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  Mitsubishi Electricالملونة من  TFT-LCDخط إنتاج وحدات 

 بوصة تعمل باللمس التكاثفي الُمسقط لالستخدامات الصناعية ٠١٫١يطلق لوحة بحجم 

 

 LCD-TFTالٌوم عن إطالق وحدة ( ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٧١٠٢مايو  ٨طوكيو، 

 ٠بوصة، وتأتً هذه الوحدة مزودة بلوحة تعمل باللمس التكاثفً الُمسقط وُمدعمة بغطاء زجاجً بسمك ٌصل إلى  ٩١٫٥وحجم  SXGAملونة بدقة 

. كما سٌتم عرض الوحدة الجدٌدة فً فً جمٌع أنحاء العالم Mitsubishi Electricٌونٌو من خالل مكاتب شركة  ٦٥وسٌبدأ بٌع النماذج فً مم. 

 ٩٥فً الفترة من  Tokyo Big Sightالمنعقد فً مجمع معارض  20th Embedded Systems Expo (ESEC Spring)معرض 

 ماٌو. ٩١إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالمتطلبات الصناعٌة المتزاٌدة المتعلقة بالغطاء الزجاجً الُمدعم بسمك إضافً أو الذي ٌسمح بالتشغٌل باستخدام القفازات.  ستفً الوحدة الجدٌدة

للمس ستوفر هذه الوحدة أًٌضا استشعاًرا للمس المتعدد بشكل دقٌق حتى عندما تكون الشاشة مبتلة. وسٌدعم الجمع بٌن هذه اإلمكانات المتطورة 

 التً ثبتت فعالٌتها مختلف االستخدامات والتركٌبات. Mitsubishi Electricمن  TFT-LCDوتقنٌات 

 

 

-AA190EB02المزودة بلوحة تعمل باللمس التكاثفً الُمسقط  Mitsubishi Electricالملونة من  TFT-LCDوحدة 

PCAP 

 

لٌزي األصلً للحصول على النص ترجمة للنص اإلنجلٌزي الرسمً لهذا اإلصدار الجدٌد، وقد تم تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى النص اإلنج إن هذا

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

mailto:prd.gnews@nk.mitsubishielectric.co.jp
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 ميزات المنتج

 ملونة ومزودة بلوحة بحجم كبير تعمل باللمس التكاثفي الُمسقط لمختلف االستخدامات الصناعية TFT-LCDوحدة   (1

 التشغٌل ومراكز البٌع فً محطات الوقود وغٌر ذلك المزٌد بوصة مثالٌة ألنظمة القٌاس وآالت ٩١٫٥ُتعد هذه الوحدة ذات حجم  -

 ةلوحة تعمل باللمس التكاثفي الُمسقط توفر قابلية تشغيل فائق  (2

 مم ٌتحمل االستخدام القاسً ٠غطاء زجاجً سمٌك بسمك  -

 نقاط ٌوفر استشعاًرا دقًٌقا ٩٥تشغٌل بلمس متعدد حتى  -

 ون الشاشة مبتلة أو عند استخدام القفازاتتتمٌز بقابلٌة استخدام عالٌة حتى عندما تك -

 حل كامل للوحات اللمسية  (3

 ولوحات التحكم اللمسً TFT-LCDحل متكامل للوحات اللمسٌة الخاصة بوحدات  -

ومستشعر اللوحة اللمسٌة والغطاء الزجاجً لضمان الحصول  TFT-LCDحل اختٌاري ٌشمل اللصق الضوئً باستخدام الراتنج لوحدة  -

 اضحة فً اإلضاءة الساطعة على صور و

ى ومعالجة سطح لمقاومة التلطخ واالنعكاس لالستخدامات المتنوعة -  غطاء زجاجً مقسَّ

( والغطاء الزجاجً ووحدة التحكم اللمسً فً PCAPواللوحة التً تعمل باللمس التكاثفً الُمسقط ) TFT-LCDتم تركٌب وحدة  -

 المصنع للحصول على موثوقٌة فائقة

 النماذج جدول بيع

 الشحن LEDمشغل  الدقة حجم الشاشة الطراز المنتج

مزودة بلوحة  TFT-LCDوحدة 

 تعمل باللمس التكاثفً الُمسقط
AA190EB02-PCAP بوصة ٩١٫٥ SXGA ١٥٩٢ٌونٌو  ٦٥ موعد توفرها 

 

 (PCAPلمس تكاثفي ُمسقط )

ٌنشأ مجال إن اللمس التكاثفً ٌمثل تقنٌة للوحات اللمسٌة تستخدم طبقتٌن متعامدتٌن من مادة موصلة لتكوٌن شبكة. عند استعمال التٌار الكهربائً، 

بر اللوحة كهروستاتٌكً منتظم. وإذا حدث تالمس مع أحد األصابع أو أحد األشٌاء الموصلة، ٌنحرف المجال مما ٌسمح للنظام بتتبع الحركة بدقة ع

 عند نقاط متعددة. ُتستخدم هذه التقنٌة عادة فً الهواتف الذكٌة واألجهزة اللوحٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TFT-LCD( الخاصة بوحدة PCAPصورة ُمبسطة للوحة اللمسٌة )

 أسالك توصٌل المستشعر  الغطاء الزجاجً

 ركٌزة المستشعر

 LCDوحدة 
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 )الطراز الجدٌد بخط بارز(الملونة المزودة بلوحات تعمل باللمس التكاثفي الُمسقط  LCD-TFTوحدات 

 الدقة حجم الشاشة
السطوع 

)كاندٌال/م
١

) 

( ⁰)زاوٌة العرض 

 )أعلى/أسفل(، )ٌسار/ٌمٌن(
 الطراز

 WVGA بوصات ٢٫٥

٠٠/٠٠، ٠٠/٠٠ ٠٥٥ AA070MC01ADA11 

٠٠/٠٠، ٠٠/٠٠ ٩٥٥٥ AA070MC11ADA11 

٠٥/٠٥، ٠٥/٣٥ ٠٥٥ AA070ME01ADA11 

٠٥/٠٥، ٠٥/٣٥ ٩١٥٥ AA070ME11ADA11 

 AA065VE11ADA11 ٠٥/٠٥، ٣٥/٠٥ ٩٥٥٥ VGA بوصات ٣٫٠

 بوصات ٠٫٨

SVGA 

٠٠/٠٠، ٠٠/٠٠ ٨٥٥ AA084SC01ADA11 

٠٥/٠٥، ٣٥/٠٥ ٨٥٥ AA084SD01ADA11 

٠٥/٠٥، ٣٥/٠٥ ١٥٥ AA084SD11ADA11 

XGA 

٠٠/٠٠، ٠٠/٠٠ ٠٥٥ AA084XD01ADA11 

٠٠/٠٠، ٠٠/٠٠ ٠٥٥ AA084XD11ADA11 

٠٥/٠٥، ٣٥/٠٥ ٨٥٥ AA084XE01ADA11 

٠٥/٠٥، ٣٥/٠٥ ٠٥٥ AA084XE11ADA11 

 WXGA بوصات ٩٥٫٣
٠٠/٠٠، ٠٠/٠٠ ٠٥٥ AA106TA01DDA11 

٠٠/٠٠، ٠٠/٠٠ ٠٥٥ AA106TA11DDA11 

 PCAP-AA190EB02 ٨١/٨١، ٨١/٨١ ٠١١ SXGA بوصة ١٫٠١

 

 المواصفات

 AA190EB02-PCAP الطراز

 SXGAبوصة(  ٩١٫٥سم ) ٨٠٫١ حجم/دقة الشاشة 
 )رأسً( ٦٥٩٫٥٠٣× )أفقً(  ٦٢٣٫٦١ مساحة الشاشة )مم(

 )رأسً( ٩٥١٨× )أفقً(  ٩١٠٥ عدد النقاط
 )رأسً( ٥٫١١٨× )أفقً(  ٥٫١١٨ انحدار البكسل )مم(

 ٠٥٥:٩ التباٌن نسبة
السطوع )كاندٌال/م

١
) ٨٥٥ 

 ،(أسفل/أعلى( )⁰زواٌا العرض )
 (ٌمٌن/ٌسار)

٠٥/٠٥، ٠٥/٠٥ 

 بت/لون( ٠ملٌون ) ٩٣٫٢بت/لون(،  ٣ألًفا ) ١٣١ األلوان

 مضمن LEDمشغل 

 بت ٠/٣ LVDS الواجهة الكهربٌة

 الحجم )مم(

 (٨٥٨٫١ :LCD) ٨٦٨٫٥ العرض

 (٦٦٥٫٥ :LCD) ٦٠١٫٥ االرتفاع

(٩٨٫١ :LCD) ٩٠٫١ العمق
*

 
 ٢٥إلى + ١٥- مئوٌة()°درجات حرارة التشغٌل 
 ٠٥إلى + ٦٥- مئوٌة()°درجات حرارة التخزٌن 

٠حتى  سمك الزجاج )مم(
 

 
 متوفرة طباعة ذات خلفٌة باللون األسود

 متوفرة معالجة للتقوٌة
 متوفرة معالجة لخفض االنعكاس

 متوفرة معالجة لمنع التلطٌخ
 متوفرة مٌزة اللصق الضوئً

 USB واجهة وحدة التحكم

أنظمة التشغٌل
**

 Windows7/8.1 وLinux 

 مم( ٩٫٠ٌعتمد األمر على سمك الغطاء الزجاجً )فً هذا المثال ٌكون السمك  *

ٌُتاح الدعم ألنظمة التشغٌل األخرى عند الطلب  ** 
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 الوعي البيئي

 EU/2011/65هذا الطراز خاٍل من الزئبق ومتوافق تماًما مع قٌود االستخدام للمواد الخطرة المحددة فً متطلبات توجٌه االتحاد األوروبً 

 .(RoHS)الخاص بالمعدات الكهربٌة واإللكترونٌة 

 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electricتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة عاًما من الخبرة فً مجال توفٌر من ١٥مع أكثر من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات واالتصاالت وت ًٌ نمٌة رائدة عالم

نٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعدات البناء. ومن خالل تبنً روح الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترو

لتكون شركة صدٌقة للبٌئة إلثراء  Mitsubishi Electricعبارة الشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 
ا للمجموعة بمقدار  المجتمع بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة ًٌ ملٌار دوالر أمرٌكً*( فً السنة  ٦٢٫٠ملٌار ٌن ) ٨,١٦٠٫٣حجم مبٌعات إجمال

 . للمزٌد من المعلومات تفضل بزٌارة:١٥٩٢مارس  ٦٩المالٌة المنتهٌة فً 
www.MitsubishiElectric.com 

 ١٥٩٢مارس  ٦٩لتبادل العمالت األجنبٌة فً ًٌنا للدوالر األمرٌكً، سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكٌو  ٩٩١*بسعر صرف 
 


