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ISO9001-2008 certificirano 
11751 Markon Drive 
Garden Grove, CA 92841 
714-895-4344 

RoHS2 IZJAVA O SKLADNOSTI 

Spoštovani kupec, 

V odgovor na vaše zahteve za informacije o stanju Sensorex'  standardni izdelki v zvezi z direktivo 2011-65-EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi: 

1. A.  vse proizvode, ki se uvrščajo v Prilogo 1 kategorija 9 in ne presegajo vrednosti koncentracij po teži v Prilogi II 
materialov.  Na podlagi informacij, ki smo jih prejeli od naših dobaviteljev, težkih kovin in kovinskih spojin svinca 
(Pb), kadmija (Cd), živo srebro (Hg), šestvalentnega kroma (CrVI) in protipožarne sisteme, ki temeljijo na 
polibromirane bifenile (PBB) in polibrominiranih difenil etrov (PBDE), niso namerno zaposlene v proizvodnji 
predmet izdelki, ki presegajo sprejemljive zneske. 
B. Priloga III  aplikacije izvzeti iz omejitev v členu 4 (1) 21; svinca in kadmija v tiskarskih barv za uporabo 
emajlov na očala, kot iz borosilikatnega in natrijevo-kalcijevo očala.   
C.  Priloge IV aplikacije izvzeti iz omejitev v členu 4 (1) značilna za medicinske pripomočke in instrumenti za 
spremljanje in nadzor- senzorji, detektorji in elektrode 

1A. Svinec in kadmij v ionsko selektivne elektrode vključno s steklenimi pH elektrode. 
1B. Vodnik anode v elektrokemijskih tipal kisika. 

2. Sensorex Corp. 11751 Markon Drive,  Grove, CA 92841 (714-895-4344) 
3. Ta izjava o skladnosti se izda z izključno odgovornostjo Sensorex Corp. 
4. Ta deklaracija zajema vse produkte, ki jih ponuja kot modeli/družine uporabljeni za analizo vodne raztopine 

vključno z: 

a. Steklo pH elektrode & PAPIR ALIP tipal, S100, S120, S200, S300, S500, S600, S900, S8000; s kodeksi BNC, 
CD, HF, LC, PAPIR ALIP. 

b. Raztopljeni kisik tipal; DO1200, DO6400, NAREDITE7400 
c. Prevodnost (oba kontaktiranje in vzpostavljanje stika z družbo) senzorji; CS150, CS615, CS650, CS675, CS676, 

TCS3020, 971833. 
d. Amperometric senzorjev za klor in ionsko selektivne aplikacij; CLD5XX, FCL5XX 
e. Analizatorji in oddajniki uporabiti v povezavi z elektrod/tipal zgoraj; CX100, TX100, TX2000, TX3000, 

TCSMA, TCSTX, TCT420. 
f. Razni dodatki, ki se uporabljajo kot ojačevalniki, razširitve in ozemljitveno zanko zaščite; EA891, EA899, 

EM800, EM801, S653, S676, FC66/800/875 (pretok celic) in signal Ext kabel (podaljške za različne dolžine). 

5. Predmet izjave zgoraj navedeno je v skladu z Direktivo 2011-65-EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 
2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi: Člen 3 (24) in (27), člen 4 
(3) ., (4) (d), (e)  

6.  Vse Sensorex izdelki v skladu z Direktivo 2011-65-EU v zvezi s Prilogo I, kategorija 9; Priloga II vse snovi; Priloga 
IV, kategorija 1a, 1b. 

7. Podpisano za in v imenu Sensorex Corp. 
 
      August 17, 2015     Garden Grove, California         

Podpis:    
Ime:      Mack Reed    
Oznaka:  direktor sektorja kakovosti 


