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A neve és elérhetősége, a Társaság a termékért felelős leírt műszaki dokumentációnak a következők: 
 
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 
 
A neve és elérhetősége, a Product Manager felelős a termék (ek) a jelen műszaki dokumentációban 
a következők:  
V.P. of Sales- Mike Ross 
Mike.Ross@sensorex.com 
 
A neve és elérhetősége, a felelős személy Regulatory Affairs a termék (ek) a jelen műszaki 
dokumentációban a következők:  
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 
A neve és elérhetősége, a felelős személy Minőségbiztosítás a termék (ek) a jelen műszaki 
dokumentációban a következők:  
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 

Termék leírás  
 Érzékelők elemzése vizes közeg meghatározásához vízminőség ökoszisztéma, ivóvíz, szennyvíz és 
alkalmasságát ipari felhasználásra, mint az I. mellékletben felsorolt a jelen Nyilatkozatot a következő 
kategóriákban:  
 pH, ORP, ISE  
 VEZETŐKÉPESSÉG  
 Elemes  
 Amperometrikus és DO  
 

 EMC  

 Elektromágneses kompatibilitási irányelv mellékletében található II  

 

 Az alapvető védelmi követelményeket a melléklet III 

 

mailto:Mike.Ross@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
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Szabványok jegyzéke  
 Sensorex Corporation kijelenti, hogy kizárólagos felelőssége, hogy:  
 Érzékelők elemzése vizes közeg meghatározásához vízminőség ökoszisztéma, ivóvíz, szennyvíz és 
alkalmasságát ipari használatra, mint 1. mellékletében felsorolt a jelen Nyilatkozatot az alábbi kategóriák  
 pH, ORP, ISE  
 VEZETŐKÉPESSÉG  
 Elemes  
 Amperometrikus és DO  
 amelyek tárgya ez a műszaki dokumentáció megfelelnek az alábbi harmonizált normáknak:  
 

 EN 61326-1: 2006 Elektromos berendezés Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi 
használatra - EMC követelmények - 1. rész: Általános követelmények.  Elektromágneses 
kompatibilitás, elektromágneses sugárzás.  

 Megfelelőségértékelési eljárás  

 Sensorex Corporation kijelenti, hogy kizárólagos felelőssége, hogy:  

 Érzékelők elemzése vizes közeg meghatározásához vízminőség ökoszisztéma, ivóvíz, szennyvíz és 
alkalmasságát ipari használatra, állították elő, iránymutatás alapján a ISO9001-2008 dokumentált 
folyamat ellenőrzése, célok és célkitűzések, hogy a felsorolt termékek 1. mellékletében ezt a 
nyilatkozatot a következő kategóriákban:  
 pH, ORP, ISE  
 VEZETŐKÉPESSÉG  
 Elemes  
 Amperometrikus és DO  
 amelyek tárgya a jelen műszaki dokumentációból értékelték Megfelelőségi kizárólagos 
felelőssége:  

 
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 
 

Csomagolás  

 A fent felsorolt termékek  elsődleges csomagolás álló karton.  A másodlagos csomagolás közé 
tartozik a papír.  
 

 Termék címkéjén  

 Bármelyike lehet az alábbiak:  
  

    

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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Listája a felhasznált anyagok:  

 pH, ORP, ISE a következő alapanyagok-réz, nikkel, ezüst, platina, arany, réz, PVC, CPVC, PVDF, 
szilikon, HDPE, LDPE, epoxi gyanta, ólommentes üveg, Dowicil ™, KCl, polipropilén, ezüst klorid, 
kálium-nitrát, ólommentes forrasztási, PPS.  
 Vezetőképesség szondák használja az alábbi alapvető anyagok- sárgaréz, nejlon, epoxigyanta, 
epoxi cső, PVDF, TFE, réz, PVC, CPVC, 316-os rozsdamentes acél, grafit, PPS, PCTFE (KEL-F), 
szilikon, ferromágneses anyagok, NYÁK F4 , ólommentes forrasztási.  
 Elemes kiegészítők a következő alapanyagok - 3.0VDC Elemek, CPVC, PVC, PPS, epoxigyanta, 
sárgaréz, nikkel, F4 PCB, szilikon, Titán RTV, 316 rozsdamentes acél, ólommentes forrasztási, 
Viton® DuPont Performance elasztomer.  
 Amperometriás és DO érzékelők a következő alapanyagok - Réz, epoxi cső, epoxigyanta, Delrin ™ 
gyártó DuPont, CPVC, PPO, ólommentes forrasz, poliolefin, PVC, Viton DuPont Performance 
elasztomer EPDM, ezüst, arany, cink, nylon háló, nylon, Fluopore, Buna-N, gyémánt csiszolólap, 
vinil-, szilikon, PTFE, HDPE, nátrium-borát, sósav, nátrium-klorid,.  

 Elemek felsorolása:  

 pH, ORP, ISE használja a következő alkatrészeket - KTF és / vagy termisztor, DIN / BNC / TNR 
csatlakozók, ásó fülek, kábelek (RG174 4 eres), felső sapka (nylon és Ryton), O-gyűrű, palack, 
sapka.  
 
 Vezetőképesség szondák a következő alkatrészeket - DIN dugasz, elektronikus PCB, Kábel, 2, 4 és 
6 vezető pajzs és csatorna, vezeték fehér, zöld, piros, fekete;  O-gyűrű.  
 Elemes kiegészítők a következő alkatrészeket - Koax kábel, elektronikus PCB, a PCB Assy w / dual 
akkumulátor-3.0VDC, DIN csatlakozó, O-gyűrű, elektromos modul ház fedelén ház.  
 Amperometriás és DO érzékelők a következő alkatrészeket - Body, fenék, kábel 4 eres, termisztor, 
RTD, O-gyűrűk, üveg, sapka.  

 Működési elvei és rendeltetését:  

 Ezeket az alkatrészeket használt analitikai ellenőrzés és a folyamat, amely biztosítja a 
műszerek hajtás bemeneti jel (áram, frekvencia és / vagy feszültség), hogy a pH mérésére, 
oxidációs-redukciós potenciál (ORP), az oldott oxigén (DO), klór és víz vezetőképessége.  

 
 A pH-mérő rendszer a következőkből áll:  

1.  A pH-elektróda: egy elektródát, amelynek kimeneti feszültsége változik a pH 
(hidrogénion koncentráció) megváltozik.  

2.  A referencia elektród: egy elektródát, amelynek kimeneti feszültség állandó marad.  

3.  A pH-mérő: a mV mérő speciális nagy impedanciájú bemeneti áramkör és áramkör 
változtatni az elektród mV a pH-egység kijelzés.  

4.  Adott esetben egy automata hőmérséklet kompenzátor: olyan eszköz, amely érzékeli a 
hőmérsékletet, hogy a mérő korrigálja a hőmérsékletváltozások hatását.  
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ORP rövidítés Oxidációs redukciós képesség, más néven redox, és hasznos mérés ellenőrzéséért és 
felügyeletéért kémiai reakciók.  

  Oxidáció: oxigén hozzáadása / csökkentése elektronok  

  Akció: csökkentése oxigén / mellett az elektronok  

 Jellemzői ORP:  

  A nem-specifikus mérése összes tevékenység  

  mV kimenet lehetővé teszi automatizált ellenőrzését kémiai reakciók  

 ISE  

 Ionszelektív elektród típusok: fluorid (F), klorid (Cl), ammónium (NH4 +), Postassium (K +) és a nitrát (NO3).  
Minden rendelkezésre áll a labor stílus 12mm egységek vagy lehet on-line az egyszerű telepítés a használat 
során a FC75P vagy FC50P szerelés mirigyek.  Ezek a kombinált elektróda, így a referencia épül belsőleg.  
Épített tartós műanyag karosszériák és a rendelkezésre álló kemény vezetékes vagy gyorscsatlakozó tervez.  

 Vezetőképesség mérése egy a képességét, hogy végezzen egy megoldás az elektromos áram.  Egy 
műszer méri azáltal, vezetőképesség két lemez (elektróda) vezető anyagból ismert terület és távolság 
egymástól a mintában.  Ezután potenciális feszültséget alkalmazunk, és a kapott áramot mérjük.  Cell 
állandók meghatározzák a térfogat az elektródák között.  Cellaállandó k értéke egyenesen arányos a távolság 
a két áramvezető elválasztó lemezek és fordítottan arányosak a felület.  K = L / a, ahol a (terület) = A x B 
alapvető kétágú vezetőképesség cella minden már tárgyalt a pontig.  Van négy-tűs technológia, amely 
megpróbálja jobban ellenőrizzék a terület körül a vezetőképesség érzékelő javítja a stabilitást.  Ezek az 
úgynevezett vezetési típusú sejtek érintkezésbe.  

 Egy másik típusú technológia a nem érintkező (toroid) sejt, amely egy mágneses mezőt érzékelni 
vezetőképesség.  Egy tekercs továbbító generál váltakozó mágneses mező, amely az elektromos 
feszültséget indukál egy folyadékban.  Az ionok jelen a folyékony áram áramlási lehetővé, amely növeli a 
növekvő ionkoncentráció.  Az ionos koncentráció akkor arányos a vezetőképesség.  Az áram a folyékony 
generál váltakozó mágneses mezőt a fogadó tekercs.  

 DO szondák  

 Két alapvető technika mérésére do-galvanikus és polarográfiás.  Mindkét próbát használ, ahol az elektróda 
rendszer DO reakcióba lép a katód által termelt áram.  A rendszer galvanikus nevezzük, ha egy külső 
potenciál nem szükséges, és az elektróda anyagokat úgy választjuk meg, hogy a különbség a potenciál -0,5 V 
közötti vagy nagyobb a katód és az anód.  Ha külső feszültség van, a rendszer neve polarográfiás.  
Galvanikus DO érzékelők két elektróda áll: egy anód és a katód, amely egyaránt merített elektrolit (belsejében 
az érzékelő test).  Az oxigén permeábilis membrán választja el az anód és a katód a vízből mérendő.  
Oxigén diffundál a membránon keresztül.  Együttműködik a szonda belső, hogy készítsen egy elektromos 
áram (részletesebben az alábbi ábrán látható a DO érzékelő grafikus).  Magasabb nyomás teszi, hogy több 
oxigén diffúz a membránon keresztül, és több áramot kell előállítani.  A tényleges kimenete az érzékelő mV.  
Ez úgy érhető el a jelenlegi halad át egy termisztort (egy ellenállás, amely megváltoztatja a kimeneti 
hőmérséklet). A termisztor korrigálja a membrán permeabilitás hibák miatt a hőmérséklet változás.  Más 
szóval, ha megnöveljük permeabilitás magasabb hőmérsékleten több oxigén lehetővé teszi, hogy az érzékelő 
diffundálni, bár az oxigén nyomása nem változott.  Ez ad tévesen magas teendő, ha a termisztor nem 
használták.  

 Marketing anyagok  

 Kérjük, olvassa el www.sensorex.com összes termék részleteit és teljes körű tájékoztatást a kínált termékek.  

Válassza ki a támogatás a fejlécben, majd adatok.  Műszaki adatok másolhatók és fordítása a Google fordító 

vagy más szoftver.  Kapcsolat Sensorex Technikai támogatás, ha nem találja, amit y ou szükség.  

714-895-4344  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.sensorex.com


 CE JELÖLÉS műszaki dokumentációjának Sensorex Corporation 

Page 5 of 9 

Fényképek 
pH/ORP/ISE 

       
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

VEZETŐKÉPESSÉG 

  
 
         

 

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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Elemes 
 

 
 
 
 
Amperometrikus és 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.  

 Sensorex Corporation Terméklista  

 
 

Amperometrikus és 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 

Elemes S265CD 

 S267CD 

EM800 S268CD 

EM801 S271CD 

pHAMP-1 S272CD 

 S300CD 

 S350CD 

 S353CD 

 S354CD 

 S420C 

 S450CD 

 S500CD-ORP 

 S550CD-ORP 

 S650CD 

 S651CD 

 S655CD 

 S656CD 

 S660CD 

VEZETŐKÉPESSÉG S661CD 

 S662CD 

KAPCSOLATFELVÉTEL VEZETŐKÉPESSÉG S1010 

CS150TC S1021CD 

CS200TC S1030CD 

CS615 S8000CD 

CS620 S8075CD 

CS650 S900CD 

CS675HTTC SG200C 

CS676HTTC SG350CD 

CS1500TC SG200CD 

CS8000 SG201C 

 S656CD-ORP 

TOROIDAL VEZETŐKÉPESSÉG S5500C/SAM 

TCS2000 S1750CD/SAM 

TCS3000 S2000C/SAM 

TCS3020 S2900C/SAM 

 S8100/10/BNC 
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II  

 ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK  

 

 (Az alábbi szöveg a szó termék is jelenti, alkatrész, felszerelés, berendezés, összeszerelés és a gép)  

 

 1. védelmi követelmények  

 Termékeket úgy kell megtervezni és gyártani, tekintettel az állam a művészet, annak biztosítása érdekében, 

hogy:  
 (A) Az elektromágneses zavar keletkezett nem haladja meg azt a szintet, amely a rádió és telekommunikációs 

berendezés és egyéb berendezés nem működik rendeltetésszerűen működik;  
 (B) Van egy szint immunitás az elektromágneses zavar lehet számítani a rendeltetésszerű használatra, amely 

lehetővé teszi, hogy működik anélkül, hogy elfogadhatatlan bomlása annak rendeltetésszerű használatára. 
  

 2. Különleges követelmények helyhez kötött létesítményekre  
 Telepítés és rendeltetésszerű használata az alkatrészek:  

 A helyhez kötött létesítmény kell beszerelni alkalmazásával jó mérnöki gyakorlat és tiszteletben tartja a 

tájékoztatást a  
 tervezett felhasználását összetevőit, azzal a céllal, hogy megfeleljen a meghatározott adatvédelmi 

követelményeket a fenti 1. bekezdésben Azok a jó mérnöki gyakorlat dokumentálni kell, és a dokumentációt 

kell tartani a személy (ek), aki a rendelkezésére az illetékes nemzeti hatóságok ellenőrzés céljából, amíg a 

helyhez kötött létesítmény működik.  
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III EMC-irányelv  

 Szemléltető listáját a legfontosabb védelmi követelmények  

 A legnagyobb elektromágneses zavar által keltett termék olyannak kell lennie, hogy ne akadályozza a 

használatát, különösen az alábbi készülék:  
 (A) háztartási rádió és televízió vevőkészülékek  
 (B) ipari gyártóberendezések  
 (C) hordozható rádióberendezések  

 (D) a mobil rádió-és kereskedelmi rádiótelefon berendezés  
 (E) gyógyászati és tudományos készülékek  
 (F) információtechnológiai berendezések  
 (G) háztartási készülékek és háztartási elektronikus berendezések  
 (H) légi és tengeri rádió készülék  

 (I) oktatási elektronikai berendezések  

 (J) távközlési hálózatok és készülékek  

 (K) rádiós és televíziós műsorszóró  
 (L) világítótestek és fénycsövek.  
 Termékek, és különösen az említett készüléket (a) az (l) felett kell kialakítani, hogy azok megfelelő szintű 

elektromágneses immunitás a szokásos elektromágneses kompatibilitás környezetben, ahol a termék célja, hogy 

dolgozni, úgy, hogy lehetővé teszik a zavartalan működését.  

 A szükséges információkat ahhoz, hogy megfelelő használat esetén a rendeltetésének a termék tartalmaznia 

kell a mellékelt utasításokat a termék.  

 

 Megfelelőség  

 A termék vagy termékek, amelyek tárgya ez a műszaki dokumentáció megfelel a fenti alapvető követelményei 

az EMC irányelv.  
 

 

 


