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Serie 9 erbjuder ett stort urval av APD:er optimerade för LIDAR-tillämpningar

Med Serie 9 erbjuder First Sensor ett stort urval av kiselbaserade APD:er (Avalanche Photo Diode) med mycket hög känslighet i nära infrarött (NIR), särskilt vid 905 nm. Tack vare dess interna förstärkningsmekanism, stora dynamiska område och snabba svarstid är APD:erna särskilt lämpliga för LIDAR-system för optisk avståndsmätning och objektigenkänning med löptidsförfarande. Exempel på tillämpningar är förarassistanssystem, drönare, säkerhetslaserskannrar, 3D-mätning och robotteknik.

Serie 9 innehåller fotodioder som enskilda delar och som serie- eller matriskopplade dioder med flera aktiva sensorytor. Husalternativen sträcker sig från robusta TO-hus till platta SMD-hus i porslin. APD:ernas långsamt ökande förstärkning med backläckström gör det enkelt att exakt ställa in en hög förstärkningsfaktor. För särskilt dåliga ljusförhållanden finns det dessutom hybridlösningar som förstärker APD-signalen ytterligare med intern transimpedansförstärkare (TIA). Den integrerade förstärkaren är optimalt anpassad till fotodioden och möjliggör kompakta överbyggnader och mycket höga signal-brusförhållanden.

Tack vare egen halvledartillverkning och omfattande utvecklingskapacitet kan First Sensor anpassa sina kiselbaserade APD:er till kundspecifika krav, till exempel med avseende på känslighet, förstärkning, svarstid eller form.

De viktigaste egenskaperna för APD:er i serie 9 är:
	Mycket hög känslighet i området 905 nm
	Större dynamiska områden och snabb svarstid
	Enskilda dioder samt serie- och matriskopplade dioder
	Robusta TO-hus eller platta SMD-hus i porslin.
	Hybridlösningar med TIA




Ytterligare information om produkten: 
https://www.first-sensor.com/en/products/optical-sensors/detectors/avalanche-photodiodes-apd/series-9-with-enhanced-nir-sensitivity-900-nm


Om First Sensor AG
First Sensor AG är en av världens ledande sensorleverantörer. Företaget utvecklar och tillverkar standardiserade och skräddarsydda sensorlösningar för detektering av ljus, strålning, tryck, flöde, nivå och acceleration för tillämpningar inom de växande marknaderna industri, medicin och mobilitet. First Sensor täcker hela värdekedjan från komponent till färdig sensor. 

Vi har över 850 anställda på 6 platser i Tyskland och har dessutom utvecklings- och produktionsanläggningar och försäljningspunkter i USA, Kanada, Kina, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Sverige och Danmark och ett nätverk av samarbetspartner över hela världen. Våra anläggningar certifieras regelbundet enligt ISO/TS 16949, ISO 14001, EN ISO 13485, EN 9100 och ISO 9001 – beroende på verksamhet. 

First Sensor AG är börsnoterat och är noterat som Prime Standard på Frankfurtbörsen. 

Mer informationen finns på www.first-sensor.com



Fler pressmeddelanden finns på www.first-sensor.com/technical-press
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