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RoHS2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Drogi Kliencie, 
W odpowiedzi na prośbę o informacje dotyczące statusu standardowych produktów Sensorex w odniesieniu do dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011-65-UE z dnia 8 czerwca 2011 r. W sprawie ograniczenia stosowania niektórych 

niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych sprzęt: 

1. A.  Wszystkie produkty należą do kategorii 1 załącznika 1 i nie przekraczają wartości stężeń w załącznikach II. Na 

podstawie informacji, które otrzymaliśmy od naszych Dostawców, metali ciężkich i związków metali ciężkich 

ołowiu (Pb), kadmu (Cd), rtęci (Hg), sześciowartościowego chromu (CrVI) i układów zmniejszających palność w 

oparciu o polibromowane bifenyle ( PBB) i polibromowane etery difenylowe (PBDE), nie są celowo stosowane do 

wytwarzania przedmiotowych produktów przekraczających dopuszczalne ilości. 

B.  Załącznik III Wnioski wyłączone z zakresu stosowania art. 4 (1) 21; Ołów i kadm w farbach drukarskich do 

nakładania emalii na okulary, takie jak szkło borokrzemianowe i wapno sodowe.   

C.  Załącznik IV Wnioski wyłączone z ograniczenia określonego w art. 4 ust. 1 dotyczącego wyrobów 

medycznych oraz przyrządów do monitorowania i kontroli - czujników, detektorów i elektrod 

1a. Ołów i kadm w elektrodach elektroakustycznych zawierających szklankę elektrod pH. 

1b. Anody ołowiu w elektrochemicznych czujnikach tlenu. 
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3. Niniejsza deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność firmy Sensorex Corp. 

4. Niniejsza deklaracja dotyczy wszystkich produktów oferowanych jako modele / rodziny wykorzystywanych do 

analizy roztworu wodnego, w tym: 

a. Szklane elektrody pH i czujniki ORP; S100, S120, S200, S300, S400, S500, S600, S900, S8000; Z kodami BNC, 

CD, HF, LC, ORP. Sensorex wykorzystuje szkło hartowane we wszystkich czujnikach pH. 

b. Czujniki rozpuszczonego tlenu; DO1200, DO6400, DO7400 

c. Przewodność (zarówno czujniki stykowe, jak i bezkontaktowe); CS150, CS615, CS650, CS675, CS676, 

TCS3020, 971833. 

d. Czujniki amperometryczne stosowane w aplikacjach selektywnych względem chloru i jonów; CLD5XX, 

FCL5XX 

e. Analizatory i nadajniki stosowane w połączeniu z elektrodami / czujnikami powyżej; CX100, TX100, TX2000, 

TX3000, TCSMA, TCSTX, TCT420. 

f. Różne urządzenia używane jako wzmacniacze, przedłużacze i zabezpieczenie naziemnej; EA891, EA899, 

EM800, EM801, S653, S676, FC66 / 800/875 (komory przepływu) i kabel Ext (przedłużacze o różnych 

długościach). 

5. Przedmiotem oświadczenia jest zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011-65-UE z dnia 8 

czerwca 2011 r. W sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym: Artykuł 3 (24) i (27); Artykuł 4, (3)., (4) (d), (e)  

6. Wszystkie wymienione powyżej produkty Sensorex są zgodne z dyrektywą 2011-65-UE w odniesieniu do kategorii 

I załącznika I; Załącznik II wszystkie substancje; Załącznik IV, kategoria 1a, 1b. 

7. Podpisano w imieniu firmy Sensorex Corp. 
 
    March 23, 2017   Garden Grove, California     
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