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Solution Services från First Sensor ger konkurrensfördelar

Vid SMT Hybrid Packaging 2017 den 16–18 maj 2017 i Nürnberg presenterar First Sensor sina Solution Services för utveckling och tillverkning av kundspecifika sensorer, komponentgrupper, komplexa sensorsystem och kraftelektronik. Som leverantör av skräddarsydda lösningar erbjuder företaget kompletta tjänster för utveckling och tillverkning, från den första idén till serietillverkningen. Med First Sensors Solution Services kan OEM-kunder sänka kostnader i samband med produktutvecklingen och konkurrensfördelar tack vare korta utvecklingscykler, innovativa lösningar och hög kvalitet.

Inom området Integrated Manufacturing Services (IMS) erbjuder First Sensor den senaste konstruktions- och anslutningstekniken samt produktion i renrum i ISO-klass 8 till 5. Samtliga modulära tekniska steg, från tjockfilmsteknik och bearbetning av halvledarchips utan hölje via montering av diskreta komponenter till gjutning eller inkapsling i hermetiska höljen, optimeras till en kostnadseffektiv tillverkningsprocess. Därutöver utför First Sensor kundspecifika kalibreringar samt test- och kontrollprocedurer liksom belastningstester och kvalificeringar i enlighet med användningsspecifika branschstandarder. Företaget har mångårig teknisk erfarenhet från utvecklingsprojekt för medicinsk teknik, industri, luft- och rymdfart samt fordonstillverkning. Från den kundspecifika utvecklingen till serietillverkningen arbetar First Sensor enligt olika kvalitetshanteringssystem som t.ex. EN ISO 13485 (medicinsk teknik), ISO/TS 16949 (fordonsindustri) eller EN 9100 (luft- och rymdfart). 

Kundspecifika sensorer och sensorsystem från First Sensor används framgångsrikt i t.ex. respiratorer, kamerasystem, datortomografer, förarstödssystem, LIDAR-system, bagageskannrar och rymdsonder. Kraftelektroniken används bland annat av aktörer inom luft- och rymdfart samt säkerhetsteknik.

First Sensor är rätt partner för tillverkare av OEM-produkter när de egna resurserna för utveckling och tillverkning är otillräckliga, när de ekonomiska och tekniska riskerna ska begränsas, eller när kunden vill koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Mer information: www.first-sensor.com/en/solutions-services


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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