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PREFÁCIO 
Obrigado por adquirir nosso sistema robótico. 

Este manual contém as informações necessárias para o uso correto da opção Part Feeding 

do EPSON RC+ 7.0. 

Leia cuidadosamente este manual e os outros manuais relacionados antes de instalar o 

sistema robótico. 

Mantenha sempre este manual à mão para fácil acesso. 

 

GARANTIA 
O sistema robótico e suas partes opcionais são entregues a nossos clientes somente após 

serem submetidos aos mais rígidos controles de qualidade, testes e inspeções para certificar 

sua conformidade com nossos altos padrões de desempenho. 

 

Os defeitos do produto resultantes do manuseio ou operação normal serão reparados sem 

custos durante o período de garantia normal. (Entre em contato com o fornecedor de sua 

região para informações sobre o período de garantia).   

 

No entanto, os clientes serão cobrados pelos reparos nos seguintes casos (mesmo se estes 

ocorrerem durante o período de garantia): 

 

1. Avaria ou mal funcionamento causado por uso inadequado que não esteja descrito no 

manual, ou uso descuidado. 

2. Defeitos causados por desmontagem não autorizada realizada pelo cliente. 

3. Avaria devido a ajustes inadequados ou tentativas de reparo não autorizadas. 

4. Avaria causada por desastres naturais, tal como terremoto, enchente, etc. 

 

Avisos, Perigos, Uso: 

 

1. Se o equipamento associado ao sistema robótico for utilizado fora das condições de uso 

e especificações do produto descritas nos manuais, esta garantia fica sem efeito. 

2. Se não forem seguidos os AVISOS e PERIGOS contidos neste manual, não poderemos 

nos responsabilizar por qualquer mau funcionamento ou acidente, mesmo se o 

resultado for ferimento ou morte. 

3. Não podemos prever todos os perigos e consequências possíveis. Portanto, este manual 

não pode avisar o usuário de todos os perigos possíveis. 
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MARCAS REGISTRADAS 
Microsoft, Windows, o logotipo do Windows, Visual Basic e Visual C++ são marcas 

comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos 

e/ou outros países.  Outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas 

comerciais registradas dos respectivos detentores. 

 

 

REPRESENTAÇÃO DAS MARCAS REGISTRADAS NESTE 
MANUAL 

Sistema operacional Microsoft® Windows® 8 

Sistema operacional Microsoft® Windows® 10 

Em todo este manual, Windows 8 e Windows 10 referem-se aos respectivos sistemas 

operacionais acima.  Em alguns casos, Windows refere-se genericamente ao Windows 8 e 

Windows 10. 

 

AVISO 
Nenhuma parte deste manual pode ser copiada ou reproduzida sem autorização. 

O conteúdo deste manual está sujeito a alteração sem aviso. 

Favor notificar-nos se encontrar algum erro neste manual ou se tiver algum comentário 

relacionado ao seu conteúdo. 

 

FABRICANTE 
 

 

INFORMAÇÕES PARA CONTATO 
As informações para contato são descritas em “FORNECEDORES” nas páginas iniciais do 

seguinte manual: 

Sistema robótico  Segurança e instalação Leia este manual primeiro 

 

  



 

iv Part Feeding 7.0 Integration Guidelines Rev.11 

 



Índice 

 

Part Feeding 7.0 Integration Guidelines Rev.11 v 

Diretrizes para a integração 
 

1. Introdução 3 

1.1  Visão geral ............................................................................................ 3 

1.2  Finalidade do documento ...................................................................... 3 

1.3  Símbolos ............................................................................................... 3 

1.3.1  Imagens ..................................................................................... 3 

1.3.2  Acrônimos ................................................................................. 4 

 

2. Integração da alimentação de peças 5 

2.1  Posição do alimentador de peças sobre o suporte e  

características do suporte .................................................................... 5 

2.2  Montagem do alimentador de peças sobre seu suporte ...................... 5 

 

3. Dissociação da vibração 6 

3.1  Dissociação dos dispositivos móveis .................................................... 6 

3.2  Dissociação da câmera ......................................................................... 8 

 

4. Distância mínima entre os alimentadores de peças 9 

 

5. Tabelas de dados técnicos 10 

5.1  Características do suporte .................................................................. 10 

5.2  Detalhes dos parafusos ...................................................................... 10 

5.3  Detalhes dos isoladores de vibração .................................................. 11 

5.3.1  Detalhes do isolador de vibração (amortecedor redondo) ..... 11 

5.3.2  Posicionamento do isolador de vibração  

(amortecedor redondo) ........................................................... 11 

5.4  Distância mínima entre os alimentadores de peças ........................... 12 

  



Índice 

 

vi Part Feeding 7.0 Integration Guidelines Rev.11 

 



 

 

Diretrizes para a 
integração mecânica 
 

 

 

 

  



 

 

 

 



1. Introdução 

 

Part Feeding 7.0  Mechanical Integration Guidelines Rev.1 3 

1. Introdução 
 

1.1 Visão geral 

O documento a seguir é de propriedade da Epson e não pode ser copiado ou circulado sem 

permissão. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso 

com a finalidade de melhoramento produto. Leia atentamente este documento para assegurar 

que seu produto seja integrado e implementado corretamente. Não obstante, caso encontre 

dificuldades, entre em contato com o serviço ao cliente da Epson.  

 

1.2 Finalidade do documento 

A principal finalidade do presente documento é levar ao conhecimento dos fabricantes de 

máquinas os diferentes recursos necessários para assegurar a correta integração do produto 

para alimentação de peças da Epson e seus acessórios.  

 

1.3 Símbolos 

Os seguintes símbolos serão utilizados várias vezes no documento. 

1.3.1 Imagens 

 
Implementação incorreta 

 
Implementação correta 

ON Recurso ativo/ em operação (em movimento) 

  
Movimentos 

OFF Recurso passivo/ NÃO em operação (NÃO em movimento) 

 
Perturbação/vibração indesejada 
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1.3.2 Acrônimos 

 

APSO 
Angst + Pfister - www.apsoparts.com – (seção: Antivibration Technology; 
APSOvib) 

A  comprimento máximo do suporte  

B  largura máxima do suporte  

c  distância entre os alimentadores  

ØD  diâmetro do amortecedor redondo APSOvib  

H  altura do amortecedor redondo APSOvib  

cz  
constante elástica do amortecedor redondo APSOvib; compressão na 
direção Z (direção axial)  

Fz  força de compressão máxima permitida do amortecedor redondo APSOvib  

M  massa  

N/D  não aplicável  

Qtde  quantidade  

Ref.  referência  

 

  

http://www.apsoparts.com/
http://www.apsoparts.com/
http://www.apsoparts.com/
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2. Integração da alimentação de peças 
Para assegurar um bom comportamento de vibração, o alimentador de peças deve ser 

montado corretamente em um suporte especificamente definido para a aplicação. Uma 

instalação incorreta do alimentador de peças pode comprometer o desempenho do produto.  

 

2.1 Posição do alimentador de peças sobre o suporte e características do 
suporte 

O alimentador de peças deve ser montado sobre um suporte rígido aparafusado no piso ou 

sobre um suporte pesado “livre”. Para a segunda aplicação, a massa [M] e as dimensões [A 

× B] do suporte devem ser suficientemente grandes para absorver as vibrações geradas pelo 

alimentador.  

 
 

2.2 Montagem do alimentador de peças sobre seu suporte 

O alimentador de peças deve ser corretamente montado sobre o suporte. 

A quantidade de parafusos necessários para prender a chapa da base do alimentador de peças 

e as dimensões dos parafusos são resumidas na: Tabela 5-2: Detalhes dos parafusos. 
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3. Dissociação da vibração 
A montagem incorreta de alimentador(es) de peças, câmera(s), robô(s) e depósito(s) 

alimentador(es) pode comprometer o desempenho do sistema final. Para assegurar o bom 

comportamento de um sistema, é necessário evitar que todos os dispositivos envolvidos 

possam interferir uns nos outros. 

 

 
Os depósitos alimentadores fornecidos pela Epson já são 

equipados com isoladores de vibração para que a vibração 

do depósito alimentador não seja transmitida para outros 

periféricos. 

 

3.1 Dissociação dos dispositivos móveis 

Se vários dispositivos móveis tiverem que ser montados em paralelo, e próximos uns dos 

outros, é necessário “dissociar as vibrações” para evitar que o comportamento de qualquer 

produto seja perturbado pelo movimento de outros. 

 

 

NOTA 
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Para evitar retroalimentação de vibrações, é recomendado, portanto, providenciar suporte 

específico para cada dispositivo. Quando esta solução não for aplicável, a dissociação da 

vibração pode ser obtida através de tecnologias antivibração (p. ex., isoladores de vibração 

[①]). 

 

 A solução de isoladores de vibração só é aplicável ao IF 240, 

380 e 530. 

 

 

A massa [M] e as dimensões [A × B] do suporte são resumidas na: Tabela 5-1: 

Características do suporte.  

 Aumentar a massa do suporte da base para evitar a integração 

dos isoladores de vibração não garante que as vibrações 

disseminadas sejam completamente amortecidas. 

 

 

NOTA 

 

NOTA 
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3.2 Dissociação da câmera 

É importante que a câmera não seja perturbada pela vibração do alimentador ou por outro 

dispositivo em movimento. Se o sistema de visão for “perturbado” por vibrações residuais, 

as coordenadas enviadas para o robô não serão confiáveis, comprometendo assim a precisão 

de todo o sistema. Portanto, é recomendado não instalar alimentadores e câmeras no mesmo 

suporte. Quando esta solução não for aplicável, certifique-se de montar a câmera em um 

suporte rígido e suficientemente pesado para impedir a retroalimentação de vibrações nos 

dispositivos circundantes.  
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4. Distância mínima entre os alimentadores de peças 
Se dois ou mais alimentadores forem instalados próximos uns dos outros, o movimento do 

dispositivo ativo pode excitar o passivo. Portanto, é recomendado instalar os 

alimentadores a uma distância suficiente [c] para evitar que eles perturbem uns aos outros.  

 
A distância mínima [c] entre os alimentadores de peças é resumida na: Tabela 5-4: 

Distância entre os alimentadores de peças. 
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5. Tabelas de dados técnicos 
Este capítulo contém os parâmetros técnicos necessários para instalar corretamente os 

alimentadores de peças Epson. 

 

5.1 Características do suporte 

 IF-80 IF-240 IF-380 IF-530 

M – [kg] ≥ 10 ≥ 40 ≥ 200 ≥ 250 

A – [mm] ≤ 600 ≤ 600 ≤ 1000 ≤ 1200 

B – [mm] ≤ 150 ≤ 350 ≤ 500 ≤ 750 

Tabela 5-1: Características do suporte 

 

 

A espessura do suporte deve ser calculada com base nos 

requisitos resumidos na Tabela 5-1: Características do 

suporte. 

Certifique-se de que o requisito de massa [M] mínima seja 

respeitado. 

 

5.2 Detalhes dos parafusos 

 IF-80 IF-240 IF-380 IF-530 

Quantidade de 

parafusos 
4 4 4 4 

ø do parafuso M5 M6 M8 M8 

Tabela 5-2: Detalhes dos parafusos 

  

 

NOTA 
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5.3 Detalhes dos isoladores de vibração 

 IF-240 IF-380 IF-530 

APSO *1 12.2034.0103 12.2034.0293 12.2034.0353 

ø D – [mm] 16 40 50 

H – [mm] 20 40 50 

cz – [N/mm] 50 180 190 

Fz – [N] 120 690 1000 

Qtde. – [-] 4 4 4 

Tabela 5-3: Detalhes dos isoladores de vibração 

 

 
ATENÇÃO 

Certifique-se de que a massa total do alimentador de peças, 
do suporte e dos componentes não exceda a força de 
compressão máxima permitida dos amortecedores redondos 
[Fz]. Se este cenário ocorrer, devem ser selecionados novos 
amortecedores redondos   

 

5.3.1 Detalhes do isolador de vibração (amortecedor redondo) 

 

 

Figura 1-1: Avisos específicos 

 

5.3.2 Posicionamento do isolador de vibração (amortecedor redondo) 

 

Isolador de vibração Isolador de vibração 

  
 

Angst + Pfister - www.apsoparts.com – (seção: Antivibration Technology; APSOvib)  

 

  

  

http://www.apsoparts.com/
http://www.apsoparts.com/
http://www.apsoparts.com/
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5.4 Distância mínima entre os alimentadores de peças 

 

 IF-80 IF-240 IF-380 IF-530 

c – [mm] ≥ 10 ≥ 10 ≥ 30 ≥ 30 

Tabela 5-4: Distância entre os alimentadores de peças 
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