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U

rządzenie cechuje sinusoidalny pobór prądu z sieci o zawartości harmonicznych zgodnie z normą PN-EN
61000-3-2. Przyrząd zawiera moduł korekcji współczynnika mocy PFC, moduł zwiększający rozdzielczość
parametrów wyjściowych oraz przetwornicę DC/DC o szybkiej reakcji na dynamiczne zmiany parametrów
wyjściowych. Napięcie wyjściowe do 1200 VDC umożliwia wykorzystanie zasilacza również do polaryzacji
podłoży. Urządzenie zostało zbudowane w technice impulsowej z zastosowaniem nowoczesnych modułów tranzystorów typu IGBT, pracujących z częstotliwością modulacji 20 kHz i jest sterowane przez mikroprocesor. Nastawy
zasilacza mogą być wprowadzane poprzez lokalną klawiaturę z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, sieć MODBUS, a także sieć Ethernet.
Opracowany przyrząd może zasilać magnetronowe źródła plazmy lub
pracować jako wysokonapięciowy zasilacz w procesach PAPVD. Na
bazie tego przyrządu można opracować zasilacze prądu stałego o innych parametrach wyjściowych dla innych aplikacji. Zasilacz cechuje
się bardzo wysoką rozdzielczością i jest wyposażony w bardzo szybki
(rzędu kilku mikrosekund) układ wygaszania mikrozwarć. Może być
zastosowany w jednostkach badawczych do prac związanych z procesami PAPVD.
Tryby pracy:

stabilizacja napięcia, prądu i mocy

Napięcie wyjściowe:

regulowane do 1200 V, o rozdzielczości 1 V

Prąd wyjściowy:

regulowany do 5 A, o rozdzielczości 0,01 A

Moc wyjściowa:

regulowana do 3 kW, o rozdzielczości 1 W

Zasilacz magnetronowych źródeł plazmy

Interfejs komunikacyjny: RS485/Modbus, RS232, wejścia/wyjścia cyfrowe
Chłodzenie:

powietrzne, dla wyższych temperatur otoczenia samoczynnie załącza się wentylator

Zabezpieczenia:
		

prądowe, temperaturowe, napięciowe, mikrozwarciowe, zabezpieczenie
przed brakiem przepływu wody chłodzącej źródło

Zasilanie:

230 VAC, 16 A, 50 Hz
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T

he developed device is characterised by a sinusoidal power consumption from the Total Harmonic Distortion
power system according to the PN-EN 61000-3-2 norm. The device is composed of a PFC correction module,
a module increasing the resolution of output parameters, and a DC/DC transformer with a quick reaction
to dynamic changes of output parameters. The output voltage up to 1200VDC enables the adapter to be
used for substrate bias. The device was built in pulse technology with the use of modern modules of IGBT transistors working with the modulation frequency of 20 kHz. It is controlled by a microprocessor. The adapter can be set
with the use of a local keyboard with a LCD screen, the MODBUS, or
the Ethernet network. The developed device can supply magnetron
plasma sources or it can work as a high-voltage feeder in PAPVD processes. On the basis of the adapter, DC adapters with different output
properties can be developed for different applications. The adapter is
characterised by high resolution. It is equipped with a high-speed system for short circuit elimination (measured in microseconds). It can be
used by R&D units in research on PAPVD processes.

Working mode:

stabilisation of voltage, current and power

Output voltage:

up to 1200 V, resolution 1V

Output current:

up to 5A, resolution 0.01A

Output power:

adjusted to 3 kW, resolution 1 W

Adapter for megnetron plasma sources

Communication interface: RS485/Modbus, RS232, digital inputs/ outputs
Cooling:

air, in case of higher temperatures a fan switches on

Safety:
		

current, temperature, voltage, micro short circuits, protection against
the lack of flow of source cooling water

Power supply:

230 VAC, 16 A, 50 Hz
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