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Piëzoresistieve lagedruksensoren voor manifold montage - vanaf 0…1 mbar

First Sensor presenteert de HTD serie, zijn nieuwe piëzoresistieve verschildruksensoren voor lage drukniveaus met meetbereiken van 0…1 mbar tot 0…7 bar. De bijzonder kleine en vlakke sensoren, met een oppervlak van slechts 8 x 13 mm en een hoogte van <7 mm, zijn uitstekend geschikt voor ruimtebesparende manifolds. De HTD-verschildruksensoren beschikken over een digitale signaalverwerking met een SPI-interface en een resolutie van 15 Bit als ook een analoog uitgangssignaal.

Deze uiterst precieze en stabiele sensoren met een voedingsspanning van 3,3 V of 5 V zijn geschikt voor batterij aangedreven toepassingen in mobiele en draagbare apparaten. In manifoldmodules maken de SMD-miniatuursensoren een compacte configuratie mogelijk zonder de gecompliceerde en foutgevoelige leidingen voor afzonderlijke onderdelen. Voor massaproductie kunnen de HTD-sensoren optioneel ook worden geleverd als Tape en Reel. Op aanvraag zijn ook andere uitgangssignalen beschikbaar, zoals I²C-Bus, 1-Wire, alarm en een frequentie uitgang. De sensoren hebben een temperatuurcompensatie van 0 tot 70 °C en geven naast de drukwaarde ook een temperatuurmeetwaarde af.

De belangrijkste eigenschappen van de HTD-verschildruksensoren:
	Drukbereiken van 0…1 mbar tot 0..7 bar

Basisoppervlak 8 x 13 mm, montagehoogte <7 mm
Geschikt voor manifold montage
SPI-interface met 15 Bit resolutie

De HTD-sensoren zijn in het bijzonder geschikt voor de medische techniek (beademingsapparatuur, anesthesieapparatuur, CPAP, spirometer, zuurstofconcentratoren), klimaattechniek (volumestroomregelaars, filterregelaars, branderregelaars), meettechniek en industriële besturings- en regeltechniek.


Voor meer informatie over dit product kunt u kijken op: www.first-sensor.com/htd





Over First Sensor AG
First Sensor AG behoort tot de wereldwijd meest toonaangevende aanbieders op het gebied van sensortechnologie. Ons bedrijf ontwikkelt en levert zowel gestandaardiseerde als op maat toegesneden sensoroplossingen voor de detectie van licht, straling, druk, debiet, vulniveau en versnelling voor toepassingen in de groeimarkten Industrial, Medical en Mobility. First Sensor heeft de gehele waardeketen van onderdelen tot gebruiksklare sensor in eigen beheer. 

Verdeeld over zes Duitse locaties werken meer dan 800 medewerkers. We beschikken naast ontwikkelings-, productie- en verkooplocaties in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, China, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zweden en Denemarken ook over een wereldwijd partnernetwerk. Onze locaties worden regelmatig succesvol gecertificeerd volgens ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 en ISO 9001 - zoals per bedrijfssector van toepassing is. 

First Sensor AG is een beursgenoteerde onderneming die genoteerd staat in het Prime Standard segment van de Duitse effectenbeurs in Frankfurt. 

Ga voor meer informatie naar: www.first-sensor.com
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