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De Serie 9 bestaat uit verschillende APD‘s die zijn geoptimaliseerd voor LIDAR-toepassingen

First Sensor beschikt met de Serie 9 over een breed aanbod aan lawinefotodioden (APD‘s) met zeer hoge gevoeligheid voor het nabij-infrarode (NIR) golflengtegebied tot 950 nm. Dankzij het interne versterkingsmechanisme, het grote dynamische bereik en de snelle stijgtijd zijn de APD‘s zeer geschikt voor LIDAR-systemen voor afstandsbepaling en objectherkenning op basis van looptijd. Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn bestuurdersassistentiesystemen, drones,  veiligheidslaserscanners, 3D-metingen en robotica.

De Serie 9 bestaat zowel uit afzonderlijke fotodioden als uit lijn- en matrix-arrays met meerdere actieve sensoroppervlakken. Als behuizing kan worden gekozen uit robuuste TO-behuizingen of platte, keramische SMD-behuizingen. De langzame stijging van de versterking van de lawinefotodioden met sperspanning maakt een nauwkeurige en eenvoudige instelling van een hoge versterkingsfactor mogelijk. Voor zeer kleine lichthoeveelheden zijn er bovendien hybride-oplossingen beschikbaar die het APD-signaal met een interne transimpedantieversterker (TIA) extra versterken. Hierbij is de geïntegreerde versterker optimaal op de fotodiode afgestemd, zodat een compacte opbouw en zeer grote signaal-ruisafstanden mogelijk zijn.

Door de eigen productie van halfgeleiders en omvangrijke ontwikkelingsmogelijkheden kan First Sensor alle lawinefotodioden aanpassen aan speciale klantspecifieke eisen, bijvoorbeeld op het gebeid van gevoeligheid, versterking, stijgtijd of opbouw.

De belangrijkste kenmerken van de Serie 9-APD‘s zijn:
	Zeer gevoelig in het bereik 905 nm

Groter dynamisch bereik en snelle stijgtijd
Naast afzonderlijke dioden ook lijn- en matrix-arrays
	Robuuste TO-behuizingen en platte, keramische SMD-behuizingen.
	Hybride-oplossingen met TIA




Ga voor meer informatie over dit product naar: 
https://www.first-sensor.com/en/products/optical-sensors/detectors/avalanche-photodiodes-apd/series-9-with-enhanced-nir-sensitivity-900-nm/index.html

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 sensoroplossingen als sensoroplossingen op maat 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. 

In onze zes Duitse locaties zijn meer dan 850 medewerkers werkzaam en daarnaast beschikken we ook over ontwikkelings-, productie- en verkooplocaties in de Verenigde Staten, Canada, China, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zweden en Denemarken en een wereldwijd netwerk aan partners. 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. 

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

Kijk voor meer informatie op www.first-sensor.com
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