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RoHS2 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Vážený zákazníku, 
V reakci na vaši žádost o informace týkající se stavu standardních produktů Sensorex‘s ohledem na směrnici 2011 - 65-EU 

Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a 

elektronických zařízení: 

1. A.  Všechny produkty spadají do přílohy 1. kategorie 9 a nepřesahují hodnoty hmotnostní koncentrace v příloze 

materiály II. Na základě informací, které jsme obdrželi od našich dodavatelů, těžkých kovů a těžkých kovů 

sloučenin olova (Pb), kadmium (Cd), rtuť (Hg), šestimocný chrom (CrVI) a hoření systémy retardérů na základě 

polybromované bifenyly (založeno PBB) a polybromovaný difenylether (PBDE), nejsou záměrně použity při 

výrobě, na něž produktů přesahující přijatelná množství. 

B.  Příloha III Použití vyňatá z omezení uvedeného v článku 4 (1) 21; Olovo a kadmium v tiskových barvách pro 

smaltování skla, jako jsou například borosilikátových a natronové vápno brýlí.   

C.  Příloha IV Použití vyňatá z omezení uvedeného v článku 4 (1) specifické pro zdravotnické prostředky a 

monitorovací a kontrolní přístroje- senzory, detektory a elektrody 

1a. Olovo a kadmium v iontových selektivních elektrodách včetně skla pH elektrod. 

1b. Olověné anody v elektrochemických kyslíkových. 

2. Sensorex Corp. 11751 Markon Drive Garden Grove, CA 92841 714-895-4344 

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost Sensorex Corp. 

4. Toto prohlášení se vztahuje na všechny produkty nabízené jako modely / rodiny používaných pro analýzu vodném 

roztoku, včetně: 

a. Skleněné pH elektrody a ORP; S100, S120, S200, S300, S400, S500, S600, S900, S8000; s kódy BNC, CD, HF, 

LC, ORP. Sensorex používá olovnatý skla ve všech senzorů pH. 

b. Rozpuštěného kyslíku čidla; DO1200, DO6400, DO7400 

c. Vodivost (jak kontaktování i bezkontaktní) čidla; CS150, CS615, CS650, CS675, CS676, TCS3020, 971.833. 

d. Amperometrické senzory použité pro chloru a iontově selektivní aplikace; CLD5XX, FCL5XX 

e. Analyzátory a vysílače použité ve spojení s elektrodami / čidly výše; CX100, TX100, TX2000, TX3000, 

TCSMA, TCSTX, TCT420. 

f. Různé příslušenství používané jako zesilovače, rozšíření a ochrana zemní smyčky; EA891, EA899, EM800, 

EM801, S653, S676, FC66 / 800/875 (průtokové buňky) a Ext kabel (prodlužovací kabely různé délky). 

5. Předmětem prohlášení výše uvedené je v souladu se směrnicí 2011 - 65-EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 

8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních: 

Článek 3 (24) a (27); Článek 4, (3)., (4) (d), (e)  

6.   

7. Všechny produkty Sensorex uvedené výše v souladu se směrnicí 2011-65-EU ve vztahu k příloze I kategorii 9; 

Příloha II všechny látky; Příloha IV, kategorie 1a, 1b. 

8. Podepsáno za a jménem Sensorex Corp.  
 
    March 23, 2017   Garden Grove, California     
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