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Start-up ontwikkelt
bron EUV-lithografie
Energetiq Technology heeft een lichtbron gelanceerd voor extreem ultraviolet (EUV) metrologie. Deze Electrode-
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80% ruimtebesparing door transistoren in SOT23 voor hoge stromen !
Deze enorme ruimtebesparing op uw print is mogelijk want van een
SOT223 (6.7mm x 7.3mm) naar een SOT23 behuizing (2.5mm x 3.05mm)
geeft namelijk een ruimtebesparing van meer dan 80% !

De transistoren zijn in staat om belastingen te schakelen tot 400W
en de eerste 6 transistoren (3x NPN en 3x PNP uitvoeringen)
zijn geschikt voor 50, 60 en 100V toepassingen.
De miniatuur SOT23 ZXTN en ZXTP “high power density” transistoren
accepteren collectorstromen tot 5A continue en pieken tot 12A.
De mini-transistoren zijn zeer geschikt als drivers voor power MOSFETs,
IGBTs, DC motoren, relais, solenoids en LED's.
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