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Αγαπητέ πελάτη, 
Σε απάντηση στο αίτημά σας για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των τυποποιημένων προϊόντων Sensorex»σε 

σχέση με την οδηγία 2011-65-ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τον 

περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμός: 

1. A.  Όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στο παράρτημα 1 της κατηγορίας 9 και δεν υπερβαίνουν τις τιμές 

συγκέντρωσης κατά βάρος στο παράρτημα ΙΙ υλικά. Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε λάβει από τους 

προμηθευτές μας, τα βαρέα μέταλλα και ενώσεις βαρέων μετάλλων μολύβδου (Pb), κάδμιο (Cd), υδραργύρου (Hg), 

το εξασθενές χρώμιο (CrVI), και επιβραδυντικά φλόγας συστήματα βασίζονται σε πολυβρωμιωμένα διφαινύλια ( 

PBB) και πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE), δεν είναι σκόπιμα χρησιμοποιούνται στην παρασκευή του 

υποκειμένου προϊόντων που υπερβαίνουν τις αποδεκτές ποσότητες. 

B.  Το παράρτημα III Εφαρμογές οι οποίες εξαιρούνται από τον περιορισμό του άρθρου 4 (1) 21; Μόλυβδος και 

κάδμιο σε τυπογραφικές μελάνες για τη σμάλτωση γυαλιά, όπως βοριοπυριτικό και σόδα ασβέστη γυαλιά.   

C.  Το παράρτημα IV Εφαρμογές οι οποίες εξαιρούνται από τον περιορισμό του άρθρου 4 (1) ειδικά για τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα και την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα-αισθητήρες, ανιχνευτές και 

ηλεκτρόδια 

1a. Μόλυβδος και κάδμιο σε εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων, καθώς και στο γυαλί των ηλεκτροδίων ρΗ. 

1b. Μόλυβδος άνοδοι σε ηλεκτροχημικούς αισθητήρες οξυγόνου. 
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3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του Sensorex Corp. 

4. Η δήλωση αυτή καλύπτει όλα τα προϊόντα που προσφέρονται ως μοντέλα / Οικογένειες που χρησιμοποιούνται για 

την ανάλυση υδατικού διαλύματος, συμπεριλαμβανομένων: 

a. Γυαλί ηλεκτρόδια ρΗ & αισθητήρες ORP; S100, S120, S200, S300, S400, S500, S600, S900, S8000; με κώδικες 

BNC, CD, HF, LC, ORP. Sensorex χρησιμοποιεί μολυβδούχο γυαλί σε όλους τους αισθητήρες pH. 

b. Αισθητήρες διαλελυμένου οξυγόνου? DO1200, DO6400, DO7400 

c. Αγωγιμότητα (τόσο επαφής και μη-επαφής) αισθητήρες; CS150, CS615, CS650, CS675, CS676, TCS3020, 

971833. 

d. Αμπερομετρικοί αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για χλώριο και ιόν εκλεκτικό εφαρμογές; CLD5XX, 

FCL5XX 

e. Αναλυτές και πομποί χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα ηλεκτρόδια / αισθητήρες παραπάνω; CX100, 

TX100, TX2000, TX3000, TCSMA, TCSTX, TCT420. 

f. Διάφορα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται ως ενισχυτές, επεκτάσεις και την προστασία του εδάφους βρόχο? 

EA891, EA899, EM800, EM801, S653, S676, FC66 / 800/875 (κύτταρα ροής) και Ext καλώδιο (καλώδια 

προέκτασης των διαφόρων μήκους). 

5. Το αντικείμενο της παραπάνω δήλωσης είναι σύμφωνο με την οδηγία 2011 έως 65-ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων 

επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: το άρθρο 3 (24) και (27); άρθρο 4, (3)., (4) 

(d), (e)  

6.  Όλα τα προϊόντα Sensorex που αναφέρονται παραπάνω είναι σύμφωνα με την οδηγία 2011-65-ΕΕ σε σχέση με το 

παράρτημα Ι, κατηγορία 9? Το παράρτημα II περιλαμβάνει όλες τις ουσίες? Παράρτημα IV, κατηγορίας 1a, 1b. 

7. Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος της Sensorex Corp.  
 
    March 23, 2017   Garden Grove, California     

Υπογραφή:  
Ονομα:  Mack Reed    
Ονομασία: Διευθυντής Ποιότητας 


