.Ross@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
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Eesti standardid  
 Sensorex Corporation kinnitame oma ainuvastutusel, et nende:  
 Andurid analüüsi vesikeskkonnas, et määrata vee kvaliteedi ökosüsteemi, joomine, reovee ja sobivust 
tööstuslikuks kasutamiseks, mis on loetletud lisas 1 nimetatud deklaratsiooni alusel järgmistesse 
kategooriatesse  
 pH, ORP, ISE  
 ELEKTRIJUHTIVUSLIKUD  
 Akutoitega  
 Amperomeetriline ja DO  
 mille suhtes selle tehnilise toimiku vastama järgmistele harmoneeritud standard:  
 

 EN 61326-1: 2006 Elektriseadmed mõõtmiseks, kontrollimiseks ja laboratoorseks kasutuseks - EMC 
nõuded - Osa 1: Üldised nõuded.  Elektromagnetilise ühilduvuse, elektromagnetiline kiirgus. 
  

 Vastavushindamise menetlus 
  

 Sensorex Corporation kinnitame oma ainuvastutusel, et nende:  

 Andurid analüüsi vesikeskkonnas, et määrata vee kvaliteedi ökosüsteemi, joomine, reovee ja 
sobivust tööstuslikuks kasutamiseks, on toodetud vastavalt suuniseid ISO9001-2008 kasutades 
dokumenteeritud kontrollid, sihid ja eesmärgid, et anda need loetletud lisas 1 Selle deklaratsiooni 
alusel järgmistesse kategooriatesse:  
 pH, ORP, ISE  
 ELEKTRIJUHTIVUSLIKUD  
 Akutoitega  
 Amperomeetriline ja DO  
 mis teema selle tehnilise dokumentatsiooni on vastavushinnangut ainuvastutusel kohta:  

 

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 
 

Pakend  

 Eespool loetletud tooted  on esmane pakend, mis koosneb papp.  Teisene pakend koosneb paber. 
 

Toote Label  

 Võib olla mis tahes järgmine omadus:  
  

    

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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Eesti Kasutatud materjalid:  

 pH, ORP, ISE kasutada järgmisi alusmaterjalide-messing, nikkel, hõbe, plaatina, kuld, vask, PVC, 
CPVC, PVDF, silikoon, HDPE, LDPE, epoksüvaik-, pliivaba klaas, Dowicil ™, KCl, polüpropüleenist, 
hõbe kloriidi, kaaliumnitraat, Pliivaba jootetina, PPS.  
 Juhtivus sondid kasutada järgmisi põhilisi materjali- messing, nailon, epoksüvaigu, epoksiid toru, 
PVDF, TFE, vask, PVC, CPVC, 316 roostevabast terasest, grafiit, PPS, PCTFE (KEL-F), silikoon, 
ferromagnetilised materjalid, F4 PCB pliivaba jootetina.  
 Akutoitega lisaseadmed kasutada järgmisi põhilisi materjale - 3.0VDC Patareid, CPVC, PVC, PPS, 
epoksüvaigu, messing, nikkel, F4 PCB, silikoon silastik RTV, 316 roostevabast terasest, pliivaba 
jootetina, Viton® DuPont Performance elastomeerist.  
 Amperomeetriline ja teha andurid kasutada järgmisi põhilisi materjale - Brass, epoksiid toru, 
epoksüvaigu, Delrin ™ tootja DuPont, CPVC, RP, Pliivaba jootetina, polyolefin, PVC, Viton DuPont 
Performance elastomeer, EPDM, hõbe, kuld, tsink, nailon mesh, nailon, Fluopore, buna-n, teemant 
lihvimine leht, vinüül, silikoon, PTFE, HDPE, naatriumboraat, soolhape, naatriumkloriid,. 
  

 Eesti komponendid:  

 pH, ORP, ISE kasutada järgmisi komponente - TTA ja / või termistorisisend, DIN / BNC / TNR 
ühendused, Klemmotsad, kaablid (RG174 4 dirigent), ülemine kork (nailon & Ryton), O-ring, pudel, 
kork.  
 
Juhtivus sondid kasutada järgmisi komponente - DIN pistik, elektrooniline PCB, Cable 2, 4 ja 6 
dirigent kilp ja äravoolu, traadi-valge, roheline, punane, must;  O-rõngas.  
 Akutoitega lisaseadmed kasutada järgmisi komponente - koaksiaalkaabel, elektrooniline PCB, PCB 
Assy w / kahe aku-3.0VDC, DIN pistik, O-rõngas, elektriline moodul eluase, otsakaanele eluase.  
 Amperomeetriline ja ÄRA andurid kasutada järgmisi komponente - keha, alumine kaas, Cable 4 
dirigent, termistori, TTA, O-rõngad, pudel, kork.  
 

 Tööpõhimõte ja Sihtotstarve:  

 Neid komponente kasutatakse koos analüütilise kontrolli ja protsessi mõõte, mis annab 
sisendi ajamsignaali (praegune sagedus ja / või pinge) pH mõõtmiseks, oksüdatsiooni 
vähendamise potentsiaal (ORP), lahustunud hapnik (DO), kloori ja elektrijuhtivus vees.  

 
 PH Measuring süsteem koosneb:  

1.  PH elektrood: elektrood, mille väljundpinge muutub seoses pH (vesinikioonide 
kontsentratsiooni) muutused.  

2.  Viidatud elektroodi: elektrood, mille väljundpinge jääb konstantseks.  

3.  PH-meeter: millivolt meetri spetsiaalse kõrge takistus Sisendvooluahel ja vooluringid 
muuta elektroodi millivoldiliste viiakse pH ühiku näitu.  

4.  Soovi korral automaatne temperatuuri kompensaator: seade, mille abil mõõdetakse 
temperatuuri, nii et arvesti suudab korrigeerida temperatuurimuutuste mõju.  
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ORP on lühend oksüdatsiooni vähendamise potentsiaal, mida tuntakse ka REDOX ja on kasulik 
mõõtmise järelevalveks ja keemilisi reaktsioone.  

  Oksüdeerimine: hapniku lisamine / vähendamine elektronid  

  Vähenemine: väheneb hapniku / Lisaks elektronide  

 Omadused ORP:  

  Mittespetsiifiline mõõdetakse kogu tegevus  

  mV väljund võimaldab automatiseeritud kontrolli keemiliste reaktsioonide  

 ISE  

 Ion elektrodiin tüüpidest: Fluoriid (F), kloriid (Cl), ammoonium (NH4 +), Postassium (K +) ja nitraadid (NO3).  
Kõik on saadaval labor stiilis 12mm üksused või mida saab kasutada on-line lihtsate seadmete kasutamisega 
meie FC75P või FC50P paigaldus näärmed.  Need on kombinatsioon elektroodid nii viide on ehitatud sees.  
Ehitatud vastupidavast plastikust asutuste ja saadaval juhtmega või kiire lahtiühendamise designs. 

  

 Elektrijuhtivus on mõõtmine võime lahendus läbi elektrivool.  Instrument mõõdab elektrijuhtivus pannes 
kaks plaadid (elektroodid) juhtivast materjalist teadaoleva ala ja kaugusest proovis.  Siis pinge potentsiaali 
rakendada ja sellest tulenev praegune mõõdetakse.  Cell konstandid määratleda mahu vahel elektroodid.  
Cell konstant k on võrdeline kaugusega kahe juhtiva plaatidele ja pöördvõrdeline nende pindala.  K = L / a, 
kus a (ala) = x B. põhi kaheharulised juhtivus rakk on kõik oleme arutanud, et selles küsimuses.  Seal on 
nelja-pin tehnoloogia, mis püüab paremini kontrollida valdkonnas ümbruskonna juhtivus anduri stabiilsuse 
parandamiseks.  Need on tuntud kui ühenduse tüüp juhtivus rakkudes.  

 Teist tüüpi tehnoloogia on mitte-ühendust (toroid) rakk, mis kasutab magnetvälja tunnetada elektrijuhtivus.  
Edastavate mähis genereerib magnetvälja vahelduv väli tekitatakse elektriline pinge vedelik.  Ioone vedelad 
võimaldavad vool, mis suureneb koos iooni kontsentratsiooni.  Ionic kontsentratsioon on siis võrdeline 
elektrijuhtivus.  Voolu vedeliku genereerib magnetvälja vahelduv väli vastuvõttev mähis. 

  

 DO andurid  

 On kaks peamist tehnikat mõõtmiseks do- galvaanilise ja polarograa-.  Mõlemad sondid kasutada elektroodi 
süsteemi, kus DO reageerib katoodi toota voolu.  Süsteemi nimetatakse galvaanilist kui välise potentsiaali ei 
nõuta ja elektroodi materjalist on valitud nii, et vahe potentsiaali -0,5 volti või suurem vahel katoodi ja anoodi.  
Kui väline pinge on rakendatud süsteemi nimetatakse polarograa-.  Galvaaniline DO andurid koosneb kahe 
elektroodi: anood ja katood mis on nii kastetud elektrolüüt (sees sensor keha).  Hapnikku läbilaskva 
membraani eraldab anoodi ja katoodi vesi mõõdetakse.  Hapnik difundeerub läbi membraani.  Ta suhtleb 
sondi sees toota elektrivoolu (täpsemalt on toodud allpool DO sensor graafika).  Kõrgem rõhk võimaldab 
rohkem hapniku difusiooni läbi membraani ja rohkem voolu toota.  Tegelik väljund sensor on millivoltides.  
See saavutatakse läbiva voolu üle termistori (takisti, mis muudab väljundi temperatuur). Termistori korrigeerib 
membraani läbilaskvust vigade tõttu temperatuuri muutus.  Teisisõnu, suurendades läbilaskvus kõrgem 
temperatuur enam hapnikku difundeeruvad andur, kuigi hapniku rõhk ei ole muutunud.  See annaks ebaõigelt 
kõrge DO kui termistor ei kasutatud.  

Turundus materjal  

 Palun vaadake www.sensorex.com kõik toote andmed ja täielikku teavet pakutavate toodete.  Vali Support 

päises ja siis andmed.  Tehnilised andmed võib kopeerida ja ümber, kasutades Google tõlkija või muud 

tarkvara.  Võta Sensorex Tehniline tugi Kui sa ei leia, mida y ou vaja.  714-895-4344 

 
 

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

       
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

ELEKTRIJUHTIVUSLIKUD 

  
 
         

 

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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Akutoitega 
 

 
 
 
 
Amperomeetriline ja 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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I LISA  

 Sensorex Corporation toodete nimekirja  
  
Amperomeetriline ja 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 

Akutoitega S265CD 

 S267CD 

EM800 S268CD 

EM801 S271CD 

pHAMP-1 S272CD 

 S300CD 

 S350CD 

 S353CD 

 S354CD 

 S420C 

 S450CD 

 S500CD-ORP 

 S550CD-ORP 

 S650CD 

 S651CD 

 S655CD 

 S656CD 

 S660CD 

ELEKTRIJUHTIVUSLIKUD S661CD 

 S662CD 

Helistame ELEKTRIJUHTIVUSLIKUD S1010 

CS150TC S1021CD 

CS200TC S1030CD 

CS615 S8000CD 

CS620 S8075CD 

CS650 S900CD 

CS675HTTC SG200C 

CS676HTTC SG350CD 

CS1500TC SG200CD 

CS8000 SG201C 

 S656CD-ORP 

TOROIDAL ELEKTRIJUHTIVUSLIKUD S5500C/SAM 

TCS2000 S1750CD/SAM 

TCS3000 S2000C/SAM 

TCS3020 S2900C/SAM 

 S8100/10/BNC 
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II LISA  

 OLULISED NÕUDED  

 

 (Järgnevas tekstis sõna toode tähendab ka komponent, seadmed, aparatuur, montaaži ja masin)  

 

 1. kaitse nõuded  
 Tooted peavad olema kavandatud ja valmistatud nii, võttes arvesse tehnika taset, mis tagab, et:  
 (A) tekitatavad elektromagnetilised häired ei ületa taset, millest kõrgema raadio ja 

telekommunikatsiooniseadmed või teised seadmed ei saa toimida nii nagu kavatsetud;  

 (B) See on tase immuunsus elektromagnetiliste häirete puhul oodata selle sihtotstarve, mis võimaldab tal 

tegutseda ilma lubamatut halvenemist selle kasutusotstarvet.  
  

2. Erinõuded paigaldiselele  

 Paigaldus ja eesmärgipäraseks kasutamiseks komponendid:  
 Paigaldis peab olema paigaldatud head inseneritava järgides ja teave  
 sihtotstarbega selle komponendid, eesmärgiga täita kaitse sätestatud eespool punktis 1 osutatud hea inseneri 

tegevus dokumenteeritakse ja dokumentatsiooni tuleb valduses isik (ud), kes vastutab käsutusse asjaomase riigi 

ametiasutuste kontrollimise eesmärgil nii kaua kui paigaldise toimimist.  
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III EMC direktiiv  

 Näidisloetelu peamine kaitse nõuded  
 Tekitatavad elektromagnetilised häired, mille toode peab olema selline, mis ei takista kasutamist eelkõige 

järgmised seadmed:  

 (A) kodumaiste raadio ja TV vastuvõtjad  
 (B) tööstuse tootmisseadmed  
 (C) liikuvad raadioseadmed  
 (D) liikuvad raadioseadmed ja kaubanduslikud raadiotelefonid  
 (E) meditsiiniline ja teaduslik aparatuur  

 (F) infotehnoloogia seadmed  
 (G) kodumasinad ja elektroonikaseadmete  
 (H) lennunduse ja mere raadiojaamaga  
 (I) elektroonilised õppevahendid  

 (J) sidevõrgud ja seadmed  
 (K) raadio ja televisiooni ringhäälingusaatjad  

 (L) valgustid ja luminofoorlambid.  
 Tooted ja eriti aparaadid nimetatud () kuni (l) eespool, tuleb konstrueerida nii, et neil on piisav 

elektromagnetiliste immuunsuse tavalisi elektromagnetilise ühilduvuse keskkond, kus toode on ette nähtud 

töötama nii, et võimaldada selle takistusteta tegutseda.  

 Informatsiooni, et võimaldada kasutada vastavalt sihtotstarbele toode peab sisaldama juhiseid tootega kaasas.  

 

 Conformity  

 Toode või tooted, mille suhtes on tehniline toimik vasta nimetatud olulisi nõudeid elektromagnetilise 

ühilduvuse direktiivi.  
 

 

 


