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 SLIMDIP-Wتطلق وحدات  Mitsubishi Electricشركة 

 ستساعد على خفض ضجيج المحرك واستهالك الطاقة في األجهزة

 

اليوم عن إطالقها القادم من ( ٦٥٠٣)طوكيو:  Mitsubishi Electric Corporation أعلنت شركة – ٢٠١٩ديسمبر  ٢٤طوكيو، 

( جديدة ستمكن الغساالت ومكيفات الهواء ومختلف أنواع IPMالخاصة بها وهي وحدة طاقة ذكية عالية األداء ) TMSLIMDIP-Wوحدات 

ير ينا ١٥في  SLIMDIP-Wمحركات السيارات ذات القدرة الصغيرة من تقليل ضجيج المحرك واستهالك طاقة أقل. ستبدأ مبيعات وحدات 

٢٠٢٠. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميزات المنتج

المحسّنة ذات التوصيل العكسي وسرعة التبديل العالية، المحرك الناقل للتردد العالي للموجة الحاملة من تصنيع  IGBTتُمكن وحدة  (1

 أجهزة أكثر هدوًءا وكفاءة

ذات التوصيل العكسي الُمحسنة من أجل التبديل عالي السرعة لتقليل فقد التبديل في المحرك الناقل للتردد  IGBTتم تحسين وحدة  -

 العالي للموجة الحاملة، مما يساعد على تقليل ضجيج المحرك.

 الدخل/الخرج درجة مئوية، قوة التيار  ١٢٥)درجة حرارة نقاط التقاطع واالرتباط=  %٤٠يتم تقليل فقد طاقة التبديل بحوالي  -

 الحالية SLIMDIP-Lأمبير( مقارنة بوحدات  5)لكل ذراع(= 

 

 

 SLIMDIP-Wوحدات 

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. 

 التفاصيل و/أو المواصفات الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فيجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجليزي األصلي.
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 تُمكن الضوضاء المنخفضة من تقليص حجم أنظمة العواكس وخفض تكلفتها اإلجمالية ( 2

باستخدام مكونات أقل إليقاف الضجيج في لوحة الدوائر، من أجل إنشاء أنظمة يسمح وجود ضوضاء أقل مقارنةً بالطراز الحالي   -

 عواكس أصغر وأقل تكلفة .

 يقوم نظام األسالك المرن بتبسيط تصميم تخطيط أنظمة العواكس (3

إلى تصميم نظام مرن لألسالك وصنع أجهزة  Pيؤدي وضع القطب السالب )النقطة المرجعية( بجانب مزود الطاقة على الجانب  -

 عواكس أصغر حجًما.

 جدول المبيعات

 تاريخ الشحن الطراز المنتج

 ٢٠٢٠يناير  ١٥ SLIMDIP-Wوحدات  SLIMDIPوحدات 

 المواصفات

 SLIMDIP-Wوحدات  الطراز

 مم ٣.٦× ٣٢.٨×١٨.٨ األبعاد

 الرقائق المدمجة
ورقائق الصمام الثنائي  LVICو HVICذات التوصيل العكسي و IGBTجسر عاكس ثالثي المراحل مع رقائق 

 التمهيدي المدمجة

 الوظائف

 عن طريق استخدام مقاوم تحويل خارجي (SC)من الدوائر القصيرة-الحماية –
 Nعلى الجانب  Fo: خرج (UVالتزويد المتحكم به للطاقة في ظل الحماية عند انخفاض الجهد ) –
 (N، على الجانب OTالحماية من درجة الحرارة الزائدة ) –

 (VOTخرج جهد حراري تناظري )

 Nمزودة بالباعث المفتوح على الجانب  IGBTوحدة  غير ذلك

 

، مساهمةً بشكل كبير في تقليص ١٩٩٧تجاريًا في عام   TMDIPIPMوحدتها األولى من وحدات  Mitsubishi Electricأتاحت شركة 

حجم أنظمة العاكس وكفاءة استهالكها للطاقة. يتناول هذا اإلصدار األحدث من السلسة المطالب الخاصة بتقليل المزيد من استهالك الطاقة 

 وخاصة في الغساالت ومكيفات الهواء والمعدات الكهربائية المنزلية.

 

 الوعي البيئي

 (RoHSالخاص بتقييد استعمال مواد خطرة معينة ) 2015/863 (EUو) EU/2011/65توجيه االتحاد األوروبي متوافق مع هذا المنتج 

 .في المعدات الكهربائية واإللكترونية

 
 ### 

 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

)طوكيو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  ١٠٠مع ما يقرب من 
( شركة رائدة عالميًا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معالجة المعلومات ٦٥٠٣

الت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ومعدات واالتصاالت وتنمية الفضاء واالتصا
 Mitsubishi Electricالبناء. ومن خالل تبني روح عبارة الشركة، التغيير نحو األفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة 

مليار دوالر أمريكي*(  ٤٠.٧مليار ين ) ٤٥١٩.٩جتمع بالتكنولوجيا. وقد سجلت الشركة إيرادات بمقدار لتكون شركة صديقة للبيئة إلثراء الم
 . للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:٢٠١٩مارس  ٣١في السنة المالية المنتهية في 

www.MitsubishiElectric.com 
 ٢٠١٩مارس  ٣١من قبل سوق طوكيو لتبادل العمالت األجنبية في ينًا للدوالر األمريكي، وهو سعر الصرف الُمعطى  ١١١*بسعر صرف 

 

 .Mitsubishi Electricعالمات تجارية ُمسجلة لشركة  SLIMDIPو DIPIPMتعد 


