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RoHS2 ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 

Dear Customer, 
Atbildot uz jūsu pieprasījumu sniegt informāciju par statusu Sensorex "standarta produktiem attiecībā uz Direktīvu 2011-65-

ES Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija par izmantošanas ierobežošanu dažu bīstamu vielu izmantošanas 

ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtas: 

1. A.  Visi produkti iedalās 1. pielikuma kategorijas 9. un nepārsniedz koncentrācijas vērtības svara pielikumā II 

materiālus. Pamatojoties uz informāciju, ko esam saņēmuši no mūsu piegādātājiem, smago metālu un smago metālu 

savienojumiem svina (Pb), kadmija (Cd), dzīvsudraba (Hg), sešvērtīgā hroma (CrVI), un liesmu slāpētāju sistēmu, 

pamatojoties uz polibrombifenilu ( PBB) un polibromdifenilēterus (PBDE), kas nav ar nodomu nodarbināts 

ražošanā, uz kuriem produktiem, kas pārsniedz pieļaujamās summas. 

B.  III pielikums Lietojumi, kam nepiemēro ierobežojumu 4 pantā (1) 21; Svins un kadmijs drukāšanas tintes 

piemērošanas emalju par stiklu, piemēram, borsilikāta un Natronkaļķi brilles.   

C.  IV pielikums Lietojumi, kam nepiemēro ierobežojumu 4 pantā (1) specifiski medicīnas ierīcēm un 

monitoringa un kontroles instruments- sensori, detektori un elektrodi 

1a. Svins un kadmijs jonu selektīvo elektrodos, tostarp stikla korpuss pH elektrodiem. 

1b. Svina anodi elektroķīmiskajos skābekļa sensoriem. 
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3. Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda Sensorex Corp. 

4. Šī deklarācija attiecas uz visiem produktiem, ko piedāvā kā Modeļi / ģimenēm, ko izmanto, lai analizētu ūdens 

šķīduma, tostarp: 

a. Stikla pH elektrodi & ORP sensori; S100, S120, S200, S300, S400, S500, S600, S900, S8000; ar kodu BNC, CD, 

HF, LC, ORP. Sensorex izmanto svinu stikla visās pH sensoriem. 

b. Izšķīdušā skābekļa sensori; DO1200, DO6400, DO7400 

c. Elektrovadītspēja (abi pakļaušanu kontaktam un nesazināšanos) sensori; CS150, CS615, CS650, CS675, CS676, 

TCS3020, 971833. 

d. Amperometric sensori, ko izmanto, lai hlora un jonu selektīvu pieteikumiem; CLD5XX, FCL5XX 

e. Analyzers un uztvērēji, ko lieto kopā ar elektrodiem / sensoriem iepriekš; CX100, TX100, TX2000, TX3000, 

TCSMA, TCSTX, TCT420. 

f. Dažādi aksesuāri izmanto kā pastiprinātāji, paplašinājumi un zemes cilpas aizsardzība; EA891, EA899, EM800, 

EM801, S653, S676, FC66 / 800/875 (plūsmas šūnas) un Ext kabelis (pagarinātāji dažāda garuma). 

5. No iepriekš deklarācijas priekšmets ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 2011. gada jūnijā 2011-65 ES Padomes 8. 

uz izmantošanas ierobežošanu dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās: 3 

pants (24) un (27); 4 pants, (3)., (4) (d), (e)  

6.  Visi Sensorex iepriekš minētajiem produktiem atbilst Direktīvas 2011-65-ES attiecībā uz I pielikuma 9. kategoriju; 

II visām vielām pielikumu; IV pielikums, 1a, 1b. 

7. Parakstīts vārdā Sensorex Corp.  
 
    March 23, 2017   Garden Grove, California     

Paraksts:  

Nosaukums:  Mack Reed    

Apzīmējums: Direktors kvalitātes 


