
SISTEMA DE 
ALIMENTAÇÃO 
INTELLIFLEX™



Apresentamos a solução 
de singulação inteligente 
de peças
Funcionando com robôs, software IntelliFlex e Guia de Visão da 

Epson®, o Sistema de Alimentação IntelliFlex oferece uma alternativa 

inteligente aos alimentadores de peças disponíveis atualmente no mercado. 

Esse sistema revolucionário ajuda a eliminar uma renovação custosa e demorada 

das ferramentas e permite que os fabricantes trabalhem com uma ampla 

variedade de peças sem comprar novos equipamentos. Integrado ao Software de 

Desenvolvimento Epson RC+®, o Sistema de Alimentação IntelliFlex proporciona 

instalação e configuração fáceis a partir de um ambiente. Sua interface de apontar 

e clicar ajuda a reduzir o tempo de desenvolvimento típico necessário para 

aplicativos avançados. O auto-ajuste automático inteligente regula automaticamente 

o Sistema de Alimentação IntelliFlex para as novas peças, oferecendo uma 

solução de singulação de peças flexível, econômica e preparada para o futuro. 

+
Robô Epson

Guia de Visão 
Epson

Alimentador 
Flexível Epson

+ =
Solução de Alimentação 

Flexível Integrada
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Solução de alto desempenho para alimentação 
de peças: Guia de Visão da Epson.

Facilidade de instalação e configuração: total 
integração com o Software de Desenvolvimento 
Epson RC+.

Interface de apontar e clicar: ajuda a reduzir o 
tempo de desenvolvimento típico necessário para 
aplicativos avançados.

Flexibilidade no manuseio de peças: quatro 
tamanhos de alimentador; compatível com peças de 
3 mm a 15 mm, 5 mm a 40 mm, 15 mm a 60 mm, e 
30 mm a 150 mm.

Troca rápida de peças: o alimentador oferece 
facilidade de instalação para acomodar peças, o que 
ajuda a reduzir o custo total de propriedade.

Compatibilidade com uma grande variedade 
de peças: compatível com peças simples a 
complexas, e também com materiais delicados.

Auto-ajuste inteligente: regula automaticamente 
os parâmetros do alimentador para a configuração 
de novas peças.

Capacidade exclusiva de vibração direcional: 
tecnologia de vibração multiaxial para otimizar a 
singulação e controle de peças.

Opções de backlight (retroiluminação): cores 
disponíveis: vermelho, branco, azul, verde e 
infravermelho.

Opções de configuração da bandeja: tipos 
disponíveis: ESD/antiestática, antiaderente e 
antirrolagem.

Alimentação de peças simplificada
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Projetado para reduzir o tempo de 
desenvolvimento em comparação 
com alimentadores flexíveis típicos
Totalmente integrado com o Software de Desenvolvimento Epson RC+, o Sistema de Alimentação IntelliFlex 

torna a instalação e a configuração mais fáceis do que nunca. Sua interface de apontar e clicar ajuda a reduzir o 

tempo de desenvolvimento típico necessário para aplicativos avançados, levando poucos dias em vez de semanas.

Comunicações do alimentador 
  Protocolo de nível baixo usando 

o conjunto de comandos do 
alimentador

  Ajuste do alimentador 
  Fazendo a movimentação 

correta das peças

Instalação e calibragem da visão 
  Calibragem do sistema de visão 

para o robô

Programação da visão 
  Encontrar peças de forma 

confiável

Programação do sistema 
  Coordenação do robô + 

alimentador + visão

Otimização 
  Otimização de desempenho e 

ajuste fino

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INSTALAÇÃO TÍPICA DO SISTEMA

>

>

>

>

>

>

Programação da Visão 
  Incorporação da calibragem do 

robô à visão e programação de 
apontar e clicar

Ajuste de peças 
 Ajuste automático de peças   
 com integração da visão com o  
 alimentador

1.

2.

3.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA EPSON

>

>

>

Ajuste de controle de peças 
 Assistente (wizard) de   
 configuração para definir a área  
 de captura, separação de peças  
 e muito mais

4
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Customização simplificada 
compatível com grande variedade 
de peças
O Sistema de Alimentação IntelliFlex funciona em articulação com o Software de Desenvolvimento Epson 

RC+ para configuração passo a passo do sistema. Um assistente (wizard) fácil de usar simplifica a instalação 

do alimentador com os parâmetros exatos necessários para muitos tipos distintos de peças.

As peças são então separadas e colocadas 
com precisão em toda a extensão do palete

Utiliza-se o Guia de 
Visão com o software 
IntelliFlex para acionar 
os movimentos do 
alimentador e otimizar a 
singulação das peças.

Não é possível capturar peças 
enquanto amontoadas

1

Utiliza-se uma tecnologia de vibração 
para separar as peças para que o robô 

possa encontrá-las e capturá-las 

2

Tecnologia de vibração multiaxial para otimização do 
controle de peças

3
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Calibragem precisa das peças 
com auto-ajuste inteligente
O Software de Desenvolvimento Epson RC+ inclui também um assistente intuitivo para orientar os 

usuários durante uma calibragem customizada. Passo a passo, este assistente define automaticamente 

os valores exatos necessários para otimização do ajuste e calibragem.

Facilidade na definição 
dos parâmetros 

específicos de cada 
peça, sem necessidade 

de programação

Configura a orientação do 
alimentador para selecionar 
adequadamente a área de 
captura sem a necessidade 
de modificar o layout físico 
da aplicação

As regiões de captura das peças maximizam a produtividade de peças

Define a área de 
captura de peças 
para otimizar o 
tempo do ciclo

O assistente (wizard) de calibragem (ajuste) de peças reduz o tempo de ajuste

3 etapas simples 
de configuração 

dos parâmetros de 
calibragem para 

virar e separar

Janela de exibição de 
imagem integrada para 
mostrar os resultados da 
separação de peças

Calcula e exibe 
automaticamente os 
parâmetros de ajuste 
da amplitude e tempo 
de vibração
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Software potente feito para 
atender às suas necessidades
Oferecendo várias opções projetadas para atender às necessidades da maioria 

das soluções de automação, o IntelliFlex consegue dar suporte a até 16 peças 

distintas por projeto. Seu software abrangente permite que o robô capture até 4 peças 

ativas por alimentador, a qualquer momento. Existe até uma opção, em modelos 

selecionados, para capturar peças de um alimentador usando dois robôs diferentes.

1 Robô/controlador, até 4 alimentadores
>  Compatível com robôs selecionados
>  Os tamanhos dos alimentadores podem ser iguais 
       ou diferentes para acomodar uma variedade de 
       tamanhos de peça

As atualizações do Epson RC+ dão uma 
flexibilidade ainda maior
A versão mais recente do nosso software inclui muitas ferramentas novas 
e melhorias que tornam a implementação de soluções de automação mais 
fácil do que nunca.

2 robôs, 1 alimentador
>  Compatível com robôs selecionados
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Versatilidade na compatibilidade 
de peças
O Sistema de Alimentação flexível IntelliFlex suporta uma ampla variedade de peças e materiais, sendo o 

ideal para muitos tipos de peças distintas. Além disso, ele facilita a instalação, permitindo uma troca rápida de 

peças e um custo mais baixo de propriedade.

Ao contrário dos alimentadores de caçamba, o Sistema de Alimentação IntelliFlex pode ser usado para as peças 

que você precisa hoje, além daquelas  que poderá usar no futuro. Compatível com peças simples a complexas, 

o Sistema de Alimentação IntelliFlex pode lidar com tamanhos de peças de 3 mm a 150 mm.

Aplicações:                     Materiais das peças:

>  Montagem mecânica e eletrônica                     >     Plástico

>  Preparo de kits/paletização/carregamento de bandeja        >   Borracha

>  Manuseio de materiais                     >     Metal
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Opções para atender às suas 
necessidades atuais e futuras
Escolha entre uma variedade de opções, projetadas para atender suas necessidades, com base 

nas peças e materiais em manuseio.

>  Opções de backlight (retroiluminação): cores disponíveis: vermelho, branco, verde, azul 

       e infravermelho

>  Opções de configuração da bandeja: etipos disponíveis: ESD/antiestática, antiaderente,      

 antirrolagem, médica e preta

>  Funil: para facilitar o carregamento de peças adicionais

>  Purga: para remoção automática de peças com continuidade nas trocas  
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Especificações do sistema de alimentação
 IntelliFlex

Especificações do alimentador flexível

NOME DE MODELO IntelliFlex 80 IntelliFlex 240 IntelliFlex 380 IntelliFlex 530

Número do modelo RIF80 RIF240 RIF380 RIF530

Tamanho da peça 3 mm - 15 mm 5 mm - 40 mm 15 mm - 60 mm 30 mm - 150 mm

Carga máxima na superfície por alimentador 0.05 kg 0.40 kg 1.5 kg 2.0 kg

Comunicação Ethernet (TCP/IP)

Fornecimento de energia 24 V / 6 A 24 V / 8 A 24 V / 20 A 24 V / 20 A

Plataforma de vibração (Comprimento x Largura) 65 mm x 52 mm 195 mm x 150 mm 254 mm x 325 mm 427 mm x 371 mm

Dimensões (Comprimento x Largura x Altura) 320 mm x 65 mm x 
140 mm

300 mm x 171 mm x 
132 mm

499 mm x 257 mm x 
307 mm

600 mm x 372 mm x 
320 mm

Série de robô compatível
SCARA: G/LS-B/RS/T

6 eixos: C/N/VT

Integração de visão Guia de Visão PV1 e CV2

Características do software

Máximo de alimentadores acionados por 
controlador de robôs (All-in-One) 2

Máximo de alimentadores acionados por 
controlador de robôs (RC700A / RC90B) 4

Máximo de robôs compartilhando simultaneamente 
o mesmo alimentador (RC700A somente com 
unidades de acionamento)

2

Máximo de robôs compartilhando simultaneamente 
o mesmo alimentador (RC90B / All-in-One) 1

Máximo de peças distintas por alimentador 
executadas simultaneamente 4

Máximo de peças por projeto de ambiente de 
desenvolvimento (Epson RC+) 16

Função de software de purga (IntelliFlex 80 precisa 
de calibragem da purga) Compatível

Opções

Hardware de purga Necessário um 
hardware opcional

Necessária a 
customização do 

alimentador
Necessário um hardware opcional

Opções de backlight integrado Branco / vermelho / infravermelho / verde / azul

Opções de configuração da bandeja

ESD (antiestática) 
Antiaderente 
Antirrolagem 

Médica 
Preta

Tamanhos do funil 0,16 L 2 L / 3 L 10 L 15 L 

O que está na caixa Alimentador flexível, software IntelliFlex, cabos de alimentação e comunicação

Suporte
Atendimento ao cliente      (562) 290-5920         service@robots.epson.com
Suporte a aplicativos         (562) 290-5930    applications@robots.epson.com
Consultas sobre vendas     (562) 290-5997        info@robots.epson.com
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IntelliFlex 80 
 >  Tamanhos de peça compatíveis: 3 mm a 15 mm

 >  Plataforma de vibração: 65 mm x 52 mm

  >  Tamanho do funil: 0,16 L

IntelliFlex 240 
 >  Tamanhos de peça compatíveis: 5 mm to 40 mm

       >  Plataforma de vibração: 195 mm x 150 mm

       >  Tamanho do funil: 2 L / 3 L
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IntelliFlex 380 
 >  Tamanhos de peça compatíveis: 15 mm to 60 mm

 >  Plataforma de vibração: 325 mm x 254 mm

       >  Tamanho do funil: 10 L

IntelliFlex 530 
 >  Tamanhos de peça compatíveis: 30 mm to 150 mm

 >  Plataforma de vibração: 427 mm x 371 mm

      >  Tamanho do funil: 15 L
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As especificações e condições estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. EPSON e Epson RC+ são marcas comerciais registradas, EPSON Exceed Your Vision é uma marca registrada e Better 
Products for a Better Future é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. IntelliFlex é uma marca comercial da Epson America, Inc. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas 
comerciais e/ou marcas comerciais registradas das suas respectivas empresas. A Epson nao detém nenhum direito sobre essas marcas. Copyright 2021 Epson America, Inc. CPD-56136R1 10/20

Epson Business Solutions
A Epson é uma líder fornecedora de soluções tecnológicas inovadoras que ajudam as empresas a terem sucesso.

Fazemos parcerias com você para atender melhor às suas necessidades específicas, com foco em:

•    Maior produtividade

• Suporte e serviços de atendimento ao cliente de classe mundial

• Soluções econômicas de alta qualidade

• Um compromisso com o meio ambiente

Saiba como a Epson pode ajudá-lo a trabalhar no futuro. www.epson.com/forbusiness

Epson America, Inc.
3131 Katella Ave., Los Alamitos, CA 90720

Epson Canada Limited 
185 Renfrew Drive, Markham, Ontario L3R 6G3

www.epson.com 
www.epson.ca 
www.epsonrobots.com eco.epson.com

TM


