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Nazwa i dane kontaktowe firmy, odpowiedzialnej za produktu opisanego w tej dokumentacji 
technicznej są następujące: 
 
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 
 
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Product Manager odpowiedzialny za produkt (ów) opisanego w 
tym dokumentacji technicznej są następujące:  
V.P. of Sales- Mike Ross 
Mike.Ross@sensorex.com 
 
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sprawy prawne w odniesieniu do 
produktu (ów) opisanego w tej dokumentacji technicznej są następujące:  
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za Jakości dla produktu (ów) 
opisanego w tej dokumentacji technicznej są następujące:  
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 

Opis produktu  
 Czujniki do analizy mediów wodnych w celu określenia jakości wody dla ekosystemu, picia, ścieków 
i przydatności do użytku przemysłowego, wymienionych w załączniku I do niniejszej Deklaracji w 
następujących kategoriach:  
 pH, ORP, ISE  
 Przewodnictwo  
 Zasilanie bateryjne  
 I robić AMPEROMETRYCZNY  
 

 EMC  

 Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej, jak znaleźć w załączniku II  

 

 Wymogi ochrony określono w załączniku III 

 

mailto:Mike.Ross@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
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Wykaz norm  
 Sensorex Corporation deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że ich ich:  
 Czujniki do analizy mediów wodnych w celu określenia jakości wody dla ekosystemu, picia, ścieków i 
przydatności do użytku przemysłowego, wymienionych w załączniku 1 do niniejszej Deklaracji w 
następujących kategoriach:  
 pH, ORP, ISE  
 Przewodnictwo  
 Zasilanie bateryjne  
 I robić AMPEROMETRYCZNY  
 które są przedmiotem niniejszej dokumentacji technicznej są zgodne z następującą normą 
zharmonizowaną:  
 

 EN 61326-1: 2006 Urządzenia elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - 
Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej - Część 1: Wymagania ogólne.  Kompatybilność 
elektromagnetyczna, promieniowanie elektromagnetyczne.  

 Procedura oceny zgodności  

 Sensorex Corporation deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że ich ich:  

 Czujniki do analizy mediów wodnych w celu określenia jakości wody dla ekosystemu, picia, ścieków 
i przydatności do użytku przemysłowego, które zostały wyprodukowane zgodnie z wytycznymi 
ISO9001-2008 użyciu udokumentowanych procesów, celów i zadań, aby zapewnić produkty 
wymienione w załączniku 1 deklaracja ta w następujących kategoriach:  
 pH, ORP, ISE  
 Przewodnictwo  
 Zasilanie bateryjne  
 I robić AMPEROMETRYCZNY  
 które są przedmiotem niniejszej dokumentacji technicznej zostały poddane ocenie zgodności 
pod wyłączną odpowiedzialność:  

 
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 
 

Pakowanie  

 Wyżej wymienione produkty  mają pierwotne opakowanie składa się z kartonu.  Drugie 
opakowanie składa się z papieru.  
 

 Etykieta produktu  

 Może to być dowolny z następujących: 
  

    

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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Lista materiałów używanych:  

 pH, ORP, ISE użyć następujących podstawowych materiałów-mosiądzu, niklu, srebra, platyny, złota, 
miedzi, PVC, CPVC, PVDF, silikonowy, HDPE, LDPE, żywicy epoksydowej, bezołowiowe szkło, 
Dowicil ™, KCI, polipropylen, srebrny chlorek, azotan potasu, ołowiu lutowania, PPS.  
 Sondy przewodności użyć następujących podstawowych materiałów-mosiądzu, nylonu, żywicy 
epoksydowej, rury epoksydowej, PVDF, TFE, miedzi, PVC, CPVC, stal nierdzewna 316, grafitowy, 
PPS, PCTFE (KEL-F), silikon, materiały ferromagnetyczne, F4 PCB , Bez ołowiu lutu.  
 Akcesoria Battery Powered użyć następujących materiałów podstawowych - 3.0VDC Baterie, CPVC, 
PVC, PPS, żywica epoksydowa, mosiądz, nikiel, F4 PCB, silikonowe elastomeru silikonowego RTV, 
ze stali nierdzewnej 316, Bez ołowiu lutu, Viton DuPont Performance elastomeru.  
 Amperometrycznym i DO czujniki użyć następujących materiałów podstawowych - mosiądz, rury 
epoksydowe, żywica epoksydowa, producent DuPont ™ Delrin, CPVC, PPO, ołowiu lutowania, 
poliolefin, PCW, Viton DuPont Performance elastomeru EPDM, srebro, złoto, cynk, nylon siatki, 
nylon, Fluopore, Buna-N, diament do szlifowania arkusz winylu, silikon, PTFE, HDPE, boran sodu, 
kwas solny, chlorek sodowy,. 
  

 Wykaz elementów składowych:  

 pH, ORP, ISE stosować następujące składniki - RTD i / lub termistora złącza DIN / BNC / TNR, 
spade uchwyty, kable (RG174 do 4 żyły), górną pokrywę (nylon i Ryton), O-ring, butelka, korek.  
 
 Sondy przewodności korzystać z następujących elementów - DIN wtyk, elektroniczne PCB, telewizja 
2, 4 i 6 przewód z tarczą i drenażu, bezprzewodową biały, zielony, czerwony, czarny;  O-ring.  
 Akcesoria Battery Powered użyć następujących składników - kabel koncentryczny, elektroniczne 
PCB, PCB Assy w / Dual-baterii 3.0VDC, złącze DIN, O-ring, elektrycznych obudowy modułu, górnej 
części obudowy nasadki.  

 Amperometrycznym i NIE czujniki użyć następujących składników - Ciało, dolną pokrywę, kabel 4 
przewodów, termistora, RTD, O-ringi, Butelka, czapki. 
  

 Zasady działania i przeznaczeniem:  

 Te elementy są używane przy kontroli analitycznej i oprzyrządowanie, który zapewnia sygnał 
sterujący (prąd wejściowy, częstotliwości i / lub napięcia) do pomiaru pH, potencjał 
utleniania-redukcji (ORP) rozpuszczonego tlenu (DO), chlor i przewodność wody.  

 
 System składa się z pomiaru pH:  

1.  Elektroda pH: elektroda, której napięcie wyjściowe zmienia się pH (stężenie jonów 
wodorowych) zmian.  

2.  Elektroda odniesienia: elektroda, której napięcie wyjściowe pozostaje na stałym 
poziomie.  

3.  PH-metr: miernik mV specjalnym obwodu wejściowego o wysokiej impedancji i 
obwodów zmienić miliwoltów do elektrody za odczytów jednostkowych pH.  

4.  Opcjonalnie automatyczny kompensator temperatury: urządzenie, które wyczuwa 
temperaturę tak, że licznik może skorygować skutki zmian temperatury.  
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ORP jest skrótem dla redukcji potencjału utleniania, znany również jako REDOX, a pomiar jest 
przydatna do monitorowania i kontrolowania reakcji chemicznych.  

  Utlenianie dodanie tlenu / redukcji elektronów  

  Redukcja: redukcja tlenu / dodanie elektronów  

 Charakterystyka ORP:  

  Niespecyficzne pomiar całkowitej aktywności  

  mV Wyjście umożliwia automatyczną kontrolę reakcji chemicznych  

 ISE  

 Typy elektrod jonoselektywnych dostępne: fluorek (F), chlorków (Cl), amonu (NH 4 +), Postassium (K +) i 
azotanów (NO3).  Wszystkie są dostępne jako jednostki lub laboratorium stylu 12mm można stosować na linii 
prostych instalacjach z wykorzystaniem naszej FC75P lub FC50P gruczołów montażowych.  Elektrody 
kombinowane są tak zbudowane odniesienia wewnętrznie.  Wykonana w trwałych organów dostępnych 
twardych tworzyw sztucznych i przewodowych lub z szybkich projektów rozłączyć.  

 Przewodności pomiar zdolności roztworu do prowadzenia prądu elektrycznego.  Urządzenie mierzy 
przewodność umieszczając dwie płyty (elektrody) z materiału przewodzącego o znanej powierzchni i 
odległości od siebie w próbce.  Następnie stosuje się potencjał napięcia i otrzymaną pomiaru prądu.  Stałe 
komórkowe określić objętość pomiędzy elektrodami.  Celi stała k jest wprost proporcjonalna do odległości 
oddzielającej dwa przewodzące płytki i odwrotnie proporcjonalny do ich obszaru powierzchni.  K = L /, gdzie 
(obszar) = A x B. dwu-pinowe podstawowa komórka przewodność jest wszystko omówiliśmy do tej pory.  
Istnieje technologia cztery-pin, które stara się lepiej kontrolować pole wokół czujnika przewodności do poprawy 
stabilności.  Są one znane jako kontaktowanie komórki przewodności typu.  

 Inny rodzaj technologii jest bezstykowe (toroidalny) komórek, w którym wykorzystuje się pole magnetyczne, 
do wykrywania przewodności.  Transmitowania cewka generuje zmienne pole magnetyczne, które indukuje 
napięcie elektryczne w cieczy.  Jony obecne w cieczy umożliwiają przepływ prądu, który zwiększa się wraz ze 
wzrostem stężenia jonów.  Stężenie jonowe jest wtedy proporcjonalny do przewodności.  Obecna w cieczy 
wytwarza zmienne pole magnetyczne w cewce odbiorczej.  

 DO Sondy  

 Istnieją dwie podstawowe metody pomiaru DO- galwaniczne i polarograficzną.  Obie sondy zastosować 
system elektrod, gdzie DO reaguje z katody do wytwarzania prądu.  System ten nazywa się potencjał 
galwaniczny gdy nie jest wymagana, a materiały elektrodowe są dobrane tak, że różnica w potencjale -0,5 V 
lub jest większa między katodą i anodą.  Jeżeli napięcie zewnętrznego zastosowania, układ nazywa 
polarograficzną.  Czujniki galwaniczne DO składa się z dwóch elektrod: anody i katody, które są zanurzone w 
elektrolicie, zarówno (wewnątrz korpusu czujnika).  Tlenu membrana oddziela katodę i anodę z wody 
mierzona.  Tlen przenika przez membranę.  To oddziałuje na wewnętrzne sondy do produkcji prądu 
elektrycznego (więcej szczegółów znajduje się poniżej grafiki czujnika DO).  Wyższe ciśnienie umożliwia 
bardziej tlen dyfundują przez membranę i więcej prądu mają być produkowane.  Rzeczywista moc z czujnika 
w mV.  Osiąga się to przez przekazanie do zacisków rezystora termistor (która zmienia się wraz z 
temperaturą wyjścia). Termistor korekcja błędów przepuszczalności membrany w wyniku zmiany temperatury.  
Inaczej mówiąc, zwiększenie przenikalności przy wyższej temperaturze pozwala na bardziej tlen dyfunduje do 
czujnika, choć ciśnienie tlenu nie zmieniła się.  Dałoby to fałszywie wysokie termistor zrobić, gdy nie zostały 
użyte.  

 Materiały marketingowe  

 Proszę zobaczyć www.sensorex.com wszystkich szczegółów produktu i pełnych informacji na temat 

oferowanych produktów.  Wybierz Pomoc w specyfikacji nagłówka i wtedy.  Dane techniczne mogą zostać 

skopiowane i przetłumaczone za pomocą Google Translator lub innego oprogramowania.  Kontakt Sensorex 

Pomoc techniczna Jeżeli nie znajdziesz, co y ou potrzeba.  714-895-4344

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

pH/ORP/ISE 

       
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Przewodnictwo 

  
 
         

 

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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Zasilanie bateryjne 
 

 
 
 
 
I robić AMPEROMETRYCZNY 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ZAŁĄCZNIK I  

 Sensorex Corporation listy produktów  

 
 

AMPEROMETRYCZNY i 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 

Zasilanie bateryjne S265CD 

 S267CD 

EM800 S268CD 

EM801 S271CD 

pHAMP-1 S272CD 

 S300CD 

 S350CD 

 S353CD 

 S354CD 

 S420C 

 S450CD 

 S500CD-ORP 

 S550CD-ORP 

 S650CD 

 S651CD 

 S655CD 

 S656CD 

 S660CD 

Przewodnictwo S661CD 

 S662CD 

KONTAKT PRZEWODNOŚCI S1010 

CS150TC S1021CD 

CS200TC S1030CD 

CS615 S8000CD 

CS620 S8075CD 

CS650 S900CD 

CS675HTTC SG200C 

CS676HTTC SG350CD 

CS1500TC SG200CD 

CS8000 SG201C 

 S656CD-ORP 

Indukcyjna S5500C/SAM 

TCS2000 S1750CD/SAM 

TCS3000 S2000C/SAM 

TCS3020 S2900C/SAM 

 S8100/10/BNC 
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ZAŁĄCZNIK II  

 WYMAGANIA ZASADNICZE  

 

 (W poniższym tekście słowo oznacza również produkt, sprzęt, części, aparaturę, montaż i urządzenia)  

 

 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia  

 Produkty powinny być tak zaprojektowane i wykonane, uwzględniając stan wiedzy w tej dziedzinie, aby 

zapewnić, że:  
 () Zakłócenia elektromagnetyczne generowane nie przekracza poziomu, powyżej którego urządzenia radiowe i 

telekomunikacyjne lub inne urządzenia nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem;  
 (B) ma poziom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, co się spodziewać w swoim przeznaczeniem, 

które pozwala jej działać bez niemożliwego do zaakceptowania pogorszenia jego przeznaczeniem. 
  

 2. Szczegółowe wymagania dla instalacji stałych  
 Instalacja i przeznaczenie elementów:  

 Stała instalacja powinna być zainstalowana stosowania dobrych praktyk inżynierskich i poszanowaniu 

informacje na temat  
 przeznaczenie ich elementów, z myślą o spełnieniu wymagań w zakresie ochrony określone powyżej w pkt 1. 

Te dobre praktyki inżynierii są dokumentowane, a dokumentacja jest przechowywana przez osobę (osoby) 

odpowiedzialną w dyspozycji właściwych władz krajowych celów kontrolnych, o ile instalacja jest w stałej 

eksploatacji.  

 

 
 



 MARKING dokumentacji technicznej dla Sensorex Corporation CE 

Page 9 of 9 

ZAŁĄCZNIK III Dyrektywa EMC  

 Przykładowy wykaz podstawowych wymogów w zakresie ochrony  

 Maksymalna zakłócenia elektromagnetyczne generowane przez urządzenia powinny być takie, aby nie 

utrudniać korzystania z, w szczególności następujących urządzeń:  
 (A) krajowych odbiorników radiowych i telewizyjnych  
 (B) urządzenia do produkcji przemysłowej  
 (C) przenośny sprzęt radiowy  

 (D) reklama radiowa i mobilny Radiotelefony  
 (E) aparatura medyczna i naukowa  
 (F) sprzęt informatyczny  
 (G), AGD i elektroniczny sprzęt gospodarstwa domowego  
 (H) i aparatura radiowa lotnicza morskich  

 (I) elektroniczny sprzęt edukacyjny  

 (j) sieci i urządzeń telekomunikacyjnych  

 (k) nadajniki radiowe i telewizyjne broadcast  
 (l) światła i lampy fluorescencyjne.  
 Wyroby, a zwłaszcza urządzenie określone w punkcie (a) do (l) powyżej, powinien być wykonany w taki 

sposób, że mają one odpowiedni poziom odporności elektromagnetycznej w zwykłym środowisku 

kompatybilności elektromagnetycznej, w którym produkt jest przeznaczony do pracy w taki sposób, aby 

umożliwienia jego swobodnego działania.  

 Informacje niezbędne do umożliwienia używania zgodnie z przeznaczeniem, produkt musi być opisane w 

instrukcji dołączonej do urządzenia.  

 

 Zgodność  

 Produktu lub produktów, które są przedmiotem niniejszej Dokumentacji Technicznej są zgodne z powyższymi 

wymaganiami zasadniczymi dyrektywy EMC.  

 

 


