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De naam en contactgegevens van de onderneming die verantwoordelijk is voor de in dit technisch 
dossier omschreven product zijn als volgt: 
 
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 
 
De naam en contactgegevens van de product manager die verantwoordelijk is voor het product (en) 
in dit technisch dossier beschreven zijn als volgt:  
V.P. of Sales- Mike Ross 
Mike.Ross@sensorex.com 
 
De naam en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor Regulatory Affairs voor het 
product (en) in dit technisch dossier beschreven zijn als volgt:  
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 
De naam en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor Quality Assurance voor de 
product (en) in dit technisch dossier beschreven zijn als volgt:  
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 

Beschrijving van het product  
 Sensoren voor de analyse van waterige media om te bepalen van de waterkwaliteit voor het 
ecosysteem, drinken, afvalwater en geschiktheid voor industrieel gebruik, zoals vermeld in bijlage I 
van deze verklaring onder de volgende categorieën:  
 pH, ORP, ISE  
 CONDUCTIVITY  
 Werkt op batterijen  
 AMPEROMETRISCHE en DO  
 

 EMC  

 Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit zoals opgenomen in bijlage II  

 

 De voornaamste beschermingseisen zijn vermeld in bijlage III 

 

mailto:Mike.Ross@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
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Lijst van normen  
 SENSOREX Corporation verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat hun:  
 Sensoren voor de analyse van waterige media om te bepalen van de waterkwaliteit voor het ecosysteem, 
drinken, afvalwater en geschiktheid voor industrieel gebruik, zoals vermeld in bijlage 1 van deze verklaring in 
de volgende categorieën  
 pH, ORP, ISE  
 CONDUCTIVITY  
 Werkt op batterijen  
 AMPEROMETRISCHE en DO  
 die het voorwerp van dit technisch dossier aan de volgende geharmoniseerde norm:  
 

 EN 61326-1: 2006 Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik - EMC-eisen 
- Deel 1: Algemene eisen.  Elektromagnetische compatibiliteit, elektromagnetische straling.  

 Conformiteitsbeoordelingsprocedure  

 SENSOREX Corporation verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat hun:  

 Sensoren voor de analyse van waterige media om de waterkwaliteit voor het ecosysteem, drinken, 
afvalwater en geschiktheid voor industrieel gebruik te bepalen, zijn vervaardigd onder richtlijnen van 
ISO9001-2008 gebruik gedocumenteerd proces controles, doelen en doelstellingen voor die 
producten in bijlage 1 van de lijst te verstrekken deze verklaring onder de volgende categorieën:  
 pH, ORP, ISE  
 CONDUCTIVITY  
 Werkt op batterijen  
 AMPEROMETRISCHE en DO  
 die het onderwerp van dit technisch dossier werden beoordeeld op overeenstemming onder 
de exclusieve verantwoordelijkheid van:  

 
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 
 

Verpakkingen  

 De hierboven vermelde producten  hebben de primaire verpakking bestaat uit karton.  De 
secundaire verpakking bestaat uit papier. 
  

 Etiketten  

 Kan elk van de volgende:  
  

    

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


 CE KEUR TECHNISCH DOSSIER voor SENSOREX Corporation 

Page 3 of 10 

Lijst van materialen:  

 pH, ORP, ISE gebruikt u de volgende basismaterialen-messing, nikkel, zilver, platina, goud, koper, 
PVC, CPVC, PVDF, siliconen, HDPE, LDPE, epoxy hars, loodvrij glas, Dowicil ™, KCl, 
Polypropyleen, zilver , kaliumnitraat, loodvrij solderen, PPS.  
 Geleidbaarheid sondes gebruikt u de volgende elementaire materialen-messing, nylon, epoxy hars, 
epoxy buis, PVDF, TFE, koper, PVC, CPVC, 316 roestvrij staal, grafiet, PPS, PCTFE (KEL-F), 
siliconen, ferromagnetische materialen, F4 PCB , loodvrij solderen.  
 Batterij aangedreven accessoires gebruikt u de volgende basismaterialen - 3.0VDC Batterijen, 
CPVC, PVC, PPS, epoxyhars, messing, nikkel, F4 PCB, siliconen, silastische RTV, 316 roestvrij 
staal, loodvrije soldeer, Viton DuPont Performance elastomeer.  
 Amperometrische en DO sensoren gebruik maken van de volgende basismaterialen - Messing, 
epoxy buis, epoxyhars, Delrin ™ fabrikant DuPont, CPVC, PPO, loodvrije soldeer, polyolefine, PVC, 
Viton DuPont Performance elastomeer EPDM, zilver, goud, zink, nylon mesh, nylon, Fluopore, 
Buna-N, diamant schuurpapier, vinyl, siliconen, PTFE, HDPE, natriumboraat, zoutzuur, 
natriumchloride,. 
  

 Lijst van onderdelen:  

 pH, ORP, ISE gebruikt u de volgende onderdelen - RTD en / of thermistor, DIN / BNC / 
TNR-connectoren, spade lugs, kabels (RG174 tot 4 conductor), top cap (nylon & Ryton), O-ring, fles, 
cap.  
 
 Geleidbaarheid sondes gebruikt u de volgende onderdelen - DIN male connector, elektronische 
printplaat, Kabel 2, 4 en 6 dirigent met schild en afvoer, draadloze wit, groen, rood, zwart;  O-ring.  

 Batterij aangedreven accessoires kunt u de volgende onderdelen - Coax kabel, elektronische PCB, 
PCB Assy w / dual batterij-3.0VDC, DIN-connector, O-ring, elektrische module behuizing, bovenkap 
huisvesting.  
 Amperometrische en DO sensoren gebruik maken van de volgende onderdelen - Body, Bottom Cap, 
Kabel 4 dirigent, thermistor, RTD, O-ringen, fles, cap. 
  

 Werkingsprincipes en de beoogde bestemming:  

 Deze componenten worden met analytische controle en procesinstrumentatie dat het 
ingaande signaal bepaalt (stroom, frequentie en / of spanning) om de pH, oxidatie reductie 
potentiaal (ORP), opgeloste zuurstof (DO), chloor en geleidbaarheid van het water te meten.  

 
 Een pH meetsysteem bestaat uit:  

1.  Een pH-elektrode: een elektrode waarvan de uitgangsspanning verandert als de pH 
(concentratie waterstofionen) veranderingen.  

2.  Een referentie-elektrode: een elektrode waarvan de spanning uitgang blijft constant.  

3.  Een pH-meter: een millivolt meter met een speciale hoge impedantie ingang circuit en 
circuits om millivolt van de elektrode te veranderen in pH-eenheid uitlezingen.  

4.  Eventueel een automatische temperatuurcompensator: een inrichting welke 
temperatuur waarneemt zodat de meter kan corrigeren voor het effect van 
temperatuurwijzigingen.  
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ORP is een afkorting voor Oxidatie Reductie Potentieel, ook wel bekend als redox, en is een nuttige 
maat voor monitoring en controle van chemische reacties.  

  Oxidatie: toevoeging van zuurstof / reductie van elektronen  

  Reductie: reductie van zuurstof / toevoeging van elektronen  

 Kenmerken van ORP:  

  Niet-specifieke meting van de totale activiteit  

  mV-uitgang maakt het mogelijk geautomatiseerde controle van chemische reacties  

 ISE  

 Ion selectieve elektrode types beschikbaar: Fluoride (F), chloride (Cl), ammonium (NH4 +), Postassium (K +) 
en nitraat (NO3).  Alle zijn verkrijgbaar lab stijl 12mm units of kan worden gebruikt voor on-line eenvoudige 
installaties met gebruik van onze FC75P of FC50P montage klieren.  Dit zijn combinatie elektroden zodat de 
verwijzing intern wordt gebouwd.  Gebouwd in duurzaam kunststof organen en beschikbare bedrade of met 
snelkoppeling ontwerpen.  

 Geleidbaarheid is een meting van het vermogen van een oplossing om een elektrische stroom te geleiden.  
Een instrument meet geleidbaarheid door twee platen (elektroden) van geleidend materiaal met bekende 
stippellijn afstand van elkaar in een monster.  Dan voltage potentiaal wordt aangelegd en de resulterende 
stroom wordt gemeten.  Cell constanten het volume tussen de elektroden.  Cell constante k is recht 
evenredig met de afstand tussen de twee geleidende platen en omgekeerd evenredig met de oppervlakte.  K 
= L / a, waarbij een (gebied) = A x B. De basis van twee-polige geleidbaarheid cel is alles wat we hebben 
besproken op dit punt.  Er is vier-pins-technologie die probeert om een betere controle van het gebied rondom 
de geleidbaarheid sensor om de stabiliteit te verbeteren.  Deze staan bekend als contact soort geleidbaarheid 
cellen.  

 Een ander type van technologie is de contactloze (Toroidal) cel, die een magnetisch veld gebruikt om 
geleidbaarheid voelen.  Een zendende wikkeling genereert een magnetisch wisselveld dat een elektrische 
spanning in een vloeistof induceert.  De in de vloeistof aanwezige ionen zorgen voor een stroom die toeneemt 
met toenemende ionenconcentratie.  De ionische concentratie dan evenredig met de geleidbaarheid.  De 
stroom in de vloeistof een magnetisch wisselveld in de ontvangende spoel. 

  

 DO Probes  

 Er zijn twee fundamentele technieken voor het meten DO- galvanische en polarografische.  Beide probes 
een elektrode systeem waarbij de DO reageert met de kathode om een stroom te produceren.  Het systeem 
galvanische ingeschakeld wanneer een externe potentiaal niet vereist is en de elektrodematerialen worden 
gekozen dat het verschil in potentiaal -0,5 volt of meer tussen de kathode en anode.  Als er een externe 
spanning wordt toegepast, wordt het systeem genaamd polarografische.  Galvanische DO sensoren bestaan 
uit twee elektroden: een anode en kathode die beide ondergedompeld in elektrolyt (in het sensorhuis).  Een 
zuurstof permeabel membraan scheidt de anode en kathode van het water gemeten.  Zuurstof diffundeert 
door het membraan.  Wisselwerking met de probe internals een elektrische stroom produceren (meer detail 
hieronder de sensor grafiek DO getoond).  Hogere druk laat meer zuurstof diffundeert door het membraan en 
meer stroom te produceren.  De werkelijke output van de sensor is in millivolt.  Dit wordt bereikt door de 
stroom over een thermistor (weerstand die uitgang verandert met temperatuur). De thermistor corrigeert 
membraan permeabiliteit fouten als gevolg van temperatuurverandering.  Met andere woorden, toenemende 
permeabiliteit bij hogere temperatuur laat meer zuurstof diffunderen in de sensor, terwijl de zuurstofdruk niet 
veranderd.  Dit zou ten onrechte hoge DO geven als de thermistor niet werden gebruikt. 
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 Marketing materiaal  

 Zie www.sensorex.com voor de technische informatie en volledige informatie over aangeboden producten.  

Selecteer Ondersteuning in de header en dan specificaties.  Specificaties kunnen worden gekopieerd en 

vertaald met behulp van Google vertaler of andere software.  Contact SENSOREX Technical Support als u 

niet vinden wat y ou behoefte.  714-895-4344 

 
 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=http://www.sensorex.com
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Werkt op batterijen 
 

 
 
 
 
AMPEROMETRISCHE en DO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EM801 

 

EM800 

 

PHAMP-1 

 

DO1200 

 

DO6400 or DO7400 

 

FCL or CLD 

 

http://www.sensorex.com/assets/images/pic/EM800.jpg
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BIJLAGE I  

 SENSOREX Corporation Product List  

 
 

AMPEROMETRISCHE en 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 

Werkt op batterijen S265CD 

 S267CD 

EM800 S268CD 

EM801 S271CD 

pHAMP-1 S272CD 

 S300CD 

 S350CD 

 S353CD 

 S354CD 

 S420C 

 S450CD 

 S500CD-ORP 

 S550CD-ORP 

 S650CD 

 S651CD 

 S655CD 

 S656CD 

 S660CD 

CONDUCTIVITY S661CD 

 S662CD 

CONTACT CONDUCTIVITY S1010 

CS150TC S1021CD 

CS200TC S1030CD 

CS615 S8000CD 

CS620 S8075CD 

CS650 S900CD 

CS675HTTC SG200C 

CS676HTTC SG350CD 

CS1500TC SG200CD 

CS8000 SG201C 

 S656CD-ORP 

TOROIDAL CONDUCTIVITY S5500C/SAM 

TCS2000 S1750CD/SAM 

TCS3000 S2000C/SAM 

TCS3020 S2900C/SAM 

 S8100/10/BNC 
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BIJLAGE II  

 Essentiële eisen  

 

 (In de volgende tekst het woord product betekent ook component, apparatuur, apparaten, assemblage 

en machine)  

 

 1 Bescherming eisen  
 Producten moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd, gezien de stand van de techniek, om ervoor te 

zorgen dat:  
 (A) De opgewekte elektromagnetische storingen niet hoger is dan het niveau waarboven radio-en 

telecommunicatie-apparatuur of andere apparatuur kunnen niet werken zoals de bedoeling is;  
 (B) Er is een mate van immuniteit voor elektromagnetische storingen te verwachten in het beoogde gebruik, 

die het mogelijk maakt om zonder onaanvaardbare verslechtering van het beoogde gebruik.  
 

 2 Specifieke eisen voor vaste installaties  

 Installatie en het beoogde gebruik van componenten:  
 Een vaste installatie moet worden geïnstalleerd volgens goede technologische praktijken en overeenkomstig de 

informatie over het  

 beoogde gebruik van de componenten, met het oog op het voldoen aan de eisen voor de bescherming 

hierboven in paragraaf 1 Die goede technische praktijken wordt gedocumenteerd en de documentatie moet 

worden gehouden door degene (n) die verantwoordelijk is ter beschikking van de relevante nationale 

autoriteiten inspectiedoeleinden zolang de vaste installatie in bedrijf is.  
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BIJLAGE III EMC-richtlijn  

 Illustratieve lijst van de belangrijkste eisen voor de bescherming  
 De maximale elektromagnetische storingen die door het product moet zodanig zijn dat niet aan het gebruik van 

in het bijzonder de volgende apparaten belemmeren:  

 (A) nationale radio-en tv-ontvangers  
 (B) industriële apparatuur,  
 (C) mobiele radioapparatuur  
 (D) de mobiele radio-en commerciële radiotelefonieapparatuur  
 (E) medische en wetenschappelijke apparatuur  

 (F) apparatuur voor informatietechnologie  
 (G) huishoudelijke apparaten en elektronische huishoudelijke apparatuur  
 (H) de luchtvaart en de maritieme radio-apparatuur  
 (I) educatieve elektronische apparatuur  

 (J) telecommunicatienetwerken en apparaten  
 (K) radio-en televisie-omroepzenders  

 (L) verlichting en fluorescentielampen.  
 Producten, en vooral de apparatuur bedoeld in (a) tot (l) hiervoor, moet worden gebouwd op een zodanige 

wijze dat ze een passend niveau van elektromagnetische immuniteit in de gebruikelijke elektromagnetische 

compatibiliteit omgeving waar het product is bedoeld om zo te werken als om zodat het vrij kan bewegen.  

 Die nodig zijn om het gebruik in overeenstemming met de bestemming van het product mogelijk te maken 

informatie moet worden opgenomen in de instructies bij het product.  

 

 Conformiteit  

 Het product of de producten die het voorwerp van deze Technische Fiche zijn te voldoen aan de bovenstaande 

essentiële eisen van de EMC-richtlijn.  

 

 


