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3-PAD INNOVATION

Flip Chip Opto е компания за ултра мощни COB светодиоди, 
с базирани в САЩ инженери и разработчици. 
Развойният център на компанията се намира в Силиконовата долина,
а една от главните й цели е да разработи устойчиви, иновативни 
и достъпни светодиоди. 
"Искаме да вдъхновим света с по-добро и по-достъпно осветление" 
казва Чанг Хан, CEO на Flip Chip Opto.

С производствените си мощности в Taiwan, Flip Chip Opto са водещи в развойната 
дейност, като за тях работят широк спектър таланти в областите полупроводникова 
електроника, опто-електроника, физика, материалознание, осветление.

С такъв екип зад себе си, Flip Chip Opto разработиха патентован дизайн, 
наречен 3-PAD design, изобретявайки светодиод с
изключително ниско термално съпротивление. 

С множество патенти, които допълват изобретяването на 3-PAD design,
Flip Chip Opto се насочват изцяло към разработването на 
ултра мощни светодиоди с невероятно ниско термално 
съпротивление. 
Възможността да бъдат използвани ултра мощни светодиоди 
с малки по размер радиатори  прави употребата на тези 
светодиоди оптимален избор особено при индустриалното осветление. 

В допълнение, като член на Cofan Group, Flip Chip Opto имат на
разположение не само корпоративни ресурси, но и повече от десетилетие
опит в областите механичен дизайн, системна интеграция,
инженеринг, развой на MCPCB платки и т.н.
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3-PAD INNOVATION

US PATENT: US8975659
US PATENT: US9006005

“показва изключително ниско термално съпротивление” 

В сърцевината на технологията на Flip Chip Opto 
са патентованите 3-PAD Flip Chip LED
и Pillar MCPCB, изобретени и разработени в силиконовата 
долина. Тези две технологии са създадени да се 
допълват като COB (chip on board ) модул, за да 
оптимизират термалното разсейване на светодиода 
чрез уникалната си термална структура. 

Съчетани заедно, те минимизират термалното съпротивление между
3 PAD Flip Chip PN прехода и дъното на платката Pillar MCPCB.
Благодарение на собствената си ниско температурна технология
Low Tempearture Bonding Technology (LTBT),
Flip Chip Opto разработват Flip Chip COB светодиоди чрез слепване на 
патентования 3 PAD Flip Chip LED към платката Pillar MCPCB, където
P- и N- площадките са електрически свързани с анода и катода на платката 
Pillar MCPCB, а Т-слоят е термално свързан с металната основа на 
платката Pillar MCPCB чрез специалната й стълбовидна структура.

Съответно, по този начин светодиодният COB  
модул показва изключително ниско термално 
съпротивление между P-N прехода и металната 
основа на платката Pillar MCPCB.
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ОБИКНОВЕН FLIP CHIP COB

‘намалява топлинната деградация, като в същото време токът може да бъде увеличен...’

‘по-дълъг живот на продукти от един и същ клас...’

US PATENT: US8735189

3-PAD / 2-PAD Сравнителна таблица - 3-PAD FCOPTO 
Chips при еднакви условия е с  17ºC ПО-НИСКА 
ТЕМПЕРАТУРА в сравнение с 2-PAD chips.

ПАТЕНТОВАНИЯТ 3-PAD FLIP CHIP COB

3-PAD INNOVATION
По-долу са представени структурни диаграми на патентования 3 PAD Flip Chip COB LED
и обикновен COB Flip Chip LED за сравнение. Светодиодът на Flip Chip Opto позволява 
директно разсейване на температурата  към колонната структура на платката Pillar MCPCB. 
Традиционният Flip Chip COB  светодиод би трябвало да дифузира термалната си 
енергия през изолационния слой с голямо термо съпротивление между светодиодния чип
и металната основа, и затова има по-голямо термално съпротивление.

Топлинна деградация

Топлинната деградация е естествена характеристика 
за светодиодите, тъй като температурата на 
прехода (Tj) се повишава в следствие на увеличението
на тока, което от своя страна води до понижение на 
ефикасността (lm/W). Патентованата технология на 
Flip Chip Opto минимизира повишаването на (Tj) 
поради ефективната система за топлоотдаване. 
По този начин се забавя топлинната деградация, като в 
същото време токът може да бъде повишен. Това води
до по-дълъг живот на продукти от един и същ клас, 
тъй като е намалена топлинната деградация.
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Независимо дали вашата цел е намаляване на 
консумацията, намаляване на излъчваната топлина, 
увеличаване на живота или спазване на строги 
регулаторни изсквания, или всичко от 
гореизброеното, светодиодите на Flip Chip Opto ще ви 
помогнат да се справите със светлинните си 
предизвикателства.

• Увеличава гъстотата на фотонния поток поради 
по-малката площ на излъчващата повърхност (LES)
• Понижаване на разходите за охлаждане
• Позволява по-голям номинален ток
• Увеличен експлатационен живот
• По-малките по обем радиатори позволяват 
по-широка употреба
• Намалена обща крайна цена на изделието

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПО-НИСКО ТЕРМАЛНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ

• Максимална мощност до 2400W
• Термално съпротивление от едва  0.003Cº/W минимум при  2400W COB
• Цветна температура 2700K – 5600K CCT
• CRI: 70-95
• ROHS 
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СЕРИИ APOLLO
Сериите Apolo са високоефективни светодиодни модули, 
произведени по патентованата 3-PAD Innovation технология 
и Pillar MCPCB технология. Температурата на прехода и 
топлината деградация са значително намалени поради 
изключително ниското термално съпротивление.
По този начин  светлинните дизайнери и потребителите
се възползват от по-добро  лумен за долар съотношение, 
разполагайки с повече светлина, при по-малки като брой и
размер радиатори и по-малък брой оптики. За производството на 
сериите Apolo са използвани медни платки Pillar MCPCB.



ΔT=5ºC
ΔT=18ºC

ΔT=35ºC

Конкурентен светодиод #1 Конкурентен светодиод  #2 Flip Chip Opto

*базирано на  еднаква консумация 30 W и еднакъв по размер радиатор

Най-ниско термално съпротивление (по-ниска температура)*
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СЕРИИ APOLLO- ултра мощни светодиоди
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‘показват ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НИСКО  термално съпротивление ...’

 СЕРИИ LUNA 

СЕРИИ  APOLLO 

FCOPTO FCOPTO
FCOPTO FCOPTO

FCOPTO FCOPTO

LUNA 100 LUNA 120 LUNA 160 LUNA 200 LUNA 250 LUNA 300



Сериите Luna са високоефективни светодиодни модули, 
произвдени по патентованата 3-PAD Innovation технология и 
разработената от компанията ниско температурна 
технология Low Tempearture Bonding Technology (LTBT). 
Силата на светене е допълнително подсилена от DBR структура 
във фосфора, за постигане на още по-голяма ефективност.
Допълнително, вграждането на Flip Chip светодиода директно 
в платката Pillar MCPCB понижава термалното съпротивление.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Максимална мощност до 300W
• Термално съпротивление от едва 0.1Cº/W min за 300W COB
• Цветна температура: 2700K – 5600K CCT
• CRI 70 – 95 
• Ниско температурна технология  Low Tempearture 
   Bonding Technology (LTBT)
• ROHS 
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FLIP CHIP COBТРАДИЦИОНЕН COB

СЕРИИ LUNA 
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СЕРИИ LUNA 



member of COFAN GROUP

Flip Chip Opto -центален офис- Fremont, CA
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www.fcopto.com
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