CasCade Automation Systems B.V.
“When Temperature Matters”

Semiconductor Industrie

CasCade Automation Systems BV levert al ruim 20 jaar de temperatuurregelaars, thyristor units en temperatuursensoren van RKC Instrument Inc. uit Japan. Diverse instrumenten uit dit leverprogramma zijn speciaal ontwikkeld voor
applicaties in de semiconductor industrie. Denk daarbij aan Bonding machines, diffusie ovens, wafer-etching machines
en Lamp annealing. Naast de standaard zeer hoge eisen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten
moeten deze instrumenten veelal voldoen aan speciale eisen omtrent snelheid en nauwkeurigheid. In dit overzicht vind
u een selectie van die temperatuur instrumenten welke hiervoor in aanmerking komen.

Temperatuurregelaars
RTP process
Door de hoge meetfrequentie kan tijdens de
temperatuurregeling met een snelle temperatuurstijging
de overshoot worden onderdrukt en kan de doorvoer
worden verbeterd.
•
•
•
•
•

Meet nauwkeurigheid: ±0.1% van de meetwaarde
Meetfrequentie: 0.05 sec.
11-segment 5 digit LCD display
Servicepoort aan voorzijde
2 kanaal function (FZ400 / FZ900)

Lithography process
De temperatuur van de lenzen voor de belichting dient
uiterst stabiel te zijn. De REX F9000 regelt tot op 0,001
graad stabiel.

•
•
•
•
•

Meet nauwkeurigheid: ±0.05 °C
Meetfrequentie: 0.1 sec.
Meetbereik: 0.000 to 50.000°C
1 of 2 kanaal uitvoering
Excellente regelstabiliteit door Power-feedforward

Buis ovens
In het “inbrand” process voor OLED/LCD
schermen en Solar panels worden
vanwege het groter worden van de
panelen meer temperatuur regelzones
gebruikt. Om deze reden wordt er
steeds meer gebruik gemaakt van multizone regelsystemen. Tevens wordt door
het gebruik van deze regelsystemen de
efficiëntie van de PLC verhoogd.

Module Regelaars (Process en Temperatuur)
SRZ-systeem

•
•
•
•
•
•

Meet nauwkeurigheid: ±0.2% van de gemeten waarde
Meetfrequentie: 0.25 sec.
4 PID regelkringen per module
Service poort aan voorzijde
Digitale in- en uitgangsmodule
Diverse veldbus kopstations leverbaar voor Profinet,
Ethercat en Devicenet

Batch ovens
In sommige batch ovens dient een
temperatuurprofiel te worden afgewerkt
waarbij de zones onderling van elkaar
moeten verschillen. Met behulp van de
intercontroller-bus worden de ingestelde
waarden gecommuniceerd waarbij een
vermenigvuldig factor of een offset moet
worden ingesteld.

Onze engineers kunnen u hier uitgebreid over informeren

Diffusie ovens
Bij een te grote tijdsvertraging tussen het bestuurde object en
de warmtebron, kan een cascade-regeling uitkomst bieden.
Daarvoor kunnen 2 losse regelaars gekoppeld worden, maar
ook kan een 2-kanaals regelaar uit de FZ-series toegepast
worden. Ook is het belangrijk dat de toegepaste thyristor unit
snel en nauwkeurig reageert. RKC biedt diverse series
volledig digitale thyristor units met verschillende aanvuur
mogelijkheden voor verschillende typen
verwarmingselementen, zoals Kanthal-super, silicium carbide
of een inductieve belasting, zoals een transformator.

Thyristor units

•
•
•
•

Maximum belasting: 20A, 30A,45A, 60A, 80A, 100A,
150A, 200A (AC)
Schakelspanning: 100 - 240Vac of 380 - 480Vac.
Aanvuur methode: fase-aansnijding, nul-doorgang
Stroom, spanning of vermogen terugkoppeling

Buis ovens
Enkel fase thyristor units zijn verkrijgbaar in
240Vac en 480Vac uitvoering. De range loopt
van 20, 30, 40, 60, 80,100, 150 tot 200 Ampere.
Diverse aanvuur mogelijkheden kunnen worden
ingesteld van nul-doorgang en Burst-firing tot
fase aansnijding. Afhankelijk van de applicatie
kan ook een transformator worden aangestuurd
met verwarmingselementen aan de secundaire
kant. Belangrijke parameters zoals een softstart en stroom limiter zijn dan een must.
Onze nieuwste thyristor units zijn voorzien van
een servicepoort zodat u met de gratis Protem 2
software volledige controle heeft over de
instellingen.

Onze engineers kunnen u hier uitgebreid over informeren

Thermokoppels

Test procedures
De ST50 series plak-thermokoppels van RKC zijn zeer
geschikt voor het meten van temperatuur van een klein
oppervlak. Door hun geringe afmeting/massa hebben ze
een korte reactietijd.

PFA gecoate temperatuur sensoren
De FR-100 en FT-100 sensoren hebben een coating waardoor zij bestand zijn
tegen diverse chemicaliën. In etch en spoel processen bij de fabricage van
semiconductor producten worden vaak deze hoog corrosieve chemicaliën
toegepast.
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