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 LV100من النوع  X-Series HVIGBTتطلق وحدتي  Mitsubishi Electricشركة 

 كثافة تٌار متمٌزة ستسهم فً زٌادة خرج الطاقة فً أنظمة العواكس الكهربائٌة

 

Series -Xأطلقت وحدتً( الٌوم أنها ٥٨٪٫)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٧١٠٢مايو  ٠٠طوكيو، 

HVIGBT  جدٌدتٌن من النوعLV100 واكس بالتتابع فً شهر سبتمبر. وستقدم الوحدتان أعلى كثافة طاقة متوفرة فً األسواق، مما ٌمّكن أنظمة الع

جري الكهربائٌة من تحقٌق خرج طاقة متزاٌد وكفاءة متزاٌدة، باإلضافة إلى توفٌر تشكٌالت ذات مرونة أكثر وموثوقٌة أعلى. عالوة على ذلك، ٌ

ا فً التحكم فً تحوٌل  Mitsubishi Electricمن  HVIGBT. وتؤدي وحدات SiCالتخطٌط لتوفٌر خط إنتاج إضافً من وحدات  ًٌ دوًرا حٌو

 الطاقة فً األنظمة الصناعٌة اإللكترونٌة فً السكك الحدٌدٌة ونقل الطاقة وؼٌرها من االستخدامات الصناعٌة الضخمة. 

 

الذي ٌقام  Power Conversion and Intelligent Motion (PCIM) Europe 2017سٌتم عرض الوحدتٌن الجدٌدتٌن فً معرض 

 حتى  ٧٢الذي ٌقام فً شانؽهاي بالصٌن فً الفترة من  PCIM Asia 2017ماٌو وفً معرض  ٦١حتى  ٦٫رغ بألمانٌا فً الفترة من فً نورنب

 ٌونٌو.  ٧٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول المبيعات

 الشحن المواصفة الطراز المنتج

 X-Seriesوحدة

HVIGBT  من النوع

LV100 

CM450DA-66X 
 كٌلو فولت/ ٨٫٨

 ٦فً  ٧أمبٌر/ ٥٪٩
  ٧٥٦٢بدًءا من سبتمبر 

CM600DA-66X 
 كٌلو فولت/ ٨٫٨

 ٦فً  ٧أمبٌر/ ٫٥٥

 LV100من النوع  X-Series HVIGBTوحدة 

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

 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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 ميزات المنتج

 كثافة طاقة تفوق مثيالتها لزيادة القدرة (1

ً تستخدم  IGBTتحقق وحدات  - ً تبلػ  RFCوصمامات  CSTBTمن الجٌل السابع الت أمبٌر/سم ٢٪١٫الثنائٌة أعلى كثافة طاقة والت
٧
كما  

 أمبٌر< ٫٥٥كٌلو فولت/ ٨٫٨فً هذا المجال > Siهو الحال مع وحدات 

 تمتد أطراؾ توصٌل التٌار المتردد الثالثة الرئٌسٌة وتعمل على معادلة كثافة التٌار لزٌادة قدرة العاكس -

 ت مرنةتوصيل متواٍز سهل للحصول على تشكيالت وقدرا (2

 تم تحسٌن تصمٌم أطراؾ التوصٌل إلجراء التوصٌل المتوازي بسهولة وللحصول على تشكٌالت وقدرات مرنة للعاكس -

 هيكل جديد للحزمة لزيادة الموثوقية (3

ا لدرجات حرارة - ًٌ  الحاوٌة ٌؤدي دمج لوح العزل مع المشتت الحراري إلى زٌادة عمر الدورة الحرارٌة من أجل تدوٌر ٌدوم لفترة طوٌلة نسب

ا لدرجات حرارة الشرٌحة - ًٌ  تؤدي المقاومة الحرارٌة المنخفضة إلى زٌادة عمر دورة الطاقة من أجل تدوٌر ٌدوم لفترة قصٌرة نسب

 )الوحدتان الجدٌدتان بالخط الباررز( المواصفات الرئيسية

 األبعاد فولتٌة العزل التشكٌل المواصفة الطراز المنتج

وحدة 

X-Series 
HVIGBT  من

 LV100النوع 

CM450DA-66X 
كيلو  ٤٫٤

 أمبير ٣٥١فولت/
مم ٣١×٠٣١×٠١١ 6kVrms ٠في  ٧

٤
 

CM600DA-66X 
كيلو  ٤٫٤

 أمبير ٠١١فولت/

وحدة 

X-Series 
HVIGBT  من

 النوع القٌاسً

CM1200HC-66X 
كٌلو  ٨٫٨

 أمبٌر ٦٧٥٥فولت/

 ٦فً  ٦

6kVrms 

مم ٨١×٦٨٥×٦٩٥
٨

 

CM1800HC-66X 
كٌلو  ٨٫٨

 أمبٌر ٦١٥٥فولت/
مم ٨١×٦٢٥×٦٩٥

٨
 

CM1500HC-90XA 
كٌلو  ٪٩٫

 أمبٌر ٥٥٪٦فولت/

CM900HG-90X 
كٌلو  ٪٩٫

 أمبٌر ٢٥٥فولت/

10kVrms 

مم ٩١×٦٨٥×٦٩٥
٨

 

CM600HG-130X 
كٌلو  ٪٫٫

 أمبٌر ٫٥٥فولت/

CM1800HG-66X 
كٌلو  ٨٫٨

 أمبٌر ٦١٥٥فولت/

مم ٩١×٦٢٥×٦٩٥
٨

 

CM1350HG-90X 
كٌلو  ٪٩٫

 أمبٌر ٥٪٦٨فولت/

CM900HG-130X 
كٌلو  ٪٫٫

 أمبٌر ٢٥٥فولت/

CM1000HG-130XA 
كٌلو  ٪٫٫

 أمبٌر ٦٥٥٥فولت/

 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٥٨٪٫)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٢٥مع أكثر من 

ا معترؾ 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، التؽٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التؽٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 

 ٨٦فً السنة المالٌة المنتهٌة فً  الر أمرٌكً*(ملٌار دو ٨٢٫١ملٌار ٌن ) ٩٧٨١٫٫بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة مبٌعات موحدة للمجموعة بلؽت 
 . للمزٌد من المعلومات تفضل بزٌارة:٧٥٦٢مارس 

www.MitsubishiElectric.com 
 ٧٥٦٢مارس  ٨٦ٌن للدوالر األمرٌكً، سعر الصرؾ معطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العمالت األجنبٌة فً  ٦٦٧*بسعر صرؾ 

 


