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Mitsubishi Electric skal forsyne Myanmars Electric Power Generation 

Enterprise med høyspenttavler og transformatorer  

Vil bidra til utvikling av stabil strømforsyning i Myanmar 

 

TOKYO, 24. oktober 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har 

blitt valgt til å forsyne Electric Power Generation Enterprise (EPGE) i Myanmar med 46 gassisolerte 

høyspenttavler (GIS), 7 transformatorer og annet utstyr via datterselskapet Mitsubishi Electric Asia 

(Thailand) Co., Ltd. Utstyret skal leveres fra og med neste år for bruk i transformatorstasjoner som er 

planlagt satt i drift i 2021. 

 

Leveringsordren faller inn under Urgent Rehabilitation and Upgrade Project Phase 1 (Package 2), et offisielt 

japansk utviklingsprosjekt (ODA) i Myanmar. I tiden fremover vil Mitsubishi Electric levere diverse 

pålitelig utstyr av høy kvalitet for å bidra til utviklingen av Myanmars infrastruktur og økonomi. 
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Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. 

Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale 

engelske versjonen som gjelder. 

Gassisolert høyspenttavle Spesialdelt trefaset transformator 

http://www.mitsubishielectric.com/
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Myanmar er i ferd med å utvikle elektrisitetsinfrastrukturen for å få bukt med strømmangel på grunn av 

landets raske økonomiske vekst. Som følge av denne innsatsen holder landet på med omgående restaurering 

og oppgradering av de aldrende transformatorstasjonene som et høyt prioritert tiltak. 

 

Mitsubishi Electrics gassisolerte høyspenttavler kan installeres på områder med begrenset plass der det 

allerede står transformatorstasjoner i dag, og de spesialdelte trefasede transformatorene kan pakkes i separate, 

kompakte moduler for enklere frakt til steder der transportinfrastrukturen er underutviklet. Mitsubishi 

Electric ble tildelt denne leveringsordren på grunnlag av høy evaluering av produktkvaliteten og deres 

erfaring i å levere relaterte produkter til kunder i Japan og andre markeder. 

 

Sammendrag av ordre 

Transformatorstasjon Ywama Tharkayta Ahlone 

Element (enheter) 

230 kV GIS (4)  

66 kV GIS (10)  

230 kV transformator (3) 

66 kV GIS (25)  

230 kV spesialdelt trefaset 

transformator (2) og annet utstyr 

66 kV GIS (7)  

230 kV transformator (2)  

og annet utstyr 

Levering  Sekvensielt fra 2019 

 

Electric Power Generation Enterprise 

Hovedkvarter Nay Pyi Taw, Myanmar  

Eierskap Den myanmarske staten: 100 %  

Grunnlagt April 2016  

Virksomhet Elproduksjon i Myanmar 

 

Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd. 

Hovedkvarter Bangkok, Thailand 

Eierskap 
Mitsubishi Electric Corporation: 30 %,  

Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd. osv.: 70 %   

Grunnlagt April 2013  

Virksomhet 
Regionshovedkontor for Asia og Stillehavsregionen som støtter salg av 

energisystemer osv. fra Mitsubishi Electric og datterselskaper  

 

Miljøvennlighet 

For isolasjonsformål er GIS fylt med svovelheksafluorid (SF6), en drivhusgass som har en GWP-verdi 

(Global Warming Potential) som er 23 000 ganger høyere enn for CO2. Mengden SF6-lekkasje fra 

Mitsubishi Electrics GIS er mindre enn 0,1 % per år, betydelig lavere enn den internasjonale standarden på 

0,5 % per år som er fastsatt av International Electrotechnical Commission (IEC).  
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### 

 

 

Om Mitsubishi Electric Corporation 

Med nesten 100 års erfaring i å levere pålitelige produkter av høy kvalitet er Mitsubishi Electric Corporation 

(TOKYO: 6503) en anerkjent markedsleder innen produksjon, markedsføring og salg av elektrisk og 

elektronisk utstyr som brukes innen informasjonsbehandling og kommunikasjon, romfart og 

satellittkommunikasjon, forbrukerelektronikk, industriteknologi, energi, transport og anleggsutstyr. 

Mitsubishi Electric følger konsernets slagord, Changes for the Better (Endringer til det bedre), og 

miljøslagordet, Eco Changes (Øko-endringer), og bestreber seg på å være et globalt, ledende grønt selskap 

som beriker samfunnet med teknologi. Selskapet registrerte en konsolidert konsernomsetning på 4 444,4 

milliarder yen (i samsvar med IFRS; USD 41,9 milliarder*) i regnskapsåret som endte 31. mars 2018. Hvis 

du vil ha mer informasjon, kan du gå til: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Ved en valutakurs på 106 yen per amerikanske dollar. Kursen er gitt av Tokyo Foreign Exchange Market  

31. mars 2018 


