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Tisztelt Ügyfelünk!, 
A megkeresés Sensorex állapotára vonatkozó információk "standard termékek tekintetében az Európai Parlament és a 

Tanács 2011. június 8. az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának 

korlátozásáról szóló irányelv 2011-65-EU: 

1. A.  Minden termék melléklet 1 kategória 9 esik, és a II. melléklet anyagok tömeg koncentrációs értéke nem 

haladhatja meg. Hogy mi már a beszállítóinktól kapott információk alapján, nehézfém és nehézfém-vegyület ólom 

(Pb), kadmium (Cd), higany (Hg), hat vegyértékű króm (CrVI) és polibrómozott biphenyls(PBB) és polibrómozott 

difenil-éterek (PBDE), láng rendszerek nem szándékosan foglalkoztatnak elfogadható összeget meghaladó tárgy 

gyártása. 

B.  Melléklet III alkalmazások alól a korlátozás a 4 (1) 21; Ólom és a kadmium a Tamponnyomtató festékek, 

zománcok és korroziógátló üvegek, mint pl. a Bórszilikát és lime szóda üvegek alkalmazására.   

C.  Melléklet IV alkalmazások alól a korlátozás a 4 (1) az adott orvostechnikai eszközök és felügyeleti és 

vezérlő eszközök-érzékelők, detektorok és elektródák 

1a. Ólom és kadmium, beleértve a pH-elektródok üveg ionszelektív elektródokban lévő. 

1b. Anódok ólom elektrokémiai Oxigén érzékelők. 
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3. A megfelelőségi nyilatkozatot kibocsátották Sensorex Corp. kizárólagos felelősségére. 

4. Ez a nyilatkozat lefed minden olyan terméket, kínált vizes oldata, beleértve elemzéshez használt modellek, a 

családok: 

a. Üveg pH-elektródok & ORP érzékelők; S100 S120 S200, S300, S400, S500, S600, S900, S8000; kódok BNC, 

CD-re, HF, LC, ORP. Sensorex használ ólmozott üveg az összes pH érzékelők. 

b. Oldott oxigén érzékelők; DO1200, DO6400, DO7400 

c. Vezetőképesség (kapcsolatfelvétel és nem kapcsolatot) érzékelők; CS150, CS615, CS650, CS675, CS676, 

TCS3020, 971833. 

d. Amperometrikus érzékelők alkalmazásokhoz használt klór és ion szelektív; CLD5XX, FCL5XX 

e. Analizátorok és távadók együtt az elektródák/érzékelők fenti; CX100, TX100, TX2000, TX3000, TCSMA, 

TCSTX, TCT420. 

f. Egyéb tartozékok használt erősítők, a bővítmények és a földhurok védelem; EA891, EA899, EM800, EM801, 

S653, S676, FC66/800/875 (flow-sejtek), és Ext kábel (hosszabbító kábelek különböző hosszúságú). 

5. A fenti nyilatkozat célja, megfelelően 2011-65-EU irányelv az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8. az 

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásáról szóló: A 

3 (24) és (27); cikk 4, (3)., (4) (d), (e)  

6.  Fent felsorolt összes Sensorex termékek megfelelnek 2011-65-EU irányelv tekintetében a melléklet i., kategóriában 

9. II. melléklet összes anyagot; I. melléklet, IV., kategória 1a, 1b. 

7. Aláírt és nevében Sensorex Corp.  
 
    March 23, 2017   Garden Grove, California     

Aláírás:  

Nevet:  Mack Reed    

Kijelölése: Igazgatója minőségbiztosítási 


