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RoHS2 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

Bästa kund, 

Som svar på din begäran om information om status för Sensorex"  standard produkter med avseende på direktiv 2011-65-EU 
Europaparlamentets och rådet av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter: 

1. A. Alla  produkter hamnar i bilaga 1 kategori 9 och inte överstiger de koncentrationer av vikt i bilaga II material.  
Baserat på den information som vi har fått från våra leverantörer, tungmetaller och tungmetallföreningar av bly (Pb), 
kadmium (Cd), kvicksilver (Hg), sexvärt krom ( /), och flamsäkert system baserat på polybromerade bifenyler (PBB) 
och polybromerade difenyletrar (PBDE), är inte avsiktligt användas i tillverkningen av produkter som överskrider 
det acceptabla mängder. 
B. Bilaga III  Program undantas från restriktionerna i artikel 4 (1) 21: bly och kadmium i tryckfärger för 
tillämpningen av emaljer på glasögon, t.ex. borsilikatglas och soda lime-glasögon.   
C. I bilaga IV  program undantas från restriktionerna i artikel 4 (1) särskilda medicinska enheter och 
övervakning- och kontrollinstrument - sensorer, detektorer och elektroder 

1A. Bly och kadmium i jonselektiva elektroder inklusive glas pH-elektroder. 
1B. Leda anoder i elektrokemiska lambdasonderna. 

2. Sensorex Corp. 11751 Markon Drive, Garden Grove, CA 92841 (714-895-4344) 
3. Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under ansvar av Sensorex Corp. 
4. Denna deklaration omfattar alla produkter som saluförs som modeller/familjer används för analys av vattenhaltiga 

lösningar, däribland: 

a. Glas pH-elektroder och ORP givare, S100, S120, S200-enheten inte påverkas, S300, S500, S600, S900, S8000; 
med BNC-koder, CD, HF, LC, ORP. 

b. Löst syre givare, DO1200, DO6400, GÖRA7400 
c. Konduktivitet (både kontakta och icke-kontakt) sensorer, CS150, CS615, CS650, CS675, CS676, TCS3020, 

971833. 
d. Amperometric givare används för klor och jonselektiva ansökningar; CLD5XX, FCL5XX 
e. Analytikrar och sändare som används i samband med elektroder/givare ovan, CX100, TX100, TX2000, 

TX3000, TCSMA, TCSTX, TCT420. 
f. Diverse tillbehör som används som förstärkare, förlängningar och jordslingor skydd; EA891, EA899, EM800, 

EM801, S653, S676, FC66/800/875 (celler) och Ext kabel (förlängningskablar av olika längd). 

5. Syftet med den förklaringen ovan är i överensstämmelse med direktivet 2011-65-EU Europaparlamentets och rådet 
av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter: 
Artikel 3 (24) och (27), artikel 4, (3), (4) (d), (e)  

6.  Alla Sensorex produkter överensstämmer med direktiv 2011-65-EU med avseende på bilaga I, kategori 9; Bilaga II 
alla ämnen, bilaga IV, kategori 1a, 1b. 

7. Undertecknat för Sensorex Corp. 
 
        August 17, 2015     Garden Grove, Califronia            

Signatur:    
Namn: Mack      Reed    
Beteckning:   direktören för Kvalitet 


