دستگاه عملیات سطحی یووی-اوزون
UV-Ozone Surface Treatment System
دســتگاه  UV-Ozoneبــا اســتفاده از اثــر هــم زمــان تابــش UV
و حضــور گاز اوزون شــرایط اکســید کنندگــی بســیار پــر قدرتــی
را ایجــاد مــی کنــد کــه قــادر اســت مــواد آلــی و آالینــده هــای
دیگــری کــه روی ســطح زیرالیــه وجــود دارد را از روی ســطح
حــذف کنــد و ســطوح را بــا دقــت اتمــی تمیــز نمایــد .تمیــزی
ســطح در بســیاری از کاربردهــا از جملــه ســاخت ســلول هــای
خورشــیدی و  LEDو نیــز در انــواع الیــه نشــانی هــا ضــروری
اســت .خاصیــت فــوق اکســیدکنندگی  UV-Ozoneهمچنیــن
جهــت فعــال کــردن ســطح ،آب دوســت کــردن پلیمــر هــا و
افزایــش چســبندگی چســب هــا اســتفاده مــی شــود .امــکان
عملیــات ســطحی بــر روی انــواع شیشــه ،ســیلیکون ،پلیمرهــا
و ســطوح ســرامیکی وجــود دارد .در ایــن دســتگاه امــکان ورود
اکســیژن بــه داحــل وجــود دارد و زمــان  UV-Ozoneتوســط
یــک تایمــر تعییــن مــی شــود.

مهمترین کاربرد ها:
 تمیز کردن زیر الیه ها قبل از الیه نشانی تمیز کردن ویفر های سیلیکون ،لنز ها ،آینه ها  ،ورق های استیل ،قطعات درونی گایدها تمیز کردن مدار های هیبریدی ،پنل های صاف LCD الیه برداری تفلون ،وایتون و دیگر مواد آلی از بین بردن پالستیک ویفر ها افزایش چسبندگی پوشش روی پالستیک از بین بردن جوهر روی ویفر پاک کردن فوتورزیست از روی ویفر تمیز کردن صفحه های لیتوگرافی افزایش آبدوستی سطح رشد الیه های اکسیدی روی ویفر سیلیکون تمیــز کــردن اســاید هــا و پــروب هــای میکروســکپ وفیبرهــا و لنــز هــای اپتیکــی

Specifications
UZ-1927

Model

Low pressure mercury quartz UV Lamp

UV lamp type

185 nm , 254 nm

UV lamp dominant wavelengths

19 × 10 cm

UV lamp dimensions

220 V , 20 W

Light induced ozone generator

220 V , 0.5 A

Power supply

99 hrs.

Max. run time

Exhaust fan, electrical fuse

Safety features

26 × 19 cm

Substrate tray size

25 × 18 x 1 cm

Max. recommended substrate size
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