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Vārds un kontaktinformācija Sabiedrības, kas atbild par ražojuma aprakstīts šajā tehniskajā 
dokumentācijā ir šādi: 
 
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 
 
Vārds un kontaktinformācija produktu menedžeris, kas atbild par produktu (s), kas aprakstīta šajā 
tehniskajā dokumentācijā ir šādi:  
V.P. of Sales- Mike Ross 
Mike.Ross@sensorex.com 
 
Vārds un kontaktinformācija atbildīgās personas Normatīvie lietu produktu (s), kas aprakstīta šajā 
tehniskajā dokumentācijā ir šādi:  
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 
Vārds un kontaktinformācija, personas, kas atbild par kvalitātes nodrošināšanu attiecībā uz produktu 
(s), kas aprakstīta šajā tehniskajā dokumentācijā ir šādi:  
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 

Produkta apraksts  
 Sensori analīzei ūdens plašsaziņas līdzekļiem, lai noteiktu ūdens kvalitāti ekosistēmas, dzeršana, 
notekūdeņu un piemērotību rūpnieciskai izmantošanai, kas uzskaitītas I pielikumā, šīs deklarācijas 
šādās kategorijās:  
 pH, ORP, ISE  
 VADĪTSPĒJA  
 BATTERY POWERED  
 AMPEROMETRIC un DO  
 

 EMC  

 Elektromagnētiskās saderības Direktīva atrodams II pielikumā  

 

 Galvenās aizsardzības prasības, ir izklāstītas III pielikumā 

mailto:Mike.Ross@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
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Saraksts Standartu  
 Sensorex Corporation paziņo saskaņā ar to atbildību, lai to:  
 Sensori analīzei ūdens plašsaziņas līdzekļiem, lai noteiktu ūdens kvalitāti ekosistēmas, dzeršana, 
notekūdeņu un piemērotību rūpnieciskai izmantošanai, kā uzskaitīts šīs Deklarācijas 1.pielikumā šādās 
kategorijās  
 pH, ORP, ISE  
 VADĪTSPĒJA  
 BATTERY POWERED  
 AMPEROMETRIC un DO 

  
 kas attiecas uz šīs tehniskās lietas atbilst šādiem saskaņotiem standartiem:  
 

 EN 61326-1: 2006 Elektroierīces mērīšanai, vadībai un izmantošanai laboratorijas apstākļos - 
Elektromagnētiskās saderības prasības - 1.daļa: Vispārīgās prasības.  Elektromagnētisko 
savietojamību, elektromagnētisko starojumu. 
  

 Atbilstības novērtēšanas procedūra  

 Sensorex Corporation paziņo saskaņā ar to atbildību, lai to:  

 Sensori analīzei ūdens plašsaziņas līdzekļiem, lai noteiktu ūdens kvalitāti ekosistēmas, dzeršana, 
notekūdeņu un piemērotību rūpnieciskai lietošanai, ir ražoti saskaņā ar vadlīnijām ISO9001-2008 
izmantojot tādus dokumentētus procesa kontrolei, mērķus un uzdevumus, lai nodrošinātu šos 
produktus, kas uzskaitīti 1.pielikumā šī deklarācija šādās kategorijās:  
 pH, ORP, ISE  
 VADĪTSPĒJA  
 BATTERY POWERED  
 AMPEROMETRIC un DO 

  
 kuras attiecas šī tehniskajā dokumentācijā ir novērtēts par atbilstību saskaņā ar atbildību 
par:  

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 
 

Iepakojums  

 Iepriekš minētie produkti  ir galvenais iepakojums sastāv no kartona.  Sekundārais iepakojums 
sastāv no papīra.  
 

 Produkts Label  

 Var būt jebkurš no šādiem:  
  

    

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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Saraksts Materiālu izmanto:  

 pH, ORP, ISE izmantot šādus pamata materiāli-misiņa, niķeļa, sudraba, platīna, zelta, vara, PVC, 
CPVC, PVDF, silikona, HDPE, LDPE, epoksīda sveķus, svinu bez stikla, Dowicil ™, KCl, 
polipropilēna, sudraba hlorīds, kālija nitrāts, svina bezmaksas lodēt, PPS.  
 Konduktivitātes zondes izmantot šādus pamata materials- misiņš, neilons, epoksīda sveķi, epoksīda 
caurules, PVDF, TFE vara, PVC, CPVC, 316 nerūsējošā tērauda, grafīta, PPS, PHTFE (KEL-F), 
silikona, feromagnētiskiem materiālus, F4 PCB , Lead bezmaksas lodēt.  
 Battery Powered piederumi izmantot šādus pamata materiālus - 3.0VDC Baterijas, CPVC, PVC, 
PPS, epoksīda sveķi, misiņa, niķeļa, F4 PCB, silikona, silastic RTV, 316 nerūsējošā tērauda, svina 
bezmaksas lodēt, Viton® DuPont Performance elastomēru.  
 Amperometric un DO devēji izmanto šādus pamata materiālus - Misiņa, epoksīda cauruļu, epoksīda 
sveķi, Delrin ™ ražotājs DuPont, CPVC, PPO, Lead free lodēt, poliolefīna, PVC, Viton® DuPont 
Performance elastomēra, EPDM, Sudrabs, zelts, cinks, neilons acu, neilona, Fluopore, Buna-n, 
dimanta slīpēšanu loksnes, vinila, silikona, PTFE, HDPE, nātrija borāts, sālsskābe, nātrija hlorīds,. 
  

 Saraksts sastāvdaļas:  

 pH, ORP, ISE lietot šādus komponentus - PTA un / vai THERMISTOR, DIN / BNC / TNR savienotāji, 
lāpsta kronšteinus, Kabeļi (RG174 4 diriģents), top vāciņu (neilona & Reitonas), O-gredzens, pudeli, 
vāciņu.  
 
 Konduktivitātes zondes izmantot šādas sastāvdaļas - DIN vīriešu savienotājs, elektroniskās PCB, 
Cable 2, 4 un 6 diriģents ar vairogu un emigrāciju, wire- balts, zaļš, sarkans, melns;  O-ring.  
 Battery Powered piederumi lietot šādus komponentus - Pierunāt kabeli, elektronisko PCB, PCB Assy 
w / dual bateriju-3.0VDC, DIN savienotājs, O-gredzenu, elektrisko moduli mājokli, top vāciņu 
mājokļiem.  

 Amperometric un DO sensori izmantot šādas sastāvdaļas - ķermeņa, Bottom Cap, Cable 4 
vadītājus, THERMISTOR, PTA, O-gredzeni, pudeles, vāciņu. 
  

 Darbības principi un paredzētajam mērķim:  

 Šie komponenti tiek izmantoti ar analītisko kontroli un procesa instrumentu, kas nodrošina 
ieejas piedziņas signālu (strāvu, biežumu un / vai sprieguma), lai izmērītu pH, oksidācijas 
samazināšanas potenciāls (ORP), izšķīdušā skābekļa (DO), hlora un vadītspēju ūdens.  

 
 PH mērīšana Sistēma sastāv no:  

1.  PH elektrods: elektrodu, kura izejas spriegums mainās kā pH (ūdeņraža jonu 
koncentrācijas) izmaiņu.  

2.  Elektrods: elektrodu kura spriegumu izejas paliek nemainīgs.  

3.  PH metrs: milivoltmetrs ar īpašu augstu pretestības ieejas ķēdes un ķēžu mainīt 
elektroda milivoltos vērā pH vienības readouts.  

4.  Pēc izvēles, automātisku temperatūras kompensators: ierīce, kas sajūt temperatūru, lai 
skaitītājs var koriģēt ietekmi temperatūras izmaiņām.  

 



 CE marķējums tehniskās dokumentācijas Sensorex Corporation 

Page 4 of 9 

ORP ir saīsinājums Oksidēšanās samazināšanas iespējām, kas pazīstams arī kā reducēšanās, un ir 
noderīgs mērījums, lai uzraudzītu un kontrolētu ķīmiskās reakcijas.  

  Oksidācijas: pievienojot elektronu skābekļa / samazināšanu  

  Mazināšana: samazināšana skābekļa / pievienojot elektronu  

 Raksturojums ORP:  

  Nespecifiski mērīšana kopējā aktivitāte  

  mV izeja ļauj automatizētas kontrolēt ķīmisko reakciju  

 ISE  

 Ion Selektīvā Elektrodu veidi ir pieejama: Fluorīds (F-), hlorīdu (Cl), amonija (NH4 +), Postassium (K +) un 
nitrāts (NO3-).  Visi ir pieejami kā lab stila 12mm vienībām vai var izmantot on-line vienkāršām iekārtām ar 
izmantošanu mūsu FC75P vai FC50P montāžas dziedzeri.  Tie ir kombinācija elektrodi tik atsauce ir veidota 
iekšēji.  Būvēti ilglietošanas plastmasas struktūru un pieejamo cieto vadu vai ar ātriem atvienot dizainu.  

 Vadītspēja ir mērījums spēju risinājumu veikt elektrisko strāvu.  Instruments mēra vadītspēju, ievietojot divas 
plates (elektrodi) no vadoša materiāla ar zināmu platību un attālums starp izlasē.  Tad spriegums potenciāls ir 
piemēroti un rezultātā pašreizējā mēra.  Šūnu konstantes definēt apjomu starp elektrodiem.  Šūnu konstante 
k ir tieši proporcionāls attālumu starp abiem vadošs plates un apgriezti proporcionāli to virsmas.  K = L /, kur 
(apgabals) = A x B Pamata divu pin vadītspēja šūna ir viss, ko mēs esam apsprieduši šo punktu.  Ir četru pin 
tehnoloģija, kas cenšas labāk kontrolēt lauka ap konduktīvus sensoru, lai uzlabotu stabilitāti.  Tos sauc par 
sazinoties tipa vadītspēja šūnas.  

 Cita veida tehnoloģija ir nesazināšanos (Toroidal) šūnu, kas izmanto magnētisko lauku, lai sajust vadītspēju.  
Pārraidīt spole ģenerē magnētisko mainīgu lauku, kas inducē elektrisko spriegumu šķidrumā.  Joni, kas 
atrodas šķidrumā ļautu strāvas plūsmu, kas palielinās līdz ar jonu koncentrāciju.  Jonu koncentrācija ir tad 
proporcionāls vadītspēju.  Šķidrumā pašreizējā rada magnētisko mainīgu lauku saņēmējā spoles. 

  

 DO Probes  

 Ir divi galvenie paņēmieni mērīšanai do- galvaniskā un polarographic.  Abas zondes izmantot elektrodu 
sistēma, kurā DO reaģē ar katoda ražot strāvu.  Sistēma sauc galvaniskā ja ārējā potenciāla nav 
nepieciešams un elektrodu materiālu, tiek izvēlēti tā, ka atšķirīgā potenciāls ir -0.5 volti vai vairāk starp katoda 
un anoda.  Ja ārējais spriegums tiek piemērots, sistēmu sauc polarographic.  Galvanisks DO sensori sastāv 
no diviem elektrodiem: anoda un katoda, kas ir gan iegrimis elektrolītu (sensoru ķermeņa iekšpusē).  
Skābekļa caurlaidīga membrāna atdala anodu un katodu no ūdens tiek mērīta.  Skābekļa izkliedē pāri 
membrānu.  Tas mijiedarbojas ar zondes iekšējām ražot elektrisko strāvu (detalizētāk tiek parādīts zem DO 
sensora grafiku).  Augstāks spiediens ļauj vairāk skābekļa, lai izkliedētu pāri membrānu un lielāku strāvu 
jāražo.  Faktiskais izejas no sensora ir milivoltos.  Tas tiek panākts, iet strāva pāri termistoram (rezistors, kas 
maina produkciju ar temperatūru). Termistorzonde izlabo membrānu caurlaidības kļūdas dēļ temperatūras 
izmaiņām.  Citiem vārdiem sakot, palielinot caurlaidību augstākā temperatūrā ļauj vairāk skābekļa, lai 
izkliedētu uz sensoru, lai gan skābekļa spiediens nav mainījies.  Tas dotu nepatiesi augstu DO ja 
termistorzonde netika izmantotas.  

 Mārketinga materiāls  

 Lūdzu, skatiet www.sensorex.com visiem izstrādājumu un pilnīgu informāciju par piedāvāto produktu.  

Izvēlieties Atbalsts iesākuma un tad specifikācijas.  Specifikācijas var nokopēt un tulkots, izmantojot Google 

tulkotājs vai citu programmatūru.  Sazinieties Sensorex tehnisko atbalstu, ja jūs nevarat atrast to, ko y ou 

vajadzība.  714-895-4344  

 
 

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

       
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

VADĪTSPĒJA 

  
 
         

 

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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BATTERY POWERED 
 

 
 
 
 
AMPEROMETRIC un 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 PIELIKUMS  

 Sensorex Corporation Product List  

 
 

AMPEROMETRIC un 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 

BATTERY POWERED S265CD 

 S267CD 

EM800 S268CD 

EM801 S271CD 

pHAMP-1 S272CD 

 S300CD 

 S350CD 

 S353CD 

 S354CD 

 S420C 

 S450CD 

 S500CD-ORP 

 S550CD-ORP 

 S650CD 

 S651CD 

 S655CD 

 S656CD 

 S660CD 

VADĪTSPĒJA S661CD 

 S662CD 

KONTAKTĒTIES VADĪTSPĒJA S1010 

CS150TC S1021CD 

CS200TC S1030CD 

CS615 S8000CD 

CS620 S8075CD 

CS650 S900CD 

CS675HTTC SG200C 

CS676HTTC SG350CD 

CS1500TC SG200CD 

CS8000 SG201C 

 S656CD-ORP 

TOROIDAL VADĪTSPĒJA S5500C/SAM 

TCS2000 S1750CD/SAM 

TCS3000 S2000C/SAM 

TCS3020 S2900C/SAM 

 S8100/10/BNC 
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II PIELIKUMS  

 PAMATPRASĪBAS  

 

 (Turpmāk tekstā vārds produkts ir arī komponentu, iekārtas, aparāti, montāžu un mašīna)  

 

 1. aizsardzības prasības  

 Izstrādājumus konstruētiem un ražotiem tā, ņemot vērā jaunākos sasniegumus, lai nodrošinātu, ka:  
 () Elektromagnētiskie traucējumi ģenerēts nepārsniedz līmeni, virs kura radio un telekomunikāciju iekārtas un 

citas iekārtas nevar darboties, kā paredzēts;  
 (B) Tā ir imunitātes līmeni, lai būtu sagaidāma tās paredzētajai izmantošanai, kas ļauj tai darboties bez 

nepieņemamas pasliktināšanās to paredzēto lietošanu elektromagnētiskā traucējumiem. 
  

 2. Īpašas prasības stacionārām iekārtām  

 Uzstādīšana un izmantošanas mērķis komponentiem:  
 Stacionāra iekārta uzstāda piemērojot labu inženierijas praksi un ievērojot informāciju par  

 paredzēts izmantot tās sastāvdaļām, ar nolūku, lai sasniegtu iepriekš izklāstītos aizsardzības prasības 1. punktā 

Šie labas inženiertehniskās prakses dokumentē un dokumentāciju glabā persona (s), kas atbild rīcībā 

attiecīgajām valsts iestādēm pārbaudes nolūkā un tik ilgi, kamēr stacionāra iekārta ir darbībā.  
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III PIELIKUMS EMC direktīva  

 Ilustratīvs sarakstu ar galvenajiem aizsardzības prasību  

 Maksimālais elektromagnētisko traucējumu produkta radītais jābūt tādiem, lai nekavētu lietošanu jo īpaši šādu 

aparātu:  
 (A) iekšzemes radio un televīzijas uztvērējiem  
 (B) rūpniecisko iekārtu  
 (C) mobilais radioiekārtas  

 (D) mobilais radio un komerciālās radiotelefona iekārtas  
 (E) medicīnas un zinātnes aparāti  
 (F) informācijas tehnoloģijas iekārtu  
 (G) mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu  
 (H) aeronavigācijas un jūras radio aparāti  

 (I) izglītības elektroniskās iekārtas  

 (j) telekomunikāciju tīklu un aparatūra  

 (k) radio un televīzijas apraides raidītāju  
 (l) un dienasgaismas lampu.  
 Produktiem, un jo īpaši aparāti, kas minētas (a) līdz (l) iepriekš, jāveido tā, ka viņiem ir atbilstoša līmeņa 

elektromagnētisko imunitātes kā parasti elektromagnētisko saderības vidē, kur produkts ir paredzēts strādāt, lai 

atļautu tās netraucētu darbību.  

 Nepieciešama, lai varētu lietot atbilstoši paredzētajam mērķim ražojuma informācija ir iekļaujama instrukcijā 

produktu pievienotajiem.  

 

 Atbilstības  

 Produkts vai produkti, kuriem ir pakļauti šī Tehniskās File atbilst iepriekš minētajām pamatprasībām EMS 

direktīvu.  
 

 

 


