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RoHS2 DECLARATIE DE CONFORMITATE 

Stimate client, 

Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră pentru informaţii referitoare la starea Sensorex"  produse standard cu privire la 
Directiva 2011-65-UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor 
substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice: 

1. A.  Toate produsele se incadreaza in Anexa 1 Categoria 9 şi nu depăşiţi valorile de concentratie de greutate în Anexa 
II materiale.  Pe baza informaţiilor pe care le-am primit de la furnizorii noştri, metale grele şi compuşi de metale 
grele de plumb (Pb), cadmiu (Cd), de mercur (Hg), crom hexavalent (CrVI), şi ignifugă sisteme bazate pe bifenili 
polibromurati (PBB) şi eteri de difenil polibromurati (DEPB), nu sunt in mod intentionat folosite pentru fabricarea 
de produse supuse care depasesc sumele acceptabile. 
B.  Anexa III Aplicaţii scutite de restrictia in Art. 4 (1) 21; plumb şi cadmiu în cernelurilor de tipografie pentru 
aplicarea de emailuri pe ochelari, precum borosilicată varului cu soda si ochelari.   
C.  Anexa IV Cererile scutite de restrictia in Art. 4 (1) specifice pentru dispozitive medicale şi instrumente de 
supraveghere şi control- senzori, detectoare şi electrozii 

1A. Ion plumb şi cadmiu în selectiv inclusiv electrozi sticla pH electrozii. 
1B. Conductorul anozii în electrochimice sonde de oxigen. 

2. Sensorex Corp. 11751 Markon Drive, Garden Grove, CA 92841 (714-895-4344) 
3. Această declaraţie de conformitate este eliberat sub responsabilitatea exclusivă a Sensorex Corp. 
4. Această declaraţie acoperă toate produsele oferite ca Modele/Familii utilizate pentru analiza de soluţie apoasă 

inclusiv: 

a. Electrozi Sticla pH & SAUP senzorilor, S100, S120, S200, S300, S500, S600, S900, S8000; coduri cu BNC, 
CD, HF, LC, SAUP. 

b. Sonde de oxigen dizolvat; DO1200, DO6400, NU7400 
c. Conductivitatea (ambele contactarea şi fără contact) senzori; CS150, CS615, CS650, CS675, CS676, TCS3020, 

971833. 
d. Amperometric senzorilor utilizaţi pentru clor şi ion selectiv cererile; CLD5XX, FCL5XX 
e. Analizoare şi transmiţătoare folosite împreună cu electrozii/senzorii mai sus; CX100, TX100, TX2000, TX3000, 

TCSMA, TCSTX, TCT420. 
f. Diverse accesorii utilizate ca amplificatoare, extensiile si sol buclă protecţie; EA891, EA899, EM800, EM801, 

S653, S676, FC66/800/875 (debit celule) şi Ext cablu (cabluri de prelungire de diverse lungime). 

5. Obiectul de declaratia mai sus este în conformitate cu Directiva 2011-65-UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele 
electrice şi electronice: Art. 3 alin. (24) şi (27); Art. 4, (3) ., (4) LIT. (d), (e)  

6.  Toate produsele sunt conforme cu Directiva Sensorex 2011-65-UE cu privire la Anexa I, categoria 9; Anexa II toate 
substantele; Anexa IV, categoria 1a, 1b. 

7. Semnat pentru si în numele Sensorex Corp. 
 
        August 17, 2015     Garden Grove, Califronia            

Semnătura:    
Nume:      Mack Reed    
Denumire:   Director de Calitate 


