Toshiba udvikler Schottky-diode med lav reverse-strøm og forbedret termisk
ydelse
Nyt kapslingsdesign reducerer den termiske modstand med 50% i forhold til konventionelt
USC-kapsling
Düsseldorf, Tyskland, 23. august, 2018 – Toshiba Electronics Devices & Storage Europe
lancerer deres nye Schottky barrierediode, CUHS10F60. Komponenten er rettet imod
applikationer som ensrettere og polvendingsbeskyttelse i strømforsyningskredsløb.
Den nye CUHS10F60 har en lav termisk modstand på 105°C/W i kraft af et nyudviklet
US2H-hus, der har kapslingskoden “SOD-323HE”. Kapslingens termiske modstand er
reduceret med omtrent 50% sammenlignet med konventionelle USC-kapslinger, hvad der
giver et forenklet termisk design.
Ydelsen er desuden forbedret sammenlignet med andre medlemmer af familien.
Sammenlignet med CUS04 Schottky-dioden er den maksimale reverse-strøm reduceret med
rundt regnet 60% til 40µA. Det bidrager til et lavere forbrug i de applikationer, hvor kredsen
bliver brugt. Reverse-spændingen er desuden øget fra 40Vtil 60V, hvilket øger omfanget af
de applikationer, hvor kredsen kan anvendes sammenlignet med CUS10F40.
CUHS10F60 er til rådighed til udskibning i produktionskvanta allerede nu.
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