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RoHS2 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

Estimado Cliente, 
Em resposta ao seu pedido de informações sobre o estado dos produtos-padrão da Sensorex no que diz respeito à Directiva 

2011-65-UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas 

substâncias perigosas em produtos eléctricos e electrónicos equipamento: 

1. A.  Todos os produtos são abrangidos pela categoria 9 do anexo 1 e não excedem os valores de concentração, em 

peso, dos materiais do anexo II. Com base nas informações que recebemos de nossos Fornecedores, os metais 

pesados e compostos de metais pesados de chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), crómio hexavalente (CrVI) e 

sistemas retardadores de chama baseados em bifenilos polibromados PBB) e éteres difenílicos polibromados 

(PBDE), não são intencionalmente utilizados no fabrico de produtos em causa que excedam as quantidades 

aceitáveis. 

B.  Anexo III Pedidos isentos da restrição prevista no artigo 4 (1) 21; Chumbo e cádmio em tintas de impressão 

para a aplicação de esmaltes em vidros, tais como borosilicato e soda lime.   

C.  Anexo IV Pedidos isentos da restrição prevista no artigo 4 (1) específicos para dispositivos médicos e 

instrumentos de monitorização e controlo - sensores, detectores e eléctrodos 

1a. Chumbo e cádmio em eletrodos seletivos de íons, incluindo vidro de eletrodos de pH. 

1b. Anodos de chumbo em sensores eletroquímicos de oxigênio. 
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3. Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva da Sensorex Corp. 

4. Esta declaração abrange todos os produtos oferecidos como Modelos / Famílias utilizados para análise de solução 

aquosa incluindo: 

a. Eletrodos de pH de vidro e sensores ORP; S100, S120, S200, S300, S400, S500, S600, S900, S8000; Com os 

códigos BNC, CD, HF, LC, ORP. Sensorex utiliza vidro com chumbo em todos os sensores de pH. 

b. Sensores de Oxigênio Dissolvido; DO1200, DO6400, DO7400 

c. Sensores de condutividade (ambos em contato e sem contato); CS150, CS615, CS650, CS675, CS676, TCS3020, 

971833. 

d. Sensores amperométricos usados para aplicações seletivas de cloro e íons; CLD5XX, FCL5XX 

e. Analisadores e transmissores utilizados em conjunto com os eléctrodos / sensores acima; CX100, TX100, 

TX2000, TX3000, TCSMA, TCSTX, TCT420. 

f. Acessórios diversos utilizados como amplificadores, extensões e protecção de laços de terra; EA891, EA899, 

EM800, EM801, S653, S676, FC66 / 800/875 (células de fluxo) e cabo Ext (cabos de extensão de vários 

comprimentos). 

5. O objecto da declaração acima está em conformidade com a Directiva 2011-65-UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 8 de Junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em 

equipamentos eléctricos e electrónicos: Artigo 3 (24) e (27); Artigo 4, (3)., (4) (d), (e)  

6. Todos os produtos Sensorex listados acima estão em conformidade com a Directiva 2011-65-UE no que diz respeito 

ao Anexo I, categoria 9; Anexo II todas as substâncias; Anexo IV, categoria 1a, 1b. 

7. Assinado por e em nome da Sensorex Corp.  
 
    March 23, 2017   Garden Grove, California     

Assinatura:  

Nome:  Mack Reed    

Designação: Diretor de Qualidade 


