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ذات مجموعة التركٌب السطحً فً وحدات  IPMتطلق وحدة  Mitsubishi Electricشركة 

MISOP 

 ستإدي إلى توفٌر أنظمة عواكس أصغر حجًما وأكثر بساطة وأسهل فً التركٌب 

 

( الٌوم عن إطالقها وحدة ٣٠١٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٨١٨١أبرٌل  ٨٣طوكٌو، 

 Mitsubishi Electric( ذات مجموعة التركٌب السطحً لوحدات الطاقة الذكٌة صغٌرة الحجم من IPMالطاقة الذكٌة )

MISOP)
TM

إلى تسهٌل إنتاج أنظمة العواكس منخفضة التكلفة، وذلك بفضل تصمٌم مجموعتها الصغٌرة  والتً ستإدي (

اكس بحجم أصغر ولوحة دوائر والجدٌدة فً إنتاج أنظمة ع MISOPوسهلة التثبٌت باللحام. من المتوقع أن تساهم وحدة 

مدمجة للتشغٌل  ICضافة إلى دوائر ( بتصمٌم أبسط، وذلك بفضل تمٌزها بتصمٌم سنون موضوعة بدقة باإلPCBمطبوعة )

باستخدام تقنٌة اللحام باإلسالة عملٌة تجمٌع أسهل وأقل تكلفة مقارنًة  PCBعالوة على ذلك، سٌتٌح تركٌب  ودوائر حماٌة.

 سبتمبر. ٨وسٌتم إطالق الوحدة فً  بالمنتجات التً تتطلب تركٌب من خالل الثقوب.

 

فً المعارض التجارٌة الرئٌسٌة بما فً ذلك معرض  Mitsubishi Electricالجدٌدة من  MISOPسٌتم عرض وحدات 

MOTOR TECH JAPAN  أثناء فعالٌات ٨١٨١لعام ،TECHNO-FROTIER  فً ماكوهاري، الٌابان بدًءا من  ٨١٨١لعام

 PCIMض ٌونٌو، ومعر ٧حتى  ٠فً نورمبرج، ألمانٌا بدًءا من  ٨١٨١بؤوروبا لعام  PCIMأبرٌل، ومعرض  ٨١حتى  ٨١

 ٌونٌو. ٨١حتى  ٨٣فً شنغهاي، الصٌن بدًءا من  ٨١٨١بآسٌا لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MISOPذات مجموعة التركٌب السطحً فً وحدة  IPMوحدة 

ة للنص اإلنجلٌزي الرسمً لهذا اإلصدار الجدٌد، وقد تم تزوٌده إن هذا النص ترجم

للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى النص اإلنجلٌزي األصلً للحصول 

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

 اإلصدار اإلنجلٌزي األصلً.
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ا مع التدابٌر العالمٌة المتزاٌدة لحماٌة البٌئة وتوفٌر الطاقة، تم دمج أنظمة الع ًٌ اكس حتى فً المحركات الصغٌرة ذات وتماش

ذات مجموعة التركٌب  IPMالمراوح، بما فً ذلك وحدات أنظمة تكٌٌف الهواء الداخلٌة والخارجٌة. تم تصمٌم وحدة 

ألنظمة العواكس مثل هذه، والتً ستتطلب استخدام  Mitsubishi Electricالجدٌدة التابعة لشركة  MISOPالسطحً بوحدة 

 منخفضة الطاقة، وتكون سهلة فً التجمٌع. وحدات أشباه موصل

 

 مٌزات المنتج

 تصمٌم ُمبّسط ألنظمة العواكس (1

 ذات مجموعة التركٌب السطحً استخدام اللحام باإلسالة IPMتتٌح وحدة  -

 PCBمساحة صغٌرة على لوحة  -

 

 المساعدة فً تقلٌل حجم أنظمة العواكس وتبسٌطها (2

وصمام ثنائً فً الرقاقة الواحدة( مع هٌكل الجٌل  IGBTذات التوصٌل العكسً )شبه موصل الطاقة مزود بوحدة  IGBTتساعد  -

 أصغر حجًما ومساحة أقل بٌن الرقائق IGBTالسابع ذي الطبقة الرفٌعة على توفٌر رقائق 

*( مع مقاوم BSDوالصمام الثنائً التمهٌدي )للتشغٌل ذات البوابة المدمجة مع وظائف الحماٌة  ICمكونات خارجٌة أقل بفضل دوائر  -

 تحدٌد التٌار

 بسٌطة وسهلة التصمٌم وإنتاج أنظمة عواكس أصغر حجًما PCBٌعمل تصمٌم أطراف التوصٌل المُحسنة على توفٌر لوحات  -

 ٌتم استخدام الصمام الثنائً عالً الفولتٌة فً دائرة مضخة الشحن للحصول على مصادر طاقة متعددة من مصدر فولتٌة فردي. *

 

 وظائف حماٌة للحصول على تصمٌمات ألنظمة عواكس أكثر مرونة (3

 ICالحماٌة من الحرارة الزائدة وإشارة تناظرٌة لمراقبة درجة الحرارة فً دوائر  -

، مما ٌوفر تصمٌمات أكثر مرونة لدوائر PWMالدوائر القصٌرة باستخدام مقاوم تحوٌل خارجً ووظٌفة تواشج دخل  الحماٌة من -

 الحماٌة

 

 جدول المبٌعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملٌات الشحن التٌار الفولتٌة الطراز المنتج

ذات  MISOPسلسلة 
 التركٌب السطحً

SP1SK 
 فولت ٣١١

 أمبٌر ٨
 سبتمبر ٨

SP3SK أمبٌر ٦ 



 

3/3 

 

 المواصفات الرئٌسٌة

 SP1SK SP3SK الطراز

 فولت ٣١١ الفولتٌة

 أمبٌر ٦ أمبٌر ٨ التٌار

 مم ٦.٦×٨٧.٢×٨٠.٨ األبعاد

 الرقائق المدمجة
 BSDو LVICو HVIC( وIGBT+FWD)  RC-IGBTجسر عاكس ثالثً المراحل مع رقائق 

 مدمجة

 الوظائف المتكاملة

 من الدائرة القصٌرة من خالل مقاوم تحوٌل خارجً حماٌة -

 الحماٌة من الجهد المنخفض لمزود الطاقة -

 Nعلى الجانب  Foحماٌة خرج  -

 الحماٌة من الحرارة الزائدة -

 خرج فولتٌة درجة الحرارة التناظري -

 التواشج -

 وصالت تحوٌل( ٦ذي باعث مقسم ) Nعاكس بجانب  غٌر ذلك

 محركات نافخة للهواء ومضخات الماء وغساالت األوانً االستخدامات

 

 الوعً البٌئً

 EU/2111/56المنتجات المذكورة فً هذه النشرة متوافقة مع قٌود االستخدام للمواد الخطرة المحددة فً متطلبات توجٌه االتحاد األوروبً 

 (RoHSالخاص بالمواد الكهربٌة واإللكترونٌة )

 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( ٣٠١٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٠١مع أكثر من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات  ًٌ شركة رائدة عالم

ت واالتصاالت وتنمٌة الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة والنقل ومعدا
 Mitsubishiالبناء. ومن خالل تبنً روح عبارة الشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 

Electric ٢٨٦١٢٣كون شركة صدٌقة للبٌئة إلثراء المجتمع بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة حجم مبٌعات إجمالٌة للمجموعة بمقدار لت 
 . للمزٌد من المعلومات، تفضل بزٌارة:٨١٨٧مارس  ٦٨ملٌار دوالر أمرٌكً*( فً السنة المالٌة المنتهٌة فً  ٦٧٢١ملٌار ٌن )

www.MitsubishiElectric.com 
 ٨١٨٧مارس  ٦٨ًٌنا للدوالر األمرٌكً، سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العمالت األجنبٌة فً  ٨٨٨*بسعر صرف 

 

 Mitsubishi Electric Corporationعالمة تجارٌة لشركة  MISOPتعد 


