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RoHS2 VASTAVUSDEKLARATSIOON 

Hea klient, 
Vastuseks teie taotlust teabe staatuse Sensorex "standard toodete suhtes direktiivi 2011-65-ELi Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 8. juuni 2011. aasta piiramise kohta teatud ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes seadmed: 

1. A.  All products fall into Annex 1 Category 9 and do not exceed the concentration values by weight in Annex II 

materials.  Based on the information that we’ve received from our Suppliers, heavy metals and heavy metal 

compounds of lead (Pb), cadmium (Cd), mercury (Hg), hexavalent chromium (CrVI), and flame retardant systems 

based on polybrominated biphenyls(PBB) and polybrominated diphenyl ethers (PBDE), are not intentionally 

employed in the manufacture of subject products exceeding the acceptable amounts. 

B.  Lisa III vabastatud kasutusviiside piirangust artikli 4 (1) 21; Plii ja kaadmium trükivärvides emailide 

kandmiseks prillid, nagu boorsilikaatklaas ja naatronlubi prille.   

C.  Lisa IV vabastatud kasutusviiside piirangust artikli 4 (1) spetsiifiline meditsiiniseadmeid ja seireks ja 

kontrollimiseks vahenditega-andurid, detektorid ja elektroodid 

1a. Plii ja kaadmium ioonselektiivsetes elektroodid sealhulgas pH-elektroodide klaas. 

1b. Pliianoodid elektrokeemilise hapnikuandurite. 

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

3. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud ainupädevuses Sensorex Corp. 

4. See deklaratsioon hõlmab kõiki tooteid pakutakse mudelid / Families analüüsiks kasutatud vesilahus, sealhulgas: 

a. Klaas pH elektroodid & ORP andurid; S100, S120, S200, S300, S400, S500, S600, S900, S8000; koodidega 

BNC, CD, HF, LC, ORP. Sensorex kasutab tinaklaasi kõikides pH andurid. 

b. Lahustunud hapnik andurid; DO1200, DO6400, DO7400 

c. Juhtivusmõõtjad (mõlemad kontakt- ja mitte-kontakteerumist) andurid; CS150, CS615, CS650, CS675, CS676, 

TCS3020, 971833. 

d. Amperometric kasutatud andurite kloori ja ioonselektiivsetes rakendusi; CLD5XX, FCL5XX 

e. Analyzers ja saatjad kasutada koos elektroodide / andurid ülalpool; CX100, TX100, TX2000, TX3000, TCSMA, 

TCSTX, TCT420. 

f. Muu tarvikud kasutada võimendid, laiendused ja maandusahela kaitse; EA891, EA899, EM800, EM801, S653, 

S676, FC66 / 800/875 (voolu rakud) ja Ext kaabel (pikenduskaablid erinevate pikkus). 

5. Objekti deklaratsiooni eespool on kooskõlas direktiivi 2011-65-ELi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. 

aasta piiramise kohta teatud ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes: artikli 3 (24) ja (27); Artikkel 4, (3)., 

(4) (d), (e)  

6.  Kõik Sensorex tooteid eespool loetletud vastama direktiivi 2011-65-ELi suhtes I lisa kategooria 9; II lisa kõik ained; 

IV lisa, kategooria 1a, 1b. 

7. Allkirjastatud ja nimel Sensorex Corp. 
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