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Solid-state kisel fotomultiplikatorer erbjuder prestanda och applikationsfördelar

Första Sensor utökar sitt utbud av optiska sensorer med innovativa solid-state kisel fotomultiplikatorer (SiPMs) för detektering av ultra-låga ljusnivåer ner till enstaka fotoner. Jämfört med konventionella fotomultiplikatorrör, SiPMs erbjuder betydande fördelar, såsom låg driftspänning, utmärkt temperatur stabilitet, immunitet mot magnetfält och en mycket mindre storlek för enkel systemintegration. Detektorerna är optimerade för nära ultraviolett (serie SIPM-NUV) eller rött, grönt och blått (serie SIPM-RGB) Ijusdetektering med topp känslighet vid 420 nm eller 550 nm.

Kisel fotomultiplikatorer består av en matris av flera lavinfotodiod (APD) mikroceller som drivs över sin genombrottsspänning (Geiger-läge). NUV- och RGB-SiPMs från First Sensor har extremt låga koefficienterna genombrottsspänningen och vinst, vilket möjliggör mycket noggranna och stabila temperaturmätningar. Förbättrade material och halvledarteknik gör det möjligt tystgående enheter med reducerad mörk räknehastighet, överhörning och mycket låg pulsning sannolikhet typ. <4%. Precisions SIPM detektorerna är utformade för att uppnå mycket hög förstärkning (> 106) och höga fotoneffektivitet upptäckt. Den kantlösa SIPM dör säkerställa höga cellfyllnings-faktorer och maximerad aktiva områden i array arrangemang. Den Chip-Scale-Package (CSP) ger en kostnadseffektiv och RoHS lösning som lämpar sig för reflow-lödning. För anpassade specifika applikationer utvecklar First Sensor och tillverkar matriser, moduler och kompletta system för OEM-kunder över hela världen.

Viktiga funktioner i SIPM-NUV och SIPM-RGB kisel fotomultiplikatorer:

	Ultra-low Ijusdetektering ner till enskilda fotoner

Låg driftspänning
	Med hög förstärkning och lågt brus

Immunitet för magnetfält

Typiska tillämpningar av kisel fotomultiplikatorer från First Sensor inkluderar högenergifysik, medicinsk diagnostik, nuklearmedicin, Homeland Security och analytiska instrument. På grund av immunitet mot yttre magnetfält, SIPM detctors är idealiska för medicinsk avbildningstillämpningar, såsom kombinerade tomografi system med magnetisk resonanstomografi (MRT) och positronemissionstomografi (PET) eller enkelfotonemissions datortomografi (SPECT).


Mer information om den här produkten finns på: www.first-sensor.com/sipm

Om First Sensor AG
First Sensor AG är en av världens ledande leverantörer inom sensorsystem. Vårt företag utvecklar och tillverkar både standardiserade och skräddarsydda sensorlösningar för detektion av ljus, strålning, tryck, flöde, nivå och acceleration för tillämpningar inom industri, medicin och Mobility tillväxtmarknader. Företaget tillverkar i egen regi och längs värdekedjan från komponent till systemnivå.

Med över 800 anställda, finns vi representerade på sex tyska platser och har även utveckling, produktion och försäljning platser i USA, Kanada, Kina, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Sverige och Danmark tillsammans med ett världsomspännande partnernätverk. Vi garanterar våra efterlevs genom regelbundna framgångsrika certifieringar av de områden i enlighet med ISO / TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 och ISO 9001 - matchar respektive bransch.
First Sensor AG är noterat i prime standard i den tyska börsen i Frankfurt.

Mer information finns på: www.first-sensor.com


Fler pressmeddelanden finns på: www.first-sensor.com/technical-press
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