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Lägstadifferenstrycksensorer med I²C-buss och försörjningsspänning på 3 V

First Sensor presenterar en ny version av sina beprövade och flödesbaserade lägstadifferenstrycksensorer med försörjningsspänning på 3 V och linjär I²C-bussutgångssignal. LMI-seriens mycket platta förgreningssensorer har ett mätområde från 25 Pa (0,25 mbar) som ändvärde och som baseras på den termiska mätningen av ett mikroflöde i kisel-sensorchipet. Tack vare sensorernas höga mätkänslighet, mätnoggrannhet, offsetstabilitet och hållbarhet passar de utmärkt för luft- och gasflödesmätning enligt differenstryckmetoden i en  förbikopplingsanordning. För batteridriven användning finns ett energisparläge med minimal strömförbrukning tillgängligt.

Den innovativa mikroflödestekniken från First Sensor minskar gasflödet genom sensorn med flera storleksordningar jämfört med traditionella genomflödesbaserade trycksensorer. Tack vare flödeskanalens extrema miniformat erbjuder LMI-differenstrycksensorer därför utmärkt resistens mot dammbemängd och fuktig luft och tillåter användning med långa anslutningsslangar och filter utan att påverka den kalibrerade mätnoggrannheten. Dessutom tillåter halvledarteknik extremt små tillverkningstoleranser och kostnadseffektiv serieproduktion. 

De viktigaste egenskaperna hos LMI-differenstrycksensorerna är:
	försörjningsspänning på 3 V och linjär I²C-bussutgångssignal
	mikroflödeskanal integrerad i kisel-sensorchipet
	utmärkt resistens mot dammbemängd och fuktig luft
	mycket låg bygghöjd som passar förgreningsmontering.


Tack vare sin mycket höga resistens mot dammbemängd och fuktig luft har LMI-förgreningsdifferenstrycksensorerna extra lång hållbarhet och förlängda underhållsintervaller inom klimatteknik och medicinsk teknik. Därför passar sensorerna utmärkt vid mätning av mycket små tryckskillnader t.ex. i volymflödesregulatorer, filterövervakning, brännarstyrning, andningsutrustning, anestesiapparater, apparater vid sömnapné (CPAP), spirometrar och syrgaskoncentratorer. 

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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