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O nome e detalhes de contato da empresa responsável pelo produto descrito neste ficha técnica são 
os seguintes: 
 
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 
 
O nome e detalhes de contato do gerente de produto encarregado do produto (s) descrito neste ficha 
técnica são os seguintes:  
V.P. of Sales- Mike Ross 
Mike.Ross@sensorex.com 
 
O nome e detalhes de contato da pessoa encarregada de Assuntos Regulatórios para o produto (s) 
descrito neste ficha técnica são os seguintes:  
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 
O nome e detalhes de contato da pessoa responsável pela Garantia da Qualidade para o produto (s) 
descrito neste ficha técnica são os seguintes:  
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 

Descrição do produto  
 Sensores para a análise dos meios aquosos para determinar a qualidade da água para o 
ecossistema, beber, águas residuais e adequação para uso industrial, conforme previsto no anexo I 
da presente Declaração sob as seguintes categorias:  
 pH, ORP, ISE  
 CONDUCTIVITY  
 Alimentado por bateria  
 AMPEROMÉTRICO e fazer  
 

 EMC  

 Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética conforme consta do Anexo II  

 

 Os requisitos de protecção principais são estabelecidos no anexo III  

 

mailto:Mike.Ross@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
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Lista de Normas  
 Sensorex CORPORATION declara sob sua inteira responsabilidade que o seu:  
 Sensores para a análise dos meios aquosos para determinar a qualidade da água para o ecossistema, 
beber, águas residuais e adequação para uso industrial, conforme listado no Anexo 1 da presente Declaração 
sob as seguintes categorias  
 pH, ORP, ISE  
 CONDUCTIVITY  
 Alimentado por bateria  
 AMPEROMÉTRICO e fazer  
 que são objecto deste processo técnico cumprir as seguintes normas harmonizadas:  
 

 EN 61326-1: 2006 Equipamentos elétricos para medição, controle e uso em laboratório - Requisitos 
EMC - Parte 1: Requisitos gerais.  Compatibilidade eletromagnética, radiação eletromagnética.  

 Procedimento de Avaliação da Conformidade  

 Sensorex CORPORATION declara sob sua inteira responsabilidade que o seu:  

 Sensores para a análise dos meios aquosos para determinar a qualidade da água para o 
ecossistema, beber, águas residuais e adequação para uso industrial, foram fabricados sob 
orientações do ISO9001-2008 usando documentados processos de controles, metas e objetivos para 
fornecer os produtos enumerados no anexo 1 do presente Declaração sob as seguintes categorias:  
 pH, ORP, ISE  
 CONDUCTIVITY  
 Alimentado por bateria  
 AMPEROMÉTRICO e fazer  
 que são objecto do presente processo técnico foram avaliado para conformidade sob a 
responsabilidade exclusiva de:  

 
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 
 

Embalagem  

 Os produtos listados acima  tem origem consistindo de papelão.  A embalagem secundária é 
constituída por papel.  

 Etiqueta do produto  

 Pode ser qualquer um dos seguintes: 
  

    

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 de Materiais utilizados:  

 pH, ORP, ISE use o seguinte básico materiais de bronze, níquel, prata, platina, ouro, cobre, PVC, 
CPVC, PVDF, silicone, PEAD, PEBD, resina epóxi, vidro sem chumbo, Dowicil ™, KCl, polipropileno, 
prata cloreto, nitrato de potássio, solda sem chumbo, PPS.  
 Sondas de condutividade utilizar os seguintes bronze básica materiais-, nylon, resina epóxi, tubo de 
epóxi, PVDF, TFE, cobre, PVC, CPVC, 316 aço inoxidável, grafite, PPS, PCTFE (KEL-F), de silicone, 
materiais ferromagnéticos, F4 PCB , chumbo solda livre.  
 Alimentado por bateria acessórios utilizar os seguintes materiais básicos - Baterias 3.0VDC, CPVC, 
PVC, PPS, resina epóxi, latão, níquel, F4 PCB, silicone silastic RTV, 316 aço inoxidável, chumbo 
solda livre, Viton® DuPont Performance elastômeros.  
 Amperométrico e DO sensores utilizam os seguintes materiais básicos - latão, tubo de epóxi, resina 
epóxi, fabricante Delrin ™ DuPont, CPVC, PPO, solda sem chumbo, de poliolefinas, PVC, Viton 
DuPont Performance elastômeros, EPDM, prata, ouro, zinco, nylon malha de nylon, Fluopore, 
Buna-N, folha de lixa de diamante, de vinilo, silicone, PTFE, HDPE, borato de sódio, ácido clorídrico, 
cloreto de sódio,. 
  

 Lista de componentes:  

 pH, ORP, ISE utilizar os seguintes componentes - RTD e / ou termistor, conectores DIN / BNC / 
TNR, bornes, cabos (RG174 para 4 condutores), tampa superior (nylon & Ryton), O-ring, garrafa, 
cap.  
 
 Sondas de condutividade utilizar os seguintes componentes - DIN conector macho, PCB eletrônico, 
cabo 2, 4 e 6 condutores com blindagem e drenagem, arame branco, verde, vermelho, preto;  

O-ring.  
 Alimentado por bateria acessórios usar os seguintes componentes - cabo coaxial, PCB eletrônica, 
PCB Assy w / dual bateria de 3.0VDC, conector DIN, O-ring, habitação módulo elétrico, top habitação 
cap.  

 Amperométrico e NÃO sensores utilizam os seguintes componentes - corpo, tampa inferior, cabo de 
4 condutores, termistor, IDT, o-rings, garrafa, boné.  
 

 Princípios de funcionamento eo objectivo pretendido:  

 Estes componentes são usados com o controlo analítico e instrumentação processo que 
fornece o sinal de accionamento de entrada (corrente, frequência e / ou voltagem) para medir 
o pH, o potencial de oxidação-redução (ORP), o oxigénio dissolvido (OD), de cloro e 
condutividade da água.  

 
 Um sistema de medição de pH é constituída por:  

1.  Um eletrodo de pH: um eletrodo cuja tensão de saída muda conforme o pH 
(concentração de íons de hidrogênio) muda.  

2.  Um eletrodo de referência: um eletrodo cuja tensão de saída permanece constante.  

3.  Um medidor de pH: medidor de milivolts com um circuito de entrada de alta 
impedância e de circuitos especial para alterar a milivolts de eléctrodos em leituras de unidade 
de pH.  

4.  Opcionalmente, um compensador automático de temperatura: um dispositivo sensível 
à temperatura, para que o medidor pode corrigir os efeitos das mudanças de temperatura.  
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ORP é uma abreviação de potencial de redução de oxidação, também conhecido como redox, e é 
uma medida útil para monitorar e controlar as reações químicas.  

  Oxidação: adição de oxigênio / redução de elétrons  

  Redução: redução do oxigênio / adição de elétrons  

 Características: de ORP  

  Medição não-específica da actividade total  

  saída mV permite controle automatizado de reações químicas  

 ISE  

 Ion Selective Eletrodo tipos disponíveis: flúor (F), cloreto (Cl), amônio (NH4 +), Postassium (K +) e nitrato 
(NO3-).  Todos estão disponíveis como unidades de 12 milímetros estilo laboratório ou pode ser usado 
on-line para as instalações simples, com uso de nosso FC75P ou FC50P glândulas de montagem.  Trata-se 
de eletrodos combinados de modo a referência é construída internamente.  Construída em corpos de plástico 
durável e design de desconexão disponíveis com fio ou com rápidas.  

 A condutividade é uma medida da capacidade de uma solução para conduzir uma corrente eléctrica.  Um 
instrumento mede a condutividade colocando duas placas (eléctrodos) de material condutor com uma área 
conhecida e distância de uma amostra.  Em seguida, um potencial de tensão é aplicada e a corrente 
resultante é medido.  Constantes de célula definir o volume entre os eletrodos.  Célula constante k é 
directamente proporcional à distância que separa as duas placas condutoras e inversamente proporcional à 
sua superfície.  K = L / a, onde a (área) = A x B. A célula básica condutividade de dois pinos é tudo o que 
temos discutido até este ponto.  Não é a tecnologia de quatro pinos que tenta controlar melhor o campo em 
torno do sensor de condutividade para melhorar a estabilidade.  Estes são conhecidos como entrar em 
contato com células de condutividade tipo.  

 Outro tipo de tecnologia, é a de células não-contacto (Toroidal), que utiliza um campo magnético, para 
detectar a condutividade.  Uma bobina de transmissão gera um campo magnético alternado que induz uma 
tensão eléctrica de um líquido.  Os iões presentes no líquido de permitir um fluxo de corrente que aumenta 
com o aumento da concentração de iões.  A concentração iónica é então proporcional à condutividade.  A 
corrente no líquido gera um campo magnético alternado na bobina receptora. 

  

 DO Sondas  

 Existem duas técnicas fundamentais para medir DO- galvânica e polarográfico.  Ambas as sondas de 
utilizar um sistema de eléctrodos, onde o DO reage com o cátodo para a produção de uma corrente.  O 
sistema é chamado galvânica se um potencial externa não é necessária e os materiais de eléctrodo são 
seleccionados de modo que a diferença de potencial é -0,5 volts ou superior entre o cátodo eo ânodo.  Se 
uma tensão externa é aplicada, o sistema é chamado de polarográfica.  Sensores galvânica DO consistem 
em dois eléctrodos: um ânodo e cátodo, ambos imersos num electrólito (no interior do corpo do sensor).  
Uma membrana permeável a oxigénio separa o ânodo e cátodo da água a ser medido.  O oxigénio 
difunde-se através da membrana.  Ele interage com os internos da sonda para produzir uma corrente elétrica 
(mais detalhe é mostrado abaixo do gráfico do sensor DO).  Uma pressão mais elevada permite que mais 
oxigénio se difunda através da membrana e, mais corrente a ser produzido.  A saída real do sensor está em 
milivolts.  Isto é conseguido pela passagem da corrente através de um termistor (um resistor que muda com 
a temperatura de saída). Termistor corrige erros de permeabilidade de membrana, devido à mudança de 
temperatura.  Em outras palavras, aumentar a permeabilidade à temperatura mais elevada permite que mais 
oxigénio se difunda para o sensor, embora a pressão de oxigénio não mudou.  Isso daria falsamente alto 
fazer se o termistor não foram utilizados. 
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 Material de marketing  

 Por favor, veja www.sensorex.com para todos os detalhes do produto e informações completas sobre os 

produtos oferecidos.  Selecione Suporte no cabeçalho e, em seguida, Especificações.  As especificações 

podem ser copiados e traduzidos usando o Google Tradutor ou outro software.  Contate o suporte técnico 

Sensorex se você não encontrar o que y ou necessidade.  714-895-4344  

 
 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt-BR&u=http://www.sensorex.com
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Fotografias 
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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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Alimentado por bateria 
 

 
 
 
 
AMPEROMÉTRICO e fazer 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ANEXO I  

 Sensorex Corporação Lista de Produtos  

 
 

AMPEROMÉTRICO e 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 

Alimentado por bateria 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 

CONTACTING 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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ANEXO II  

 REQUISITOS ESSENCIAIS  

 

 (No texto a seguir o produto palavra também significa componente, equipamentos, aparelhos, e 

montagem da máquina)  

 

 1. requisitos de proteção  
 Os produtos devem ser concebidos e fabricados, tendo em conta o estado da arte, a fim de garantir que:  

 (A) A perturbação electromagnética gerada não exceda o nível acima do qual rádio e de telecomunicações ou 

outro equipamento não pode funcionar como pretendido;  
 (B) Ele tem um nível de imunidade à perturbação electromagnética é de esperar na sua utilização prevista e 

permite-lhe funcionar sem degradação inaceitável do seu uso pretendido. 
  

 2. Requisitos específicos para instalações fixas  
 A instalação eo uso a que se destina de componentes:  

 Uma instalação fixa será instalada segundo as boas práticas de engenharia e no respeito da informação sobre a  
 destina-se a utilização de seus componentes, com vista ao cumprimento dos requisitos de protecção referidos 

no parágrafo 1 acima Estas boas práticas de engenharia deve ser documentado e da documentação deverá ser 

realizada pela pessoa (s) responsável à disposição das autoridades nacionais competentes para para efeitos de 

inspecção, desde que a instalação fixa estiver em funcionamento.  
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ANEXO III Directiva EMC  

 Lista exemplificativa dos principais requisitos de protecção  
 A perturbação eletromagnética máxima gerada pelo produto deve ser de modo a não impedir o uso de, em 

particular, o seguinte dispositivo:  

 (A) de rádio e TV receptores domésticos  
 (B) Equipamentos industriais  
 (C) equipamento de rádio móvel  
 (D) de rádio móvel e equipamentos de radiotelefonia comercial  
 (E) Aparelhos médicos e científicos  

 (F) equipamentos de tecnologia da informação  
 (G) aparelhos domésticos e equipamentos electrónicos domésticos  
 (H) aeronáutica e aparelhos de rádio marinho  
 (I) equipamentos eletrônicos educacional  

 (j) Redes e aparelhos de telecomunicações  
 (k) de rádio e televisão transmissores de radiodifusão  

 (l) Iluminação e lâmpadas fluorescentes.  
 Produtos e, principalmente, o aparelho que se refere o (a) a (l) acima, deve ser construído de tal forma que eles 

têm um nível adequado de imunidade electromagnética no ambiente de compatibilidade eletromagnética de 

costume, onde o produto se destina a trabalhar de forma a permitir a sua actividade sem restrições.  

 As informações necessárias para permitir a utilização de acordo com a finalidade do produto devem constar as 

instruções que acompanham o produto.  

 

 Conformidade  

 O produto ou produtos que são objecto do presente Ficha Técnica em conformidade com os requisitos 

essenciais da directiva EMC acima. 

 

 


