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90 mm incelikte, patentli NPP LED ekran, yüksek ve kesintisiz görüntü performansı 

sunuyor 

Mitsubishi Electric’ten kontrol merkezlerine özel yeni LED ekran 

LED ekran teknolojisi alanındaki köklü deneyimi ile inovatif ürünler geliştiren 

elektronik devi Mitsubishi Electric, komuta ve kontrol merkezleri için özel olarak 

tasarlanmış 1.5mm piksel aralığına sahip yeni ürünü NPP LED ekranı tanıttı. 

Avrupa’da ilk kez Amsterdam’daki ISE 2017 Fuarı’nda sergilenen NPP LED ekran, 

sadece 90mm olan ince kasasıyla etkileyici bir ışık çıkış gücü ve kontrast değeri 

sağlayarak kurulum alanının sınırlı ve ortam ışık değerinin yüksek olduğu 

mekanlar için ideal çözüm sunuyor. Anti-burn özelliği sayesinde 100 bin saate 

kadar kesintisiz kullanımda bile LED ışık çıkışı ve renkleri değişmeden görüntü 

sağlayan bu yeni ekran, çift döngülü sinyal girişleri ve yedekli güç kaynağı ile 

görüntünün sürekliliğini mümkün kılıyor. 

Görüntüleme alanında da ileri teknolojisiyle yüksek parlaklıkta ve canlı renklerde net 

görüntülemeyi çok yüksek çözünürlükte sunan Mitsubishi Electric, komuta ve kontrol 

merkezleri için özel olarak geliştirdiği en yeni LED ekranını, 7-10 Şubat tarihleri arasında  
Amsterdam’da gerçekleştirilen ISE (Integrated 

Systems Europe) 2017 Fuarı’nda ilk kez sergiledi. 

Elektrik ve elektronik devi Mitsubishi Electric’in 

LED ekran teknolojisindeki 30 yıllık deneyiminin 

ışığında iki yılı aşkın süredir geliştirme sürecinde 

olan NPP LED ekran; ince kasası, yüksek görüntü 

kalitesi ve uzun kullanım ömrü ile dikkat çekiyor.  
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100 bin saate kadar kesintisiz kullanımda bile sabit renk kalitesi 

Mitsubishi Electric’in birçok patentli özelliğe sahip yeni ürünü NPP LED ekran, uzun ömür 

ve dayanıklılığın kritik gereklilik olduğu kontrol odaları gibi iç mekanlarda ideal 

görüntüleme çözümü sunuyor. NPP LED ekran patentli anti-burn özelliği sayesinde 100 

bin saate kadar kesintisiz 7/24 kullanımda bile LED ışık çıkışı ve renkleri değişmeden 

görüntü sağlıyor.  

90mm’lik ince kasa ve 1920 x 1080 piksellik Full HD çözünürlük 

SCADA tarzı şematik uygulamalarla uyumlu çalışan NPP LED ekran, sadece 90mm olan 

ince kasasıyla etkileyici bir ışık çıkış gücü ve kontrast değeri sunarak kurulum alanının 

sınırlı ve ortam ışık değerinin yüksek olduğu mekanlarda avantaj sağlıyor. 480mm x 

540mm LED ünitelerinden oluşan NPP LED, 1920 x 1080 piksellik Full HD çözünürlük 

sunuyor. 130 diyagonal boyuta ve 1.5mm piksel aralığına sahip yeni ekranın her bir 

pikseli 3-in-1 SMD LED paketi içeriyor. İlave üniteler ekleyerek daha geniş bir sistemi 

hızlı ve pratik bir şekilde oluşturmayı mümkün kılan bu ürüne, servis erişimi için önden ve 

arkadan müdahale edilebiliyor.  

  

Uzun dönemli operatör konforu 

Yenilikçi NPP LED ekran, çift döngülü sinyal girişleri ve yedekli güç kaynağı ile çok da 

muhtemel olmayan bir LED ünitesi güç arızasında bile görüntünün sürekliliğini mümkün 

kılıyor. Ürünün dinamik güç tüketimi özelliği, görüntünün ihtiyaç duyduğu aydınlatma 

değerini güç çıkışına göre ölçüp güç tüketimini optimize ediyor. Böylece kontrol 

odalarında önemli bir faktör olan “göz yorulması” etkisini de azaltarak uzun dönemli 

operatör konforu sağlıyor. Mitsubishi Electric’in “Doğal Renk Karıştırma” teknolojisine 

sahip olan yeni NPP LED ekran, MPEG video gibi sıkıştırılmış içeriklerin görülebilir 

gürültüsünü azaltmak için özel olarak geliştirilen iki boyutlu gürültü azaltma sistemi ile de 

dikkat çekiyor.  



Mitsubishi Electric Corporation Hakkında  

Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yıllık tecrübeye sahip ve 

bilgi işlem, iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi 

teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, 

pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, 

kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko 

Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle 

zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2016’da sona eren mali yılda 4,394.3 milyar Yen (38,8 milyar 

USD*) konsolide grup satışı elde etti. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com   

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2016’da ilan ettiği 1 USD=113 Yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.  

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında 

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, CNC 

mekatronik sistemler ve ileri robot teknolojilerinin satış ve satış sonrası hizmetlerinden oluşuyor. Şirket, bu 

faaliyetlerinin yanı sıra uydular, asansör, görsel veri sistemleri, güç kaynakları ve ulaştırma bağlantılı altyapı 

işlerine de destek veriyor. Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan 

Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric, uyduların yanı sıra Marmaray projesinde 

kullanılan otomasyon teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Nisan 2016’da Türkiye’de ev tipi klima geliştirme ve 

üretim şirketi kuran Mitsubishi Electric, Ocak 2018’de Manisa fabrikasında üretim yapmaya hazırlanıyor. 

Ayrıntılı bilgi için; www.mitsubishielectric.com.tr  

Mitsubishi Electric Görsel Veri Sistemleri Hakkında 

Dünyanın ilk büyük ölçekli Diamond Vision LED videowall ekranını 1980’de Los Angeles'ta izleyicilerin 

karşısına çıkaran ve 2010 yılında dünyanın en uzun videowall ekranı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na giren 

Mitsubishi Electric, öncü teknolojisiyle yüksek parlaklıkta, canlı renklerde ve çok yüksek çözünürlükte net 

görüntüyü geniş ürün gamıyla sunuyor. http://tr.mitsubishielectric-displaysolutions.com 
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