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Solution Services van First Sensor zorgen voor concurrentievoordelen

Bij SMT Hybrid Packaging 2017, van 16-18 mei 2017 in Neurenberg, presenteert First Sensor zijn Solution Services voor de ontwikkeling en productie van klantspecifieke sensoren, modules, complexe sensorsystemen en vermogenselektronica. Als aanbieder van echte maatwerkoplossingen biedt het bedrijf complete ontwikkelings- en productiediensten aan, van de eerste ideeën tot en met de serieproductie. Met Solution Services van First Sensor kunnen OEM-klanten kostenbesparingen realiseren bij de ontwikkeling van apparatuur en daarnaast concurrentievoordelen mogelijk maken door middel van korte ontwikkelingscycli, innovatieve oplossingen en een hoge kwaliteit.

Op het gebied van Integrated Manufacturing Services (IMS) kunnen klanten bij First Sensor terecht voor de allermodernste opbouw- en verbindingstechnieken en de productie in cleanrooms in ISO-klassen 8 tot 5. Alle modulaire technologiestappen worden geoptimaliseerd in één kostenefficiënt productieproces; van de dikke-filmtechniek, de verwerking van halfgeleiderchips zonder behuizing en het uitrusten van discrete elementen tot en met het ingieten of inkapselen in hermetisch afgesloten behuizingen. Daarnaast verzorgt First Sensor klantspecifieke kalibraties en test- en verificatieprocedures als belastingstests en kwalificaties op basis van toepassingsspecifieke industrienormen. De onderneming heeft jarenlange technologische ervaring met ontwikkelingsprojecten op het gebied van medische techniek, industrie, lucht- en ruimtevaart en de constructie van transportmiddelen Van de klantspecifieke ontwikkeling tot en met de serieproductie werkt First Sensor op basis van diverse systemen voor kwaliteitsbeheer, zoals bijvoorbeeld EN ISO 13485 (medische techniek), ISO/TS 16949 (auto-industrie) en EN 9100 (lucht- en ruimtevaart). 

Klantspecifieke sensoren en sensorsystemen van First Sensor worden op een succesvolle manier gebruikt in bijvoorbeeld ademhalingsapparatuur, camerasystemen, computertomografen, rijhulpsystemen, LIDAR-systemen, bagagescanners en ruimtesondes. Tot de toepassingsvelden voor de vermogenselektronica behoren onder andere actuatoren voor de lucht- en ruimtevaart en voor de veiligheidstechniek

First Sensor is dé partner voor producenten van OEM-apparatuur waar eigen resources voor ontwikkeling en productie onvoldoende aanwezig zijn, waar financiële en technische risico's beperkt moet worden worden of waar de klant zich wil concentreren op zijn kerntaken.

Kijk voor meer informatie op www.first-sensor.com/en/solutions-services

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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