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RoHS2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

Kære kunde, 
Som svar på Deres anmodning om oplysninger vedrørende status for Sensorex' standardprodukter med hensyn til direktiv 

2011-65-EU Europa-Parlamentets og Rådets af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i 

elektrisk og elektronisk udstyr: 

1. A.  Alle produkter falder i bilag 1 Kategori 9 og ikke overskrider de koncentrationsværdier i vægtprocent i bilag II 

materialer. Baseret på de oplysninger, som vi har modtaget fra vores leverandører, tungmetaller og 

tungmetalforbindelser af bly (Pb), cadmium (Cd), kviksølv (Hg), hexavalent chrom (CrVI) og flammehæmmende 

systemer baseret på polybromerede biphenyler ( PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE), der ikke forsætligt 

anvendes til fremstilling af emner, som overstiger en acceptable mængder. 

B.  Bilag III Anvendelser undtaget fra begrænsningen i artikel 4 (1) 21; Bly og cadmium i printerblæk til 

påføring af emaljetryk på glas, såsom borsilikatglas og natronkalkglas.   

C.  Bilag IV Anvendelser undtaget fra begrænsningen i artikel 4 (1) specifikke medicinske anordninger og 

overvågning og kontrol Instrumenter- sensorer, detektorer og elektroder 

1a. Bly og cadmium i ionselektive elektroder, herunder pH-elektroder. 

1b. Bly anoder i elektrokemiske oxygensensorer. 

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

3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes på eneansvar Sensorex Corp. 

4. Denne erklæring dækker alle produkter, der tilbydes som Modeller / familier, der anvendes til analyse af vandig 

opløsning indbefattende: 

a. Glas pH-elektroder og ORP sensorer; S100, S120, S200, S300, S400, S500, S600, S900, S8000; med koder BNC, 

CD, HF, LC, ORP. Sensorex bruger blyholdig glas i alle pH-sensorer. 

b. Opløst oxygen sensorer; DO1200, DO6400, DO7400 

c. Ledningsevne (både kontakt- og ikke-kontakt) sensorer; CS150, CS615, CS650, CS675, CS676, TCS3020, 

971833. 

d. Amperometriske sensorer, der anvendes til chlor- og ionselektive applikationer; CLD5XX, FCL5XX 

e. Analysatorer og sendere anvendes i forbindelse med elektroderne / sensorer ovenfor; CX100, TX100, TX2000, 

TX3000, TCSMA, TCSTX, TCT420. 

f. Diverse tilbehør, der anvendes som forstærkere, udvidelser og jordsløjfetestning beskyttelse; EA891, EA899, 

EM800, EM801, S653, S676, FC66 / 800/875 (flow-celler) og Ext kabel (forlængerledninger af forskellig 

længde). 

5. Formålet med ovennævnte erklæring er i overensstemmelse med direktiv 2011-65-EU Europa-Parlamentets og 

Rådets af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr: 

Artikel 3 (24) og (27); Artikel 4, (3)., (4) (d), (e)  

6. Alle Sensorex ovennævnte produkter er i overensstemmelse med direktiv 2011-65-EU med hensyn til bilag I, 

kategori 9; Bilag II alle stoffer; Bilag IV, kategori 1a, 1b. 

7. Underskrevet for og på vegne af Sensorex Corp.  
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