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الجديدة من سلسلة  HVDIODEووحدات  HVIGBTتطلق وحدات  Mitsubishi Electricشركة 

X-Series 

 ُطرز جديدة على تلبية متطلبات أنظمة عواكس أصغر وأكثر قوة في المعدات الكبيرة ٧ستعمل 

 

( اليوم أنها طورت سبعة منتجات جديدة ٦٥٠٣)طوكيو:  Mitsubishi Electricأعلنت شركة  – ٢٠٢1أبريل  ٢٦طوكيو، 

 X-Series، مما يزيد من عدد مجموعة سلسلة HVDIODEوخمس وحدات  HVIGBT، وهما وحدتي X-Seriesمن سلسلة 

وحدة من أشباه موصالت الطاقة المناسبة للعواكس ذات الحجم الصغير والسعة الكبيرة والمستخدمة في محركات  ٢4إلى 

حوالت الطاقة المعتمدة على التيار المباشر، والماكينات الصناعية الكبيرة، وغيرها من المعدات ذات الفولتية العالية الجر، وم

الرقمي في  PCIMيوليو. كما سيتم عرض الوحدات في "مؤتمر  1والتيار الكبير. وسيتم إطالق الُطرز بالتتابع اعتباًرا من 

 مايو. ٧إلى  ٣ية من العرض التجاري الذكي هذا لتحويل الطاقة، اعتباًرا من "، وهو النسخة الرقم٢٠٢1أوروبا لعام 

   
*( مع HVDIODE/وحدة HVIGBT)وحدة 

كيلو فولت،  ٦عزل بمتوسط جذر تربيعي 
 ، وغيره.CM900HC-90Xالطراز 

( مع عزل بمتوسط جذر HVDIODE)وحدة 

 كيلو فولت، الطراز  1٠تربيعي 

RM1500DG-90X.وغيره ، 

( مع عزل بمتوسط جذر HVIGBT)وحدة 
كيلو فولت، الطراز  ٦تربيعي 

CM2400HCB-34X 

 )غير معروضة( على محطات طرفية مساعدة HVDIODEال تحتوي وحدة  *

 

 

 

 

 

 

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

 و/أو المواصفات الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فيجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجليزي األصلي.
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 ميزات المنتج

 مجموعة موسعة تستوعب قدرات العاكس واسعة النطاق (1

جديدة( حاليًا  HVDIODEجديدتان وخمس وحدات  HVIGBTطراًزا )وحدتا  ٢4ذات الـ  X-Seriesتتراوح مجموعة سلسلة  -

 كيلو فولت الستيعاب مجموعة واسعة من قدرات العاكس في المعدات الصناعية الكبيرة. ٦٫٥كيلو فولت إلى  1٫٧من 

 زيادة في قيمة التيار لدعم عواكس ذات سعة أكبر وأصغر حجًما (٢

الثنائي على تقليل فقدان الطاقة والمقاومة الحرارية، مما ينتج عنه  FCRمن الجيل السابع ورقاقة صمام  TMCSTBTتساعد رقاقة  -

 قيمة تيار أعلى لدعم العواكس ذات السعة األكبر.

، ولكنه يحقق %٣٣الجديد، وغيره، أصغر بنسبة  CM900HC-90Xالحالي، يعتبر طراز  CM900HC-90Hمقارنةً بطراز  -

 نفس قيمة الفولتية والتيار.

 المتوافقة على تبسيط استبدال األجزاء وتطوير العاكستعمل الُطرز  (٣

 ، وغيره، نفس مواصفات التوافق، باإلضافة إلى نفس األبعاد في الطراز CM2400HCB-34Xيقدم الطراز  -

CM2400HC-34H  الحالي من وحدةHVIGBT .من أجل دعم التطوير األسرع للعواكس الجديدة 

 جدول المبيعات

 الشحن القيمة الطراز النوع

من سلسلة  HVIGBTوحدة 

X-Series 

CM2400HCB-34X 1أمبير ٢4٠٠كيلو فولت/ ٫٧ 

 يوليو 1من 

CM900HC-90X 4أمبير ٩٠٠كيلو فولت/ ٫٥ 

من سلسلة  HVDIODEوحدة 

X-Series 

RM1200DC-34X 1أمبير 1٢٠٠كيلو فولت/ ٫٧ 

RM1200DC-66X أمبير 1٢٠٠كيلو فولت/ ٣٫٣ 

RM1500DC-90X 4أمبير 1٥٠٠كيلو فولت/ ٫٥ 

RM900DG-90X 4أمبير ٩٠٠كيلو فولت/ ٫٥ 

RM1500DG-90X 4أمبير 1٥٠٠كيلو فولت/ ٫٥ 

 )الوحدتان الجديدتان بالخط البارز( المواصفات الرئيسية

 الطراز المنتج
-فولتية الُمشع
ع ِّ  المجم 

 فولتية العزل قيمة التيار
األبعاد 

 الطول(xالعمقx)العرض

 HVIGBTوحدة 
 X-Seriesمن سلسلة 

CM2400HC-34X 

 كيلو فولت 1٫٧

 أمبير ٢4٠٠
كيلو فولت  ٦

بمتوسط جذر 
 تربيعي

١٤٠ x ١٣٠ x مم ٣٨ 

34X-CM2400HCB أمبير ٢٤٠٠ 
كيلو فولت  ٦

بمتوسط جذر 
 تربيعي

14٠ x 1٩٠x  مم ٣٨ 

CM1200HC-66X 

 كيلو فولت ٣٫٣

 أمبير 1٢٠٠
كيلو فولت  ٦

بمتوسط جذر 
 تربيعي

١٤٠ x ١٣٠ x مم ٣٨ 

CM1200HCB-66X 1أمبير ٢٠٠ 
كيلو فولت  ٦

بمتوسط جذر 
 تربيعي

١٤٠ x ١٩٠ x مم ٣٨ 

CM1800HC-66X 1أمبير ٨٠٠ 
كيلو فولت  ٦

بمتوسط جذر 
 تربيعي

١٤٠ x ١٩٠ x مم ٣٨ 

CM1800HG-66X 1أمبير ٨٠٠ 
كيلو فولت  1٠

بمتوسط جذر 
 تربيعي

١٤٠ x ١٩٠ x مم ٤٨ 

90X-CM900HC 4أمبير ٩٠٠ كيلو فولت ٫٥ 
كيلو فولت  ٦

بمتوسط جذر 
 تربيعي

14٠ x 1٣٠x  مم ٣٨ 
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CM1350HC-90X 1أمبير ٣٥٠ 
كيلو فولت  ٦

بمتوسط جذر 
 تربيعي

١٤٠ x ١٩٠ x مم ٣٨ 

CM1500HC-90XA 1أمبير ٥٠٠ 
كيلو فولت  ٦

بمتوسط جذر 
 تربيعي

١٤٠ x ١٩٠ x مم ٣٨ 

CM900HG-90X أمبير ٩٠٠ 
كيلو فولت  1٠

بمتوسط جذر 
 تربيعي

١٤٠ x ١٣٠ x مم ٤٨ 

CM1000HG-90X 1أمبير ٠٠٠ 
كيلو فولت  1٠

بمتوسط جذر 
 تربيعي

١٤٠ x ١٣٠ x مم ٤٨ 

CM1350HG-90X 1أمبير ٣٥٠ 
كيلو فولت  1٠

بمتوسط جذر 
 تربيعي

١٤٠ x ١٩٠ x مم ٤٨ 

CM1500HG-90X 1أمبير ٥٠٠ 
كيلو فولت  1٠

جذر بمتوسط 
 تربيعي

١٤٠ x ١٩٠ x مم ٤٨ 

CM900HG-130X 

 كيلو فولت ٦٫٥

 أمبير ٩٠٠
كيلو فولت  1٠

بمتوسط جذر 
 تربيعي

14٠ x ١٩٠ x 4مم ٨ 

CM1000HG-130XA 1أمبير ٠٠٠ 
كيلو فولت  1٠

بمتوسط جذر 
 تربيعي

١٤٠ x ١٩٠ x مم ٤٨ 

 الطراز المنتج
-فولتية الُمشع
ع ِّ  المجم 

 العزلفولتية  قيمة التيار
األبعاد 

 الطول(xالعمقx)العرض

من  HVDIODEوحدة 
 X-Seriesسلسلة 

34X-RM1200DC 1أمبير ١٢٠٠ كيلو فولت ٫٧ 
كيلو فولت  ٦

بمتوسط جذر 
 تربيعي

14٠ x 1٣٠x  مم ٣٨ 

RM600DC-66X 

 كيلو فولت ٣٫٣

 أمبير ٦٠٠
كيلو فولت  ٦

بمتوسط جذر 
 تربيعي

١٤٠ x ١٣٠ x مم ٣٨ 

66X-RM1200DC أمبير ١٢٠٠ 
كيلو فولت  ٦

بمتوسط جذر 
 تربيعي

14٠ x 1٣٠x  مم ٣٨ 

RM1200DG-66X 1أمبير ٢٠٠ 
كيلو فولت  1٠

بمتوسط جذر 
 تربيعي

14٠ x 1٣٠ x 4مم ٨ 

RM450DG-90X 

 كيلو فولت 4٫٥

 أمبير 4٥٠
كيلو فولت  1٠

بمتوسط جذر 
 تربيعي

١٤٠ x ١٣٠ x مم ٤٨ 

90X-RM900DG أمبير ٩٠٠ 
فولت كيلو  1٠

بمتوسط جذر 
 تربيعي

14٠ x 1٣٠x  4مم ٨ 

90X-RM1500DC أمبير ١٥٠٠ 
كيلو فولت  ٦

بمتوسط جذر 
 تربيعي

14٠ x 1٣٠x  مم ٣٨ 

90X-RM1500DG أمبير ١٥٠٠ 
كيلو فولت  ١٠

بمتوسط جذر 
 تربيعي

14٠ x 1٣٠x  4مم ٨ 

RM1000DG-130XA أمبير 1٠٠٠ كيلو فولت ٦٫٥ 
كيلو فولت  1٠

جذر بمتوسط 
 تربيعي

14٠ x 1٣٠ x 4مم ٨ 
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 > Series-X سلسلةمجموعة حزمة  >

    
 xمم  14٠فولتية عزل تبلغ 

 ٦مم بمتوسط جذر تربيعي  1٣٠
كيلو فولت )في وحدة 

HVIGBT وحدة/
)*HVDIODE 

 xمم  14٠فولتية عزل تبلغ 

مم بمتوسط جذر تربيعي  1٣٠
كيلو فولت )في وحدة  1٠

HVIGBT وحدة/
)*HVDIODE 

 xمم  14٠فولتية عزل تبلغ 

 ٦مم بمتوسط جذر تربيعي  1٩٠
كيلو فولت )في وحدة 

HVIGBT) 

 xمم  14٠فولتية عزل تبلغ 

مم بمتوسط جذر تربيعي  1٩٠
كيلو فولت )في وحدة  1٠

HVIGBT) 

 

 مقارنات مع الطراز الحالي )الميزات(

 (٢الميزة 

 

 (٣الميزة 

 
 

### 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( شركة ٦٥٠٣)طوكيو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  1٠٠مع 
وتنمية  ترائدة عالميًا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معالجة المعلومات واالتصاال

ة كالفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ومعدات البناء. تُثري شر
Mitsubishi Electric  مليار  44٦٢٫٥المجتمع بالتكنولوجيا انطالقًا من بيانها "التغيير نحو األفضل". وقد سجلت الشركة إيرادات بمقدار

 . وللمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع٢٠٢٠مارس  ٣1مليار دوالر أمريكي*( في السنة المالية المنتهية في  4٠٫٩ين )
www.MitsubishiElectric.com 

ل سوق طوكيو لتبادل دوالر أمريكي، وهو السعر التقريبي الُمعطى من قب 1= 1٠٩\*يتم تحويل المبالغ بالدوالر األمريكي من الين بسعر صرف 
 ٢٠٢٠مارس  ٣1العمالت األجنبية في 


