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RoHS2 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

Уважаеми клиенти, 
В отговор на искането си за информация относно състоянието на стандартни продукти SENSOREX "по отношение 

на Директива 2011-65-ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението на 

употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване: 

1. A.  Всички продукти попадат в Приложение 1 Категория 9 и не надвишават стойностите на концентрациите 

от теглото в приложение II материали. Въз основа на информацията, която сме получили от нашите 

доставчици, тежки метали и метални съединения на олово (Pb), кадмий (Cd), живак (Hg), шествалентен хром 

(CrVI) тежки и забавящи горенето системи базирани на полибромирани бифенили ( РВВ) и полибромирани 

дифенилетери (PBDE), не са умишлено, използвани в производството на продукти, подлежащи 

надвишаващи приемливи количества. 

B.  Приложение III Приложения, освободена от ограничението в член 4 (1) 21; Олово и кадмий в 

печатарските мастила за нанасяне на емайлови на очила, като боросиликатно и натриево-калциево очила.   

C.  Приложение IV Приложения, освободена от ограничението в член 4 (1) специфични за 

медицинските изделия и за мониторинг и контрол на instruments- датчици, детектори и електроди 

1a. Олово и кадмий в йон селективни електроди, включително стъкло за рН електроди. 

1b. Водещите аноди в електрохимичните кислородни сензори. 
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3. Настоящата декларация за съответствие е издадена на пълната отговорност на Sensorex Corp. 

4. Тази декларация обхваща всички продукти, предлагани като модели / Семейства се използват за анализ на 

воден разтвор в това число: 

a. Стъкло рН електроди и ORP сензори; S100, S120, S200, S300, S400, S500, S600, S900, S8000; с кодове 

BNC, CD, HF, LC, ORP. SENSOREX използва оловно стъкло във всички рН сензори. 

b. Разтворен кислород; DO1200, DO6400, DO7400 

c. Проводимост (контакт, така и не-контакт) сензори; CS150, CS615, CS650, CS675, CS676, TCS3020, 

971833. 

d. Амперометрични датчика за хлорни йонни и селективни приложения; CLD5XX, FCL5XX 

e. Анализатори и предаватели, използвани във връзка с електроди / сензорите по-горе; СХ100, TX100, 

TX2000, TX3000, TCSMA, TCSTX, TCT420. 

f. Различни аксесоари, използвани като усилватели, разширения и защита на земята линия; EA891, EA899, 

EM800, EM801, S653, S676, FC66 / 800/875 (поток клетки) и Ext кабел (удължителен кабел на различни 

дължина). 

5. Предметът на декларацията по-горе е в съответствие с Директива 2011-65-ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в 

електрическото и електронното оборудване: член 3 (24) и (27); член 4, (3)., (4) (d), (e)  

6.  Всички продукти SENSOREX изброени по-горе са съобразени с Директива 2011-65-ЕС във връзка с 

приложение I, категория 9; Приложение II на всички вещества; Приложение IV, категория 1a, 1b. 

7. Подписано за и от името на Sensorex Corp.  
 
    March 23, 2017   Garden Grove, California     

Подпис:  
Име:  Mack Reed    
Обозначаване:  Директор на качеството 


