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Zeer lage verschildruksensoren voor manifold montage 

First Sensor presenteert een nieuwe variant een manifold versie van haar zeer lage verschildruksensoren met meetbereiken vanaf  0...25 tot 0...500 Pa (0,25 tot 5 mbar). De bijzonder kleine sensoren uit de LME-serie met montagehoogte van slechts 9 mm incl. drukaansluitingen zijn zeer geschikt voor het ruimtebesparend inbouwen in manifolds. Bovendien zijn de minidruksensoren zeer flexibel te combineren met klantspecifieke adapters, bijv. voor toepassingen met speciale montage-eisen, zoals op het gebied van klimaattechniek. 

De LME-verschildruksensoren meten op basis van micro streaming en gebruiken een innovatieve techniek van First Sensor waarbij het stroomkanaal inclusief meetelementen in een silicium halfgeleiderchip is geïntegreerd. Door deze buitengewone miniaturisering wordt de gasstroom door de sensor meerdere eenheden verminderd in vergelijking met normale doorstroomgebaseerde druksensoren. De LME-verschildruksensoren zijn hierdoor uitstekend bestand tegen met stof vervuilde en vochtige lucht en kunnen worden gebruikt met lange verbindingsslangen en filters, zonder dat de gekalibreerde meetnauwkeurigheid in het geding komt. De verdeelstuksensoren hebben een hoge meetgevoeligheid en -nauwkeurigheid alsook een uitstekende offsetstabiliteit van meer dan 0,1 Pa/jaar. De kleine SMT-sensoren beschikken over zowel een digitale SPI-bus interface als een analoge uitgang.

De belangrijkste kenmerken van de LME-verschildruksensoren zijn:
	zeer lage montagehoogte van slechts 9 mm inclusief de drukaansluitingen
	flexibel met de mogelijkheid voor combinatie met klantspecifieke adapters en manfolds
	microstroomkanaal geïntegreerd in silicium sensorchip
	uitstekend bestand tegen met stof vervuilde en vochtige lucht


Door hun uitstekende bestendigheid tegen met stof vervuilde en vochtige lucht hebben LME-verschildruksensoren een zeer lange levensduur en extra lange onderhoudsintervallen bij toepassing in de klimaattechniek en de medische techniek. Hierdoor zijn de sensoren zeer geschikt voor het meten van de kleinste drukverschillen, bijv. in debietregelaars, filterregelaars, branderregelaars, beademingsapparatuur, anesthesieapparatuur, luchtpompen voor slaapapneu (CPAP), spirometers en zuurstofconcentratoren.


Nadere informatie over dit product: www.first-sensor.com/de/lme


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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