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Numele și datele de contact ale companiei responsabile pentru produsul descris în acest dosar tehnic 
sunt după cum urmează: 
 
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 
 
Numele și datele de contact ale Product Manager responsabil de produs (e) descris în acest dosar 
tehnic sunt după cum urmează:  
V.P. of Sales- Mike Ross 
Mike.Ross@sensorex.com 
 
Numele și datele de contact ale persoanei responsabile de reglementare a afacerilor pentru produsul 
descris (e) în acest dosar tehnic sunt după cum urmează:  
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 
Numele și datele de contact ale persoanei responsabile de Asigurare a Calității pentru produsul 
descris (e) în acest dosar tehnic sunt după cum urmează:  
Director of Quality- Mack Reed 
Mack.Reed@sensorex.com 
 

Descriere produs  
 Senzori pentru analiza de mediu apos pentru a determina calitatea apei pentru ecosistem, băut, a 
apelor uzate și de adecvare pentru utilizare industrială, astfel cum sunt enumerate în anexa I a 
acestei Declarații în următoarele categorii:  
 pH, ORP, ISE  
 CONDUCTIVITY  
 Alimentat de la baterie  
 Amperometric și DO  
 

 EMC  

 Directiva de Compatibilitate Electromagnetica așa cum se găsește în anexa II  

 

 Principalele cerințe de protecție sunt prevăzute în anexa III 

 

mailto:Mike.Ross@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
mailto:Mack.Reed@sensorex.com
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Lista de Standarde  
 Sensorex Corporation declară sub responsabilitatea lor exclusivă că lor:  
 Senzori pentru analiza de mediu apos pentru a determina calitatea apei pentru ecosistem, băut, a apelor 
uzate și de adecvare pentru utilizare industrială, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 a acestei Declarații în 
următoarele categorii  
 pH, ORP, ISE  
 CONDUCTIVITY  
 Alimentat de la baterie  
 Amperometric și DO  
 care fac obiectul acestui dosar tehnic în conformitate cu următoarele standardul armonizat:  
 

 EN 61326-1: 2006 Echipamente electrice de măsurare, comandă și de laborator - Cerințe CEM - 
Partea 1: Cerințe generale.  Compatibilitate electromagnetică, radiație electromagnetică.  

 Procedura de evaluare a conformității  

 Sensorex Corporation declară sub responsabilitatea lor exclusivă că lor:  

 Senzori pentru analiza de mediu apos pentru a determina calitatea apei pentru ecosistem, băut, a 
apelor uzate și de adecvare pentru utilizare industrială, au fost fabricate în conformitate cu liniile 
directoare ale ISO9001-2008 folosind documentate de control a procesului, scopuri și obiective 
pentru a oferi aceste produse enumerate în anexa 1 a această Declarație în următoarele categorii:  
 pH, ORP, ISE  
 CONDUCTIVITY  
 Alimentat de la baterie  
 Amperometric și DO  
 care fac obiectul acestui dosar tehnic au fost evaluate pentru conformitate, sub 
responsabilitatea exclusivă a: 

 
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 
 

Ambalaj  

 Produsele enumerate mai sus  au impachetarea primara constând din carton.  Ambalajul secundar 
este format din hârtie. 
  

 Eticheta produsului  

 Poate fi oricare dintre următoarele:  
  

    

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 Materiale folosite:  

 pH, ORP, ISE utiliza următoarea bază de materiale-alamă, nichel, argint, platină, aur, cupru, PVC, 
CPVC, PVDF, silicon, HDPE, LDPE, rășină epoxidică, plumb sticlă gratuit, Dowicil ™, KCl, 
polipropilenă, argint clorură, azotat de potasiu, lipire fără plumb, PPS.  
 Sonde de conductivitate utiliza următoarele alamă de bază materialelor compozite-, nailon, rasina 
epoxidica, tub epoxidice, PVDF, TFE, cupru, PVC, CPVC, 316 din oțel inoxidabil, grafit, PPS, PCTFE 
(KEL-F), silicon, materiale feromagnetice, F4 PCB , plumb de lipire gratuit.  
 Alimentat cu baterii accesorii folosi următoarele materiale de bază - Baterii 3.0VDC, CPVC, PVC, 
PPS, rasina epoxidica, alamă, nichel, F4 PCB, silicon, cauciuc siliconic RTV, 316 din oțel inoxidabil, 
plumb de lipire gratuit, Viton® DuPont elastomer performanță.  
 Amperometric și DO senzori utiliza următoarele materiale de bază - alama, tub epoxidice, rășini 
epoxidice, producător Delrin ™ DuPont, CPVC, PPO, lipire fără plumb, poliolefine, PVC, Viton® 
DuPont Performance elastomeri, EPDM, argint, aur, zinc, nailon mesh, nailon, Fluopore, Buna-N, 
foaie de diamant șlefuire, vinil, silicon, PTFE, HDPE, borat de sodiu, acid clorhidric, clorură de sodiu,. 
  

 Lista de componente:  

 pH, ORP, ISE utiliza următoarele componente - de CDT și / sau termistor, conectorii DIN / BNC / 
TNR, urechile cu șurub de ghidare, cabluri (RG174 la 4 dirijor), capacul de sus (nailon & Ryton), 
O-ring, sticla, capac.  
 
 Sonde de conductivitate utiliza următoarele componente - DIN conector de sex masculin, PCB 
electronic, prin cablu 2, 4 și 6 conductor cu scut și de scurgere, sârmă alb, verde, roșu, negru;  
O-ring.  

 Alimentat cu baterii accesorii utiliza următoarele componente - coaxial cablu, PCB electronic, PCB 
Assy w / dublu baterie-3.0VDC, conector DIN, O-ring, modul de locuințe electric, locuințe capac de 
sus.  
 Amperometric și de a face senzori folosiți următoarele componente - corp, capac de fund, cablu 4 
conductoare, termorezistent, RTD, inele, sticla, capac. 
  

 Principii de funcționare și de scopul propus:  

 Aceste componente sunt utilizate împreună cu controlul analitic și instrumentar care 
furnizează semnalul de comandă de intrare (curent, frecvență și / sau tensiune) pentru a 
măsura pH, reducerea oxidare potențial (ORP), oxigen dizolvat (DO), clor și conductivitatea 
apei.  

 
 Un sistem de masurare pH-ul este format din:  

1.  Un electrod de pH: un electrod a cărui tensiune de ieșire se schimbă ca pH-ul 
(concentrația ionilor de hidrogen) modificări.  

2.  Un electrod de referinta: un electrod a cărui tensiune de ieșire rămâne constantă.  

3.  Un pH-metru: un metru milivolți cu un circuit special de intrare de înaltă impedanță și 
circuite pentru a schimba milivolți a electrodului în citiri unități de pH.  

4.  Opțional, un compensator automat al temperaturii: un dispozitiv care măsoară 
temperatura, astfel încât contorul poate corecta pentru efectele schimbărilor de temperatură.  
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ORP este o abreviere pentru Potential de Oxidare Reducere, de asemenea, cunoscut sub numele de 
REDOX, și este o măsură utilă pentru monitorizarea și controlul reacțiilor chimice.  

  Oxidarea: adăugarea de oxigen / reducere de electroni  

  Reducere: Reducere de oxigen / adăugarea de electroni  

 Caracteristici ale ORP:  

  Măsurare nespecifică din total activitate  

  ieșire mV permite controlul automatizat de reacții chimice  

 ISE  

 Tipuri disponibile Ion selectivi electrozi: fluorură (F), clor (Cl), de amoniu (NH4 +), Postassium (K +) și nitrat 
(NO3).  Toate sunt disponibile ca unități 12mm stil de laborator sau poate fi folosit on-line pentru instalații 
simple, cu utilizarea de FC75P noastre sau glande montare FC50P.  Acestea sunt electrozii de combinație 
așa este construit de referință intern.  Construit în organismele de plastic de folosință îndelungată și disponibil 
pe hard modele deconectare rapidă cu fir sau cu.  

 Conductivitatea este o măsură a capacității unei soluții a conduce un curent electric.  Un instrument 
măsoară conductivitate prin introducerea a două plăci (electrozi) de material conductiv, cu zonă cunoscută și 
distanța între ele într-o probă.  Apoi, un potențial se aplică tensiunea și curentul rezultat este măsurat.  
Constantele celulare delimitarea spațiului dintre electrozi.  Constant Cell k este direct proporțională cu distanța 
care separă cele două plăci conductoare și invers proporțională cu suprafața lor.  K = L / a, în cazul în care o 
(zonă) = A x B. de bază celula de conductivitate cu doi pini este tot ceea ce am discutat la acest punct.  Există 
tehnologie cu patru pini care încearcă să controleze mai bine domeniul din jurul senzorului de conductivitate a 
îmbunătăți stabilitatea.  Acestea sunt cunoscute sub numele de celule contactarea conductivitate de tip.  

 Un alt tip de tehnologie este celula non-contact (Toroidal), care foloseste un camp magnetic de sens 
conductivitate.  O bobină transmiterea generează un câmp magnetic alternativ care induce o tensiune 
electrică într-un lichid.  Ionii prezenți în lichidul permite un flux de curent care crește odată cu creșterea 
concentrației de ioni.  Concentrația ionic este apoi proporțională cu conductivitatea.  Curentul în lichid 
generează un câmp magnetic alternativ în bobina receptoare.  

 DO Sonde  

 Există două tehnici fundamentale pentru măsurarea face- galvanic și polarografică.  Ambele sonde utilizeze 
un sistem de electrozi unde OD reacționează cu catod pentru a produce un curent.  Sistemul se numește 
galvanice dacă un potențial extern nu este necesară și materialele de electrod sunt selectate astfel încât 
diferența de potențial este -0.5 volți sau mai mare între catod și anod.  Dacă se aplică o tensiune externă, 
sistemul se numește polarografică.  Senzori Galvanic constau din doi electrozi: un anod și catod, care sunt 
atât scufundate în electrolit (în interiorul corpului senzorului).  O membrană permeabilă oxigen separă anod și 
catod din apa care trebuie măsurat.  Oxigenul difuzează prin membrana.  Acesta interacționează cu 
componentele interne sonda pentru a produce un curent electric (mai multe detalii este prezentat mai jos 
senzor graficul DO).  Presiune mai mare permite mai mult oxigen pentru a difuza prin membrana si mai 
curentului să fie produse.  Debitul real de la senzor este în milivolți.  Acest lucru se realizează prin trecerea 
curentului printr-o termistor (rezistență care se schimbă de ieșire de temperatură). Termistorului corectează 
erorile de permeabilitate a membranei ca urmare a schimbărilor de temperatură.  Cu alte cuvinte, creșterea 
permeabilității la temperatură mai mare permite mai mult oxigen să difuzeze în senzor, chiar dacă presiunea 
oxigenului nu sa schimbat.  Acest lucru ar da în mod fals ridicat DO dacă termistorul nu au fost utilizate.  

 Materiale de marketing  

 Vă rugăm să consultați www.sensorex.com pentru toate detalii despre produs și informații complete cu privire 

la produsele oferite.  Selectați Sprijin în antet și apoi Caietul de sarcini.  Specificațiile pot fi copiate și 

convertite folosind Google translator sau alt software.  Contactați asistența tehnică Sensorex dacă nu găsești 
ceea ce y ou nevoie.  714-895-4344 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=http://www.sensorex.com
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Fotografii 
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body, Platinum, gold 
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 ORP: Plastic or glass 

body, Platinum, gold 

or silver Tip or band. 
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CS150/CS200 
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Sanitary 
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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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Alimentat de la baterie 
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http://www.sensorex.com/assets/images/pic/EM800.jpg
http://www.sensorex.com/assets/images/pic/12mmDOBig.jpg
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ANEXA I  

 Sensorex Corporation Lista de produse  

 
 

Amperometric și 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 

Alimentat de la baterie 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 

CONTACTAREA 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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ANEXA II  

 CERINȚE ESENȚIALE  

 

 (În textul următor produsul cuvânt înseamnă, de asemenea, componente, echipamente, aparate, 

asamblare și mașină)  

 

 1 Cerințe de protecție  
 Produsele trebuie să fie proiectate și fabricate, având în vedere stadiul actual al tehnicii, ca să se asigure că:  

 (A) perturbația electromagnetică generată nu depășește nivelul de mai sus care echipamentele radio și de 

telecomunicații sau alte echipamente nu poate funcționa așa cum este prevăzut;  
 (B) are un nivel de imunitate la perturbații electromagnetice care să fie așteptat în conformitate cu destinația 

sa, care îi permite să funcționeze fără degradarea inacceptabilă a utilizării prevăzute. 
  

 2 Cerințe specifice pentru instalațiile fixe  
 Instalarea și utilizarea de componente:  

 O instalație fixă se instalează aplicarea bunelor practici de inginerie și cu respectarea informațiilor cu privire la  
 destinat utilizării de componentele sale, cu scopul de a îndeplini cerințele de protecție menționate mai sus la 

punctul 1 Aceste bune practici de inginerie sunt documentate și documentația va fi deținută de persoana 

(persoanele) responsabilă la dispoziția autorităților naționale relevante pentru scopuri de inspecție pentru atâta 

timp cât instalația fixă este în funcțiune.  
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ANEXA III Directiva EMC  

 Lista exemplificativă a principalelor cerințe de protecție  
 Perturbația electromagnetică maximă generată de produsul trebuie să fie astfel încât să nu împiedice utilizarea, 

în special, următoarele instrumente:  

 (A) receptoare de radio și de televiziune pe piața internă  
 (B) echipamente industriale de producție  
 (C) echipamente radio mobile  
 (D) echipamente radio mobile și echipamente de radiotelefoane comerciale  
 (E) aparate medicale și științifice  

 (F) echipamente de tehnologie a informației  
 (G) aparate de uz casnic și echipamente electronice de uz casnic  
 (H) aeronautice și aparate de radio marine  
 (I) echipamente electronice educaționale  

 (j) rețele și aparatură de telecomunicații  
 (k) de radio și televiziune emițătoare de difuzare  

 (l) lumini și lămpi fluorescente.  
 Produse si mai ales aparatul menționate la litera (a) la (l) de mai sus, ar trebui să fie construite în așa fel încât 

acestea să aibă un nivel adecvat de imunitate electromagnetică în mediul uzual de compatibilitate 

electromagnetică în cazul în care produsul este destinat să lucreze în așa fel încât să permite funcționarea sa 

nestingherit.  

 Informațiile necesare pentru a permite utilizarea în conformitate cu scopul propus al produsului trebuie să fie 

cuprinse în instrucțiunile care însoțesc produsul.  

 

 Conformitatea  

 Produsul sau produsele care fac obiectul acestui dosar tehnic conforme cu peste cerințele esențiale ale 

Directivei EMC. 

 

 


