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Piezoresisitva grenrörslågtryckssensorer från 1 mbar.

First Sensor presenterar sina nya piezoresistiva lågdifferenstrycksensorer i HTD-serien med mätområden från 1 mbar till 7 mbar. De ytterst små och låga sensorerna med en bas på bara 8 x 13 mm och en bygghöjd på < 7 mm är särskilt lämpade för platsbesparande inbyggnad i grenrör. HTD-differenstrycksensorerna är utrustade med en digital signalbehandling med 15 bitars upplösning och ett SPI-gränssnitt samt en analog utsignal.

De ytterst noggranna och långtidsstabila sensorerna med 3,3 eller 5 V-spänningsmatning passar för batteridrivna tillämpningar i mobila och bärbara apparater. I grenrörsmoduler möjliggör SMD-miniatyrsensorerna ett kompakt arrangemang utan dyr och felkänslig slangdragning för enskilda komponenter. För automatisk bestyckning i serietillverkning kan HTD-sensorerna även levereras som blistertejp på rulle (Tape and Reel). På begäran finns ytterligare utsignaler som I²C-buss, 1-Wire, larmutgångar eller pulsbreddsmodulering tillgängliga. Sensorerna är temperaturkompenserande från 0 till 70 °C och tillhandahåller förutom tryckvärdet ett temperaturmätvärde.

De viktigaste egenskaperna för HTD-differentialtrycksensorerna:
	Tryckområden från 1 mbar till 7 mbar
	Bas 8 x 13 mm, bygghöjd < 7 mm
	Ämnade för grenrörsmontering
	SPI-gränssnitt med 15 bitars upplösning


Typiska användningsområden för HTD-sensorerna är medicinteknik (respiratorer, narkosapparater, CPAP, spirometrar, syrekoncentratorer), klimatteknik (volymflödesreglerare, filterövervakning, brännarstyrning), mätteknik samt industriell styr- och reglerteknik.


Mer information om den här produkten: www.first-sensor.com/htd
	


Om First Sensor AG
First Sensor AG räknas till de världsledande leverantörerna inom sensorteknik. Företaget utvecklar och framställer standardiserade och specialanpassade sensorlösningar för detektering av ljus, strålning, tryck, flöde, nivå och acceleration för användning inom tillväxtmarknaderna Industrial, Medical och Mobility. First Sensor täcker hela värdekedjan från komponent till färdig sensor. 

Vi representeras av drygt 800 medarbetare på sex tyska anläggningar och förfogar dessutom över utvecklings-, produktions- och distributionsverksamheter i USA, Kanada, Kina, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Sverige och Danmark samt har ett världsomfattande partnernätverk. Våra anläggningar genomgår regelbundet certifieringar enligt ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 och ISO 9001 med goda resultat – i enlighet med respektive affärsområden. 

First Sensor AG är börsnoterat och upptaget som Prime Standard-företag på den tyska börsen i Frankfurt. 

Mer information hittar du på www.first-sensor.com
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