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Semikron
- kraftelektronikk

 � Likeretterkomponenter
 - Diodebro

 - Tyristorlikeretter

	 -	Kundespsesifiserte	likerettere	med	og	uten	vifte

 � Tyristorer	og	diodemoduler
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  - Innovasjon og Service

SEMIKRON er en av verdens ledende produsenter av kraftmoduler og systemer hovedsakelig 
på mellomeffektområdet (ca. 2 kW til 10 MW). Produktene er i hjertet av moderne energieffektive 
motorer og industrielle automasjonssystemer. Semikron er nyskapende innen kraftelektronikk og 
bidrar til at våre kunder kan utvikle mindre, mer energieffektive strømelektroniskesystemer. Disse 
systemene vil i sin tur redusere det globale energibehovet. Semikron har alt fra enkelt komponent-
er til kraftelektronikk med komplette PowerStack konverter og inverterløsninger og disse brukes 
f.eks. til;  
AC / DC motordrift på motorer, solcelleanlegg, magnetisering i vannkraftanlegg. Anleggene kan 
være for luft- eller vannkjøling.

Diskret applikasjoner: Viktige bruksområder inkluderer sveisemaskiner, batteriladere, galvaniser-
ing, myk startere, DC- og AC-kontrollere (for eksempel for temperaturkontroll). Lukkede diskrete 
enheter er praktisk for både naturlig konveksjon og vifte kjøling slik bredere anvendelse. Med over 
50 års felterfaring og millioner av enheter produsert hvert år, gjør SEMIKRON produktene konkur-
ransedyktige, fleksible og svært pålitelige.
Aksialdioder 1 A til 6 A,100 V til 2000 V, stud (skrue) dioder 5 A til 400 A 200 V til 5000 V
Kapsel (disc) dioder opp til 7500 A, 100V til 600V, Stud (skrue) tyristorer 10 A til 300 A, 400 V til 
1800 V
Kapsel (disc) tyristorer 340 A til 1200 A, 400 V til 1800 V

SEMIPACK produktlinjen tilbyr et omfattende produktutvalg med syv modullinjer, med spenninger 
fra 800 V til 2200 V, isolasjonsspenning på 3.6 KV, 4.8 KV og strøm fra 15 A til 1200 A.
Applikasjoner for tyristor, tyristor / diode eller diodemoduler inkluderer inngangslikerettere (en- 
og tre-fase, ukontrollert, halv-styrt eller kontrollert) for frekvensomformere eller UPS systemer, 
mykstart program og styringssystemer.
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