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PREFÁCIO 

Obrigado por adquirir nossos produtos robóticos. 

Este manual contém as informações necessárias para o uso correto do controlador do robô 

e da unidade de acionamento. 

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

sistema robótico. 

Mantenha sempre este manual à mão para fácil acesso. 

 

O controlador do robô RC700/RC700-A consiste no seguinte: 

RC700 CU/RC700CU-A (Unidade de controle)  

RC700 DU/RC700DU-A (Unidade de acionamento)  

 

Este manual contém as informações para o RC700 DU/RC700DU-A (Unidade de 

acionamento). 

Para detalhes sobre o RC700 CU/RC700CU-A (Unidade de controle), consulte o manual 

Controlador do robô RC700/RC700-A.  

 

As informações para o controlador do robô são descritas como abaixo, indicando tanto o 

RC700 CU/RC700CU-A como o RC700 DU/RC700DU-A: 

Controlador de robô  

Controlador 

RC700 

 

As informações para (CU ou DU) são descritas como abaixo:  

RC700CU/RC700CU-A Unidade de controle 

RC700DU/RC700DU-A Unidade de acionamento 
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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 ou tentativas de reparo inadequadas. 

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

 

Avisos, Cuidados, 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 CUIDADOS 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 prevenir o usuário de todos os perigos possíveis. 
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MARCAS REGISTRADAS 

Microsoft, Windows, o logotipo Windows 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 
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Segurança 
Esta seção contém informações de segurança para o sistema robótico. 
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1. Segurança 

A instalação e o transporte dos manipuladores e do equipamento robótico deve ser feita por 

pessoal qualificado e em conformidade com todos os códigos nacionais e locais.  

Leia este manual e os outros manuais relacionados antes de instalar o sistema robótico ou 

antes de conectar os cabos.  Mantenha sempre este manual em local à mão para fácil 

acesso. 

 

2. Convenções 

Considerações de segurança importantes são indicadas em todo o manual pelos seguintes 

símbolos.  Leia todas as descrições mostradas com cada símbolo. 

 

 

ATENÇÃO 

Este símbolo indica que existe um perigo de possível lesão séria 

ou morte se as instruções associadas não forem seguidas 

corretamente. 

 

ATENÇÃO 

Este aviso indica que existe o perigo de possível ferimento nas 

pessoas causado por choque elétrico se as instruções associadas 

não forem seguidas corretamente.  

 

CUIDADO 

Este aviso indica que existe o perigo de possível ferimento nas 

pessoas ou dano físico no equipamento e nas instalações se as 

instruções associadas não forem seguidas corretamente. 
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3. Precauções de segurança 

Somente pessoal treinado deve projetar e instalar o sistema robótico. 

Pessoal treinado é definido como aqueles que tiveram treinamento em sistemas robóticos 

mantido pelo fabricante, distribuidor ou empresa representante local, ou aqueles que 

entenderam completamente os manuais e tenham o mesmo nível de conhecimento e 

habilidade daqueles que completaram os cursos de treinamento. 

Os itens a seguir são precauções de segurança para o pessoal qualificado de 

projeto ou instalação: 

 

ATENÇÃO 

◼ O pessoal que desenha e/ou constrói o sistema robótico com este produto deve 

ler o capítulo Segurança no Guia do Usuário para entender os requisitos de 

segurança antes de projetar e/ou construir o sistema robótico.  Projetar e/ou 

construir o sistema robótico sem entender os requisitos de segurança é 

extremamente perigoso, pode resultar em sérias lesões corporais e/ou danos 

graves ao equipamento do sistema robótico e causar sérios problemas de 

segurança. 

◼ O manipulador e a unidade de acionamento devem ser utilizados dentro das 

condições ambientais descritas em seus respectivos manuais.  Esse produto foi 

projetado e fabricado estritamente para uso em um ambiente interno normal.  

Usar o produto em um ambiente que exceda as condições ambientais 

especificadas pode não só encurtar a vida útil do produto, mas também causar 

sérios problemas de segurança. 

◼ O sistema robótico deve ser utilizado dentro dos requisitos de instalação descritos 

nos manuais.  Usar o sistema robótico fora dos requisitos de instalação pode 

não só encurtar a vida útil do produto, mas também causar sérios problemas de 

segurança. 

◼ O interruptor da porta de segurança deve estar funcionando enquanto o sistema 

robótico é operado.  Não opere o sistema sob condições em que o interruptor 

não possa ser ligado/desligado. (Isto é, a condição onde o interruptor fica 

desabilitado)  

(Exemplo: Uma fita adesiva colocada ao redor do interruptor para mantê-lo 

fechado).  Operar o sistema robótico quando o interruptor não estiver 

funcionando corretamente é extremamente perigoso e pode causar sérios 

problemas de segurança pois a entrada da porta de segurança não pode realizar 

a função para a qual foi concebida. 

◼ Conecte os fios do sinal de saída da parada de emergência e da porta de 

segurança ao conector EMERGENCY de modo que o interruptor de parada de 

emergência sempre funcione em todo o sistema.  (Consulte o diagrama de 

aplicação típico em Configuração e operação 6.4 Circuito e fiação). 
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ATENÇÃO 

◼ Não abra a(s) tampa(s) da unidade de acionamento, exceto durante a 

manutenção.  Abrir a(s) tampa(s) da unidade de acionamento é extremamente 

perigoso e pode resultar em choque elétrico devido à carga de alta voltagem 

dentro da unidade de acionamento, mesmo quando a energia principal está 

desligada. 

◼ Certifique-se de que a energia para a unidade de acionamento está desligada 

antes de conectar ou desconectar cabos.  Conectar ou desconectar cabos com 

a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico 

e/ou mau funcionamento da unidade de acionamento. 

◼ Certifique-se de conectar os cabos corretamente.  Não aplique força 

desnecessária aos cabos.  (Não coloque objetos pesados sobre os cabos.  

Não dobre ou puxe os cabos aplicando força).  O esforço desnecessário nos 

cabos pode resultar em danos aos cabos, desconexão e/ou falha nos contatos.  

Cabos danificados, desconexão ou falha nos contatos são extremamente 

perigosos e podem resultar em choque elétrico e/ou funcionamento incorreto do 

sistema. 

◼ Ao encaixar o plugue na tomada de sua fábrica, certifique-se de que isso seja 

feito por pessoal qualificado.  Ao conectar o plugue, certifique-se de conectar o 

fio terra do cabo de energia de CA de cor verde/amarela da unidade de 

acionamento ao terminal de terra da fonte de energia da fábrica.  O equipamento 

deve ser sempre aterrado corretamente para evitar o risco de choque elétrico.  

Sempre use um plugue e tomada de energia.  Nunca conecte a unidade de 

acionamento diretamente à fonte de energia da fábrica.  (Fiação de campo) 

 

 

CUIDADO 

◼ O número de série do manipulador que deve ser conectado é indicado na etiqueta 

de verificação da conexão localizada na unidade de acionamento.  Conecte a 

unidade de acionamento e o manipulador corretamente.  A conexão incorreta 

entre a unidade de acionamento e o manipulador pode causar funcionamento 

incorreto do sistema robótico e também problemas de segurança. 

◼ Ao usar a I/O remota, sempre se assegure do seguinte.  Usar o sistema robótico 

sob condições insatisfatórias pode causar mau funcionamento do sistema e/ou 

problemas de segurança. 

-  Atribua corretamente as funções remotas para entradas/saídas e faça a fiação 

corretamente ao definir sinais da I/O remota. 

-  Certifique-se de que as funções correspondam aos sinais de entrada/saída 

corretos antes de ligar o sistema. 

-  Ao verificar a operação do sistema robótico, esteja preparado para falhas com 

as configurações iniciais ou a fiação.  Se o manipulador funcionar de forma 

não usual por falhas nas configurações iniciais ou na fiação, pressione o 

interruptor de parada de emergência imediatamente para parar o manipulador. 
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Os itens seguintes são precauções de segurança para o pessoal de operação 

qualificado: 

 

ATENÇÃO 

◼ O interruptor da porta de segurança deve estar funcionando enquanto o sistema 

robótico é operado.  Não opere o sistema sob condições em que o interruptor 

não possa ser ligado/desligado. (Isto é, a condição onde o interruptor fica 

desabilitado)  

(Exemplo: Uma fita adesiva colocada ao redor do interruptor para mantê-lo 

fechado).  Operar o sistema robótico quando o interruptor não estiver 

funcionando corretamente é extremamente perigoso e pode causar sérios 

problemas de segurança pois a entrada da porta de segurança não pode realizar 

a função para a qual foi concebida. 

 

 

ATENÇÃO 

◼ Não abra a(s) tampa(s) da unidade de acionamento, exceto durante a 

manutenção.  Abrir a(s) tampa(s) da unidade de acionamento é extremamente 

perigoso e pode resultar em choque elétrico devido à carga de alta voltagem 

dentro da unidade de acionamento, mesmo quando a energia principal está 

desligada. 

 



Configuração e operação 
Esta seção contém informações para a configuração e operação da unidade de acionamento. 
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1. Especificações 
 

1.1 Exemplo de sistema 

 

 

 RC700 / RC700-A 

RC700DU / RC700DU-A 

・EMERGENCY 

・I/O padrão 

・I/O Remota 

・R-I/O 

Instalação padrão 

Série C4 

Série C8 

Série G 

Série RS 

* 2 

* 1 

X5 

Série N6 

 

*1 Unidade de controle 

Para detalhes, consulte o seguinte manual: 

Controlador do robô RC700/RC700-A  

*2 Qualquer um dos manipuladores podem ser controlados. 

As combinações disponíveis são as seguintes. (✓: conectável) 

 C4 C8 C12 G RS N2 N6 X5 

RC700DU ✓ - - - - - - - 

RC700DU-A ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ 
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A unidade de acionamento é a unidade auxiliar conectada com a unidade de controle usando um cabo 

especial.  

A unidade de acionamento não pode ser operada separadamente.  

Até três unidades de acionamento podem ser usadas por sistema robótico.  

 

A: Unidade de controle e 1a Unidade de acionamento (CU-DU1) 

B: 1a Unidade de controle e 2a Unidade de acionamento (DU1-DU2) 

C: 2a Unidade de controle e 3a Unidade de acionamento (DU2-DU3) 

 DU2 

 

 

 

B A 

DU IN 

DU1 

 

 

 

CU 

 

 

 

DU IN DU OUT DU OUT 

DU3 

 

 

 

C 

DU IN DU OUT 

 
  

 

NOTA 
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1.2 Especificações padrão da unidade de acionamento  
 

Item Especificação 

Modelo Unidade de acionamento RC700DU/RC700DU-A 

Eixos controláveis Até seis (6) servomotores de CA conectáveis 

Sinais de entrada/saída  

externos (padrão) 
I/O padrão 

Entrada : 24 

Saída : 16 
Por unidade de acionamento 

Interface de conexão da 

unidade de acionamento 

(padrão) 

2 canais 

Recursos de segurança 

- Interruptor de parada de emergência 

- Entrada da porta de segurança 

- Modo de potência baixa 

- Freio dinâmico 

- Detecção de sobrecarga do motor 

- Detecção de torque irregular do motor (manipulador fora de 

controle) 

- Detecção de erro de velocidade do motor 

- Detecção de transbordamento do posicionamento - erro do 

servo 

- Detecção de transbordamento da velocidade - erro do servo 

- Detecção de irregularidade na CPU 

- Detecção de erro de soma de verificação da memória 

- Detecção de superaquecimento no módulo acionador do motor 

- Detecção de solda do relé 

- Detecção de sobrevoltagem 

- Detecção de redução de voltagem da fonte de alimentação 

- Detecção de erro de temperatura 

- Detecção de erro do ventilador 

Fonte de alimentação 
200 a 240 VCA  

Monofásica 50/60 Hz  

Capacidade nominal máxima 2,5 kVA (Dependendo do modelo do manipulador)  

Resistência da isolação 100 M ou mais 

Temperatura ambiente  

nominal 
5 a 40 graus 

Umidade relativa nominal 20 a 80% (sem condensação) 

Peso *1 9 kg 

Grau de proteção IP20 

 

*1 O peso da unidade é indicado na própria unidade de acionamento. 

Verifique o peso antes de transferir ou mudar as unidades de local e evite forçar suas costas ao segurar 

a unidade. 

Além disso, mantenha suas mãos, dedos e pés livres de serem prensados ou de sérios ferimentos. 

 

  



Setup & Operation 1. Especificações 

 

12 RC700DU / RC700DU-A Rev.11 

1.3 Dimensões externas 

[Unidade: mm] 
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2. Nomes e funções das peças 

 

 

(2) 

(3) 

 

(1) 

 

(Lado 

esquerdo 

(4) 

 (5) 

(7) (8) 

(6) 

(10) (13) (14) 

(15) 

(16) 
(11)(12) (9) 

 
 

(1) Etiqueta de identificação (painel superior)  

Mostra o número de série da unidade de acionamento e outras informações. 
 

(2) LED 

Os LEDs indicam o modo de operação atual 

(RUN, AUTO, ERROR/E-STOP).  

Para detalhes, consulte Configuração e operação 2.1 LED. 
 

(3) Conector M/C POWER 

Conector para a fonte de energia do manipulador. 

Conecte o cabo de energia dedicado ligado ao manipulador. 
 

(4) Filtro do ventilador 

Um filtro protetor é instalado na frente do ventilador para filtrar o pó.  

Verifique regularmente a condição do filtro e limpe-o quando necessário. Um filtro 

sujo pode resultar em mau funcionamento do sistema robótico devido à elevação da 

temperatura da unidade de acionamento.  

Para inspeção, limpeza e substituição, consulte Manutenção 4.1Filtro do ventilador, 

4.2 Ventilador. 
 

(5) Interruptor POWER 

Liga ou desliga a unidade de acionamento. 
 

(6) Etiqueta de verificação da conexão 

Os detalhes do manipulador a ser conectado estão registrados 

na etiqueta como é mostrado à direita. A etiqueta indica o 

modelo e o número de série do manipulador. 

 

 

 

MANIPULATOR 

00001 C4-A600S  

 

(7) Conector EMERGENCY 

Este conector é usado para entrada/saída de/para os interruptores de parada de 

emergência e a porta de segurança. Para detalhes, consulte Configuração e operação 6. 

EMERGÊNCIA. 
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(8) Interruptor de ajuste da voltagem do codificador 

Use este interruptor para ajustar a voltagem de acordo com o comprimento do cabo 

M/C. (ajustado como um padrão de fábrica) 

Configuração errada pode resultar em mau funcionamento do sistema robótico. Não 

mude o interruptor. 

Interruptor Comprimento do cabo M/C 

1 3 m 

2 5 m 

3 10 m 

4 15, 20 m 
 

(9) Conector M/C SIGNAL 

Este conector é utilizado para sinais tais como os codificadores do motor do 

manipulador, etc. Conecte o cabo de sinal dedicado do manipulador. 
 

(10) Conector R-I/O 

Este conector é para os sinais de entrada usados para a função de I/O em tempo real. 
 

(11) RC700DU: Conector DU OUT / RC700DU-A: Conector OUT 

Para conectar a 2a unidade de acionamento: 

Use o cabo ligado à unidade de acionamento e conecte ao conector DU IN da 2a 

unidade de acionamento.  

Para conectar a 3a unidade de acionamento: 

Use o cabo ligado à unidade de acionamento e conecte ao conector DU IN da 3a 

unidade de acionamento.  
 

(12) RC700DU: Conector DU IN/RC700DU-A: Conector IN 

Para a 1a unidade de acionamento: 

Use o cabo ligado à unidade de acionamento e conecte ao conector DU OUT da 

unidade de controle.  

Para a 2a unidade de acionamento: 

Use o cabo ligado à unidade de acionamento e conecte ao conector DU OUT da 1a 

unidade de controle. 

Para a 3a unidade de acionamento: 

Use o cabo ligado à unidade de acionamento e conecte ao conector DU OUT da 2a 

unidade de controle. 
 

(13) RC700DU/RC700DU-A No do interruptor de configuração 

Este interruptor indica o número da unidade de acionamento. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação 5. Configuração da unidade de 

acionamento. 
 

(14) Conector I/O 

Este conector é utilizado para o dispositivo de entrada/saída. Há 24 entradas e 16 saídas. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação 7. Conector de I/O. 
 

(15) Entrada de CA 

O cabo para entrada de energia de 200 VCA. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação 3.3.2 Cabo de energia de CA. 
 

(16) Etiqueta do número da unidade de acionamento 

É indicado o número de série da unidade de acionamento. 
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2.1 LED 

Três LEDs são montados na unidade de acionamento. Eles têm o seguinte padrão de status.  

LED Cor Status 

RUN Verde Aceso / Piscando / Apagado 

AUTO Verde Aceso / Apagado 

ERR/E-STOP Vermelho Aceso / Piscando / Apagado 

 

A partir da aplicação de corrente à unidade de acionamento até concluir a 

inicialização 

 LED da unidade de acionamento 
Conector DU IN 

 

RUN AUTO ERR/E-STOP LINK (Verde) 

Desligada Apagado Apagado Apagado Apagado 

Ligada Piscando Apagado Apagado Apagado 

Estabelecendo  

a conexão Piscando Apagado Apagado 
Piscando 

rapidamente 

Operando 

normalmente 
Aceso Apagado Apagado 

Piscando 

rapidamente 

 

Após a conexão da unidade de acionamento ser completada 

LED Status 

Modo Auto Aceso Aceso - Piscando 

rapidamente 

Modo Program 

Modo Teach Aceso Apagado - 
Piscando 

rapidamente 

Erro do robô  Aceso - Piscando Piscando 

rapidamente 

Parada de 

emergência 

Aceso - Aceso Piscando 

rapidamente 

 

A informação do erro é exibida no mostrador de sete segmentos da unidade de controle.  

Para detalhes, consulte o manual Controlador do robô RC700 / RC700-A: Configuração e 

operação 2.1 LEDs e LED de sete segmentos. 

  

 

NOTA 
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2.2 Recursos de segurança  

O sistema de controle do robô suporta os recursos de segurança descritos abaixo. No entanto, é recomendado 

que o usuário siga estritamente o uso apropriado do sistema robótico lendo completamente os manuais 

fornecidos antes de usar o sistema. A não leitura e entendimento do uso apropriado das funções de segurança é 

altamente perigosa. 

Entre os seguintes recursos de segurança, o interruptor de parada de emergência e a entrada da porta de segurança 

são particularmente importantes. Assegure-se de que esses e outros recursos funcionem corretamente antes de 

operar o sistema robótico. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação 6. EMERGÊNCIA. 

Interruptor de parada de emergência 

O conector EMERGENCY na unidade de acionamento possui terminais de entrada de parada de emergência de 

expansão usados para conectar os interruptores de parada de emergência. 

Pressionar o interruptor de parada de emergência pode desligar imediatamente a energia para o motor e o sistema 

robótico entrará na condição de parada de emergência. 

Categorias de parada da entrada de parada de emergência: Categoria 0 (consulte a norma de segurança 

IEC60204-1) 

Entrada da porta de segurança 

Para ativar esse recurso, assegure-se de que o interruptor de entrada da porta de segurança está conectado ao 

conector EMERGENCY na unidade de acionamento. 

Quando a porta de segurança é aberta, normalmente o manipulador para imediatamente a operação atual e o 

status da energia do manipulador é de operação proibida até que a porta de segurança seja fechada e a condição 

engatada seja liberada. Para executar a operação do manipulador enquanto a porta de segurança está aberta, você 

deve mudar o interruptor da chave seletora de modo no controle portátil para o modo “Teach”. A operação do 

manipulador fica disponível somente quando o interruptor de ativação está ligado. Nesse caso, o manipulador é 

operado no status de potência baixa. 

Categorias de parada da entrada da porta de segurança: Categoria 1 (consulte o padrão de segurança IEC60204-

1) 

Modo de potência baixa 

A potência do motor é reduzida nesse modo. 

Executar uma instrução de mudança do estado de potência mudará para o estado restrito (potência baixa) 

independentemente da condição da porta de segurança ou do modo de operação. O estado restrito (potência 

baixa) garante a segurança do operador e reduz a possibilidade de destruição ou de danos ao equipamento 

periférico causados pela operação descuidada. 

Freio dinâmico 

O circuito do freio dinâmico inclui reles que coloca em curto-circuito as armaduras do motor. O circuito do freio 

dinâmico é ativado quando há uma entrada de parada de emergência ou quando qualquer um dos erros seguintes 

é detectado: desconexão do cabo do codificador, sobrecarga do motor, torque irregular do motor, erro de 

velocidade do motor, erro do servo (posicionamento ou transbordamento da velocidade), processador irregular, 

erro de soma de verificação da memória e condição de superaquecimento dentro do módulo de acionamento do 

motor. 

Detecção de sobrecarga do motor 

O circuito do freio dinâmico é ativado quando o sistema detecta o status de sobrecarga do motor. 

Detecção do torque do motor irregular (manipulador fora de controle) 
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O circuito do freio dinâmico é ativado quando um torque irregular do motor (saída do motor) é detectado. 

Detecção de erro de velocidade do motor 

O circuito do freio dinâmico é ativado quando o sistema detecta que o motor está funcionando na velocidade 

incorreta. 

Detecção de transbordamento do posicionamento – erro do servo 

O circuito do freio dinâmico é ativado quando o sistema detecta que a diferença entre a posição real do 

manipulador e a posição comandada excede a margem de erro permitida. 

Detecção de transbordamento da velocidade – erro do servo 

O circuito do freio dinâmico é ativado quando a velocidade real do manipulador é detectada indicando um erro 

de transbordamento (a velocidade real está fora da faixa nominal). 

Detecção de irregularidade na CPU 

A irregularidade na CPU que controla o motor é detectada pelo watchdog timer. A CPU do sistema e a CPU que 

controla o motor dentro da unidade de acionamento também são projetadas para verificar uma à outra quanto a 

quaisquer discrepâncias. Se uma discrepância é detectada, o circuito do freio dinâmico é ativado. 

Detecção de erro de soma de verificação da memória 

O circuito do freio dinâmico é ativado quando um erro de soma de verificação da memória é detectado. 

Detecção de superaquecimento no módulo acionador do motor 

O circuito do freio dinâmico é ativado quando a temperatura do dispositivo de energia dentro do módulo 

acionador do motor está acima do limite nominal. 

Detecção de deposição do relé 

O circuito do freio dinâmico é ativado quando é detectada deposição do relé, erro de junção ou falha de abertura. 

Detecção de sobrevoltagem 

O circuito do freio dinâmico é ativado quando a voltagem da unidade de acionamento está acima do limite 

normal. 

Detecção de queda de voltagem da fonte de alimentação de CA 

O circuito do freio dinâmico é ativado quando é detectada queda da voltagem da fonte de alimentação. 

Detecção de anomalia da temperatura 

A anomalia da temperatura é detectada. 

Detecção de mau funcionamento do ventilador 

O mau funcionamento da velocidade de rotação do ventilador é detectado. 

  



Setup & Operation 3. Instalação 

 

18 RC700DU / RC700DU-A Rev.11 

3. Instalação 
 

3.1 Desembalagem 

Conector da I/O 1 conjunto 

Chapa de montagem em rack  1 conjunto 

Cabo de energia 1 cabo 

Conector da porta EMERGENCY 1 conjunto 

Cabo de conexão para o RC700DU 1 cabo 

 

3.2 Requisitos ambientais 

 

ATENÇÃO 

■ O manipulador e a unidade de acionamento devem ser utilizados dentro das 
condições ambientais descritas em seus respectivos manuais. Esse produto foi 
projetado e fabricado estritamente para uso em um ambiente interno normal. Usar o 
produto em um ambiente que exceda as condições especificadas pode não só 
encurtar a vida útil do produto, mas também causar sérios problemas de segurança. 

 

3.2.1 Ambiente 

Para otimizar o desempenho do sistema robótico quanto à segurança, a unidade de acionamento deve ser 

colocada em um ambiente que satisfaça as seguintes condições: 

- A unidade de acionamento não é projetada para a especificação de sala limpa. Se ele tiver 

que ser instalado em uma sala limpa, certifique-se de instalá-lo em um compartimento com 

ventilação e resfriamento adequados. 

- Instale a unidade de acionamento em um local que permita a fácil conexão/desconexão 

dos cabos. 

Item Condições 

Temperatura ambiente 5 a 40 graus centígrados (com variação mínima) 

Umidade relativa do ambiente 20 a 80% (sem condensação) 

Ruído de ruptura com 

transiente rápido 

2 kV ou menos (Fio da fonte de alimentação) 

1 kV ou menos (Fio de sinal) 

Ruído eletrostático 4 kV ou menos 

Mesa base Use uma mesa base que fique pelo menos a 100 mm de 

distância do piso. Colocar a unidade de acionamento 

diretamente sobre o piso pode possibilitar a penetração 

de poeira levando a mau funcionamento. 

Se a unidade de acionamento tiver que ser utilizada em um ambiente que não satisfaça as condições mencionadas 

acima, tome as contramedidas adequadas. Por exemplo, a unidade de acionamento pode ser embutida em um 

gabinete com ventilação e resfriamento adequados. 

- Instale somente em local fechado. 

- Coloque em uma área bem ventilada. 

- Mantenha afastado da luz solar direta e do calor irradiado. 

- Mantenha afastado de pó, névoa oleosa, óleo, salinidade, pó de metal ou outros 

contaminantes. 

- Mantenha afastado de água. 

- Mantenha afastado de choques ou vibrações. 

- Mantenha afastado de fontes de ruído eletrônico 

- Não aplique campos elétricos ou magnéticos fortes. 

 

NOTA 
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3.2.2 Instalação 

Instale a unidade de acionamento em uma superfície plana tal como a parede, o piso e a 

caixa do controlador na direção mostrada de (A) a (C).  

 

(A) Montagem na horizontal  

 

 

 (B) Montagem na vertical (C) Montagem em rack 

 

* O pé de borracha precisa ser reposicionado.  

 

* É necessária uma chapa para  
montagem em rack.  

Para instalar a unidade de acionamento na caixa do controlador ou na mesa base, faça os 

furos de parafuso como segue. 

   

- Assegure o espaço ao redor da entrada/saída e evite outros equipamentos e paredes, e instale 

o controlador mantendo a distância para manutenção indicada abaixo. 

 

 

100 mm 

200 mm 

Excluindo lado da instalação tal como a mesa base 

Fluxo de ar do 

ventilador da unidade 

de acionamento 

50 mm 50 mm 

200 mm 

 

- Ar quente com temperatura mais alta do que a temperatura ambiente (cerca de 10 graus 

C) sai do controlador. Certifique-se de que dispositivos sensíveis ao calor não sejam 

colocados próximos da saída. 

- Disponha os cabos em frente à unidade de acionamento de modo a poder puxar a unidade 

 

NOTA 
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de acionamento para a frente. 

3.2.3 Opção de montagem na parede 

A unidade de acionamento tem a opção de montagem na parede. 

Montagem na parede com a frente para 

baixo 

 

Montagem na parede com a frente para 

cima 

 

Itens incluídos da opção de montagem na parede 

BRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO NA PAREDE 2 braçadeiras 

CHAPA DE FIXAÇÃO DO MOSTRADOR LED 1 chapa 

CHAPA DO MOSTRADOR LED   1 chapa 

Parafuso (M3  6 mm)   4 parafusos 

Parafuso (M4  8 mm)   4 parafusos 

 

Consulte um dos seguintes para o procedimento de instalação. 

Folha de procedimentos de instalação que acompanha a opção de montagem na 

parede. 

Manual: CONTROLADOR DO ROBÔ RC700 / RC700-A 

Configuração e operação 3.2.3 Opção de montagem na parede 
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3.3 Fonte de energia 

 

3.3.1 Especificações 

Certifique-se de que a fonte de energia disponível atenda às seguintes especificações. 

Item Especificação 

Voltagem 200 a 240 VCA 

(A voltagem de entrada deve estar dentro de 10  da voltagem 

nominal). 

Fase Monofásico 

Frequência 50/60 Hz 

Interrupção de 

energia momentânea 
10 msec. ou menos 

Capacidade nominal Máxima : 2,5 kVA 

O consumo de energia real depende do modelo, movimento e 

carga do manipulador. 

Para o consumo de energia aproximado de cada modelo, 

consulte o seguinte. 

C4 : 1,7 kVA 

C8 : 2,5 kVA 

N6 : 2,2 kVA 

G1 : 0,5 kVA 

G3 : 1,1 kVA 

G6 : 1,5 kVA 

G10 : 2,4 kVA 

G20 : 2,4 kVA 

RS3 : 1,2 kVA 

RS4 : 1,4 kVA 

Consulte o manual do manipulador para a capacidade nominal 

do manipulador. 

A capacidade nominal do X5 varia dependendo do modelo do 

manipulador. Para detalhes, entre em contato com o fornecedor 

de sua região. 

Pico de corrente Quando a energia está ligada : aproximadamente 85 A (2 ms.) 

Quando o motor está ligado : aproximadamente 75 A (2 ms.) 

Fuga de corrente Máx. 10 mA 

Resistência de terra 100  ou menos 

Instale um disjuntor de fuga para a terra ou um disjuntor na linha do cabo de energia de CA para corrente elétrica 

nominal de 15A ou menos. Ambos devem ser do tipo de desconexão bipolar. Se você instalar um disjuntor de 

fuga para a terra, certifique-se de usar um tipo de inversor que não opere por indução de corrente de fuga de 10 

kHz ou mais. Se instalar um disjuntor, selecione um que manuseie o “pico de corrente” mencionado acima. 

A tomada de energia deverá ser instalada próxima do equipamento e estar facilmente acessível. 
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3.3.2 Cabo de energia de CA 

 

 

ATENÇÃO 

■ Assegure-se de que as operações sejam efetuadas por pessoal qualificado. 

■ Conecte o fio terra (verde/amarelo) do cabo de energia de CA ao terminal de terra da 
fonte de energia da fábrica. O equipamento deve ser sempre aterrado corretamente 
para evitar o risco de choque elétrico. 

■ Use sempre o plugue de energia ou um dispositivo de desconexão para o cabo de 
conexão de energia. Nunca conecte a unidade de acionamento diretamente à fonte 
de energia da fábrica. 

■ Selecione o plugue ou o dispositivo de desconexão que esteja em conformidade com 
os padrões de segurança do país. 

Insira firmemente o plugue do cabo de energia de CA ao conectar a unidade de acionamento. 

Item Especificação 

Fio de energia de CA (2 cabos) 
Preto, Preto  

ou Preto, Branco 

Fio terra Verde/Amarelo 

Comprimento do cabo  3 m 

Terminal Terminal sem solda redondo M4 
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3.4 Conexão dos cabos 

 

ATENÇÃO 

■ Certifique-se de que a energia para a unidade de acionamento esteja desligada e o 
plugue de energia esteja desconectado antes de conectar ou desconectar cabos. 
Conectar ou desconectar cabos com a energia ligada é extremamente perigoso e 
pode resultar em choque elétrico e mau funcionamento da unidade de acionamento. 

■ Certifique-se de conectar os cabos corretamente. Não aplique força desnecessária 
aos cabos. (Não coloque objetos pesados sobre os cabos. Não dobre ou puxe os 
cabos aplicando força excessiva). O esforço desnecessário nos cabos pode resultar 
em danos aos cabos, desconexão e/ou falha nos contatos. Cabos danificados, 
desconexão ou falha nos contatos são extremamente perigosos e podem resultar em 
choque elétrico e/ou funcionamento incorreto do sistema. 

 

 

CUIDADO 

■ O número de série do manipulador que deve ser conectado é indicado na etiqueta de 
verificação da conexão localizada na unidade de acionamento. Conecte a unidade de 
acionamento e o manipulador corretamente. A conexão incorreta entre a unidade de 
acionamento e o manipulador pode não só causar funcionamento incorreto do 
sistema robótico, mas também problemas de segurança. 

■ Antes de conectar o conector, certifique-se de que os pinos não estejam tortos. 
Conectar com os pinos tortos pode danificar o conector e resultar em mau 
funcionamento do sistema robótico. 
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3.4.1 Conexão típica dos cabos 

 

Manipulador 

1a  Unidade de 
acionamento 

(1) Bloco de terminais da energia de CA 

(2) Cabo de energia M/C 

(3) Cabo de sinal M/C 

(4) EMERGENCY 

 
 

200V-240V CA 

(5) Conector I/O 

(6) Conector R-I/O 

(7) Conector DU IN 

(8) Conector DU OUT 

Parada de emergência  

Porta de segurança, etc. 

 Dispositivo de entrada/saída 

Conector destacável 

Cabo ligado na entrega 

Cabo preparado pelos usuários 

 

2a Unidade de acionamento 

 

Unidade de controle 

Dispositivo de entrada/saída 

Manipulador 

 

2a  Unidade de 
acionamento 

 

 

 

(1) Bloco de terminais da energia de CA 

(2) Cabo de energia M/C 

(3) Cabo de sinal M/C 

(4) EMERGENCY 

 
 

 

200V-240V CA 

(5) Conector I/O 

(6) Conector R-I/O 

(7) Conector DU IN 

(8) Conector DU OUT 

Parada de emergência  

Porta de segurança, etc. 

 

 

Entrada/saída  
Device 

 

 

1a Unidade de acionamento 

  

 

Entrada/saída 
Device 

 

 

Manipulador 

 

 3a  Unidade de 

acionamento 

(1) Bloco de terminais da energia de CA 

(2) Cabo de energia M/C 

(3) Cabo de sinal M/C 

(4) EMERGENCY 

 
 

 

 

200V-240V CA 

(5) Conector I/O 

(6) Conector R-I/O 

(7) Conector DU IN 

(8) Conector DU OUT 

(Não conecte nada). 

Parada de emergência  
Porta de segurança, etc. 

 

 

Entrada/saída 
Device 

 

 

 
2a Unidade de acionamento 

 

 

Entrada/saída 
Device 

 

 

 

3a Unidade de acionamento 
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(1) Bloco de terminais de energia de CA 

 Bloco de terminais para a entrada de energia de 200 VCA para a unidade de 

acionamento. 
 

(2) Cabo de energia M/C 

 O cabo com conector de 50 pinos no lado da unidade de acionamento. 

Conecte o conector POWER no manipulador e o conector M/C POWER na unidade de 

acionamento. Insira os conectores até ouvir um “clique”. 
 

(3) Cabo de sinal M/C 

 O cabo com conector de 50 pinos no lado do unidade de acionamento. 

Conecte o cabo de sinal ao conector SIGNAL no manipulador e o conector M/C 

SIGNAL na unidade de acionamento. 
 

(4) EMERGENCY 

 O conector EMERGENCY tem entradas para conectar o interruptor de parada de 

emergência e o interruptor da porta de segurança. Por motivos de segurança, conecte os 

interruptores corretos para esses dispositivos de segurança.  

Para detalhes, consulte Configuração e operação 6. EMERGÊNCIA. 
 

(5) Conector de I/O 

 Este conector é utilizado para os dispositivos de entrada/saída do usuário. 

Quando houver dispositivos de entrada ou saída, use este conector. 

Há um cabo de I/O (opcional) e bloco de terminais (opcional) para o conector de I/O. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação 7. Conector de I/O. 
 

(6) Conector R-I/O 

 Este conector é usado para conectar com sinais de entrada necessários para função de 

I/O em tempo real. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação 13. Conector R-I/O. 

(7) Conector DU IN 

 Para a 1a unidade de acionamento: 

Use o cabo ligado à unidade de acionamento e conecte ao conector DU OUT da unidade 

de controle. 

Para a 2a unidade de acionamento: 

Use o cabo ligado à unidade de acionamento e conecte ao conector DU OUT da 1a 

unidade de controle. 

Para a 3a unidade de acionamento: 

Use o cabo ligado à unidade de acionamento e conecte ao conector DU OUT da 2a 

unidade de controle. 

(8) Conector DU OUT 

 Para conectar a 2a unidade de acionamento: 

Use o cabo ligado à unidade de acionamento e conecte ao conector DU IN da 2a unidade 

de acionamento. 

Para conectar a 3a unidade de acionamento: 

Use o cabo ligado à unidade de acionamento e conecte ao conector DU IN da 3a 

unidade de acionamento. 

* Não conecte nada a este conector ao usar somente uma unidade de acionamento. 

Além disso, ao usar a 3a unidade de acionamento, não conecte nada a esse conector 

na 2a unidade de acionamento. 
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3.4.2 Conexão do manipulador à unidade de acionamento 

Conecte o manipulador à unidade de acionamento usando o cabo de energia e o cabo de sinal. 

 

ATENÇÃO 

■ Certifique-se de que a energia para a unidade de acionamento está desligada antes 
de conectar ou desconectar cabos. Conectar ou desconectar cabos com a energia 
ligada é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e mau 
funcionamento da unidade de acionamento. 

■ Certifique-se de conectar os cabos corretamente. Não aplique força desnecessária 
aos cabos. (Não coloque objetos pesados sobre os cabos. Não dobre ou puxe os 
cabos aplicando força excessiva). O esforço desnecessário nos cabos pode resultar 
em danos aos cabos, desconexão e/ou falha nos contatos. Cabos danificados, 
desconexão ou falha nos contatos são extremamente perigosos e podem resultar em 
choque elétrico e/ou funcionamento incorreto do sistema. 

 

 

CUIDADO 

■ O número de série do manipulador que deve ser conectado é indicado na unidade de 
acionamento. Conecte a unidade de acionamento e o manipulador corretamente. A 
conexão incorreta entre a unidade de acionamento e o manipulador pode não só 
causar funcionamento incorreto do sistema robótico, mas também sérios problemas 
de segurança. 

Os dados de configuração e o modelo do manipulador estão armazenados na unidade de 

acionamento. Portanto, a unidade de acionamento deve ser conectada ao manipulador cujo 

número de série é especificado na etiqueta de verificação da conexão afixada na parte frontal da 

unidade de acionamento. 

O número de série do manipulador é indicado na etiqueta de identificação na traseira do 

manipulador. 

  

 

NOTA 
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3.5 Contramedidas para ruído 

Para minimizar as condições do ruído elétrico, os seguintes itens devem ser observados na fiação dos cabos do 

sistema:  

Para minimizar a condição de ruído elétrico, verifique o seguinte para a fiação. 

- O fio terra da fonte de alimentação deve ser aterrado. (Resistência de terra: 100  ou 

menos). É importante aterrar a estrutura da unidade de acionamento não só para 

prevenção de choque elétrico, mas também para reduzir a influência do ruído elétrico ao 

redor da unidade de acionamento. Portanto, conecte o fio terra (verde/amarelo) do cabo 

de energia da unidade de acionamento ao terminal de terra da fonte de energia da fábrica. 

Para detalhes sobre o plugue e o cabo de energia de CA, consulte Configuração e 

operação 3.3 Fonte de energia. 

- Não conecte energia de uma linha de energia conectada a qualquer equipamento que 

possa causar ruído. 

- Ao derivar energia para a unidade de acionamento e o motor de CA monofásico da 

mesma linha de energia, mude a fase de um ou outro. Assegure que eles não sejam da 

mesma fase. 

- Use uma linha de energia de motor de par trançado. 

- Não passe linhas de energia de CA e linhas de energia de CC no mesmo duto de fiação e 

separe-as com a maior distância possível. Por exemplo, separe a linha de energia do motor 

de CA e a linha de energia da unidade de acionamento com a maior distância possível das 

linhas de I/O do sensor ou válvula, e não agrupe ambos os conjuntos de fiação no mesmo 

prendedor de cabo. Se mais de um duto/cabo tiverem que cruzar entre si, eles devem se cruzar 

perpendicularmente. O exemplo preferível é mostrado na figura à direita. 

 

Duto da linha de CA 

Duto da linha de CC 
duct 

A maior distância 
possível 

 

- Use o fio mais curto possível para o conector de I/O e o conector EMERGENCY. Use 

um cabo blindado e prenda a blindagem à parte interna do conector acoplado. Mantenha 

o mais distante possível da fonte de ruído periférica. 

- Certifique-se de que os elementos indutores usados para conectar a I/O da unidade de 

acionamento (tal como os relés e as válvulas solenoide) tenham supressores de surto. Se for 

utilizado um elemento indutor sem uma proteção contra surto, conecte um diodo retificador 

em paralelo com o elemento de indução. Ao selecionar um diodo retificador, certifique-se de 

que ele possa suportar a voltagem e a corrente incorridas pela carga de indução. 

- Para iniciar e mudar regularmente ou abruptamente as revoluções do motor de CA do 

transportador (ou similares) (ex: um motor de indução ou um motor de indução trifásico), 

instale um supressor de faísca entre os fios. O supressor de faísca é mais eficaz quando 

colocado mais próximo do motor. 

- Por serem facilmente influenciados pelo ruído, mantenha os cabos USB, Ethernet, RS-

232C ou fieldbus distantes de fontes de ruído periféricas. 



Configuração e operação 4. Conexão da unidade de acionamento 

 

28 RC700DU / RC700DU-A Rev.11 

4. Conexão da unidade de acionamento 

A unidade de acionamento é conectada à unidade de controle usando o cabo de conexão.  

Até três unidades de acionamento podem ser conectadas à unidade de controle.  

Figura: RC700DU, RC700) 

 

DU IN* DU OUT* DU OUT* 

Unidade de acionamento (DU): RC700DU / 

RC700DU-A 

Unidade de controle (CU): RC700CU / RC700CU-A  

* Nome: RC700-A, RC700DU-A: OUT, IN 

A: Unidade de controle e 1a Unidade de acionamento (CU-DU1) 

B: 1a Unidade de controle e 2a Unidade de acionamento (DU1-DU2) 

C: 2a unidade de controle e 3a unidade de acionamento (DU2-DU3) 

 DU2 

 

 

 

B A 

DU IN 

DU1 

 

 

 

CU 

 

 

 

DU IN DU OUT DU OUT 

DU3 

 

 

 

C 

DU IN DU OUT 

 
 

Quando você usa uma unidade de acionamento: 

Não conecte nada ao DU OUT da 1a unidade de acionamento (DU1). De outro modo, isso 

resultará em mau funcionamento do controlador do robô.  

 

Quando você usa duas unidades de acionamento: 

Não conecte nada ao DU OUT da 2a unidade de acionamento (DU2). De outro modo, isso 

resultará em mau funcionamento do controlador do robô.  

 

Quando você usa três unidades de acionamento: 

Não conecte nada ao DU OUT da 3a unidade de acionamento (DU3). De outro modo, isso 

resultará em mau funcionamento do controlador do robô.  

 

Ao conectar o cabo de conexão, assegure-se de conectar corretamente o DU IN e o DU OUT. 

Conexão incorreta pode causar mau funcionamento.  

 

Não use quaisquer cabos LAN encontrados no mercado. De outro modo, isso resultará em 

mau funcionamento do controlador do robô.  

 

Como ligar o interruptor de energia:  

Verifique a primeira conexão. Então, ligue o interruptor de energia da unidade de 

acionamento antes de ligar o interruptor de energia da unidade de controle. 

  

 

NOTA 

 

NOTA 
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5. Configuração da unidade de acionamento 

Há um DIP switch para configurar a 1a, 2a e 3a unidades de acionamento na frente da unidade. 

Siga as etapas abaixo para configurar a unidade de acionamento.  

 

 (1) Desligue a unidade de acionamento. 

 (2) Mude o DIP switch. 

 

DIP switch 

 

 1a unidade de 

acionamento 

 

1  2  3  4 

ON 

OFF 

 

Todos desligados 

 2a unidade de 

acionamento 

 

1  2  3  4 

ON 

OFF 

 

Ligado: 1 

Desligado 2, 3, 4 

 3a unidade de 

acionamento 

 

1  2  3  4 

ON 

OFF 

 

Ligado: 2 

Desligados: 1, 3, 4 

 (3) Fixe a etiqueta do número da DU na unidade de acionamento. 

DU1: 1a unidade de acionamento  

DU2: 2a unidade de acionamento 

DU3: 3a unidade de acionamento 

 (4) Conecte o conector de energia. Ligue a unidade de acionamento. 
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A adição de informações de um sistema novo é necessária somente para clientes que 

adquiriram unicamente a unidade de acionamento. 

Configure a unidade de controle e a unidade de acionamento e ligue o sistema robótico. Se as 

informações do sistema novo não foram adicionadas, siga as etapas abaixo para adicionar 

informações. 

 

 (1) Selecione EPSON RC+7.0.-[Setup]-[System Configuration]. 

A caixa de diálogo [System Configuration] aparecerá. 

 

(2) 

(3) 

 

 (2) Clique em [Controller]-[Robots] na árvore à esquerda. 

 (3) Clique no botão <Add>.  

A caixa de diálogo [Add New Robot] aparecerá. 

 

(4) 
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 (4) Insira os itens seguintes consultando a Folha de dados Hofs do sistema robótico 

RC700DU (doravante chamado de folha Hofs) que foram incluídas na remessa. 

 

Item Descrição 

Robot Name 

(Nome do robô): 

Digite um nome para o manipulador novo. (Exemplo: RB1 

Robot1) 

Robot Serial # 

(Número de série 

do robô): 

Digite o “Serial No.” (No de série) contido na folha Hofs. 

(ou o número de série na placa de identificação do manipulador). 

Qualquer número de série pode ser usado, mas é recomendado 

usar o número de série descrito acima. 

Motion System 

(Sistema de 

movimento): 

Selecione “Standard”. 

Se não houver nenhum outro sistema de movimento instalado, 

“Standard” já estará selecionado. 

Drive Unit 

(Unidade de 

acionamento): 

Selecione uma unidade de acionamento para o seu manipulador. 

Os números de DUs (DU1, DU2, DU3) são configurados pelo dip 

switch na frente da unidade e indicados pelas etiquetas de 

indicação. 

Robot Type (Tipo 

de robô): 

Selecione um tipo de manipulador. 

Robot Joints 

(Articulações do 

robô): 

Esse item não pode ser mudado. 

Series (Série): Selecione uma série de manipulador. 

Model (Modelo): Selecione um modelo de manipulador. 

Todos os manipuladores disponíveis para o acionador de motor 

atualmente instalado na unidade de acionamento serão exibidos. 

 

 (5) Clique no botão < OK>. O EPSON RC+ reiniciará. 

 (6) Clique em [Controller]-[Robots]-[Robot **]-[Calibration] na árvore à esquerda. 

A seguinte caixa de diálogo aparecerá. 

 

(6) 
(7) 

(8) 

(9) 

 

 (7) Digite os valores contidos na folha Hofs para [CalPls] e [Hofs]. 

 (8) Clique no botão <Apply>. 

 (9) Clique no botão <Close>. 
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6. EMERGÊNCIA 

Os detalhes dos requisitos de segurança para essa seção são descritos no Guia do usuário 2. 

Segurança. Consulte-o para manter o seu sistema robótico seguro. 

 

ATENÇÃO 

■ Não somente ao ligar o dispositivo, mas também ao mudar o ambiente de uso assim como 

ao adicionar opcionais ou substituir peças para manutenção, assegure-se de que a parada 

de emergência ou a porta de segurança funcionam corretamente. 

Conecte um interruptor de proteção de segurança ou interruptor de parada de emergência no conector 

EMERGENCY da unidade de acionamento para fins de segurança. 

Quando nada estiver conectado ao conector EMERGENCY, a unidade de acionamento não operará 

normalmente. 

 

ATENÇÃO 

■ Antes de conectar o conector, certifique-se de que os pinos não estejam tortos. Conectar 

com os pinos tortos pode danificar o conector e resultar em mau funcionamento do sistema 

robótico. 

 

Conector EMERGENCY 
 

6.1 Interruptor da porta de segurança e interruptor de liberação do engate 

O conector EMERGENCY possui terminais de entrada para o interruptor de porta de segurança 

e para o interruptor de parada de emergência. Não deixe de usar esses terminais de entrada 

para manter o sistema seguro. 

Conector Padrão 

Conector EMERGENCY 

(Lado da unidade de acionamento) 

D-sub 25 pinos machos 

Parafusos de montagem 4 - 40 

* O cabo do conector, o bloco de terminais e o kit do conector são oferecidos como 

opcionais. 

 

6.1.1 Interruptor da porta de segurança 

 

ATENÇÃO 

■ O interruptor da porta de segurança deve estar funcionando enquanto o sistema 

robótico é operado. Não opere o sistema sob condições em que o interruptor não 

possa ser ligado/desligado (por exemplo, uma fita colocada em torno do interruptor). 

Operar o sistema robótico quando o interruptor não estiver funcionando corretamente 

é extremamente perigoso e pode causar sérios problemas de segurança pois a 

entrada da porta de segurança não pode realizar a função para a qual foi concebida. 

Para manter uma zona de trabalho segura, deve ser erguida uma proteção de segurança em torno 

do manipulador. A proteção de segurança deve ter um interruptor de intertravamento na entrada 

da zona de trabalho. A porta de segurança que é descrita nesse manual é uma das proteções de 

segurança e um interruptor da porta de segurança é chamado de interruptor da porta de segurança. 

Conecte o interruptor da porta de segurança ao terminal de entrada da porta de segurança do 

conector EMERGENCY. 

 

NOTA 
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O interruptor de porta de segurança possui recursos de segurança tais como a suspensão 

temporária do programa ou o status de operação proibida que é ativado sempre que a porta de 

segurança é aberta. 

Observe o seguinte ao projetar o interruptor de porta de segurança e a porta de segurança. 

- Para o interruptor de porta de segurança, selecione um interruptor que abra assim que a porta 

de segurança for aberta e não por mola do próprio interruptor. 

- O sinal da porta de segurança (entrada da porta de segurança) é projetado para entrar com 

dois sinais redundantes. Se o sinal nas duas entradas diferirem em dois segundos ou mais, o 

sistema reconhece isso como um erro crítico. Então, assegure-se de que o interruptor da porta 

de segurança tenha dois circuitos redundantes separados e que cada um se conecte a pinos 

específicos no conector EMERGENCY na unidade de acionamento. 

- A porta de segurança deve ser projetada e instalada de modo que não feche acidentalmente. 

 

6.1.2 Interruptor de liberação do engate 

O software engata essas condições: 

- A porta de segurança está aberta. 

- O modo de operação é definido para “TEACH”. 

O conector EMERGENCY possui um terminal de entrada para um interruptor de liberação do 

engate que cancela as condições engatadas. 

Aberto : O interruptor de liberação do engate engata nas condições em que a porta de segurança 

está aberta ou que o modo de operação é “TEACH”. 

Fechado : O interruptor de liberação do engate libera as condições engatadas. 

Quando o modo TEACH engatado é liberado enquanto a porta de segurança está aberta, o status 

de energia do Manipulador é de operação proibida porque a porta de segurança está aberta nesse 

momento. 

Para executar a operação do manipulador, feche a porta de segurança novamente, e então feche 

a entrada de liberação do engate. 

 

6.1.3 Verificação da operação do interruptor de liberação do engate 

Após conectar o interruptor da porta de segurança e o interruptor de liberação do engate ao 

conector EMERGENCY, verifique a operação do interruptor quanto à segurança, seguindo os 

procedimentos descritos abaixo antes de operar o Manipulador. 

(1) Ligue o controlador enquanto a porta de segurança está aberta para carregar o software. 

(2) Assegure-se de que “Safety” é exibido na barra de status da janela principal. 

(3) Feche a porta de segurança e ligue o interruptor conectado à entrada de liberação do engate. 

Assegure-se de que “Safety” fica acinzentado na barra de status. 

A informação de que a porta de segurança está aberta pode ser engatada pelo software 

baseado na condição da entrada da liberação do engate. 

Aberto : O interruptor de liberação do engate engata a na condição em que a porta de segurança 

está aberta. 

Para executar a condição, feche a porta de segurança e então feche a entrada de 

liberação do engate da porta de segurança. 

Fechado : O interruptor de liberação do engate não engata a condição de que a porta de segurança 

está aberta. 

A entrada de liberação do engate também funciona para reconhecer a mudança para o modo TEACH. 

Para mudar a condição engatada do modo TEACH, mude a chave seletora do modo no controle 

portátil para “Auto”. Em seguida, feche a entrada de liberação do engate. 

 

NOTA 

 

NOTA 
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6.2 Conexão do interruptor de parada de emergência 
 

6.2.1 Interruptor de parada de emergência 

Se for desejado adicionar interruptores de parada de emergência externos além da parada de 

emergência do controle portátil, não deixe de conectar este(s) interruptor(es) de parada de 

emergência ao terminal de entrada da parada de emergência no conector EMERGENCY.  

O interruptor de parada de emergência conectado deve obedecer aos padrões de segurança 

relacionados (tais como o IEC60947-5-5) e o seguinte: 

- Ele deve ser um interruptor de botão de pressão que fique “normalmente fechado”. 

- Um botão que não retorne ou retome automaticamente. 

- O botão deve ter o formato de cogumelo e ser vermelho. 

- O botão deve ter um contato duplo que seja “normalmente fechado”. 

O sinal do interruptor de parada de emergência é projetado para usar dois circuitos redundantes. 

Se o sinal nos dois circuitos diferirem em dois segundos ou mais, o sistema reconhece isso como 

um erro crítico. Portanto, certifique-se de que o interruptor de parada de emergência possua 

contatos duplos e que cada circuito se conecte a pinos específicos no conector EMERGENCY na 

unidade de acionamento. Consulte Configuração e operação 6.4 Circuito e fiação. 
 

 

6.2.2 Verificação da operação do interruptor de parada de emergência 

Uma vez que o interruptor de parada de emergência estiver conectado ao conector 

EMERGENCY, continue o procedimento seguinte para se certificar que o interruptor 

funciona corretamente. Por razões de segurança do operador, o manipulador não deve ser 

ligado até que o teste seguinte seja completado. 

(1) Ligue o controlador para carregar o software enquanto pressiona o interruptor de 

parada de emergência. 

(2) Assegure-se de que o LED “ERROR/E-STOP” na unidade de acionamento está aceso. 

(3) Assegure-se de que “E.Stop” é exibido na barra de status da janela principal do EPSON 

RC+. 

(4) Libere o interruptor de parada de emergência. 

(5) Execute o comando RESET. 

(6) Assegure-se de que o LED “ERROR/E-STOP” está apagado e que “E-Stop” está 

acinzentado na barra de status da janela principal. 

 

6.2.3 Recuperação de uma parada de emergência 

Para recuperar da condição de parada de emergência, siga o procedimento de verificação da 

segurança conforme requerido pelo sistema.  

Após verificar a segurança, as operações abaixo são necessárias para recuperar de uma 

condição de parada de emergência.  

- Libere o interruptor de parada de emergência 

- Execute o comando RESET 

  

 

NOTA 
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6.3 Atribuição de pinos 

As atribuições de pinos (D-sub25 macho) no conector EMERGENCY são as seguintes: 

No do 

Pino 
Sinal Função 

No do 

Pino 
Sinal Função 

1 ESW11 
Contato do interruptor de parada de 

emergência (1) *3 
14 ESW21 

Contato do interruptor de parada de 

emergência (2) *3 

2 ESW12 
Contato do interruptor de parada de 

emergência (1) *3 
15 ESW22 

Contato do interruptor de parada de 

emergência (2) *3 

3 ESTOP1+ Circuito de parada de emergência 1 (+) *4 16 ESTOP2+ Circuito de parada de emergência 2 (+) *4 

4 ESTOP1− Circuito de parada de emergência 1 (-) *4 17 ESTOP2− Circuito de parada de emergência 2 (-) *4 

5 Não usado  1 18 SDLATCH1 Liberação do engate da porta de segurança 

6 Não usado  1 19 SDLATCH2 Liberação do engate da porta de segurança 

7 SD11 Entrada da porta de segurança (1) *2 20 SD21 Entrada da porta de segurança (2) *2 

8 SD12 Entrada da porta de segurança (1) *2 21 SD22 Entrada da porta de segurança (2) *2 

9 24 V Saída de +24 V 22 24 V Saída de +24 V 

10 24 V Saída de +24 V 23 24 V Saída de +24 V 

11 24 V Terra Saída de +24 V Terra 24 24 V Terra Saída de +24 V Terra 

12 24 V Terra Saída de +24 V Terra 25 24 V Terra Saída de +24 V Terra 

13 Não usado   

*1 Não conecte nada a esses pinos. 

*2 Um erro crítico ocorre se os valores da entrada da porta de segurança 1 e a porta de 

segurança 2 forem diferentes em dois ou mais segundos. Elas devem ser conectadas ao 

mesmo interruptor com dois conjuntos de contatos. 

*3 Um erro crítico ocorre se os valores da entrada do contato 1 do interruptor da parada de 

emergência e o contato 2 do interruptor da parada de emergência tiverem diferença de dois 

ou mais segundos. Eles devem ser conectados ao mesmo interruptor com dois conjuntos de 

contatos. 

*4 Não aplique voltagem reversa ao circuito de parada de emergência. 

 

A resistência elétrica total dos interruptores de parada de emergência e seus circuitos deve ser de 

1  ou menos. 

 

 
CUIDADO 

■ A saída de 24 V é para a parada de emergência. Não use para outros fins. Isso 
pode resultar em mau funcionamento no sistema. 

■ A saída de 24 V é para a parada de emergência. Não use para outros fins. Isso 
pode resultar em mau funcionamento no sistema. 

 
  

Carga nominal de saída do interruptor de parada de emergência +30 V 0,3 A ou menos Pinos 1-2, 14-15 

Faixa de voltagem de entrada nominal da parada de emergência 

Corrente de entrada nominal da parada de emergência 

+24 V 10% 

Entrada de 47,5 mA/+24 V 
Pinos 3-4, 16-17 

Faixa de voltagem de entrada nominal da porta de segurança 

Corrente de entrada nominal da porta de segurança 

+24 V 10% 

Entrada de 10 mA/+24 V 
Pinos 7-8, 20-21 

Faixa de voltagem de entrada nominal da liberação do engate  

Corrente de entrada nominal da liberação do engate 

+24 V 10% 

Entrada de 10 mA/+24 V 
Pinos 18 -19 

 

NOTA 
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6.4 Circuito e fiação  

6.4.1 Diagramas de circuitos 

 

 

Unidade de acionamento 

Entrada 1 da porta 

de segurança 

Entrada 2 da porta de 

segurança 
 

Entrada da liberação 

do engate 

Controle do 

circuito principal 

Detecção de 

parada de 

emergência 

ESTOP1+ 

ESTOP2+ 

ESTOP1− 

ESTOP2− 

Tenha cuidado 
com a direção 
da aplicação  
da voltagem 

Acionador  

do motor 

Nota 
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6.4.2 Exemplo de fiação para a parada de emergência  
 

6.4.2.1 Aplicação típica do interruptor de parada de emergência externo 

 

 

Interruptor de parada de emergência 

Bloco de terminais 

Interruptor de 

parada de 

emergência 

de uma unidade 

de operação (TP) 

Unidade de controle 

Unidade de 
acionamento 1 

Unidade de 
acionamento 3 

Unidade de 
acionamento 2 

 
 

O cabo de emergência, o kit do cabo de emergência e o bloco de terminais são oferecidos 

como opcionais. 

 

Projete os cabos que conectam as unidades dentro de 20 m de comprimento.  

 

  

 

NOTA 
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6.4.2.2 Aplicação típica do relé de segurança externo 

 

 

Relé de 
seguraça 
externo 

+24V 
GND externo 

Fusível externo 
+24V * 

+24V 
externo 

Interruptor de parada 

de emergência 

Bloco de terminais 

+24V 
GND 
externo 
 

+24V 
GND 
externo 
 

+24V 
GND 
externo 

Unidade de controle 

Unidade de 
acionamento 1 

Unidade de 
acionamento 3 

Unidade de 
acionamento 2 

 
 

* Fusível 

Para a proteção do circuito de parada de emergência, a capacidade do fusível deve ser 

como segue: 

- Atender a capacidade do circuito externo 

- 0,4A ou menos 
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6.4.3 Exemplo de fiação para a entrada da porta de segurança/entrada 

de liberação do engate 

 

 

Entrada 1 da porta 

de segurança  
 

Entrada 2 da porta de 

segurança  
 

Entrada da liberação 

do engate 
 

Entrada da liberação 

do engate 
Fechado :Engate 

desativado 

Aberto :Engate 

ativado 

externo  

externo 

Entrada 1 da porta 

de segurança  
 

Entrada 2 da porta de 

segurança  
 

Entrada da liberação 

do engate 
 

Entrada 1 da porta 

de segurança  

Entrada 2 da porta de 

segurança  
   

Entrada da liberação 

do engate 

Entrada 1 da porta 

de segurança  
 

Entrada 2 da porta de 

segurança  
 

Entrada da liberação 

do engate 
 

 

Projete os cabos que conectam as unidades dentro de 20 m de comprimento. 

  
 

NOTA 
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7. Conector de I/O 

O conector de I/O destina-se a conectar seu equipamento de entrada/saída ao sistema. 

 Pinos Número do 
bit 

Unidade de 

controle 

Entrada 24 0 a 23 

Saída 16 0 a 15 

Unidade de 

acionamento 1 

Entrada 24 32 a 55 

Saída 16 32 a 47 

Unidade de 

acionamento 2 

Entrada 24 256 a 279 

Saída 16 256 a 271 

Unidade de 

acionamento 3 

Entrada 24 288 a 311 

Saída 16 288 a 303 

Para a cablagem, consulte Configuração e operação 3.5 Contramedidas para ruído para 

evitar ruídos. 

 

7.1 Circuito de entrada 

Faixa de voltagem de entrada : +12 a 24 V 10% 

Voltagem ON +10,8 V (mín.) 

Voltagem OFF +5 V (máx.) 

Corrente de entrada : 10 mA (TYP) em entrada de +24 V 

Dois tipos de fiação estão disponíveis para uso com o acoplador óptico bidirecional no 

circuito de entrada. 
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Aplicação típica 1 de circuito de entrada 

 

 

I/O-1 

(O mesmo) 

Omitido 

 

GND +DC 

34  Entrada No 16～23 

common 

Omitido 

 

26  Entrada No 15 

42  Entrada No 23 

35  Entrada No 16 

36  Entrada No 17 

1  Entrada No 0 a 7 comum 

 

2  Entrada No 0 

 

3  Entrada No 1 

 

4  Entrada No 2 

 

5  Entrada No 3 

 

6  Entrada No 4 

 

7  Entrada No 5 

 

8  Entrada No 6 

 

9  Entrada No 7 

18  Entrada No 8 a 15 comum 

19  Entrada No 8 

 

20  Entrada No 9 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 
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Aplicação típica 2 de circuito de entrada 

 

 

I/O-1 

(O mesmo) 

Omitido 

 

GND +DC 

34  Entrada No 16～23 

common 

Omitido 

 

26  Entrada No 15 

42  Entrada No 23 

35  Entrada No 16 

36  Entrada No 17 

1  Entrada No 0 a 7 comum 

 

2  Entrada No 0 

 

3  Entrada No 1 

 

4  Entrada No 2 

 

5  Entrada No 3 

 

6  Entrada No 4 

 

7  Entrada No 5 

 

8  Entrada No 6 

 

9  Entrada No 7 

18  Entrada No 8 a 15 comum 

19  Entrada No 8 

 

20  Entrada No 9 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 
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7.2 Circuito de saída 

Voltagem de saída nominal : +12 V a 24 V 10% 

Corrente de saída máxima : Saída TYP 100 mA/1 

Driver de saída : Relé PhotoMOS 

Resistência no estado ligado (média) : 23,5 Ω ou menos 

Dois tipos de fiação estão disponíveis para uso com o relé do PhotoMOS não polar no 

circuito de saída. 
 

 

Aplicação típica 1 de circuito de saída: Tipo coletor (NPN) 

 

 
10  Saída No 0 

I/O-1 

(O mesmo) 

Omitido 

+DC 

29  Saída No 8 

30  Saída No 9 

11  Saída No 1 

12  Saída No 2 

13  Saída No 3 

14  Saída No 4 

15  Saída No 5 

27  Saída No 6 

28  Saída No 7 

17  Saída No 0 a 7 comum (GND) 

Carga 

L 

GND 

L 

33  Saída No 8 a 15 comum (GND) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 
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Aplicação típica 2 de circuito de saída: Tipo origem (PNP) 

 

 
10  Saída No 0 

I/O-1 

(O mesmo) 

Omit 

+DC 

29  Saída No 8 

30  Saída No 9 

11  Saída No 1 

12  Saída No 2 

13  Saída No 3 

14  Saída No 4 

15  Output No.5 

27  Saída No 6 

28  Saída No 7 

17  Saída No 0 a 7 comum (+DC) 

Carga 

L 

GND 

L 

33  Saída No 8 a 15 comum (+DC) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 

(O mesmo) 
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7.3 Atribuição de pinos 

 

No 
do 

Pino 
Nome do sinal 

No 
do 

Pino 
Nome do sinal 

No 
do 

Pino 
Nome do sinal 

1 Entrada comum No 0 a 7 18 Entrada comum No 8 a 15 34 Entrada comum No 16 a 23 

2 Entrada No 0 19 Entrada No 8 35 Entrada No 16 

3 Entrada No 1 20 Entrada No 9 36 Entrada No 17 

4 Entrada No 2 21 Entrada No 10 37 Entrada No 18 

5 Entrada No 3 22 Entrada No 11 38 Entrada No 19 

6 Entrada No 4 23 Entrada No 12 39 Entrada No 20 

7 Entrada No 5 24 Entrada No 13 40 Entrada No 21 

8 Entrada No 6 25 Entrada No 14 41 Entrada No 22 

9 Entrada No 7 26 Entrada No 15 42 Entrada No 23 

10 Saída No 0 27 Saída No 6 43 Saída No 11 

11 Saída No 1 28 Saída No 7 44 Saída No 12 

12 Saída No 2 29 Saída No 8 45 Saída No 13 

13 Saída No 3 30 Saída No 9 46 Saída No 14 

14 Saída No 4 31 Saída No 10 47 Saída No 15 

15 Saída No 5 32. Não usado 48 Não usado  

16 Não usado 33 Saída comum No 8 a 15 49 Não usado  

17 Saída comum No 0 a 7   50 Não usado  

 

A função remota não é atribuída inicialmente tanto para entrada como para a saída. Para atribuir a função remota, 

consulte Controlador do robô RC700 / RC700-A: Configuração e operação 12. Configurações da I/O remota. 

 

Conector Padrão 

Conector I/O (Lado da unidade de acionamento) 
D-sub 50 pinos machos 

Parafusos de montagem 4 - 40 

* O conector de I/O, o cabo conector de I/O, o bloco de terminais e o kit do conector de I/O são oferecidos como 

opções. 
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8. Conector R-I/O 

O conector R-I/O é para conectar sinais de entrada da função de I/O em tempo real. 

 Pinos Número do bit 

Unidade de 

acionamento 1 

Entrada 2 56, 57 

Unidade de 

acionamento 2 

Entrada 2 280, 281 

Unidade de 

acionamento 3 

Entrada 2 312.313 

Inserindo sinais de disparo na R-I/O, você pode manter e obter a posição do robô em 

operação quando o disparo é detectado. Se você usar esta função com o Vision, pode criar 

um aplicativo de recolhimento, alinhamento e montagem das peças pelos robôs sem parar.  

Para detalhes, consulte o Guia do usuário do EPSON RC +7.0 18. I/O em tempo real. 

 

8.1 Circuito de entrada 

Faixa de voltagem de entrada : +24 V 10% 

Corrente de entrada : 10 mA (TYP) em entrada de +24 V 

 

Os dois tipos seguintes de fiação estão disponíveis no circuito de entrada. 

 

Aplicação típica 1 de circuito de entrada 

 

 

R-I/O 

Entrada No 56-1 

Entrada No 56-2 

Entrada No 57-1 

Entrada No 57-2 

GND  +24V  
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Aplicação típica 2 de circuito de entrada  

 

 

 

R-I/O 

Entrada No 56-1 

Entrada No 56-2 

Entrada No 57-1 

Entrada No 57-2 

GND  +24V  

 
 

8.2 Atribuição de pinos 

 

No do Pino 
Nome do sinal 
(Unidade de 

acionamento 1) 

Nome do sinal 

(Unidade de 

acionamento 2) 

Nome do sinal 

(Unidade de 

acionamento 3) 

1 Entrada No 56-1 Entrada No 280-1 Entrada No 312-1 

2 Entrada No 56-2 Entrada No 280-2 Entrada No 312-2 

3 Entrada No 57-1 Entrada No 281-1 Entrada No 313-1 

4 Entrada No 57-2 Entrada No 281-2 Entrada No 313-2 

5 a 15* Não usado   

 

* Não conecte nada aos pinos 5 a 15. 

 

Conector Padrão 

Conector I/O (Lado da unidade de 

acionamento) 

D-sub 50 pinos machos 

Parafusos de montagem 4 - 40 

 

 

CUIDADO 

■ Ao usar o conector R-I/O, tenha cuidado com os pontos seguintes. Se você usar o 

conector R-I/O sem atender as condições necessárias, isto pode causar falha no 

sistema e/ou problemas de segurança. 

 
- Use um cabo blindado e roteie os cabos na maior distância possível das 

fontes de ruído próximas. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação: 3.5 Contramedidas para 

ruído. 

- Certifique-se de verificar o roteamento dos cabos antes de ligar a 

alimentação de energia. 
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Manutenção 
Esta seção contém os procedimentos de manutenção para a unidade de acionamento. 
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1. Precauções de segurança na manutenção 
 

 

ATENÇÃO 

■ Somente pessoal autorizado que tenha tido o treinamento de segurança deve ter 

permissão de executar o ensino ou calibração do sistema robótico. 

O treinamento de segurança é o programa para o operador de robô industrial 

segundo as leis e regulamentos de cada país.  O pessoal que tem o treinamento 

em segurança adquire conhecimento sobre os robôs industriais (operações, 

ensino, etc.), 

Somente pessoal que tenha completado o curso de treinamento de sistemas 

robóticos mantido pelo fabricante, fornecedor ou empresa incorporada localmente 

é autorizado a efetuar a manutenção do sistema robótico. 

■ Somente pessoal autorizado que tenha tido o treinamento de segurança deve ter 

permissão para fazer manutenção no sistema robótico.   

O treinamento de segurança é o programa para o operador de robô industrial 

segundo as leis e regulamentos de cada país.   

O pessoal que tem o treinamento em segurança adquire conhecimento sobre os 

robôs industriais (operações, ensino, etc.), conhecimento sobre inspeções e 

sobre as regras e regulamentos relacionados.   

Somente pessoal que tenha completado o curso de treinamento e manutenção 

de sistemas robóticos mantido pelo fabricante, fornecedor ou empresa 

incorporada localmente é autorizado a efetuar a manutenção do sistema robótico. 

■ Use somente peças de manutenção dedicadas/especificadas, especialmente as 

placas opcionais ou quaisquer outras peças, a serem substituídas na unidade de 

controle/unidade de acionamento.  Usar peças não especificadas podem causar 

sérios danos ao sistema robótico e/ou sérios problemas de segurança. 

■ Não remova quaisquer peças que não estejam cobertas por este manual.  Siga 

estritamente o procedimento de manutenção conforme descrito neste manual.  

Não proceda usando quaisquer métodos que não os descritos neste manual ao 

substituir uma peça ou executar manutenção no equipamento.  Remoção 

incorreta de peças ou manutenção incorreta pode causar não só funcionamento 

incorreto do sistema robótico, mas também sérios problemas de segurança. 

 

 

ATENÇÃO 

■ Antes de executar qualquer procedimento de manutenção, certifique-se sempre 

que a alimentação principal da unidade de acionamento está desligada, a fonte 

de energia está desligada da tomada e que as áreas carregadas com voltagem 

alta estão completamente descarregadas.  Executar quaisquer procedimentos 

de manutenção enquanto a alimentação principal está ligada ou as áreas 

carregadas com voltagem alta não descarregadas totalmente é extremamente 

perigoso e pode resultar em choques elétricos e/ou causar sérios problemas de 

segurança. 

 

 

CUIDADO 

■ Não toque nos módulos de acionamento do motor e de comutação da fonte 

de alimentação diretamente na unidade de acionamento.  As superfícies de 

metal dessas peças pode se tornar muito quente e resultar em uma 

queimadura.  Se você estiver executando manutenção, examine a 

temperatura das superfícies e use luvas de proteção se necessário. 
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■ Não bata, sacuda ou derrube quaisquer peças durante a manutenção.  

Quando as peças relacionadas com dados são fisicamente abaladas, elas 

podem ser danificadas e poderão também causar perda de informações 

durante o carregamento/salvamento de dados. 

 

CUIDADO 

■ Não perca os parafusos removidos na manutenção.  Se forem derrubados 

parafusos na unidade de acionamento, não deixe de retirá-los.  Deixar os 

parafusos na unidade de acionamento pode causar curto-circuito e resultar em 

danos no equipamento e/ou em peças do sistema robótico. 

■ Assegure-se de que a potência nominal (potência) do novo módulo de 

acionamento do motor está correta.  Usar um módulo de acionamento do 

motor com potência nominal (potência) inadequada na unidade de acionamento 

pode causar funcionamento incorreto do sistema robótico e erros. 

■ O número de série do manipulador que deve ser conectado é indicado na 

etiqueta de verificação da conexão localizada na unidade de acionamento.  

Conecte a unidade de acionamento e o manipulador corretamente.  A conexão 

incorreta entre a unidade de acionamento e o manipulador pode não só causar 

funcionamento incorreto do sistema robótico, mas também sérios problemas de 

segurança. 

Antes de executar a manutenção na unidade de acionamento, todos os dados devem ser 

salvos como uma cópia de segurança. Os detalhes sobre a cópia de segurança/restauração 

dos dados estão descritos em Controlador de robô RC700/RC700-A Manutenção 4. Cópia 

de segurança e restauração. 
  

 

NOTA 
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2. Inspeção de manutenção regular 

Executar as inspeções de manutenção regular corretamente é essencial para prevenir 

problemas e manter a segurança.  Este capítulo descreve as programações para inspeções 

e procedimentos de manutenção. 

Não deixe de executar as inspeções de manutenção de acordo com as programações. 
 
 

Peça 
Filtro do ventilador Ventilador 

(Frontal) 
Ventilador 
(traseiro) 

Conteúdo Limpeza Substituição Substituição Substituição 

Código - 2195106 2157260 2157260 

Quantidade - 1 1 1 

Intervalo de 
manutenção 

É recomendado 

mais de uma vez 

por mês 

Quando o filtro fica 

deteriorado 

Quando ocorre o 

erro* 

525, 535, 545,  

ou quando ocorrem 

ruídos anormais 

Quando ocorre o 

erro*  

526, 536, 546,  

ou quando ocorrem 

ruídos anormais 

Possível mau 
funcionamento 
se a 
manutenção 
não for 
executada 

A temperatura 

dentro da unidade de 

acionamento pode 

ficar muito alta e o 

sistema robótico 

pode não operar 

corretamente. 

O erro pode ocorrer 

devido a redução 

da rotação do 

ventilador. 

O sistema robótico 

pode não operar 

corretamente 

devido a poeira ou 

coisa semelhante. 

Um dos erros * 

9025, 9035 ou 9045 

ocorre e o sistema 

robótico pode 

parar. 

 

Um dos erros * 

9026, 9036 ou 9046 

ocorre e o sistema 

robótico pode 

parar. 

Duração 
(referência) 

5 minutos 5 minutos 20 minutos 15 minutos 

Referência: 
Manutenção 

4.1 
Filtro do ventilador 

4.1 
Filtro do ventilador 

4.2.1 
Ventilador frontal 

4.2.2 
Ventilador 2 

(Somente o 

RC700DU-A) 

Vida esperada 
do produto 

- - 
30.000 horas 30.000 horas 

* O número do erro depende do número de unidades de acionamento. 
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3. Estrutura da unidade de acionamento 
 
 

3.1  Localização das peças 

3.1.1  RC700DU 

 

 
MDB2 DPB 

Módulo da fonte de alimentação 

comutada de 15V 

MDB1 

Placa DMB-SUB DMB 

Módulo da fonte de alimentação 

comutada de 5V 

Módulo da fonte de alimentação 

comutada de 24V 

MDB3 

Placa DMB-LED Ventilador 

 
 

 

3.1.2  RC700DU-A 

 
MDB2 DPB 

Módulo da fonte de alimentação 

comutada de 15V 

MDB1 Ventilador 2 

Placa DMB-SUB DMB 

Módulo da fonte de alimentação 

comutada de 5V 

Módulo da fonte de alimentação 

comutada de 24V 

MDB3 

Placa DMB-LED 
Ventilador 1 

 (Ventilador frontal) 
 

(A MDB3 não é fornecida para o G1, G3, G6, G10, G20, RS e X5). 
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3.2  Diagrama das conexões dos cabos 

3.2.1  RC700DU 

 

 

(Os conectores com linha vermelha pontilhada funcionam corretamente em qualquer ordem). 
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3.2.2  RC700DU-A 

C4, C8, G1, G3, G6, G10, G20, RS, X5 

 

(Os conectores com linha vermelha pontilhada funcionam corretamente em qualquer ordem). 

N6 

 
(Os conectores com linha vermelha pontilhada funcionam corretamente em qualquer ordem). 
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4. Procedimentos de substituição de peças de manutenção 

 

ATENÇÃO 

■ Antes de executar qualquer procedimento de manutenção, certifique-se sempre 

que a alimentação principal da unidade de acionamento está desligada e que as 

áreas carregadas com voltagem alta estão completamente descarregadas. 

Executar quaisquer procedimentos de manutenção enquanto a alimentação 

principal está ligada ou as áreas carregadas com voltagem alta não 

descarregadas totalmente é extremamente perigoso e pode resultar em choques 

elétricos e/ou causar sérios problemas de segurança. 

■ Ao abrir ou fechar o lado da frente, assegure-se de que a fonte de energia de 200 

V da unidade de acionamento está desligada. Executar procedimentos no bloco 

de terminais da fonte de alimentação dentro da unidade de acionamento 

enquanto a fonte de energia está ligada é extremamente perigoso e pode resultar 

em choques elétricos e/ou causar sérios problemas de segurança. 

 

- Tenha cuidado para não danificar os cabos. Tenha o cuidado de não deixar cair quaisquer 

parafusos na unidade de acionamento. 

- Instalar a tampa frontal usando parafusos errados pode resultar nos cabos sendo 

danificados e/ou mau funcionamento da unidade de acionamento. 

4.1 Filtro do ventilador 
Inspecione periodicamente o filtro do ventilador e limpe-o quando necessário. A 

temperatura dentro da unidade de acionamento pode ficar muito alta e a unidade de 

acionamento pode não operar corretamente se o filtro não for mantido limpo. 

Remoção do filtro 

do ventilador 

(1) Desligue a unidade de acionamento.  

 

(2) Remova um parafuso do filtro do ventilador. 

(3) Remova a tampa do filtro do ventilador. 

 (4) Remova o filtro do ventilador. 

Limpe o filtro do ventilador conforme necessário. 

   

Instalação do filtro 

do ventilador 

(1) Coloque o filtro do ventilador na tampa do filtro do ventilador. 

(2) Monte a tampa do filtro do ventilador com o parafuso. 

(3) Conecte o cabo de energia. Ligue a unidade de acionamento e certifique-se de que a 

unidade de acionamento inicia corretamente sem quaisquer vibrações ou ruído 

anormal. 

 
  

 

NOTA 
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4.2 Ventilador 
 

4.2.1 Ventilador frontal 

Ventilador frontal  

Remoção 

(1) Desligue a unidade de acionamento. 

(2) Desconecte a fonte de energia. 

 (3) Remova a tampa superior. (Parafuso de montagem 6)  

 

 (4) Remova o cabo do ventilador do DMB-SUB. 

Conector: CN22 

 

 

 (5) Remova os parafusos do ventilador (2).  

 

 (6) Remova o ventilador. 

Ventilador frontal  

Instalação 

(1) Monte o ventilador novo com dois parafusos. 

Nesse ponto, aperte os parafusos diagonalmente. Tenha cuidado com a direção da 

montagem. 

 (2) Conecte o cabo do ventilador do DMB-SUB. 

Conector: CN22 

 (3) Monte o painel superior. (Parafuso de montagem 6) 

 (4) Conecte o cabo de energia. Ligue a unidade de acionamento e certifique-se de que a 

unidade de acionamento inicia corretamente sem quaisquer vibrações ou ruído 

anormal. 

 

* Preste atenção aos lados certo e errado do ventilador ao instalá-lo. 
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4.2.2 Ventilador 2 (Somente o RC700DU-A) 

O ventilador 2 é instalado somente no RC700DU-A. 

Remoção do 

ventilador 2 

(Somente o 

RC700DU-A) 

(1) Desligue a unidade de acionamento. 

(2) Desconecte a fonte de energia. 

(3) Remova a tampa superior. (Parafuso de montagem 

6) 

 

 

 (4) Remova o prendedor de fio que prende o cabo de alimentação de energia de 15 V e o 

cabo do ventilador. 

 (5) Remova o conector de extensão do ventilador.  

 

 (6) Remova o conector do módulo regenerativo da DMB. 

 (7) Remova o conector do módulo regenerativo do DPB. 

 (8) Remova a chapa traseira do corpo.  

(Parafuso de montagem 5) 

 

 

 (9) Remova a resistência regenerativa da chapa traseira. 

(Parafuso de montagem 4) 

 

 

 (10) Remova o ventilador da chapa de fixação do 

ventilador. 

(Parafuso de montagem 2) 
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Instalação do 

ventilador 2 

(Somente o 

RC700DU-A) 

(1) Prenda o ventilador novo da chapa de fixação do ventilador. (Parafuso de montagem 

2) 

Nesse ponto, aperte os parafusos diagonalmente. Tenha cuidado com a direção da 

montagem. 

 (2) Monte a resistência regenerativa da chapa traseira. (Parafuso de montagem 2) 

Tenha cuidado com a direção da montagem. 

 (3) Monte a chapa traseira ao corpo. (Parafuso de montagem 5) 

 (4) Conecte o conector do módulo regenerativo à DMB. 

 (5) Conecte o conector do módulo regenerativo à DPB. 

 (6) Conecte o conector de extensão do ventilador. 

 (7) Amarre o cabo de alimentação de 15 V e o cabo do 

ventilador com o prendedor de cabo (AB150). 

Deixe 110 mm a partir da extremidade do prendedor para 

não apertar muito os cabos. 

Corte o excesso do prendedor. 

 

110 mm 

 

 (8) Monte o painel superior. (Parafuso de montagem 6) 

 (9) Conecte o cabo de energia. Ligue a unidade de acionamento e certifique-se de que a 

unidade de acionamento inicia corretamente sem quaisquer vibrações ou ruído 

anormal. 

 
* Preste atenção aos lados certo e errado do ventilador ao instalá-lo. 
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4.3 MDB 
 

Método de 

identificação da 

MDB 

Existem vários tipos de MDB e eles podem ser identificados por “Assy. No.” (Número do 

conjunto) ou “MDB type” (Tipo de MDB) impresso na placa.  

 

 

Assy.No. MDB type 

 

 

Unidade de 
acionamento 

Manipulador Articulações 1, 
2 

Articulações 3, 
4 

Articulações 5, 
6 

Observações 

RC700DU C4 

15A/15A 10A/10A Tipo de MDB 

2149935** 

2171247** 

2145517** 

2157372** 

2172039** 

Número do 

conjunto  

RC700DU-A C4 

15A/15A-2 10A/10A MDB type 

2166640** 

2171936** 

2172974** 

2175538** 

2194708** 

2168582** 

2194709** 

2145517** 

2157372** 

2172973** 

2175537** 

2195535** 

2172039** 

2195537** 

Número do 

conjunto 

RC700DU-A 

C8 

50A/30A 15A/15A-2 10A/10A Tipo de MDB 

2169285** 

2205667** 

2205668** 

2166640** 

2171936** 

2194708** 

2194709** 

2145517** 

2157372** 

2195535** 

2195537** 

Número do 

conjunto 

N6 

30A/5A 15A/5A 30A/5A Tipo de MDB 

2186906** 

2188814** 

2186907** 

2188815** 

2186906** 

2188814** 

Número do 

conjunto 
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Unidade de 
acionamento 

Manipulador 
Articulações 1, 2 Articulações 3, 4 

Observações 

RC700DU-A 

G1 

G3 

10A/10A Tipo de MDB 

2145517** 

2157372** 

2172039** 

Número do 

conjunto 

G6 

RS 

X5 

15A/15A-2 10A/10A Tipo de MDB 

2166640** 

2171936** 

2168582** 

2145517** 

2157372** 

2172039** 

Número do 

conjunto  

G10 

G20 

30A/30A 15A/15A-2 Tipo de MDB 

2146123** 

2153723** 

2171456** 

2166640** 

2171936** 

2168582** 

Número do 

conjunto 
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Remoção 

da MDB 

(1) Desligue a unidade de acionamento.  

 

(2) Remova a tomada de energia. 

 (3) Remova o painel superior. (Parafuso de montagem 

 6) 

 (4) Remova os cabos de saída de cada eixo da MDB. 

Antes de remover os cabos, verifique as posições 

das placas e dos cabos. Instale-os na mesma 

posição após a substituição. 

 

 

 (5) Remova a braçadeira da MDB 1. 

(Parafuso de montagem  5) 

 

 

 (6) Remova a braçadeira da MDB 2.  

(Parafuso de montagem  2) 

 

 

 

 

 (7) Remova a braçadeira da MDB

 3.  

(Parafuso de montagem  

2) 

 

 

  

  

 (8) Puxe a MDBs na direção mostrada na figura. 

Ao remover as MDBs, lembre-se da posição de cada 

placa. Instale as placas na mesma posição após a 

substituição. 

 

 
 

  

 

NOTA 

 

NOTA 
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Instalação  

da MDB 

(1) Instale a braçadeira da MDB 3.  

(Parafuso de montagem  2)  

 

  

 
 

 (2) Insira as MDBs na direção mostrada na figura. 

Tenha cuidado para não colocar as placas erradas. 

 

 

 (3) Instale a braçadeira da MDB 2.  

(Parafuso de montagem  2) 

Coloque a braçadeira da MDB de 

modo que os entalhes encaixem nas 

MDBs. 

 

 

 

 

 (4) Monte a braçadeira da MDB 1. 

(Parafuso de montagem  5)  

 

 

 (5) Monte os cabos de saída de cada eixo das MDBs. 

Ao montar os cabos de saída, assegure-se de que os 

números na braçadeira da MDB 1 e os conectores 

são os mesmos. 

 

 

 (6) Monte o painel superior. (Parafuso de montagem 6) 

 (7) Conecte o cabo de energia. Ligue a unidade de acionamento e certifique-se de que a 

unidade de acionamento inicia corretamente sem quaisquer vibrações ou ruído anormal. 

  

 

NOTA 

 

NOTA 
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4.4 DMB 
Remoção 

da DMB  

(1) Desligue a unidade de acionamento.  

 

(2) Remova a tomada de energia. 

 (3) Remova o painel superior. (Parafuso de montagem 6) 

 (4) Remova os cabos conectados aos seguintes conectores. 

Conector de sinal M/C Conector EMERGENCY 

Conector R-I/O Conector DU OUT 

Conector DU IN Conector I/O 

 (5) Remova as MDBs. 

Consulte Manutenção: 4.3 MDB. 

 (6) Remova os cinco conectores da placa DMB.  

 

 (7) Remova os parafusos de montagem da DMB 

(15). 

 

 

 (8) Remova o ventilador. 

Consulte Manutenção: 4.2 Ventilador 

 (9) Remova a DMB do chassi. 

Nesse ponto, tenha cuidado para não tocar no chassi e em outras peças. 

 (10) Remova a chapa de fixação dos conectores na frente das placas DMB e DMB-SUB. 

 

 

 (11) Remova a placa DMB- SUB da DMB. 

(Parafuso de montagem  3) 
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Instalação  

da DMB 

(1) Instale a placa DMB- SUB da DMB. (Parafuso de montagem  3) 

 (2) Instale a chapa que prende os conectores na frente das placas DMB e DMB-SUB. 

 (3) Insira a DMB do chassi. 

Nesse ponto, tenha cuidado para não tocar no chassi e em outras peças. 

 (4) Monte o ventilador. 

Consulte Manutenção: 4.2 Ventilador 

 (5) Aperte os parafusos de montagem da DMB 

(15). 

 

 

 (6) Monte os cinco conectores à placa DMB.  

 

 (7) Monte a MDB. 

Consulte Manutenção: 4.3 MDB. 

 (8) Instale os cabos dos conectores seguintes. 

Conector de sinal M/C Conector EMERGENCY 

Conector de R-I/O Conector DU OUT 

Conector DU IN Conector I/O 

 (9) Monte o painel superior. (Parafuso de montagem 6) 

 (10) Conecte o cabo de energia. Ligue a unidade de acionamento e certifique-se de que a 

unidade de acionamento inicia corretamente sem quaisquer vibrações ou ruído 

anormal. 
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4.5 Placa DMB-SUB 
Remoção da 

placa DMB-Sub 

(1) Desligue a unidade de acionamento.  

 

(2) Remova a tomada de energia. 

 (3) Remova o painel superior. (Parafuso de montagem 6) 

   

 (4) Remova os cabos da placa DMB-SUB.  

 

 (5) Remova os parafusos que prendem a placa DMB-SUB na chapa frontal 

 

 

 (6) Remova a placa DMB-SUB da DMB. 

(Parafusos de montagem 3) 

 

 

 

Instalação da 

placa 

DMB-Sub 

(1) Instale a chapa que prende os conectores na frente da placa DMB-SUB. 

(2) Monte a placa DMB- SUB na DMB. (Parafusos de montagem 3) 

 (3) Conecte os cabos na placa DMB-SUB. 

 (4) Monte o painel superior. (Parafuso de montagem 6) 

 (5) Configure o interruptor de ajuste da voltagem do codificador. 

Configure o interruptor de ajuste da voltagem do codificador de acordo com o 

comprimento do cabo M/C. 

Consulte: Configuração e operação 2. Nomes e funções das peças 

 (9) Interruptor de ajuste da voltagem do codificador 

 (6) Conecte o cabo de energia. Ligue a unidade de acionamento e certifique-se de que a 

unidade de acionamento inicia corretamente sem quaisquer vibrações ou ruído 

anormal. 
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4.6 Placa DMB-LED 
 

4.6.1 Placa DMB-LED (RC700DU) 

Remoção da 

placa 

DMB- LED 

(RC700DU) 

(1) Desligue a unidade de acionamento.  

 

(2) Desconecte a fonte de energia. 

(3) Remova o painel superior. (Parafuso de montagem 6) 

(4) Desconecte os cabos conectados à placa DMB-LED.  

 

(5) Remova a placa DMB- LED. (Parafuso de montagem 2) 

 

Instalação da 

placa 

DMB- LED 

(RC700DU) 

(1) Monte a placa DMB- LED. (Parafuso de montagem 2) 

(2) Conecte os cabos à placa DMB-LED. 

(3) Monte o painel superior. (Parafuso de montagem 6) 

(4) Após conectar o cabo de energia, ligue a unidade de acionamento e certifique-se de 

que a unidade de acionamento inicia corretamente sem quaisquer vibrações ou ruído 

anormal. 
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4.6.2 Placa DMB-LED (RC700DU-A) 

Remoção da 

placa 

DMB- LED 

(RC700DU-A) 

(1) Desligue a unidade de acionamento.  

 

(2) Desconecte a fonte de energia. 

 (3) Remova o painel superior. (Parafuso de montagem 6) 

 (4) Remova a placa DMB-LED do painel frontal. 

(Parafuso de montagem 2) 

 

 

 (5) Remova o núcleo de ferrita da placa de suporte.  

(Parafuso de montagem 1) 

 

(5) 

(7) 

(7) 

 

 (6) Desconecte os cabos conectados à placa DMB-LED. 

 (7) Remova a placa DMB- LED da chapa de suporte. (Porca 

2) 

 (8) Remova a cavilha roscada da placa DMB-LED.  

(Cavilha roscada 4) 

 

 

 

Instalação da 

placa 

DMB- LED 

(RC700DU-A) 

(1) Monte a cavilha roscada da placa DMB-LED. (Cavilha roscada 4) 

(2) Monte a placa DMB- LED na chapa de suporte. (Porca 2) 

(3) Conecte o cabo à placa DMB-LED. 

(4) Monte o núcleo de ferrita à placa de suporte. (Parafuso de montagem 1) 

(5) Monte a placa DMB-LED ao painel frontal. (Parafuso de montagem 4) 

 (6) Monte o painel superior. (Parafuso de montagem 6) 

 (7) Após conectar o cabo de energia, ligue a unidade de acionamento e verifique se ele 

trabalha normalmente sem vibração e ruído anormal. 
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4.7 DPB 
 

Remoção 

da DPB 

(1) Desligue a unidade de acionamento.  

 

(2) Desconecte a fonte de energia. 

 (3) Remova o painel superior. (Parafuso de montagem 6) 

 (4) Remova a placa MDB. 

Consulte: Manutenção 4.3 MDB 

 (5) Remova os oito conectores da placa DPB.  

 
 

 (6) Somente o RC700DU-A: 

Remova o conector de extensão do ventilador 2. 

 

 

 (7) Somente o RC700DU-A: 

Remova a chapa traseira do corpo.  

(Parafuso de montagem  5) 

 

 

 (8) Remova os parafusos de montagem da DPB.  

(Parafuso de montagem  12) 

 

 
 (9) Remova a DPB do chassi.  
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Instalação  

da DPB 

(1) Insira a DPB no chassi. 

(2) Prenda a DPB com parafusos. (Parafuso de montagem  12) 

 (3) Somente o RC700DU-A: Monte a chapa traseira. (Parafuso de montagem  5) 

 (4) Somente o RC700DU-A: Conecte o conector de extensão do ventilador 2. 

 (5) Conecte os oito conectores à placa DPB. 

 (6) Monte a DMB. 

Consulte: Manutenção 4.4 DMB 

 (7) Monte a chapa superior. (Parafuso de montagem  6) 

 (8) Após conectar o cabo de energia, ligue a unidade de acionamento e verifique se ele 

trabalha normalmente sem vibração e ruído anormal. 
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5. Verificação da operação do sistema robótico 
Quando for executada manutenção no manipulador, na unidade de controle ou na unidade de 

acionamento, incluindo a substituição de quaisquer peças nessas unidades, os itens devem ser 

verificados de acordo com os procedimentos nessa seção para assegurar a operação correta. 

Verifique o status dos LEDs da unidade de controle seguindo as etapas abaixo. 

(1) Conecte todos os cabos necessários para o sistema. 

 

ATENÇÃO 

■ Ao verificar a operação do sistema robótico, esteja preparado para falhas com as 

configurações iniciais e a fiação. Se o manipulador funcionar de forma anormal 

por falhas nas configurações iniciais ou na fiação, pressione o interruptor de 

parada de emergência para parar imediatamente o manipulador. 

Verifique a operação do sistema robótico no modo restrito com status (velocidade 

baixa e potência baixa). Verificar a operação do sistema robótico em altas 

velocidades pode danificar o sistema robótico e/ou causar sérios problemas de 

segurança, pois o manipulador não pode parar a operação imediatamente em 

caso de operação anormal do manipulador. 

 

 

CUIDADO 

■ O número de série do manipulador que deve ser conectado é indicado na 

etiqueta de verificação da conexão localizada na unidade de controle e na 

unidade de acionamento. Conecte a unidade de controle/unidade de 

acionamento e o manipulador corretamente. A conexão incorreta entre a unidade 

de controle/unidade de acionamento e o manipulador pode não só causar 

funcionamento incorreto do sistema robótico, mas também sérios problemas de 

segurança. 

(2) Verifique o status dos LEDs durante o tempo entre quando a unidade de controle e a 

unidade de acionamento é ligada até que unidade de controle inicializa consultando a 

lista abaixo. 

 
Desde a energização 

até a inicialização 
Em funcionamento 

LEDs Todos piscando 

LEDs do modo de operação atual 

(TEST, TEACH, AUTO, PROGRAM)  

acesos. 

7 

segmentos 
Todos apagados 

 READY (Normal) 

 Parada de emergência  

 Proteção de segurança 

Quatro 

dígitos 
Erro 

Para detalhes da exibição, consulte Controlador do robô RC700/RC700-

AConfiguração e operação 2.1 LED e LED de sete segmentos. 

Para os números dos erros, consulte o manual Controlador do robô RC700/RC700-

A ou Referência da linguagem SPEL+ do EPSON RC+ 7.0. 

(3) Execute MOTOR ON e verifique o seguinte: 

- Nenhum erro é exibido. 

- Existe a excitação do servo e o manipulador opera normal. 

(4) Execute vários comandos de movimento (tais como JUMP, etc.). O manipulador deve 

operar de acordo e normal sem vibração ou ruídos não usuais. 
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6. Resolução de problemas 
 

6.1 Tabela de códigos de erro 
 

Para os números dos erros, consulte o manual Controlador do robô RC700/RC700-A ou 

Referência da linguagem SPEL+ do EPSON RC+ 7.0. 
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7. Lista de peças de manutenção 
Nome da peça Código Código antigo Nota 

Ventilador 2157260 R13B060510  

Filtro do ventilador 
1596688 R13N865021 

Preto 

(Enquanto houver em estoque) 

2195106 − Branco 

Acionador do 

motor 

10A/10A 
2172039 

2195537 

R13N874011 

－ 

Veja a tabela abaixo 

para seleção do motor 

Comum: 

RC700/RC700-A 

15A/5A 2188815 － 

15A/15A 2171247 R13N874021 

15A/15A-2 
2168582 

2194709 

－ 

－ 

30A/5A 2188814 － 

30A/30A 2171456 R13NZ90002 

50 A/30 A 2205668 － 

DMB-MAIN 

Para o RC700DU 2157193 R13NZ90003  

Para o 

RC700DU-A 
2204998 

－ 
 

DMB-SUB 
2157195 R13NZ90004 Para a série C4, C8: 

2171817 － Para a série G, RS, X5 

DMB-LED 2157209 R13NZ90005  

DPB 

Para o RC700DU 2171246 R13N844011 Comum: RC700 

Para o 

RC700DU-A 
2171263 

－ 
Comum: RC700-A 

 

Acionador do motor (** A / ** A) 

Unidade de 
acionamento 

Manipulador Articulações 
1, 2 

Articulações 
3, 4 

Articulações 
5, 6 

Observações 

RC700DU C4 

15A/15A 10A/10A Tipo de MDB 

2171247 2172039 Código 

R13N874021 R13N874011 Código antigo 

RC700DU-A 

C4 
15A/15A-2 10A/10A Tipo de MDB 

2194709 2195537 Código 

C8 
50A/30A 15A/15A-2 10A/10A Tipo de MDB 

2205668 2194709 2195537 Código 

N6 
30A/5A 15A/5A 30A/5A Tipo de MDB 

2188814 2188815 2188814 Código 

 
Unidade de 

acionamento 
Manipulador 

Articulações 1, 2 Articulações 3, 4 
Observações 

RC700DU-A 

G1 

G3 

10A/10A Tipo de MDB 

2172039 Código 

R13N874011 Código antigo 

G6 

RS 

X5 

15A/15A-2 10A/10A Tipo de MDB 

2168582 2172039 Código 

－ R13N874011 Código antigo 

G10 
G20 

30A/30A 15A/15A-2 Tipo de MDB 

2171456 2168582 Código 

R13NZ90002 － Código antigo 
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