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ISE Fuarı’na katılan Mitsubishi Electric, kontrol odaları için son teknoloji video wall ve
ekran sistemlerini tanıttı

Mitsubishi Electric’ten Yeni Profesyonel LCD Ekran Serisi
Görsel veri sistemleri alanındaki köklü deneyimi ışığında inovatif ürünler geliştiren
Mitsubishi Electric, Amsterdam’daki ISE 2019 Fuarı’nda yedi yeni profesyonel LCD
ekran eklenen genişletilmiş profesyonel ekran serisi 4Diamond Grid serisini tanıttı.
Markanın en yeni DLP ve LED kontrol odası çözümleri de fuarda sergilendi.
Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde IP
tabanlı kontrol odalarının taleplerine karşılık
vermek

için

aynı

ölçüde

hızlı

çözümler

üretilmesi kritik önem taşıyor. Bu noktada
teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric, sistem
entegratörlerine üstün uygulama çeşitliliğinin
yanı sıra gelecekteki sistem değişikliklerine adapte edilebilen ekran kontrol platformları
içeren bir ürün serisi sunuyor. Görsel veri sistemleri alanındaki inovatif çözümleriyle dikkat
çeken Mitsubishi Electric, tamamı karmaşık sorunlara hızlı ve güvenilir çözümler sunmak için
geliştirdiği donanım işlemcileri, yerel IP, yazılım ve en yeni uç hesaplama mimarilerinden
oluşan özel çözümlerini Amsterdam’da 5-8 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ISE 2019’da
sergiledi. Kontrol odası uygulamaları için özel olarak tasarlanan ve direkt görüş imkanı sunan
LED ekranı geliştiren ilk şirket olma özelliğini taşıyan Mitsubishi Electric, ISE 2019’da ikinci
modeli olan 1.25 mm VS-12NP180’in lansmanını gerçekleştirdi. Bu yeni modelin, üstün
yüksek çözünürlük performansı ve birçok ileri özelliği sayesinde zorlu kontrol odası
uygulamaları için öne çıkan bir seçenek olması hedefleniyor.

Çalışma ömrü 100 bin saate çıkarıldı
Dünya genelinde çok sayıda kontrol odası için tercih edilen Mitsubishi Electric, kontrol odası
ekranlarında güvenilirlik kadar uzun ömür ve uygun maliyetin de önemli olduğu bilinciyle
hareket ediyor. Çalışmalarını bu kapsamda geliştiren marka, en popüler modellerinden biri
olan 60HS12 Slimcube’un 7/24 esasıyla bakım gerektirmeyen çalışma ömrünü 100 bin saate
çıkardı. Standart bir kontrol odası olmadığına, her bir projenin benzersiz ve özel zorluklar
barındırdığına inanan marka, sistem entegratörlerine bu zorlukların üstesinden gelecek
araçlar sunmak amacıyla 4Diamong Grid serisini yedi yeni LCD ekranla genişletti. Bu yeni
seri, uygun maliyetli ve çok amaçlı çözümlerle genişletilen üstün kaliteli kontrol odası ekran
sistemlerini içeriyor.
15 yıl boyunca 7/24 aralıksız çalışan küpler
Mitsubishi Electric’in fuarda sergilediği bir başka üstün
teknoloji ürünü WE120 DLP video wall küpleri ise 130
bin saat çalışma ömrüne sahip oluşuyla öne çıkıyor.
Marka bu sayede rutin bakım işlemi gerektirmeden 15
yıl

boyunca

sunuyor.
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projektörler

maliyeti
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alındığında günümüzde daha uygun maliyetli bir DLP
sistemi alternatifi bulunmuyor. Özel olarak kontrol odası çözümlerine odaklanan tek büyük
ekran üreticisi konumunda olan Mitsubishi Electric, bu alanda üstün performansıyla dikkat
çekiyor. Şimdiye dek dünya genelinde 89 binin üzerinde DLP cube kurulumu yapan marka, iç
güvenlikten toplu taşımaya kadar dünyanın en kritik uygulamaları için özel sistemler
geliştiriyor.
Mitsubishi Electric Corporation Hakkında
Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı aşkın tecrübeye sahip ve bilgi
işlem ve 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
2018’de sona eren mali yılda 4,444.4 milyar yen (41.9 milyar USD*) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı
bilgi için; www.MitsubishiElectric.com
* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2018’de ilan ettiği 1 USD = 106 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında
Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, ileri robot
teknolojileri, CNC mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri ile görsel veri sistemlerinden
oluşuyor. Nisan 2016’da Türkiye’de ev tipi klima geliştirme ve üretim şirketi kuran Mitsubishi Electric, Aralık
2017’de Manisa fabrikasında üretime başladı. 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 tanınıyor. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com
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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