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RoHS2 CONFORMITEITSVERKLARING 

Geachte klant, 
In antwoord op uw verzoek om informatie over de status van SENSOREX' standaard producten met betrekking tot richtlijn 

2011-65-EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde 

gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische uitrusting: 

1. A.  Alle producten vallen in bijlage 1 Categorie 9 en niet hoger zijn dan de waarde van de concentratie van het 

gewicht in bijlage II materialen. Op basis van de informatie die we hebben ontvangen van onze leveranciers, zware 

metalen en zwaar metaalverbindingen lood (Pb), cadmium (Cd), kwik (Hg), zeswaardig chroom (CrVI) en 

vlamvertrager op basis van polybroombifenyl ( PBB) en polybroomdifenylethers (PBDE), niet opzettelijk bij de 

vervaardiging van producten onderworpen dan de aanvaardbare hoeveelheden. 

B.  Bijlage III, Uitgesloten toepassingen Van de beperking in artikel 4 (1) 21; Lood en cadmium in drukinkt voor 

het aanbrengen van email op een bril, zoals borosilicaat en soda lime glazen.   

C.  Bijlage IV Toepassingen vrijgesteld van het in artikel 4 (1) specifiek voor medische hulpmiddelen en meet- 

en controle instrumenten- sensoren, detectoren en elektroden 

1a. Lood en cadmium in ionselectieve elektroden zoals glas pH-elektroden. 

1b. Loodanoden in elektrochemische zuurstofsensoren. 
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3. Deze verklaring van overeenstemming wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van Sensorex Corp. 

4. Deze verklaring heeft betrekking op alle producten die worden aangeboden als Models / Families gebruikt voor de 

analyse van de waterige oplossing, waaronder: 

a. Glas pH elektrode en ORP sensoren; S100, S120, S200, S300, S400, S500, S600, S900, S8000; met codes BNC, 

CD, HF, LC, ORP. SENSOREX gebruikt glas in lood in alle pH-sensoren. 

b. Opgelost zuurstof sensoren; DO1200, DO6400, DO7400 

c. Geleiding (zowel in contact en contactloze) sensoren; CS150, CS615, CS650, CS675, CS676, TCS3020, 971.833. 

d. Amperometrische sensoren die chloor en ionselectieve toepassingen; CLD5XX, FCL5XX 

e. Analysers en zenders gebruikt met de elektroden / sensoren hierboven; CX100, TX100, TX2000, TX3000, 

TCSMA, TCSTX, TCT420. 

f. Diverse accessoires gebruikt als versterkers, uitbreidingen en de bescherming van de grond lus; EA891, EA899, 

EM800, EM801, S653, S676, FC66 / 800/875 (stroomcellen) en Ext kabel (verlengkabels van verschillende 

lengte). 

5. Het doel van de verklaring hiervoor is in overeenstemming met Richtlijn 2011-65-EU van het Europees Parlement 

en de Raad van 8 juni 2011 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische 

en elektronische apparatuur: Artikel 3 (24) en (27); Artikel 4, (3)., (4) (d), (e)  

6.  Alle SENSOREX producten hierboven vermeld voldoen aan Richtlijn 2011-65-EU met betrekking tot bijlage I, 

categorie 9; Bijlage II alle stoffen; Bijlage IV, categorie 1a, 1b. 

7. Ondertekend voor en namens Sensorex Corp.  
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