file_0.emf


file_1.wmf



file_2.emf


file_3.wmf


2 > 1 "1 / 2" "" 1 / 2
2 > 1 "1 / 2" "" 

First Sensor AG
Business Unit
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlijn
Duitsland
T +49 30 6399 2399 
F +49 30 6399 2333 
contact@first-sensor.com


HypoVereinsbank
IBAN: DE64700202700654772851
SWIFT Code: HYVEDEMM

Deutsche Bank
IBAN: DE91700700100684911100
BIC: DEUTDEMM 
Btw-nr: DE199466984


CEO
Dr. Martin U. Schefter
CFO
Joachim Wimmers
Voorzitter van de
Raad van Toezicht
Prof. Dr. Alfred Gossner


Geregistreerd
Berlin-Charlottenburg HRB 69 326
ISO 9001: 2008; ISO 13485: 2003



www.first-sensor.com

Persbericht
Februari 2016


Modulaire Area View Kit stelt OEM's in staat snel testsystemen op te bouwen

First Sensor komt met een modulaire Area View Kit (AVK) voor de opbouw van systemen met een gezichtsveld van 360° bestemd voor toepassingen in speciale voertuigen en machines. De Area View Kit maakt het leveranciers van oplossingen, integratoren en OEM's mogelijk om snel en eenvoudig een demosysteem op te bouwen, te testen en te ontwikkelen. Het systeem versnelt het ontwikkelingsproces en minimaliseert de technologische risico's. De kit bestaat uit vier digitale HDR-CMOS camera's en een uitgebreid accessoirepakket voor bevestiging aan een voertuig of op een metaalplaat. Speciale software verwerkt de foto's van de afzonderlijke camera's tot een virtueel totaalbeeld en maakt het programmeren van instelbare zichthoeken en zoomfuncties mogelijk. 

De Area View Kit biedt realtime afbeeldingen niet alleen van bovenaf, maar ook vanuit iedere gewenste zichthoek in een gezichtsveld van 360°. De bestuurder of operator kijkt op deze manier virtueel van buitenaf naar zijn apparaat en neemt daarbij hindernissen en afstanden tot objecten waar. Dit verhoogt niet alleen de arbeidsveiligheid, maar ook de productiviteit door een snellere manoeuvreerbaarheid en het vermijden van ongevallen en onderbrekingen. De robuuste en hoogwaardige CMOS-camera's van de Area View Kits beschikken over een uitermate groot dynamisch bereik > 100 dB voor lastige lichtomstandigheden en zijn bovendien bestand tegen de zwaarste omgevingsvoorwaarden zoals kou, hitte of continue trilling. De platformonafhankelijke, flexibele AVK-software is eenvoudig als module in verschillende bedrijfs- en beeldverwerkende systemen te integreren en kan op de specifieke wensen van klanten worden aangepast. De kit biedt een OpenGL ES programmeerinterface en ontziet de hoofdprocessor door voornamelijk gebruik te maken van een graphics processing unit. Indien gewenst ondersteunen de ingenieurs van First Sensor OEM's bij het aanpassen en/of opbouwen en uitbouwen van de Area View Kit voor klantspecifieke toepassingen.

De belangrijkste eigenschappen van de Area View Kit:
	 snelle en eenvoudige opbouw van systemen voor een gezichtsveld van 360°
	 opgebouwd uit vier CMOS-camera's, accessoires en software
	 vrij instelbare zichtvelden en zoomfuncties
	 OpenGL ES programmeerinterface


De Area View Kit is uitermate geschikt voor aanbieders van oplossingen, integratoren en OEM's ten behoeve van de ontwikkeling van 360°-systemen voor vrachtwagens, bedrijfswagens, speciale voertuigen en machines voor sectoren als de landbouw, bouw en mijnbouw.

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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