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Silicium fotomultiplicatormodule vereenvoudigt testruns in onderzoek en ontwikkeling 

First Sensor presenteert een nieuwe evaluatiemodule van zijn silicium fotomultiplicator (SiPM) voor het meten van de allerkleinste lichthoeveelheden in het golflengtebereik van 350 nm tot 900 nm. Bij deze module worden een stabiele netspanning, signaalversterking, interfaces en de SiPM-detector bij elkaar gebracht in één compacte plug & play unit. De meegeleverde software staat garant voor optimalisatie van het werkpunt van de detector voor de betreffende toepassing door middel van de exacte en individuele instelling en de optie de netspanning op te slaan. De nieuwe SiPM-module is bij uitstek geschikt voor toepassingen gericht op het aantonen van afzonderlijke fotonen (foton-telling). Voor het meten van radioactieve straling kan de silicium fotomultiplicator desgewenst worden voorzien van een LYSO-scintillatiekristal waarvan de fluorescerende straling in het zichtbare spectrum op ong. 420 nm ligt.

De halfgeleider silicium fotomultiplicator van First Sensor biedt belangrijke voordelen zoals een lage netspanning, uitstekende temperatuurstabiliteit, ongevoeligheid voor magnetische velden en een zeer klein formaat. Met maximale gevoeligheden bij 420 nm en/of 550 nm zijn de uiterst precieze NUV- en RGB-SiPM's zeer temperatuurstabiel in het kader van de doorbreekspanning en de versterking. Dankzij verbeterde materialen en de modernste halfgeleidertechnologie zijn uiterst geruisloze sensoren mogelijk met een lager aantal dark counts, geringere overspraak en uiterst kleine napulsen. De silicium fotomultiplicatoren bieden zeer grote versterkingsfactoren van >106 en een zeer hoge detectie-efficiëntie van fotonen. Daarnaast ontwikkelt en levert First Sensor ook klantspecifieke modules en complete systemen voor OEM-klanten wereldwijd.

De belangrijkste kenmerken van de SiPM-module:
	Meting van de kleinste lichthoeveelheden en individuele fotonen van 350 tot 900 nm
	Compacte plug & play unit voorzien van netspanning, signaalversterking, enz.
	Software voor het instellen en opslaan van het werkpunt
	SiPM-variant met LYSO-scintillatiekristal voor het aantonen van radioactieve straling


Kenmerkende toepassingen van de silicium fotomultiplicatormodule van First Sensor zijn testruns en kwalificaties in hoge-energiefysica, medische diagnostiek, nucleaire geneeskunde, analysetechniek en stralingsdetectie. 


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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