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Mitsubishi Electric tillhandahåller Myanmars Electric Power Generation 

Enterprise med högspänningsställverk och -transformatorer  

Bidrar till utvecklingen av stabil strömförsörjning i Myanmar 

 

TOKYO, 24 oktober 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har 

valts för att tillhandahålla Electric Power Generation Enterprise (EPGE) i Myanmar med 46 gasisolerade 

ställverk (GIS), 7 transformatorer och annan utrustning via dotterbolaget Mitsubishi Electric Asia (Thailand) 

Co., Ltd. Utrustningen ska börja levereras nästa år för användning vid omformarstationer som planeras 

driftsättas 2021. 

 

Leveransordern faller under kategorin Urgent Rehabilitation and Upgrade Project Phase 1 (Package 2) 

(brådskande rehabiliterings- och uppgraderingsprojekt fas 1 (paket 2)), ett officiellt japanskt 

utvecklingsprojekt (ODA) i Myanmar. Framöver kommer Mitsubishi Electric att leverera en mängd 

tillförlitlig, högkvalitativ utrustning för att bidra till utvecklingen av Myanmars infrastruktur och ekonomi. 
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Myanmar utvecklar sin elektriska infrastruktur för att övervinna strömbrist på grund av landets snabba 

ekonomiska tillväxt. Landet ämnar i och med den här satsningen att snabbt renovera och uppgradera sina 

åldrande omformarstationer som en prioriterad åtgärd. 

 

Mitsubishi Electrics gasisolerade ställverk kan installeras på platser med begränsat utrymme i befintliga 

omformarstationer och dess speciella uppdelade trefastransformatorer kan packas i separata kompakta 

moduler för enklare transport till platser där transportinfrastrukturen är underutvecklad. Mitsubishi Electric 

belönades med den här leveransordern tack vare ett högt anseende av dess produktkvalitet och erfarenhet av 

att leverera produkter till kunder i Japan och andra marknader. 

 

Sammanfattning av order 

Omformarstation Ywama Tharkayta Ahlone 

Artikel (enheter) 

230 kV GIS (4)  

66 kV GIS (10)  

230 kV transformator (3) 

66 kV GIS (25)  

230 kV speciell uppdelad 

trefastransformator (2) och annan 

utrustning 

66 kV GIS (7)  

230 kV transformator (2)  

och annan utrustning 

Leverans  Stegvis från 2019 

 

Electric Power Generation Enterprise 

Huvudkontor Nay Pyi Taw, Myanmar  

Ägande Myanmars regering: 100 %  

Grundat April 2016  

Verksamhet Elproduktion i Myanmar 

 

Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd. 

Huvudkontor Bangkok, Thailand 

Ägande 
Mitsubishi Electric Corporation: 30 %,  

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

Grundat April 2013  

Verksamhet 
Asien/Stillahavsområdets regionala huvudkontor stödjer försäljning av energisystem 

etc. av Mitsubishi Electric och dotterbolag  

 

Miljövänlighet 

I isoleringssyfte är GIS fyllda med svavelhexafluorid (SF6), en växthusgas med 23 000 gånger större 

potential för global uppvärmning än koldioxid. SF6-läckage från Mitsubishi Electrics GIS är mindre än 0,1 

procent om året – betydligt lägre än den internationella standarden på 0,5 procent om året som 

Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC) har bestämt.  
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### 

 

 

Om Mitsubishi Electric Corporation 

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har nästan 100 års erfarenhet av att tillhandahålla 

tillförlitliga och högkvalitativa produkter och är en erkänd global ledare inom tillverkning, marknadsföring 

och försäljning av elektrisk och elektronisk utrustning som används i behandling av information och 

kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-, 

transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric strävar efter att vara ett globalt och ledande grönt företag 

som berikar samhället med teknik genom att anamma andemeningen i företagets motto, Changes for the 

Better, och dess miljöredovisning, Eco Changes. Företaget noterade att koncernens försäljning hamnade på 

4 444,4 miljarder yen (41,9 miljarder dollar*) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2018. Här 

hittar du mer information: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Vid en växelkurs på 106 yen mot den amerikanska dollarn, vilket är kursen som givits av Tokyobörsen den 

31 mars 2018 


