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RoHS2 VYHLÁSENIE O ZHODE 

Vážený zákazník, 

V reakcii na vašu žiadosť o informáciu o stave Sensorex"  štandardné produkty v súvislosti so smernicou 2011-65-EU 
Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a 
elektronických zariadeniach: 

1. A. všetky  výrobky spadajú do kategórie 9 prílohy 1 a nepresahujú hodnoty koncentrácie hmotnosti v prílohe II 
materiály.  Na základe informácií, ktoré sme dostali od našich dodávateľov, ťažkých kovov a ich zlúčenín olova 
(Pb), kadmium (Cd), ortuť (Hg), šesťmocný chróm (CrVI), a ohňovzdorné systémy založené na polybrómované 
bifenyly (PBB) a polybrómovaných difenyléterov (PBDE), nie sú úmyselne použitých pri výrobe predmet 
výrobkami, ktoré presahujú prijateľné sumy. 
PRÍLOHA III  aplikácie oslobodené od obmedzení v článku 4 (1) 21; olovo a kadmium v tlačiarenských farbe na 
okuliare, ako sú napríklad borosilikátového a zo sodného skla.   
C. Príloha  žiadosti oslobodený od obmedzení v článku 4 (1) osobitné pre zdravotnícke pomôcky a prístroje 
na monitorovanie a kontrolu- snímače, detektory a elektródy 

1A. OLOVA a kadmia v iónovo selektívne elektródy, vrátane skla pH elektródy. 
1B. Vodič anódy v elektrochemickom snímačov kyslíka. 

2. Sensorex Corp. 11751 Markon Drive, Grove, CA 92841 (714-895-4344) 
3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva za jediný zodpovednosť Sensorex Corp. 
4. Toto vyhlásenie zahŕňa všetky produkty ponúkané ako modely/rodiny využívajú pre analýzu vodný roztok vrátane: 

a. Sklenená pH elektródy & ORP snímače, S100, S120, S200, S300, S500, S600, S900, S8000; s kódmi BNC, CD, 
HF, LC, ORP. 

b. Senzory na meranie rozpusteného kyslíka; DO1200, DO6400, 7400 
c. Vodivosť (aj kontaktovanie a bezkontaktné) snímače, CS150, CS615, CS650, CS675, CS676, TCS3020, 

971833. 
d. Ampérometrický senzory, ktoré sa využívajú na chlór a iónové aplikácie; CLD5XX, FCL5XX 
e. Analyzátory plynov a vysielače používané v spojení s elektródami a senzorov nad; CX100, TX100, TX2000, 

TX3000, TCSMA, TCSTX, TCT420. 
f. Rôzne príslušenstvo ako zosilňovače, rozšírenia a zem slučky ochranu; EA891, EA899, EM800, EM801, S653, 

S676, FC66/800/875 (tok buniek) a Ext kábel (predlžovacie káble rôznych dĺžok). 

5. Predmetom vyhlásenia je v súlade so smernicou 2011-65-EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 o 
obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach: článok 3 (24) a 
(27), článok 4 (3) ., (4) (d), (e)  

6.  Všetky výrobky sú v súlade so smernicou Sensorex 2011-65-EU s ohľadom na prílohy I, kategória 9; Príloha II 
všetky látky; príloha IV, kategória 1a, 1b. 

7. Podpísaný v mene a na účet Sensorex Corp. 
 
        August 17, 2015     Garden Grove, California            

Podpis:    
Názov:      Mack Reed    
Určenie:   riaditeľ kvality 


