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 االستفسارات اإلعالمية تفسارات العمالءاس
 

 قسم العالقات العامة لتسويق األجهزة وأشباه الموصالت Bالقسم 
 Mitsubishi Electricشركة  Mitsubishi Electricشركة 

 1TU1TUprd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp 
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 تطلق الصمام الثنائي لوحدة الليزر األحمر  Mitsubishi Electricشركة 
 جهزة البروجيكتورألنانوميتر  ٦۳۹بطول عالي الطاقة 

 نانوميتر ٦۳۹إلى شعاع ساطع باللون األحمر بطول واط، باإلضافة  ۲٫۱مستوى غير مسبوق من الموجات المتصلة بطاقة خرج 
 

اليوم أنها ستقوم بإطالق الصمام ) ٦٥۰۳: طوكيو( 1TU1TUMitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ۲۰۱٦ديسمبر  ۱٤طوكيو، 

واط، باإلضافة إلى شعاع  ۲٫۱طاقة خرج برقم قياسي عالمي وهو  ML562G85الموجات المتصلة الجديد، ويوفر جهاز  يذ) LD(الثنائي لليزر 

ومن المتوقع أن يتم اعتماد اللون األحمر النقي للصمام . ۲۰۱۷فبراير  ۱ألجهزة البروجيكتور، وذلك في ) nm(نانوميتر  ٦۳۹أحمر ساطع بطول 

قة المنخفض في أجهزة البروجيكتور التي تعمل بالليزر الخاصة بالمساحات الكبيرة والتي تتطلب مستوى عاٍل من الثنائي لليزر واستهالك الطا

 .السطوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٦٤۰صمامات ثنائية لليزر األحمر توفر أداًء عالي اإلخراج في درجة حرارة منخفضة باستخدام طول موجي لشعاع الليزر ال يتجاوز نتاج إكان 

 Mitsubishi Electricنجحت شركة وقد . بالنسبة لنا تحٍد فنينانوميتر، وهو الحد األقصى المفضل للوصول إلى درجة السطوع المطلوبة، بمثابة 

ية لصمام الثنائي لليزر األحمر عالي الطاقة بميزة الموجات المتصلة الجديد الذي يعمل في درجة حرارة عالية باستخدام تقنية الطاقة العالفي تطوير ا

 .األصلية، والتي تشمل بنية صمام ثنائي لليزر محّسنة

 

 )ML562G85(نانوميتر  ٦۳۹صمام ثنائي لليزر األحمر عالي الطاقة بطول موجي يبلغ 

يرجى الرجوع إلى النص اإلنجليزي األصلي للحصول على . إن هذا النص ترجمة للنص اإلنجليزي الرسمي لهذا اإلصدار الجديد، وقد تم تزويده للرجوع إليه بسهولة عند الحاجة

 .يجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجليزي األصليففي حال وجود أي تعارض، . أو المواصفات الخاصة/التفاصيل و
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 ميزات المنتج

 نانوميتر ٦۳۹واط في شعاع أحمر متصل الموجات وساطع بطول  ۲٫۱طاقة خرج بحجم  )۱

مرة من  ٤٫۲واط، وهو أكبر  ۲٫۱بنية فوقية محسنة وحجم مشع يعمل على تمكين موجات متصلة بطاقة خرج برقم قياسي عالمي يبلغ  -

 الطراز الحالي للشركة

 لومن لكل صمام ثنائي لليزر ۲٥۰ُتنتج ) CW(واط  ۲٫۱نانوميتر وطاقة خرج بحجم  ٦۳۹مؤشر ضوئي ليزر عالي السطوع بطول  -

درجة مئوية  ۲٥ودرجة حرارة منخفضة بقيمة ) موجات متصلة(واط  ۲٫۱بحجم % ٤۱مقبس توصيل بالحائط عالي الكفاءة بنسبة  -

 للمساعدة في خفض استهالك الطاقة في جهاز البروجيكتور

 أوسع نطاق لدرجة حرارة التشغيل بالنسبة للصمام الثنائي لليزر بفضل درجة تبدد الحرارة المحسنة )۲

 تحّسن من نسبة تبدد الحرارة) TO-CAN(مم  ۹٫۰علبة مخطط ترانزستور كبيرة بقطر  حزمة -

 ٤۰إلى  ۰، بالمقارنة مع نطاق الطراز الحالي من )CW(واط  ۲٫۱درجة مئوية بطاقة  ٤٥إلى  ۰نطاق درجة حرارة غير مسبوق من  -

 )موجات متصلة(واط  ۰٫٥درجة مئوية بطاقة 

 المواصفات الرئيسية
 المواصفة 

 ML562G85 رقم الطراز 
 الوضع المتعدد الجانبي وضع المعالجة بالليزر

 )**CW، درجة مئوية TRCR*  =  ۲٥(ميللي أمبير  ٥٥۰ تيار المشرف
  *** Iop P، درجة مئوية TRC  R= ۲٥(واط  ۲٫۱ طاقة الخرج

P= ۲٫۲أمبير،  ٥CW( 
 )CWأمبير،  Iop  = ۲٫۲٥، درجة مئوية TRC  R= ۲٥(فولت  ۲٫۲٥ فولتية التشغيل
 )CWأمبير،  Iop  = ۲٫۲٥، درجة مئوية TRC  R= ۲٥(نانوميتر  ٦۳۹ الطول الموجي

 )CWواط،  Po ****   =۲٫۱(درجة مئوية  ٤٥إلى  TRCR   =۰ درجة حرارة الغالف الخارجي للتشغيل
 TO-CANمم  φ۹٫۰ الحزمة

 *TRCR :درجة حرارة الغالف الخارجي 
 **CW :الموجات المتصلة 
 ***Iop : تيار التشغيل)CW( 
 ****Po : طاقة الخرج)CW( 

مثل،  في الوقت الحالي، تم تحويل مصادر اإلضاءة المستخدمة في أجهزة البروجيكتور من مصابيح الزئبق إلى اإلضاءة الثابتة، والتي توفر ميزات

يز بالكفاءة يمكن أن تقوم الصمامات الثنائية لليزر، والتي تتم. كفاءة التوصيل بمقبس الحائط وسلسلة واسعة من األلوان وعملية تشغيل أكثر موثوقية

أيًضا، يمكن للصمامات . بشكل خاص مقارنًة بمصادر اإلضاءة الثابتة األخرى، بمساعدة أجهزة البروجيكتور في تحقيق استهالك الطاقة المنخفض

متوافق (ان الواسعة الثنائية لليزر أن ينبعث منها مؤشر ضوئي نقي اللون في نطاق واسع من الطاقة لتمكين البروجيكتور من التعرف على سلسلة األلو

تجذب الصمامات الثنائية لليزر االنتباه باعتبارها مصادر اإلضاءة المحتملة ألجهزة و. والنطاق عالي الديناميكية) ITU-R BT.2020مع 

 .البروجيكتور المتقدمة

أطلقت شركة . صلة وذات النبضاتهناك نوعان من مصادر إضاءة الصمامات الثنائية لليزر الخاصة بأجهزة البروجيكتور ذات الموجات المت

Mitsubishi Electric launched  الصمام الثنائي لليزر األحمر عالي الطاقة  ۲۰۱۰في نوفمبر)ML501P73 ( والذي يوفر طاقة خرج

الفوقي األصلية يتضمن الصمام الثنائي لليزر تقنية النمو . نانوميتر ٦۳۸لمؤشر اإلضاءة بطول ) موجات متصلة(واط  ۰٫٥أو ) نبضة(واط  ۱٫۰

نانو  ٦۳۸واط لمؤشر ضوئي بطول  ۲٫٥، حقق خرج طاقة يبلغ ۲۰۱٥الذي تم إطالقه في سبتمبر ML562G84كما أن . وبنية انعكاس اإلطار

 .ميتر في عملية تشغيل من النوع النبضي

 الوعي البيئي
الخاص بالمواد الكهربية  EU/2011/65توجيه االتحاد األوروبي هذا المنتج متوافق مع قيود االستخدام للمواد الخطرة المحددة في متطلبات 

 ).RoHS(واإللكترونية 
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U نبذة عن شركةMitsubishi Electric 

شركة ) ٦٥۰۳: طوكيو( Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  ۹۰مع أكثر من 
نمية رائدة عالمًيا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معالجة المعلومات واالتصاالت وت

ومن خالل تبني روح . ات البناءالفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ومعد
لتكون شركة صديقة للبيئة إلثراء  Mitsubishi Electricعبارة الشركة، التغيير نحو األفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة 

في السنة المالية المنتهية *) الر أمريكيمليار دو ۳۸٫۸(مليار ين  ٤۳۹٤٫۰وقد سجلت الشركة مبيعات موحدة للمجموعة بلغت . المجتمع بالتكنولوجيا
 :للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة. ۲۰۱٦مارس  ۳۱في 

www.MitsubishiElectric.comU 
 ۲۰۱٦مارس  ۳۱ين للدوالر األمريكي، سعر الصرف معطى من قبل سوق طوكيو لتبادل العمالت األجنبية في  ۱۱۳بسعر صرف *
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