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 تطلق الصمام الثنائي لحاجز شوتكي من كربيد السيليكون   Mitsubishi Electricشركة 

 ٌقلل من فقد الطاقة ومن الحجم المادي ألنظمة إمداد الطاقة 

 

( الٌوم عن إطالقها الصمام الثنائً لوصلة ٩٨١٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporation أعلنت شركة –٧١٠٢مارس  ١طوكيو، 

الطاقة فً ( لتقلٌل فقد الطاقة والحجم المادي ألنظمة إمداد JBS( الذي ٌتضمن بنٌة حاجز وصلة شوتكً )SiC-SBDشوتكً كربٌد السٌلٌكون )

 مكٌفات الهواء ونظم الطاقة الفولتضوئٌة وغٌرها المزٌد، بفاعلٌة فً الحال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميزات المنتج

 يساهم كربيد السيليكون في تقليل استهالك الطاقة وتصغير الحجم (1

 (Si% تقرًٌبا بالمقارنة بمنتجات السٌلٌكون )٧٠الطاقة بنسبة ٌؤدي التحوٌل المحسن للطاقة إلى تقلٌل فقد  -

 ٌعمل على تمكٌن التحول فائق السرعة لمكونات األجهزة الطرفٌة وتخفٌض حجمها، مثل المفاعالت -

SiC-SBD (BD20060S) SiC-SBD (BD20060T) 

ول على التفاصٌل اإلنجلٌزي الرسمً لهذا اإلصدار الجدٌد، وقد تم تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى النص اإلنجلٌزي األصلً للحصإن هذا النص ترجمة للنص 

 و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلٌزي األصلً.

 MITSUBISHI ELECTRICشركة 

 قسم العالقات العامة
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 
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 (JBSالموثوقٌة المحسنة بفضل بنٌة حاجز وصلة شوتكً ) (2

 إن-ٌربط حاجز شوتكً بوصلة بً -

 عالٌة فً تحقٌق موثوقٌة JBSتساعد بنٌة  -

 جدول المبيعات

 الشحن المواصفة الحزمة الطراز السالسل

SiC-SBD 

BD20060T TO-220 
 أمبٌر/ ٧١

 فولت ٩١١

 ٧١٠٢مارس  ٠

BD20060S TO-247 ٧١٠٢سبتمبر  ٠ 

 

 المواصفات الرئيسية

 BD20060T BD20060S الطراز
 فولت ٩١١أمبٌر/ ٧١ المواصفة

 مللً ثانٌة، موجة جٌبٌة( ٣٫٦أمبٌر ) ٠٨٨ المفاجئ تٌار أمامً غٌر تكراري عند االرتفاع
 فولت ٠٫٦٨ فولتٌة أمامٌة للصمام الثنائً

 TO-220 TO-247 الحزمة
 مم ٨٫١×٧٠٫١×٠٨٫٤ مم ٧٫٢×٧٤٫١×٠١٫٠ األبعاد

 

فً سعً دائم لتصغٌر حجم أنظمة عواكس  Mitsubishi Electric، وشركة ٧١٠١فً عام  SiCمن لحظة تسوٌق أول وحدة طاقة تستخدم أجهزة 

ا مع نمو االحتٌاجات ألنظمة إمداد الطاقة التً تتسم باستهالك أقل للطاقة لمكٌفات الهواء ونظم الطاق ًٌ ة الفولتضوئٌة وغٌر الطاقة وزٌادة كفاءتها. وتماش

 .SiC-SBDsذلك، ٌزداد الطلب من المستهلكٌن على المنتجات التً تتضمن 

 

 ئيالوعي البي

الخاص بالمواد الكهربٌة  EU/2011/65هذه المنتجات متوافقة مع قٌود االستخدام للمواد الخطرة المحددة فً متطلبات توجٌه االتحاد األوروبً 

 (.RoHSواإللكترونٌة )

 

 المنتجات بشكل جزئً.( فً الٌابان بدعم تطوٌر هذه NEDOمالحظة: قامت منظمة الطاقة الجدٌدة ومنظمة تطوٌر التقنٌات الصناعٌة )
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 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٩٨١٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٤١مع أكثر من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات واالتصاالت وت ًٌ نمٌة الفضاء رائدة عالم

ات البناء. ومن خالل تبنً روح عبارة واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعد

لتكون شركة صدٌقة للبٌئة إلثراء المجتمع  Mitsubishi Electricالشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 
 ٦٠الر أمرٌكً*( فً السنة المالٌة المنتهٌة فً ملٌار دو ٦٣٫٣ملٌار ٌن ) ٧٦٤٧٫٦بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة مبٌعات موحدة للمجموعة بلغت 

 . للمزٌد من المعلومات تفضل بزٌارة:٧١٠٩مارس 
www.MitsubishiElectric.com 

 ٧١٠٩مارس  ٦٠ٌن للدوالر األمرٌكً، سعر الصرف معطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العمالت األجنبٌة فً  ٠٠٦*بسعر صرف 

 


