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RoHS2 ATITIKTIES DEKLARACIJA 

Gerbiamas kliente, 
Atsakydami į Jūsų prašymą dėl informacijos, susijusios su Sensorex "standartinių produktų statuso atžvilgiu Direktyvos 

2011-65 ES Europos Parlamento ir 8 d 2011 birželio dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo elektros ir 

elektroninės įranga: 

1. A.  Visi produktai patenka į 1 priedo 9 kategorija ir neviršija koncentracijos vertes svorio II priedo medžiagų. 

Remiantis informacija, kurią mes gautą iš tiekėjų, sunkiųjų metalų ir sunkiųjų metalų junginių švino (Pb), kadmio 

(Cd), gyvsidabrio (Hg), kadmio, šešiavalenčio chromo (CrVI) ir liepsną sistemas, pagrįstas polibrominto bifenilų ( 

PBB) ir polibrominuotų difenilo eteriai (PBDE), yra ne sąmoningai dirba dalykinių viršijančiais produktais, 

priimtinus kiekius gamybai. 

B.  III PRIEDAS Programos atleisti nuo apribojimo 4 straipsnio (1) 21; Švino ir kadmio spausdinimo dažų, 

emalio taikymo akinius, pavyzdžiui, boro silikatinio ir soda kalkių akinius.   

C.  IV PRIEDAS Programos atleisti nuo apribojimo 4 straipsnio (1) konkrečiai medicinos prietaisų ir stebėti ir 

kontroliuoti instruments- jutikliai, detektoriai ir elektrodai 

1a. Švino ir kadmio jonų atrankinio elektrodų įskaitant stikline pH elektrodų. 

1b. Švino anodai elektrocheminių deguonies jutiklių. 
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3. Ši atitikties deklaracija išduota tik atsakomybės Sensorex Corp. 

4. Ši deklaracija apima visus siūlomus pavyzdžiu / šeimoms naudojamų analizės vandeninio tirpalo, įskaitant 

produktus: 

a. Stiklo pH elektrodai ir ORP jutikliai; S100, S120, S200, S300, S400, S500, S600, S900, S8000; su kodais BNC, 

CD, HF, LC, ORP. Sensorex naudoja švinu stiklo visų pH jutikliai. 

b. Ištirpusio deguonies davikliai; DO1200, DO6400, DO7400 

c. Laidumas (tiek kontaktavimą ir nekontaktiniu) jutikliai; CS150, CS615, CS650, CS675, CS676, TCS3020, 

971833. 

d. Atmainos jutiklių, naudojamų atrankinį chloro ir jonų paraiškų; CLD5XX, FCL5XX 

e. Analizatorių ir siųstuvai, naudojami kartu su elektrodų / jutiklių aukščiau; CX100, TX100, TX2000, TX3000, 

TCSMA, TCSTX, TCT420. 

f. Įvairios priedai, naudojami kaip stiprintuvai, jų išplėtimą ir žemės kilpos apsaugos; EA891, EA899, EM800, 

EM801, S653, S676, FC66 / 800/875 (srautų ląsteles) ir Ext kabelis (ilgikliai įvairaus ilgio). 

5. Aukščiau deklaracijos objektas atitinka Direktyvos 2011 birželio Europos Parlamento 2011-65 ES ir iš 8 Tarybos 

reglamento dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo: 3 straipsnis 

(24) ir (27); 4 straipsnis, (3)., (4) (d), (e)  

6.  Visi Sensorex produktai, išvardytų aukščiau, atitinka Direktyvos 2011-65 ES atžvilgiu I priedo 9 kategorija; II visos 

medžiagos priedas; IV priedas, 1a kategorijos, 1b. 

7. Pasirašyta vardu ir Sensorex Corp.  
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