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PREFÁCIO 
 

INTRODUÇÃO 
Obrigado por adquirir nosso software. 

Este manual contêm as informações necessárias para o correto uso do software. Leia 
cuidadosamente este manual e outros manuais relacionados antes de instalar o software. 

Mantenha sempre este manual à mão para fácil acesso. 

O software e suas partes opcionais são enviados para nossos clientes somente após 
passarem por controles de qualidade, testes e inspeções rígidos para certificar sua 
conformidade com nossos altos padrões de desempenho. Note que o desempenho básico 
do produto não será apresentado se o seu software for usado fora das condições e 
especificações do produto descritos nos manuais. 

Este manual descreve possíveis perigos e consequências que podemos antever. Não deixe 
de cumprir com as precauções de segurança neste manual para usar nosso software segura 
e corretamente. 

 

MARCAS REGISTRADAS 
Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais registradas ou marcas 
registradas 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® 10 

Em todo este manual, Windows 10 se refere aos sistemas operacionais respectivos acima. 

Em alguns casos, Windows se refere genericamente ao 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. 
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FABRICANTE 

 
 

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

Manual de segurança do sistema robótico  
Leia este manual primeiro 

 
Manuais 

Símbolos 

Cada símbolo tem os seguintes significados. 

 

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. 

  

 

Este símbolo descreve informações importantes a serem seguidas para operar o sistema robótico. 
Este símbolo indica que manusear o produto incorretamente pode causar um mau funcionamento 
ou falha do produto. 

 

 

Este símbolo descreve dicas ou explicações adicionais para operações mais fáceis ou alternativas. 

 
Como ler um manual 

Para ler o manual, clique no botão <?> a esquerda da tela. 

A descrição sobre a tela atual é exibida, ou a página inicial é exibida. 

 

 

O navegador recomendado é o Microsoft Edge (Versão: 86 ou posterior). 

 
Dicas e conselhos 

A descrição sobre a tela atual é exibida. 
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Manual 

A página principal do manual é exibida. Você pode pesquisar por palavra-chave, saltar 
para a página correspondente por um marcador, imprimir, etc. 

Quando você fechar a página, clique no botão <x> para fechar o navegador. 

 

 

 

A página principal do manual também pode ser aberta pelo procedimento seguinte: 
Menu iniciar do Windows - EPSON RC+ Express Edition - Manual 

 
As funções úteis são as seguintes: 

 
- Pesquisar por palavra-chave 

Insira a palavra-chave na janela de pesquisa e clique em para exibir a página 
correspondente. Clique no título para saltar para a página correspondente. 
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Saltar para a página correspondente através de um marcador 

Clique no marcador do título exibido no lado esquerdo da tela para exibir os títulos no 
nível inferior. Clique no título para saltar para a página correspondente. 

 

 
- Imprimir 

Clique em na página para imprimir. 
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- Como mover o manual 

Deslize a parte superior da tela para mover livremente a posição manual. Isto é 
conveniente quando você dispõe o manual e o software lado a lado. 

 

 
Como ler o manual do RC+ 

Este manual tem algumas páginas que se referem ao manual do RC+. 

Para consultar o manual do RC+, instale o EPSON RC+ e selecione o manual pelo menu 
inicial do Windows - [EPSON RC+ 7.0]. 

Você também pode consultar o manual do RC+ pelo menu do EPSON RC + 7.0 - [Help] - 
[Manuals]. 

 

Os manuais aos quais são feitas referências por este software são os seguintes: 

Título do manual Conteúdo 
Manual de segurança Precauções para o uso seguro do sistema robótico e informações 

de contato 
Guia do Usuário do EPSON 
RC+ 

Como usar e configurar o sistema robótico e o EPSON RC+ 

Referência da Linguagem 
SPEL+ 

Conteúdo do SPEL+ (linguagem de programação do robô) 

Manual do Manipulador Especificações, instalação, configuração e métodos de 
manutenção do robô 

Manual do controlador Especificações, instalação, configuração e métodos de 
manutenção do controlador 

Opção do controlador de robô 
Fieldbus I/O  

Como usar o Fieldbus I/O (opcional do controlador) 
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Conceitos básicos 

O que o EPSON RC+ Express Edition pode fazer 
Você pode construir aplicações simples mais rápida e facilmente independentemente de 
suas habilidades robóticas usando o EPSON RC+ Express Edition. 

O EPSON RC+ Express Edition ajudará você a: 

- Criar programas robóticos com o arrastar e soltar.

- Operar o tablet intuitivamente com a IU de toque.

- Construir programas de manipulação ou aplicações de paletização simples em um curto
espaço de tempo.

Configuração do sistema 
A configuração do sistema deste software é como segue abaixo. 

Conecte o controlador ao seu tablet usando o cabo LAN (comunicação Ethernet) ou o cabo 
USB. 

Ambientes de operação 

- É necessário que cabos de conexão sejam preparados pelos clientes.
- São sugeridos tablets, mas também pode ser um computador pessoal.
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Robôs suportados 
A versão deste software instalada atualmente pode conectar-se com os robôs relacionados 
abaixo. 

Sobre 
 

Manipulador Controlador Firmware do 
controlador 

Série T Ver.7.5.51.0 ou 
posterior 

Série T-B Ver.7.5.51.1 ou 
posterior 

Série LS-B 

Exceto para o LS3-B401S-
V1 RC90-B 

Ver.7.5.1.0 ou 
posterior 

LS3-B401S-V1 Ver.7.5.1.2 ou 
posterior 

 
Ambientes de operação 

Os ambientes de operação recomendados para este software são os seguintes. 

Prepare um tablet com o Windows que atenda às seguintes condições. 

  

 

Recomendamos o uso de um tablet. Você também pode usar um computador pessoal. 

  
Item Descrição 

Sistema operacional Windows 10 Pro, versão de 32 bits, versão de 64 
bits 

CPU CPU com Core i5 ou superior 
GPU Operando o DirectX10.1 ou posterior 

Correspondente ao OpenGL2.1 ou posterior 
Memória 2GB ou mais 
Capacidade do 

HDD/SSD 
4GB ou mais 

Monitor 1280 x 760 ou maior (exibição horizontal) 
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Como operar um tablet 
Este software suporta as seguintes IU de toque. 

 
Item Operação Descrição 

Clique 

  

Pressionar ou selecionar um botão ou item. 
  

Clique duplo 

 
  

Clicar duas vezes. 
  

Rolar 

 
  

Rolar a tela rapidamente. 
  

Deslizar 

 
  

Pressionar e manter um item pressionado e 
movê-lo para o lado ou para cima e para 
baixo. 

  

Arrastar e soltar 

 
  

Pressionar e manter um item pressionado e 
movê-lo, e então liberá-lo no local para 
inseri-lo. 

  

Diminuir 
Ampliar 

 

 
  

Aplicar o zoom para aproximar ou afastar 
uma imagem (somente na visualização em 
3D).  

  
  



 

4 Manual do EPSON RC＋Express Rev.3 

Configuração 
 

Preparativos avançados 
Os preparativos para usar este software são os seguintes. 

 
- Tablet (recomendado), ou computador pessoal 

Use para instalar este software. Este software foi criado para a IU de toque. 
Recomendamos o uso de um tablet. Você também pode usar um computador pessoal. 

Ambientes de operação 

  
- Drive de DVD 

Para instalar este software, baixe o instalador do DVD fornecido no computador pessoal 
ou, tablet, pasta compartilhada, memória USB, etc. 

  
- Cabos 

Para conexão USB: Cabo USB 

  

 

- O formato do conector do robô e do controlador é do tipo B. 
- Você pode colocar um cabo de conversão entre eles. Prepare se necessário. 

 

Para conexão Ethernet: Cabo LAN (comunicação Ethernet) 

  

 

- Quando você usa um computador pessoal que não tem uma interface LAN por fios é 
necessário um adaptador LAN externo (comunicação Ethernet). 
- Para se comunicar via Ethernet, um robô deve ser conectado à rede e configurado. 

Instalação do software  
Instalando (pelo drive de DVD) 

Esta página descreve os procedimentos para instalar o software pelo drive de DVD em um 
computador pessoal. 
  
Procedimento de operação 
  

1.    Conecte-se ao seu computador pessoal com privilégios de administrador. 
Se algo não estiver claro, verifique com o seu administrador. 

2.    Feche todos os aplicativos em execução. 
Quando você instala o software enquanto outros aplicativos estão sendo executados, ele 
pode não funcionar corretamente. 

3.    Insira o DVD fornecido no drive de DVD do computador pessoal. 
4.    Clique em [Install] na tela de reprodução automática. 
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Se o software já estiver instalado, [Maintenance] será exibido.  

 

  
  
5.    Siga as instruções na tela para instalar. 

  
Para desinstalar, consulte o seguinte: 
Desinstalação 
  

Instalação (Pelo pen drive USB ou pasta compartilhada) 
Esta página descreve os procedimentos para instalar este software para tablet sem drive de 
DVD ou computador pessoal. Para instalar este software para tablet sem drive de DVD ou 
computador pessoal, siga o procedimento abaixo. 
  
Procedimento de operação 
  

1.  Para salvar o instalador, insira o DVD fornecido no drive de DVD do computador 
pessoal. 
Ao usar o computador pessoal com drive de DVD, salve o instalador no pen drive USB ou 
na pasta compartilhada na Internet.  
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2.  Quando o seguinte for exibido, clique em [Copy the installers to another device] na tela 
de reprodução automática. 

  

 

  

 

Se o software já estiver instalado, [Maintenance] será exibido.  

 

 
 

  
3.  Especifique uma pasta do instalador e clique no botão <OK>. 

Salve o no pen drive USB ou na pasta compartilhada. 
  

4.    Abra o instalador salvo com o tablet ou computador pessoal para usar este software.  
Ao usar o pen drive USB, insira-o no tablet ou computador pessoal e abra a pasta no 
Explorer. 

  
5.  Quando aparecer o seguinte, clique em [Install]. 
  

 

6.    Siga as instruções na tela para instalar. 
 
Para desinstalar, consulte o seguinte: 
Desinstalação 
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Conectando ao robô 
Conectando ao robô (USB) 

Descreve como conectar o controlador ao tablet usando o cabo USB. 

Quando você usa o software de teste, o software não pode conectar com o robô. 
Conecte ao Robô virtual e use o software. 
Conectando ao Robô virtual 

Procedimento de operação 

1. Conecte o controlador ao tablet usando o cabo USB.

- Tanto o conector do robô como o do controlador são do tipo B.
- O cabo de conversão também está disponível. Prepare um se você precisar.

2. Dê um clique duplo  para iniciar o software. 
3. Quando aparecer o seguinte, clique em [Setup connection].
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- Clique em [Language] para mudar o idioma. 
- Se a configuração da conexão estiver completa, será exibido USB em “Destination”. 
Se você não precisar mudar o destino, clique em [Connect to robot]. 

  

  
4.    Selecione a conexão USB e clique no botão <Connect>. 

  

 

  
Após a conexão ser concluída, a tela muda para a tela Inicial. A conexão com o robô estará 
concluída se for exibido [Program] no canto superior esquerdo da tela. 
A informação do robô conectado é indicada na tela inicial como mostrado abaixo. 
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Quando houver falha em conectar ao robô, consulte o seguinte. 
Falha em conectar ao robô 

Conectando ao robô (Ethernet) 
Descreve como conectar o controlador ao tablet usando o cabo Ethernet. 

・O robô precisa estar conectado à rede e com as configurações concluídas, ao conectar o
controlador ao tablet usando o cabo Ethernet.
Conecte o controlador à USB, e configure “IP Address”, “Subnet mask” e “Default gateway” 
do controlador.
Configuração do controlador

A configuração do controlador no momento da remessa é mostrada abaixo. 
IP Address: 192.168.0.1 
Subnet mask: 255.255.255.0  
Default gateway: 0.0.0.0 

・ Quando você usa o software de teste, o software não pode conectar ao robô.
Conecte ao Robô virtual e use o software.

Conectando ao Robô virtual 
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Procedimento de operação 
  

1.    Conecte o controlador ao tablet usando o cabo LAN (conexão Ethernet). 

  
 
  

 

Se você estiver usando o computador pessoal sem uma interface LAN com fios, 
precisará de um adaptador LAN externo (conexão Ethernet). 
  

2.    Dê um clique duplo   para iniciar o software. 
3.    Quando aparecer o seguinte, clique em [Setup connection]. 
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- Clique em [Language] para mudar o idioma. 
- Se a configuração da conexão estiver completa, será exibido USB em “Destination”. 
Se você não precisar mudar o destino, clique em [Connect to robot]. 

  

 

  
  

4.    Clique no botão <+>. 
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5.    Quando aparecer o seguinte, preencha os espaços em branco e clique no botão 
<Connect>. 
Se quiser mudar a senha para conexão com o controlador, clique no botão <Change> para 
configurar a nova senha. 
  

 

  

 

Ao conectar um controlador que possui um endereço IP global usando cabo Ethernet, 
é necessária a autenticação por senha. Para detalhes, veja abaixo.  

Guia do Usuário do EPSON RC+ 
  

6.    Selecione a conexão Ethernet e clique no botão <Connect>. 
  

 

  
Após a conexão ser concluída, a tela muda para a tela Inicial. A conexão com o robô estará 
concluída se for exibido [Program] no canto superior esquerdo da tela. 
As informações do robô que agora está conectado são indicadas na tela inicial como é 
mostrado abaixo. 
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Quando houver falha em conectar ao robô, consulte o seguinte. 
Falha em conectar ao robô 

Conectando ao Robô virtual 
Descreve como conectar ao Robô virtual. 
Você pode operar o robô sob o ambiente virtual ou programando o robô sem conectar a 
um robô real. 

Quando você usa o software de teste, somente a tela para conectar ao robô virtual aparece. 

Procedimento de operação 

1. Dê um clique duplo em  para iniciar o software. 
2. Quando aparecer o seguinte, clique em [Setup virtual robot].
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- Clique em [Language] para mudar o idioma. 
- Se a configuração da conexão estiver completa, o nome do robô virtual é exibido em 
“Destination”. Se você não precisar mudar o destino, clique em [Connect to virtual 
robot]. 

  

 

  
  

3.    Clique no botão <+>. 
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4.    Quando aparecer o seguinte, preencha os espaços em branco e clique no botão 
<Connect>. 
  

 

  
Após a conexão ser concluída, a tela muda para a tela Inicial. A conexão com o robô 
virtual estará concluída, se for exibido [Virtual] no canto superior esquerdo da tela. 
As informações do robô virtual que agora está conectado são indicadas na tela inicial 
como é mostrado abaixo. 
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Tela inicial 
Tela inicial 

Após a conexão com o robô, a tela muda para a tela Inicial. 

Status 
Mostra o modo de operação atual e o status do controlador. 

Programa carregado 
Mostra o programa carregado atual. 

Todos os programas 
Mostra todos os programas criados. (Máx. 10) 
Disponível para mudar nomes, copiar e 
eliminar programas. 

Botões 
Veja abaixo a 
função dos 
botões. 

Informações do robô 
Mostra as informações do robô conectado atualmente. 

Funções dos botões 

Botão Descrição 
Settings - Configurações da mão

Configurações da mão instalada no robô.
Configurações da mão 

- Configurações do sistema
Configurações detalhadas do controlador.
Configurações do sistema

- Manutenção
Cópia de segurança/restauração dos dados e peças de manutenção do controlador.

Verificação da taxa de consumo de peças. 

Manutenção 
Manual 
Motion 

Opera o robô em visualização 3D para verificar o movimento. 
Operação do robô 

Disconnect Desconecta o robô do controlador. 
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Barra de status 
A barra de status no topo da tela mostra o modo de operação atual ou o status do controlador. 

Modo de 
operação 

Nome do 
programa 

Descrição do 
programa 

Status do 
controlador 

Menu 

Modo de operação 
Indica o modo atual do controlador do robô. 

Modo Descrição 
Programa 
Conectando ao robô. 

Virtual 
Conectando ao robô virtual. 

Nome do programa 
Indica o nome do programa atual. 

Quando o nome do programa é mudado, * aparece após o nome do programa. Isto significa 
que o programa não foi salvo. * desaparece após o programa ser salvo. 

Descrições do programa 
Indica as descrições do programa atual. 

Status do controlador 
Indica o status atual do controlador do robô. 

Status Descrição 
Motor Ligado/Desligado: 
Acende quando o motor está ligado. É possível mudar as configurações de 
motor Ligado/Desligado, modo de potência, SFREE (Articulações livres) 
tocando no ícone.  

SFREE (Articulações livres) permite que você mova o robô com as 
mãos mudando todos os eixos travados para livres. É possível mudar 
a configuração independentemente de o motor estar ligado ou 

desligado. Quando o motor está ligado e SFREE indica . 
 

Porta de segurança aberta/fechada: 
Acende quando a porta de segurança está aberta. 

Parada de emergência: 
Acende quando em parada de emergência. Tocando no ícone, é possível 
obter informações detalhadas de como restaurar a parada de emergência. 
Erro: 
Acende quando ocorre um erro. Tocando no ícone aceso, é possível 
verificar os detalhes do erro e restaurá-lo. 

Aviso de atenção: 
Acende quando ocorre um aviso de atenção. Tocando no ícone aceso, é 
possível verificar os detalhes do aviso de atenção. 
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Menu 

Permite que você configure: 
 

- System History 
Indica todos os históricos incluindo eventos, erros e avisos de atenção. 
Configure o seguinte para mudar o período de tempo a ser indicado. 
 

 

 
- 3D View preference 

Configuração para a visualização em 3D. A configuração aqui é salva no computador 
pessoal incluindo as configurações do controlador. Se você comutou o controlador a ser 
conectado, configure isto novamente. 
  

Item Descrição 

General Muda a configuração do formato da exibição para todas as visualizações em 3D. 
- Grid 
Indica as linhas de grade na superfície da base do robô 
- Tool 
Indica a seta da ponta do braço do robô na posição da ferramenta especificada nas 
configurações da mão. 
Compensação da ferramenta  
- World Direction 
Indica a seta da direção mundial da linha de grade. 
- Projection type 

Program edit Configuração do formato de exibição da visualização em 3D a qual é exibida quando 
você clica no botão <Jog & Teach> na tela. 
- Point 
- Pallet 

Open CAD Abre arquivo do CAD (STEP/IGES) para a ferramenta da mão. Ajusta a posição da 
exibição do CAD. Após configurar tudo, clique no botão <Apply> para salvar a mudança 
 

- CAD file path (STEP/IGES) 
- Scale unit 
Especifica a unidade usada no arquivo CAD. 
- Mounting position 
Especifica a posição de montagem e a orientação para exibir o CAD com o valor 
relativo desde a ponta do braço do robô.  

 

Para restaurar o valor padrão, clique no botão <Restore defaults>. 
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Fechar o software 

Para fechar o software, clique no botão <X> no canto superior direito da tela. 
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Movimento 
 

Monitor principal 
 

Movimento manual 
No movimento manual, é possível verificar o movimento do robô na visualização em 3D 
operando o painel de deslocamento (Jog). 
 

Visualização em 3D 
Mostra a operação do robô com uma visualização em 3D. 
- Clique no botão <Front>, <Top> para mudar o ponto de vista. 
- Diminua ou aumente o zoom para aplicar zoom na exibição. 

 
Painel de deslocamento 
Um painel para operar o 
robô. 

 

Vista da posição atual 
Mostra a posição atual do robô como um valor numérico. 
- Posição mundial: Posição da ponta do braço na visualização em 3D 
- Posição da articulação: Distância do movimento de cada eixo 
- Orientação do braço: A direita/a esquerda 
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Para exibir o movimento manual, clique em Home - [Manual Motion]. 
  

 

 
Painel de deslocamento (Jog) 

Motor 

Para operar o robô, clique em para “ligar” o motor 
Após “ligar” o motor, é possível operar o painel de deslocamento. 
  

 

  

Modo de deslocamento (World & Joint) 
Selecione o movimento do braço: 
 

 

  
- Joint 
Um modo de operar o braço especificando as articulações. Útil para mover o robô para o 
ponto aproximado. 
Ele possui botões para mover cada articulação (J1 a J4) do robô nas direções + e -. 
Pressione ou mantenha o botão pressionado. 
Para as posições de cada articulação, veja a moldura vermelha abaixo. 
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- World 
Um modo para operar o braço especificando os eixos de coordenadas X, Y, Z, U. Útil para 
mover o robô para uma posição precisa. 
Ele possui botões para mover o robô nas direções + e - juntamente com cada eixo de 
coordenada. Clique ou mantenha o botão pressionado. 
  

 

 

 

Você pode compatibilizar a direção das setas exibidas na visualização em 3D com a 

direção de X, Y, Z, U no painel de deslocamento. Clique em  para mudar a 
direção de X, Y, U. É possível tornar as direções da tela de deslocamento as mesmas 
da exibição em 3D. 
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Jog Speed & Jog Distance 
Configurações da velocidade do deslocamento e distância do deslocamento. 
  
Jog Speed 
Selecione a velocidade do movimento do braço do robô. 
  

 

  
- Slow (lenta) 
10,0 ㎜/s, 2,0 graus/s 
- Fast (rápida) 
50,0 ㎜/s, 10,0 graus/s 

  
Jog Distance 
Selecione a quantidade do movimento do braço do robô. 
  

 

  
- Move com uma certa amplitude 

Selecione a amplitude do movimento entre “Minimum”, “Short”, “Middle” e “Long”, 
clique no botão <Jog> para mover o braço do robô com uma certa  distância. 
Se desejar mover a uma certa distância continuamente, mantenha pressionado o botão 
<Jog>. 
A figura seguinte mostra a distância e a quantidade de movimento. 

  
Distância do deslocamento Mínimo Curto Médio Longo 

Movimento linear (mm)/ 
Movimento rotacional (graus) 

0,01 0,1 1,0 10,0 
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- Mover continuamente 
Selecione “Continuous”. Move o braço enquanto o botão <Jog> é pressionado. 

 
- Especificar a quantidade de movimento 

Selecione “Custom” para definir a distância e a rotação do movimento que você deseja. 
Você pode configurar um valor entre “0,001” a “10,0”. 
  

 

  
Visualização da posição 

 

Orientação do braço 
Mostra se a orientação do braço é para a direita ou esquerda. 
  

 

  
O robô SCARA tem a orientação do braço, para a direita ou para a esquerda. A imagem 
seguinte mostra um exemplo de lado esquerdo e lado direito indo para o mesmo ponto. 
  

 

Esquerdo Direito 
 

 

Ao operar o robô, mova-o para o ponto designado com a orientação do braço que você ensinou.  
Se você mudar a orientação do braço, este poderá seguir um caminho inesperado e danificar os 
periféricos. 
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Operação do robô 
 
Como operar o robô e verificar o movimento na visualização em 3D: 
  
Procedimento de operação 
  

1.   Clique em    para “ligar” o motor. 
Permite que você opere o painel de deslocamento. 
  

 

  
2.    Selecione o modo de deslocamento (World ou Joint). 

Neste exemplo, selecione Joint. 
Modo de deslocamento (World & Joint) 
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3.    Clique no botão de seta ou no botão “Grip”/“Release” da mão do painel de 
deslocamento e verifique o movimento do robô. 
  

 

  

 

- Você pode compatibilizar a direção das setas exibidas na visualização em 3D com a 
direção de X, Y, Z, U no painel de deslocamento quando World é selecionado. Clique 

em  para mudar a direção para que cada um seja o mesmo. 
- Se desejar mudar a velocidade, mude as configurações de velocidade do 
deslocamento (Jog Speed) e distância do deslocamento (Jog Distance). 
Jog Speed e Jog Distance 
- Se você desejar operar com a ferramenta da mão, configure a ferramenta da mão. 
Configurações da mão 
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Programação 
 

Layout da tela do programa 
Tela do programa 

Nesta tela, use comandos para criar um programa e verificar o movimento. 
 

Área de comando 
Mostra os comandos por 
programa. 
Adiciona comandos para arrastar 
e soltar para a área de edição. 

Área de edição 
Mostra os comandos 
adicionados. 
Disponível para editar 
comandos ou definir detalhes. 

Area de configuração dos detalhes 
Disponível para mudar detalhes das 
configurações dos comandos selecionados. 

 

Registro de eventos 
Disponível para verificar erros 
ou mensagens indicadas 
durante a operação do 
programa. 

Botão de controle da operação 
Inicia/paralisa a operação. 

I/O 
Disponível para verificar e alterar a configuração 
de entrada/saída da I/O.  
 
Visualização em 3D 
Útil quando no modo virtual. 
 

Clique em Home - [Edit] para exibir a tela do programa. 
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Configurar uma operação do programa 
Nesta tela, configure o valor padrão da velocidade, etc. de acordo com o tipo de percurso. 
O valor padrão configurado na tela é aplicado ao comando Move To. 
  

 

  
Para exibir a tela de configuração da operação, clique em Home - [Edit] para aparecer a 
tela do programa, e então clique em [Settings]. 
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Procedimento de operação 
  

1.    Selecione um tipo de percurso entre [Joint], [Linear] e [Jump]. 
Quando o tipo de percurso é selecionado, salte para cada configuração. 
  

 

  
2.    Mova o botão para definir o valor padrão em "Speed" e "Accel". 

  

 

  

 

Para restaurar o valor padrão configurado, clique no botão <Restore defaults>. 

 
3.    Somente para salto: Mova o botão "Height of Jump motion (LimZ)" para configurar a 

altura do salto 
  Clique no botão <Obtain current height> para importar o valor atual da coordenada do 

eixo Z para o robô conectado. 
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Criação/Edição de um programa 
Criação de um programa 

Criação por um modelo 
Para criar facilmente um programa, fornecemos modelos que contêm os comandos gerais 
para criar programas. 
O procedimento para criar um programa com base em um modelo é descrito abaixo. 
  
Procedimento de operação 
  

1.    Clique em [Create]. 
  

 

  
2.    Quando a tela seguinte for exibida, selecione o modelo de programa a ser criado. 
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3.    Insira [Program Name] (Nome do programa) e [Description] (Descrição) e então 

clique em <OK>. 
Insira o nome do programa usando até 24 caracteres alfanuméricos de byte único. Como 
um exemplo, o seguinte foi inserido. 
Nome do programa: Program1 
Descrição: Apanhar e colocar simples (entre 2 pontos) 
  

 

  
Agora você criou um programa a partir de um modelo. Clique em [Edit] para definir as 
configurações avançadas de cada comando, e então criar um programa. 
Lista de funções dos comandos: 
Lista de operações dos comandos 
Exemplos de programas (Tutorial) 
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Criação de um novo programa 
Quando os modelos não contêm o programa a ser criado, crie um novo programa. 
O procedimento para criar um novo programa é descrito abaixo. 
 
Procedimento de operação 
 

1.    Clique em [Create]. 
  

 

  
2.    Quando a tela seguinte for exibida, selecione [Empty Program]. 
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3.    Insira [Program Name] (Nome do programa) e [Description] (Descrição) e então 
clique no botão <OK>. 
Insira o nome do programa usando até 24 caracteres alfanuméricos de byte único. 
  

 

  
Agora, você criou um programa vazio. Clique em [Edit] para adicionar os comandos 
necessários, e então crie um programa. 
Lista de funções dos comandos: 
Lista de operações dos comandos 
Exemplos de programas (Tutorial) 
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Executar um programa 
Executar um programa para verificar problemas 
Quando você tiver criado um programa, execute-o para verificar se existem problemas. 

Ao verificar a operação dos comandos separadamente, adicione  (ponto de parada) 
para fazer uma pausa. Se necessário, adicione o ponto de parada e então execute o 
programa. 
  
Procedimento de operação 
  

1.    No programa, adicione para o comando pausar. 

Clique no número da linha na moldura para adicionar  . 
  

 

  
2.    Clique no botão <Start> e execute o programa seguindo as instruções na tela. 

O comando após o ponto de parada é executado da seguinte forma. 
- Clique no botão <Step> para executar comandos um por um 
- Clique no botão <Continue> para executar os comandos até o próximo ponto de parada 
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Os tipos de botões de operação são os seguintes. 
 

Ícone Uso 

 

Clique para iniciar a depuração. 

 

Clique para pausar quando o programa estiver em execução. 

 

Clique para retomar um programa quando ele está em parada ou pausa. 

 

Clique para parar. 

 

Clique para executar comandos um por um a partir de um ponto de parada. 

 

 

- Ao eliminar o ponto de parada, após pausar um programa, clique em . Quando o 
programa está sendo executado, você não pode eliminar o ponto de parada. 
- Somente quando no modo Virtual, clique no botão <3D View> para exibir a janela 
de visualização em 3D e então verifique o movimento do robô. O layout da tela é 
como segue: 
- Front/Top: Muda a visualização. 
- Preferência da visualização em 3D: Troca o ponto, o palete e a ferramenta. 
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3.    Quando aparecer o seguinte, ajuste a limitação de velocidade e clique no botão 
<Run>. 
Quando você marca [Force Low Power Mode], o motor estará em potência baixa e a 
velocidade será lenta independentemente do valor de limitação da velocidade. 
  

 

  
4.    Verifique o comando que está sendo executado. 

Enquanto um programa está sendo executado, a tela de edição do programa e os comandos 
são circundados por uma moldura azul. Um ▶ (azul) aparece ao lado do comando que 
está sendo executado. 
  

 

  

 

- Quando um programa está sendo executado, você não pode editar os comandos. 
- Quando ocorre um erro enquanto um programa está sendo executado, um <x> 
aparece no início do comando e o comando pisca em vermelho. Clique no ícone de 
erro para verificar a mensagem e as contramedidas. 
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Verificação do registro de eventos 
Verifique o registro de eventos para os detalhes e a data e hora dos erros que ocorreram 
enquanto o programa estava sendo executado. 

Clique em  (Event Log) para exibir o registro de eventos. 
As mensagens são exibidas em preto, os erros em vermelho e os avisos em azul. 

  

 

  
Os tipos de ícones do registro de eventos são os seguintes. 
  

Ícone Descrição 

 

Não há registro de eventos. 

 

Existe um novo registro de 
eventos. 

 

Há registro de evento de erro. 
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Edição de um programa 
Lista de operações dos comandos 
Comandos são instruções de operação tais como mover, agarrar e ligar/desligar o motor. 
Os comandos são usados na programação. Esta página descreve como operar os 
comandos. 

  

 

  
Para adicionar um comando, consulte o seguinte: 

Adicionar um comando 
  

As operações, exceto para adicionar o comando são as seguintes. 
  

Ícone Uso 

 

Cancela a operação anterior se você operar por engano. 
Desfazer, Refazer 

 

Cancela [Undo]. 
Desfazer, Refazer 

 

Salva o programa editado. 
Salvar 

 

Copia o comando selecionado e então apaga. 
Cortar e colar 

 

Copia o comando selecionado. 
Copiar e colar 

 

Insere o comando [Copy]. 
Cortar e colar 

 

Elimina o comando selecionado. 
Eliminar um comando 

 

Quando um programa está sendo executado, omite (não executa) o comando. O comando 
omitido é exibido em itálico. 
Omitir um comando 

 

Os botões de operação são ocultados. 
Quando houver alguns botões não exibidos, clique no ícone. 

 

Você pode configurar o valor padrão de velocidade e aceleração. 
Configurar uma operação do programa 
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Adicionar um comando 
Clique no comando a ser adicionado. Após adicionar o comando, arraste e solte o 
comando para mover para qualquer posição. Você pode mudar a ordem da operação do 
comando movendo os comandos. Você pode adicionar um comando diretamente na 
posição usando o arrastar e soltar. 
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Desfazer, Refazer 

Clique em   (Undo) para cancelar e desfazer a operação anterior. 
  

 

  

Clique em  (Redo) para cancelar a operação desfeita. 
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Salvar 

Edite um programa e clique em  (Save). 
 

 

 

Copiar e colar 
Procedimento de operação 
 

1.  Selecione o comando a ser copiado e clique em   (Copy). 
O comando selecionado é exibido em azul. 
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2.  Selecione o comando que está na posição para inserir e clique em  (Paste). 
O comando é inserido embaixo do comando selecionado. 
 

 

  

Eliminar um comando 

Clique em  (Delete) com um comando selecionado. 
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Cortar e colar 
Procedimento de operação 
  

1.  Selecione o comando a ser cortado e clique em   (Cut). 
  

 

  

2.  Selecione o comando que está na posição para adicionar e clique em  (Paste). 
O comando é inserido embaixo do comando selecionado. 
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Omitir um comando 

Clique em  (Skip) com um comando selecionado. O comando omitido é exibido em 
itálico. 

  

 

  

 

Para desfazer o comando para omitir, clique em  (Skip) novamente. 
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Arquivo de programa 
Trocar programas 

Para trocar programas para editar, selecione o programa e clique em   (Load). 
O nome do programa carregado é exibido no campo de programas. 
  

 

 

Mudar o nome e a descrição de um programa 
Esta página descreve como mudar o nome e a descrição de um programa. 
 
Procedimento de operação 
  

1.    Selecione um programa e clique em -[Rename]. 
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2.    Mude o nome e a descrição do programa e clique no botão <OK>. 
Insira o nome do programa usando até 24 caracteres alfanuméricos de byte único. 
  

 

 

Duplicar 
Esta página descreve como duplicar um programa. 
 
Procedimento de operação 
 

1.    Selecione o programa a duplicar e clique em  - [Duplicate] . 
  

 

  
2.     Mude o nome e a descrição do programa e clique no botão <OK>. 

Insira o nome do programa usando até 24 caracteres alfanuméricos de byte único. 
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Eliminar 
Esta página descreve como eliminar um programa. 
 
Procedimento de operação 
  

1.    Selecione o programa a ser eliminado e clique em  - [Delete] . 
  

 

  
2.    Confirme a tela e clique no botão <OK>. 
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Funções de comando 

Sobre os comandos 
Comandos são instruções de operação tais como mover, agarrar e ligar/desligar o motor. 
Os comandos são usados na programação. 
Esta página descreve as funções dos comandos. 

Para detalhes do modo de operação dos comandos, consulte o seguinte: 
Lista de operações dos comandos 

Badge 
Indica os nomes especificados do comando ou as configurações simplificadas do 
comando. 
Badge é indicado somente para comandos que possuem conteúdo a ser configurado. 

Comment 
Uma função que permite que você insira um comentário do comando. O comentário é 
indicado fora da estrutura do comando. 
Esta função não tem relação com a operação do programa. 

Para os comandos [Container] e [Comment], os comentários são indicados na posição do 
nome do comando. 
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Para adicionar um comentário, clique no comando e clique em  das configurações 
dos detalhes e então insira um comentário. 
  

 

  

 

Não há limite para o número de caracteres, mas somente duas linhas do comentário são 
indicadas no programa. 

  
Comando manual 

Clique em um comando e clique em  para mostrar a descrição do comando. 
  

 

  

 

Deslize a parte superior da tela para mover livremente a posição manual. Isto é conveniente 
quando você dispõe o manual e o software lado a lado. Você pode aplicar mais/menos zoom 
arrastando a moldura externa da tela. 
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Lista de funções dos comandos 
Esta página descreve as funções dos comandos. 
  
Básicas 

Comando Função 

 

Mover para Move do ponto atual para o ponto de destino. 

 

Pick from Uma série de operações até agarrar uma peça de trabalho. 

 

Place at Uma série de operações até liberar uma peça de trabalho. 

 

Container Combina múltiplos comandos em um. 

  
Motor 

Comando Função 

 

Ligar o motor Liga o motor e o robô fica pronto para se mover. 

 

Desligar o motor Desliga o motor e o robô fica no estado de não excitação. 

  
Mão 

Comando Função 

 

Agarrar Agarrar uma peça de trabalho pela mão. 

 

Liberar Liberar uma peça de trabalho mantida pela mão. 

  
Palete 

Comando Função 

 

Mover para a frente Move a posição atual do palete especificado para a próxima. 

 

Restaurar Restaura a posição atual do palete especificado para o 
primeiro ponto (1). 
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Lógica 
Comando Função 

 

Saída Para enviar sinal de saída para a saída especificada. 

 

Aguardar Aguarda até que o tempo especificado tenha transcorrido ou a 
condição especificada tenha sido estabelecida. 

 

Ciclo Repete a operação o número especificado de vezes ou enquanto 
as condições especificadas estão sendo estabelecidas. 

 

Se Muda a operação do programa, dependendo de se as condições 
especificadas estão estabelecidas. 

 

Comentário Indica comentário ou explicação no programa. 

 

Sair Para o programa imediatamente. 

  
Diálogo 

Comando 
Função 

 

Perguntar É possível pedir para o usuário responder à pergunta 
(OK/Cancel) durante a execução do programa. 

 

Notificar É possível pedir para o usuário responder à pergunta (OK) 
durante a execução do programa . 

  
Registro 

Comando Função 

 

Registro de evento Insere a mensagem para indicar o registro de evento. 

  
Avançado 

Comando Função 

 

Comando do SPEL+ Executa a operação do código SPEL+ inserido diretamente . 
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Move to 
Um comando para o robô se mover para um ponto de destino. É possível configurar o 
destino ou velocidade do movimento. 
  
■Configurações detalhadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Movimento 
Seleciona o formato do movimento. 
Articulação/linear/salto 

Destino 
Seleciona o tipo de destino. 
Ponto fixo/palete 

Velocidade 
Seleciona a velocidade de operação do robô. 
Lenta/média/rápida/personalizada 

  
Motion 

Selecione um tipo de movimento do robô. 
  

-  Joint (movimento PTP) 
Movimenta do ponto atual para o ponto de destino sem especificar o caminho. 
O tipo de percurso mais eficiente. 
  

-  Linear (movimento CP) 
Movimenta do ponto atual para o ponto de destino movendo-se em linha reta no percurso. 
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-  Jump 
Movimenta do ponto atual para o ponto de destino com movimento de portão. 
Útil ao mover-se entre obstáculos. 
  

 

O movimento de portão é um movimento que se desloca diretamente para cima → para 
o lado → diretamente abaixo como um portão. 

  
  

A altura do movimento de portão 
Indica a configuração da altura do salto quando somente “Jump” é selecionado em 
[Motion]. Inserção da altura do salto [mm]. 
Quando “Use the [Settings] value.” é selecionado pela lista suspensa, o valor definido nas 
Configurações é usado. 
Configurar uma operação do programa 
  

 

Baixando a altura do salto, você pode reduzir movimentos desnecessários e encurtar o tempo 
do movimento do salto. No entanto, seja cuidadoso para não colidir com obstáculos ao 
configurar a altura. 

  
Destination 
Seleção baseada em pontos do destino do robô. 
  

- Fixed point 
Insira a coordenada diretamente ou use Jog & Teach para mover para o destino. 
  
Procedimento de operação 
  

1.   Insira as coordenadas de destino de X, Y, Z, U diretamente ou clique no botão <Jog & 
Teach> para especificar a posição. 
Operação do robô 

  

 

Você pode dar nome ao ponto (Máx. de 127 caracteres). 

  
2. Selecione a orientação do braço pela lista suspensa. 

- Posição atual 
Mantém a posição atual do braço. 
- Para a direita / para a esquerda 
Selecione a orientação do braço a direita ou a esquerda. 
  

 

Clique no botão <Go here> para verificar a posição que você ensinou ou a operação 
do robô. 
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Pallet 
Selecione um palete para usar e insira a que distância (posição relativa) ele está da posição 
do palete selecionado. 
Mova para o assistente para criação de palete para selecionar “Create a new pallet ...”pela 
lista suspensa. 

Criar um novo palete 
  
Procedimento de operação 
  

1.    Selecione um palete para usar. 
  
2.    Insira diretamente a posição relativa pela posição do palete selecionada em X, Y, Z, 

U. 
  
3.    Selecione a orientação do braço pela lista suspensa. 

- Posição atual 
Mantém a posição atual do braço. 
- Para a direita / para a esquerda 
Selecione a orientação do braço para a direita ou a esquerda. 
  

 

Use o botão <Go here> ao verificar o ponto [Begin] (Início) do palete ou verificando a 
operação do robô após criar o programa. 

  
Velocidade 
Selecione a velocidade de operação do robô. 
O valor padrão em [Settings] é usado para “Slow”, “Mid” e “Fast”. 
Configurar uma operação do programa 
  
Selecione “Custom” para definir separadamente “Speed” e “Accel”. 
  

Pick from 
Um comando combinado que move o braço do robô para o destino e agarra uma peça de 
trabalho com a mão. 
  

 

  
■ Conteúdo do comando 
  

Comando Rótulo Operação 
Move To Approach Pt. Move com movimento de salto para o pronto de aproximação 
Move To Destination Move em linha reta para o ponto de destino 
Grip - Agarra uma peça de trabalho 
Wait Time, 0,5 Espera 0,5 segundos 
Move To Departure Pt. Move em linha reta para o ponto de partida 
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■ Configurações detalhadas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destino 
Seleciona o tipo de destino. 
Ponto fixo/palete 
 

Decompor comandos 
Permite que você configure detalhes com cada 
comando 

 
 
Destination 

Selecione baseado no ponto do destino. 
  

- Fixed point 
Insira o ponto de destino diretamente ou clique no botão <Jog & Teach> e defina a posição 

pela operação de deslocar. 
Operação do robô 

  

 

Você pode dar nome ao ponto (até 127 caracteres). 

  

Pallet 
Selecione um palete para ser o ponto base pela lista suspensa, e selecione a posição do braço. 
Selecione “Create a new pallet ...” para criar um novo. 
Criar um novo palete 

  
Decompose commands 

Para mover ou eliminar comandos no contêiner, clique em <Decompose> para editar. 
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Depois de clicar no botão <Decompose> e editar os comandos, você não poderá restaurar 
as configurações originais. 
 

Place at 
Um comando combinado que move o braço do robô para o destino e libera uma peça de 
trabalho da mão. 
  

 

  
■ Conteúdo do comando 
  

Comando Rótulo Operação 
Move To Approach Pt. Move com movimento de salto para o pronto de aproximação 
Move To Destination Move em linha reta para o ponto de destino 
Release - Libera uma peça de trabalho  
Wait Time, 0.5 Espera 0,5 segundos 
Move To Departure Pt. Move em linha reta para o ponto de partida 
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■ Configurações detalhadas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destino 
Seleciona o tipo de destino. 
Ponto fixo/palete 
 

Decompor comandos 
Permite que você configure detalhes com cada 
comando 

 
Destination 

Selecione baseado no ponto do destino. 
  

- Fixed point 
Insira o ponto de destino diretamente ou clique no botão <Jog & Teach> e defina a 
posição pela operação de deslocar. 
Operação do robô 
  

 

Você pode dar nome ao ponto (até 127 caracteres). 

  

Pallet 
Selecione um palete para ser o ponto base pela lista suspensa, e selecione a posição do 
braço. 
Selecione “Create a new pallet ...” para criar um novo. 
Criar um novo palete 
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Decompor comandos 
Para mover ou eliminar comandos no contêiner, clique em <Decompose> para editar. 
Depois de clicar em <Decompose> e editar os comandos, você não poderá restaurar as 
configurações originais. 
  

Container 
É possível colocar múltiplos comandos no contêiner. 
É possível mostrar os comandos em formato compacto colocando alguns comandos no 
contêiner e mover, eliminar, copiar e colar com todo o contêiner. 
  

 

  

Motor ON 
Liga o motor e o robô fica pronto para se mover. 
  

■ Configurações detalhadas 
  

 

  
Power 

A potência do motor pode ser High ou Low. 
  

 

Quando Power está configurado para Low, a velocidade de operação é limitada para até 250 
mm/seg. 

  

Motor OFF 
Desliga o motor, e o robô fica no estado de não excitação. 
  

Grip 
Agarrar uma peça de trabalho pela mão. Para usar este comando, defina as configurações 
da mão. 
Configurações da mão 
 

Release 
Liberar uma peça de trabalho mantida pela mão. Para usar este comando, defina as 
configurações da mão. 
Configurações da mão 

Mover forward 
Um comando para mover a posição atual do palete para a próxima. 
  

■ Configurações detalhadas 
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Select a pallet 

Selecione um paletes entre os paletes instalados. 
Selecione “Create a new pallet ...” para criar um novo. 
Criar um novo palete 
 

Reset 
Um comando para mover a posição atual do palete para o primeiro ponto (1) 

  
■ Configurações detalhadas 
  

 

  
Select a pallet 

Selecione um palete para mover para o primeiro ponto (1) dos paletes instalados. 
Selecione “Create a new pallet ...” para criar um novo. 
Criar um novo palete 
 

Saída  
Um comando para emitir um sinal ON/OFF para um alvo de saída especificado. 
  
  

■ Configurações detalhadas 
  
Output Target 

Selecione um bit de saída pela lista suspensa. 
Funções de I/O 
  

 

- É possível selecionar categorias de saída e mostrar menos, conforme  você quiser usando o 
filtro. 
- Os bits usados na I/O Remota não são mostrados. 

  
Signal 
Selecione ON/OFF das saídas. 

  

Wait 
Um comando para aguardar até que o tempo especificado tenha transcorrido ou as 
condições especificadas sejam estabelecidas. 
Ele é útil ao iniciar o movimento depois de um tempo após uma peça de trabalho ser 
agarrada pela mão. 
  

■ Configurações detalhadas 
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Alvo da espera 
Especifica o que esperar. 
Tempo/condição 

Tempo a esperar 
Especifica o tempo de espera. 

Condição 
Adiciona condição. 

Tempo limite 
Especifica a duração do tempo limite. 

 
Wait Target 
Especifica o que esperar. 
  

-  Time 
Insere o tempo a esperar. (Unidade: Segundos) Inicia a espera após chegar a este 
comando. 
Reinicia o programa do próximo comando após expirar o tempo especificado. 
  

 

 Você pode usar números de 0 a 2147483 para o tempo de espera. Também é possível 
até a segunda casa decimal. 

  

-  Condition 
Reinicia o programa do próximo comando após estabelecer a condição de espera. 
  

 

Quando algumas condições foram estabelecidas, a avaliação é feita na ordem em que 
as condições foram estabelecidas primeiro. Por exemplo, quando a condição 1, 2 e 3 
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são definidas, as condições 1 e 2 são avaliadas primeiro. Após isto, o resultado das 
condições 1, 2 e a condição 3 é avaliada. {(A e/ou B) e/ou C} 

Etapas para estabelecer condições 
  
1.    Clique em [+ Add Condition]. 

  

 

  
2.    Clique na lista suspensa e selecione o tipo de condição. 

  

 

  

- Configuração com  (Sinal de entrada de Bits) 
Seleciona 7o número do bit de entrada e o estado do bit de entrada como mostrado abaixo. 
“If (Input bits) equals (estado: ON/OFF)” 
 
  

 

- Você pode selecionar categorias de entrada e mostrar menos conforme quiser usando 
o filtro. 
Para detalhes dos tipos de I/O a mostrar ou bits de entrada, consulte o seguinte. 
Configuração para o I/O 
- Os bits usados no I/O Remoto não são mostrados. 

  

- Configuração com  (Mão) 
Avaliação se a mão agarrou a peça de trabalho ou não. Selecione conforme mostrado 
abaixo. 
“If (Hand (Gripped/Released)) equals (True/False)” 

  
 3.    Quando adicionar mais condições, clique no botão <+> e adicione condições. 
É possível adicionar operadores entre as condições quando houver mais de duas 
condições. 
And: Ambas as condições A e B foram estabelecidas. 
Or: Qualquer das condições A ou B foi estabelecida. 
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Wait Time 
É possível selecionar Wait Time ao selecionar Time em Wait Target. 
Quando 0 é selecionado: Espera incondicionalmente até que as condições especificadas 
sejam estabelecidas. 
Ao selecionar outro que não 0 e acima do limite de tempo especificado: Para a espera e 
reinicia o programa a partir do próximo comando. 

  

 

Por exemplo, quando a condição é configurada para “Wait <5 seconds> until Input is ON 
with [condition] ”, se a condição não for estabelecida mesmo após 5 segundos, o tempo de 
espera será cancelado devido ao tempo limite, e o programa é reiniciado a partir do próximo 
comando. 
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Loop 
Um comando para repetir a operação no número especificado de vezes ou enquanto as 
condições especificadas são estabelecidas.  
  

■ Configurações detalhadas 

 

 
 
 
 
 
Modo 
Seleciona a continuação do programa. 
Contagem/condição/infinito 
 

Contagem de ciclo 
Especifica o número de ciclos. 
 

Adicionar Exit If 
Opcional. Adicione isto à parada.  
 

Condição do ciclo 
Adicione isto para continuar a operação. 
 

 
Loop 

Selecione o tipo de loop. 
  

-  Count 
Especifique o número de vezes para repetir a operação. 
  

-  Condition 
Especifique a condição para repetir a operação. 
  

-  Infinite 
Repete a operação do comando no contêiner. 
  

Loop Count 
Clique no botão ＋, － para selecionar a repetição (até 32767) . 
Reinicia o programa do próximo comando após chegar ao número de vezes a repetir. 
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Loop Condition 

Clique em [+ Add Condition] para definir as condições. Repete a operação enquanto a 
condição é atendida. 
Para detalhes da configuração das condições, consulte o seguinte: 
If 

  
Add Exit If 

Adiciona um comando Exit If, que quebra o ciclo imediatamente. Adicionar este comando, 
mesmo se o número configurado de vezes não foi repetido ou a condição for atendida, o 
programa inicia no próximo comando. 
Para detalhes de Add Exit If, consulte o seguinte: 
If 
 

If 
Um comando para mudar a operação do programa dependendo de se as condições 
especificadas forem atendidas. 
Ao chegar a este comando, o robô avalia se o status atual do robô foi atendido para a 
condição que foi especificada. 
- Met: O programa inicia pelo comando de “Then” no contêiner. 
- Not met: O programa inicia pelo comando de “Else” no contêiner. 
- Múltiplas condições são atendidas: A avaliação é feita na ordem em que as condições 
foram estabelecidas primeiro. 
  

 

Quando algumas condições foram estabelecidas, a avaliação é feita na ordem em que as 
condições foram estabelecidas primeiro. Por exemplo, quando a condição 1, 2 e 3 são 
definidas, as condições 1 e 2 são avaliadas primeiro. Após isto, o resultado das condições 1, 
2 e a condição 3 é avaliada. {(A e/ou B) e/ou C} 

  
Etapas para estabelecer condições 
  

1.    Clique em [+ Add Condition]. 
  

 

  
2.    Clique na lista suspensa e selecione o tipo de condição. 

  

 

  

- Configuração com  (Sinal de entrada de Bits) 
Seleciona o bit de entrada e o estado do bit de entrada como mostrado abaixo. 
“If (Input bits) equals (estado: ON/OFF)” 
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- É possível selecionar categorias de saída e mostrar menos conforme o que você 
desejar usando o filtro. 
Para detalhes dos tipos de I/O a mostrar ou bits de entrada, consulte o seguinte. 
Configuração para o I/O 
- Os bits usados no I/O Remoto não são mostrados. 

  

- Configuração com  (Mão) 
Avaliação se a mão está agarrando a peça de trabalho ou não. Selecione conforme 
mostrado abaixo. 
“If (Hand (Gripped/Released)) equals (True/False)” 
  

- Configuração com  (Palete) 
Opera o processamento especificado na posição (Início/fim) que foi especificado. Insira como 

mostrado abaixo. 
“If (Pallet x) equals (Posição: Begin/End) then” 

  
3.    Arraste e solte um comando que você deseja adicionar a [Then] e a [Else]. 

  

 

  
 4.    Ao adicionar mais condições, clique no botão <+> e adicione condições. 
 É possível adicionar operadores entre as condições quando houver mais de duas 
condições. 
 And: Ambas as condições A e B foram estabelecidas. 
 Or: Qualquer das condições A ou B foi estabelecida. 
  

 

  

Comment 
Um comando para indicar comentário ou explicação que você inseriu em um programa. 
Este comando não será executado. 
  

Quit 
Quando o programa chega a este comando, o programa para. 
 

Ask 
Este é um comando para pedir ao usuário para responder a uma pergunta enquanto o 
programa está sendo executado e mudar sua operação dependendo da resposta. 
Digite uma pergunta (dentro de 122 palavras) e arraste e solte o comando para adicionar a 
operação a [OK] e [Cancel]. 
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Quando o programa chega a este comando, a pergunta inserida é mostrada no diálogo. 
[OK]: Reinicia o programa pelo próximo comando. 
[Cancel]: Reinicia o programa da junção de [Cancel]. 

  

 

  

 

Você não pode usar aspas duplas (“ ”) na pergunta. 

  

Notify 
Este é um comando para enviar ao usuário uma notificação e reiniciar o programa após o 
usuário responder OK. 
Digite uma mensagem (dentro de 122 palavras) que você deseja notificar e arraste e solte o 
comando para adicionar uma operação para [OK]. 
  
Quando o programa chega a este comando, a mensagem inserida é mostrada no diálogo. 
Quando respondida [OK], reinicia o programa pelo próximo comando. 

  

 

  

 

Você não pode usar aspas duplas (“ ”). 
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Event Log 
Este é um comando para mostrar uma mensagem (dentro de 127 palavras) no registro de 
eventos. 
Quando o programa chega a este comando, a pergunta inserida é mostrada no diálogo 
como no exemplo abaixo. 

  

 

  

 

Você não pode usar aspas duplas (“ ”). 
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Comando do SPEL+ 
Este é um comando para executar a operação do comando do SPEL+ inserido diretamente.  
Não é possível quebrar a linha. 
  

 

  
Os seguintes comandos do SPEL estão disponíveis:  
  
Comandos de controle do robô 
  

Comando do 
SPEL Descrição 

Reset Restaura o controlador 
SFree Remove a alimentação do eixo do servo especificado. 
SLock Restaura a energia do servo para o eixo servo especificado. 
Jump Salta para um ponto usando o movimento ponto a ponto. 
Arch Configura/retorna os parâmetros de arco para o movimento de salto. 
LimZ Configura o limite Z superior para o comando de salto. 
LimZMargin Configura/retorna a margem para a detecção de erro quando a operação 

inicia na posição mais alta que o valor LimZ. 
Sense Especifica e exibe a condição para parar o manipulador acima da coordenada 

alvo quando Sense é especificado pelo comando Jump. 
Go Move o robô para um ponto usando o movimento ponto a ponto. 
Pass Executa o movimento ponto a ponto simultâneo das quatro articulações, 

passando próximo, mas não através dos pontos especificados. 
Pulse Move o robô para uma posição definida em pulsos. 
BGo Executa um movimento relativo ponto a ponto no sistema de coordenadas 

local selecionado. 
BMove Executa um movimento relativo de interpolação linear no sistema de 

coordenadas local selecionado. 
TGo Executa um movimento relativo ponto a ponto no sistema de coordenadas da 

ferramenta atual. 
TMove Executa movimento relativo de interpolação linear, no sistema de coordenada 

de ferramenta selecionado. 
Till Especifica a parada do movimento quando ocorre a inserção. 
TillOn Retorna o estado atual de Till. 
!…! Instruções do processo durante o movimento. 
Speed Configura/retorna a velocidade para comandos de movimento de ponto a 

ponto. 
Accel Configura/retorna a aceleração e desaceleração para o movimento de ponto a 

ponto. 
SpeedFactor Configura/retorna a velocidade para comandos de movimento de ponto a 

ponto. 
Inertia Especifica ou exibe as configurações de inércia para o braço do robô. 
Weight Especifica ou exibe as configurações de peso para o braço do robô. 
Arc Move o braço usando a interpolação circular. 
Move Move o robô usando a interpolação linear. 
SpeedS Configura/retorna a velocidade para comandos de movimento linear. 
SpeedR Configura/retorna a velocidade de rotação da ferramenta. 
AccelR Configura/retorna a aceleração e desaceleração para a rotação da ferramenta. 
Home Move o robô para a posição de estacionamento definida pelo usuário. 
HomeClr Apaga a definição da posição de estacionamento. 
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HomeSet Configura a posição de estacionamentos definida pelo usuário. 
Hordr Define a ordem do movimento para o comando Home. 
Pallet Define um palete ou retorna um ponto do palete. 
PalletClr Apaga a definição do palete. 
Fine Especifica e exibe os limites de erro de posicionamento. (Unidade: pulso) 
FineDist Especifica e exibe os limites de erro de posicionamento. (Unidade: mm) 
CP Define o modo de movimento CP (Percurso contínuo). 
WaitPos Aguarda que o robô desacelere e pare na posição antes de executar a próxima 

instrução enquanto o movimento no percurso está ativo. 
XY Retorna um ponto das coordenadas individuais que pode ser usado em uma 

expressão de ponto. 
PTPBoost Especifica ou exibe o parâmetro do impulso algorítmico da aceleração, 

desaceleração e velocidade para o movimento PTP (ponto a ponto) de 
pequena distância. 

CX Configura/retorna a coordenada do eixo X de um ponto. 
CY Configura/retorna a coordenada do eixo Y de um ponto. 
CZ Configura/retorna a coordenada do eixo Z de um ponto. 
CU Configura/retorna a coordenada do eixo U de um ponto. 
JTran Executa um movimento relativo de uma articulação. 
PTran Executa um movimento relativo de uma articulação em pulsos. 
SoftCP Configura/retorna o modo do movimento SoftCP. 
Here Ensina um ponto do robô na posição atual. 
CP_Offset Define o tempo de compensação para iniciar o comando de movimento 

subsequente quando se executa CP On. 
AvgSpeedClear Apaga e inicializa a média da velocidade da articulação. 
PeakSpeedClear Apaga e inicializa a velocidade máxima para uma ou mais articulações. 

  
Comandos de entrada/saída 
  

Comando do 
SPEL Descrição 

On Liga uma saída. 
Off Desliga uma saída. 

Oport Lê o status de um bit de saída. 
Sw Lê o status da entrada. 

In Lê 8 bits das entradas. 
InW Lê o status de uma porta de palavra de entrada especificada. 

InBCD Lê 8 bits das entradas no formato BCD. 
Out Configura/retorna 8 bits das saídas. 

OutW Produz 1 palavra (16 bit) de dados de saída, usadas para I/O e I/O de memória 

OpBCD Configura simultaneamente 8 bits de saída usando o formato BCD. 

MemOn Liga um bit de memória. 
MemOff Desliga um bit de memória. 

MemSw Retorna o status do  bit de memória. 
MemIn Lê 8 bits do I/O de memória. 

MemOut Configura/retorna 8 bits de memória. 
MemInW Retorna o estado da porta de palavra da I/O de memória especificada. Cada 

porta de palavra contém 16 bits de I/O de memória. 
MemOutW Define simultaneamente 16 bits de I/O de memória. 
Wait Aguarda por condição ou tempo. 
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TMOut Configura o tempo limite padrão para a instrução Wait. 
TW Retorna o status da condição Wait e o intervalo do temporizador Wait. 

InReal Lê um dado de entrada de 2 palavras (32 bits) como um dado de ponto flutuante 
(compatível com IEEE754) de 32 bits. 
Este comando é usado para I/O. 

OutReal Produz o dado de saída de valor real como dado de ponto flutuante (compatível 
com IEEE754) de 32 bits para a porta de saída 2 palavras (32 bits).  
Este comando é usado para I/O. 

  
Comandos de gerenciamento de ponto 

Comando do 
SPEL Descrição 

ClearPoints Limpa todos os dados de ponto na memória. 
P# Define um ponto especificado. 

PDef Retorna o estado de definição de um ponto especificado. 
PDel Exclui os dados de posição especificados. 

PLabel$ Retorna o rótulo do ponto associado a um número de ponto. 
  
Comandos de controle do programa 
  

Comando do 
SPEL Descrição 

Error  Gera um erro do usuário. 
  
Para detalhes de cada comando do SPEL, consulte o seguinte:  
Referência da Linguagem SPEL+ 
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Exemplos de programas (Tutorial) 

Apanhar e colocar (entre 2 pontos) 
Apanhar e colocar (entre 2 pontos) 
Este tutorial descreve o uso básico da tela de programa através da criação de um programa 
simples. 
Crie um programa para apanhar e colocar (entre 2 pontos) simples a partir de um programa 
vazio. 

O apanhar e colocar (entre 2 pontos) simples é um programa que move uma peça de 
trabalho do ponto A para o ponto B como mostrado na figura abaixo. 
Por exemplo, uma peça que saiu de um equipamento processador e colocada no ponto A 
pode ser transportada para o transportador no ponto B. 

Procedimento de operação 

1. Clique em [Create].
Você pode criar um novo programa.
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2.    Quando a tela seguinte aparece, confirme que [Empty Program] está selecionado. 
  

 

 
3.    Insira [Program Name] (Nome do programa) e [Description] (Descrição) e então 

clique no botão <OK>. 
Como exemplo, insira o seguinte. 
Nome do programa: PickandPlace 
Descrição: Apanhar e colocar (entre 2 pontos) 
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4.    Clique em [Edit]. 
Você pode editar o programa. 
  

 

  
5.    Quando a tela seguinte aparece, clique no comando "Motor ON" para adicionar. 

Motor ligado. 
  

 

  
6.    Siga as instruções abaixo para configurar o movimento para mover para um ponto de 

recolhimento e então agarrar uma peça de trabalho. 
(1)  Clique no comando "Pick from" para adicionar. 

Uma série de comandos de operação são adicionados. 
(2)  Nomeie o destino como "Ponto de apanhamento". 
(3) Clique no botão < Jog & Teach>. Após mover o robô para o destino, clique no botão 

<Teach>. 
Operação do robô 
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7. Siga as instruções abaixo para configurar o movimento para mover para um ponto de
colocação e então libere uma peça de trabalho.

(1) Clique no comando "Place at" para adicionar.
Uma série de comandos de operação são adicionados. 

(2) Nomeie o destino como "Ponto de colocação".
(3) Clique no botão < Jog & Teach>. Após mover o robô para o destino, clique no botão

<Teach>. 
Operação do robô 

8. Siga as instruções abaixo para configurar o movimento para repetir "Pick from" e
"Place at".

(1) Clique no comando "Loop" para adicionar.
(2) Mova os comandos "Pick from" e "Place at" que foram configurados nos procedimentos 7 e

8 no comando "Loop".
(3) Clique no botão <+> em [Loop Count] para especificar o número de vezes para repetir o

movimento.
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9. Clique em [Start] para verificar se não há problemas no movimento do robô.
Somente quando no modo Virtual, clique no botão <3D View> para exibir a janela de
visualização em 3D.
Executar um programa para verificar problemas
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10. Clique no comando "Motor ON" no programa para definir [Power] para "High".
Quando não houver problemas para o movimento do robô, configure a potência para alta.

11. Clique em  (Settings) para aumentar "Speed" e "Accel" do salto. 

12. Clique no botão <Start> e execute o programa seguindo as instruções na tela.
Executar um programa para verificar problemas

Agora, você criou o programa apanhar e colocar simples (entre 2 pontos). 
Os modelos contêm uma série de comandos para criar um programa. Usar o modelo torna 
a criação de um programa mais fácil. 
Criação por um modelo 
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Apanhar e colocar (entre 3 pontos) 
Este tutorial descreve o procedimento para editar um programa existente para criar um 
programa mais complexo. 
Crie um programa para apanhar e colocar (entre 3 pontos) baseado no programa criado em 
[Pick and Place (entre 2 pontos)]. 
Apanhar e colocar (entre 2 pontos) 

Apanhar e colocar (entre 3 pontos) é um programa que move uma peça de trabalho do 
ponto A para o ponto B, aguarda um tempo e então move-se para o ponto C como 
mostrado na figura abaixo. 
Por exemplo, coloca o material que uma correia transportadora carregou para o ponto A 
em um equipamento de processamento no ponto B. Após o processamento move o 
material para o ponto C. 

Procedimento de operação 

1. Clique em - [Duplicate] no programa para apanhar e colocar (entre 2 pontos).

Quando outro programa é carregado, execute as operações seguintes: 
1. Clique no programa apanhar e colocar (entre 2 pontos).

2. Clique em  (Load) para carregar o programa. 

2. Insira [Program Name] (Nome do programa) e [Description] (Descrição) e então
clique no botão <OK>.
Como exemplo, insira o seguinte.
Nome do programa: PickandPlace_1
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Descrição: Apanhar e colocar (entre 3 pontos) 
  

 

  
3.    Clique em [Edit]. 

  

 

  
4.    Siga as instruções abaixo para configurar o movimento para mover para um ponto de 

processamento e então liberar uma peça de trabalho. 
(1)   Clique no comando "Place at" para adicionar abaixo do comando "Pick from". 

Uma série de comandos de operação que movem uma peça de trabalho para um ponto de 
processamento e a coloca são adicionados. 

(2)  Nomeie o destino como "Ponto de processamento". 
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(3) Clique no botão < Jog & Teach>. Após mover o robô para o ponto de processamento, clique 
no botão <Teach>. 
Operação do robô 
  

 

  
5.    Siga as instruções abaixo para configurar o movimento para mover para um ponto de 

espera pelo processamento. 
(1)   Clique no comando "Move To" para adicionar abaixo do comando "Place at” ponto de 

processamento. 
(2)   Selecione "Jump" em [Motion]. 

Especifique a altura do movimento de salto como desejado. 
(3)   Selecione "Fixed point" em [Destination]. 
(4)  Nomeie o destino como "Ponto de espera pelo processamento". 
(5) Clique no botão < Jog & Teach>. Após mover o robô para o ponto de espera pelo 

processamento, clique no botão <Teach>. 
Operação do robô 
  

 

  
6.    Siga as instruções abaixo para configurar o tempo de espera até que o processamento 

seja completado. 
(1)   Clique no comando "Wait" para adicionar abaixo do comando "Move To". 

(2)   Clique em  para exibir o campo comentário e insira "Esperando pela conclusão". 
(3)   Selecione "Time" em [Wait Target]. 
(4)   Insira o tempo de espera até que o processamento seja concluído em [Time]. 
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7.    Siga as instruções abaixo para configurar o movimento para mover para o ponto de 

processamento. 
(1)   Clique no comando "Pick from" para adicionar abaixo do comando "Wait". 
(2)   Selecione "Fixed point" em [Destination]. 
(3)  Nomeie o destino como "Ponto de processamento". 
(4) Clique no botão < Jog & Teach>. Após mover o robô para o ponto de processamento, clique 

no botão <Teach>. 
Movimento manual 
  

 

  
8.    Clique no botão < Start> para verificar se não há problemas no movimento do robô. 

Somente quando no modo Virtual, clique no botão <3D View> para exibir a janela de 
visualização em 3D. 
Executar um programa para verificar problemas 
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Agora, você criou o programa para apanhar e colocar (entre 3 pontos). 
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Paletização 
Este tutorial descreve o uso básico da tela de programa através da criação de um programa 
simples. 
Crie um programa de paletização a partir de um programa vazio. 
  
Paletização é um programa que transporta uma peça de trabalho de um ponto para o palete. 
Define a ordem do transporte. O programa trabalha para transportar peças de trabalho em 
uma ordem definida. 
  

 

  
Procedimento de operação 
  

1.    Clique em [Create]. 
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2.    Confirme que [Empty Program] está selecionado. 
  

 

  
3.    Insira [Program Name] (Nome do programa) e [Description] (Descrição) e então 

clique no botão <OK>. 
Como exemplo, foi inserido o seguinte. 
Nome do programa: PointToPallet 
Descrição: Transporte de um ponto para o palete 
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4.    Clique no programa criado para selecionar. 
O programa selecionado tem um fundo azul. 
  

 

  
5.    Clique em [Edit]. 

  

 

  

 

Quando outro programa é carregado, execute as operações seguintes: 
1. Clique no programa ponto para o palete. 

2. Clique em  (Load) para carregar o programa. 
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6.    Quando a tela de edição aparecer, clique em para abrir a tela Pallets. 
  

 

  
7.    Clique no botão <Create>. 
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8.    Defina o número de células usando o botão <+> e <->, então clique no botão <Next>. 
Como exemplo, crie um palete de 3×4. 

  

 

  
9.    Ligue o motor para ensinar a posição do palete. 
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10.    Com uma peça de trabalho colocada no palete, mova o robô para a posição do ponto A. 
Movimento manual 

  

 

  
11.    Clique no botão <Teach>. 

  

 

  

 

Você pode editar cada valor de coordenada (X, Y, U, Z) diretamente. 
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12.    Repita os procedimentos 11 e 12 para ensinar todos os 4 pontos e clique no botão 
<Next>. 
  

 

  
13.    Selecione o ponto [Begin] da paletização e [Direction] do ponto. 

Agora, você criou um palete. 
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14.    Siga as instruções abaixo para adicionar os comandos "Motor ON" e "Loop". 
 Crie um programa para apanhar e colocar (entre 2 pontos). 

(1)        Retorne para a tela do programa. 
(2)        Adicione os comandos "Motor ON" e "Loop". 
(3)        Selecione "Infinite" nas propriedades do comando "Loop". 

  

 

  
15.    Siga as instruções abaixo para adicionar o comando "Pick from" acima do comando 

"Wait". 
(1)  Clique no comando "Pick from" para adicionar. 
(2)   Selecione "Fixed point" em [Destination]. 
(3)  Nomeie o destino como "Ponto de apanhamento". 
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16.    Clique no botão <Jog & Teach> para mover o robô para o ponto de apanhamento. 
Movimento manual 

  

 

  
17.    Clique no botão <Teach>. 
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18.    Siga as instruções abaixo para adicionar e configurar o comando "Place at". 
(1)        Clique no comando "Place at" para adicionar. 
(2)        Selecione "Pallet" em [Destination]. 
(3)      Selecione o palete criado no procedimento 14. 

  

 

  
19.    Siga as instruções abaixo para adicionar e configurar o comando "Move forward". 
(1)        Clique no comando "Move forward" para adicionar. 
(2)      Selecione o palete criado no procedimento 14 em [Select a pallet.] 
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20.    Clique em [Start] para executar o programa. 
Quando no modo Virtual, abra a visualização em 3D e clique em [Start]. 
Executar um programa para verificar problemas 

  

 

  
Agora, você criou o programa de paletização para transportar de um ponto para o palete. 
Os modelos contêm uma série de comandos para criar um programa. Usar o modelo torna 
a criação de um programa mais fácil. 
Criação por um modelo 
  

 
Seleção de produtos não defeituosos/defeituosos 

Este tutorial descreve o procedimento para se conectar a dispositivo externo usando a 
função entrada/saída do robô para criar um programa mais complexo. 
Crie um programa para selecionar produtos não defeituosos/defeituosos baseado no 
programa criado em [Pick and Place (entre 3 pontos)]. 
Apanhar e colocar simples (entre 3 pontos) 
  
Para usar uma máquina de inspeção, é necessário conectar ao controlador. Como exemplo, 
as especificações de conexão da máquina de inspeção são as seguintes. 
  

Bit Alocação 
Bit de entrada 8 
  

Feito 

Bit de entrada 9 
  

Resultados 

Bit de saída 10 Início/Parada 
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Procedimento de operação 
  

1.    Clique em  - [Duplicate] no programa para apanhar e colocar (entre 3 pontos). 
Duplicar um programa base. 
  

 

  
2.    Mude o nome e a descrição do programa e clique no botão <OK>. 

  

 

  
3.    Clique em [Edit]. 

 

  
Quando outro programa é carregado, execute as operações seguintes: 
1. Clique no programa apanhar e colocar (entre 2 pontos). 

2. Clique em  (Load) para carregar o programa. 
  

4.    Clique em [I/O]. 
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Rotule os números de I/O conectados à máquina de inspeção. 
  

 

  
5.    Clique no botão <Edit labels>. 

  

 

  
6.    Insira o seguinte e clique no botão <OK>. 

  
Bit Alocação 
Bit de entrada 8 
  

Feito 

Bit de entrada 9 
  

Resultados 

Bit de saída 10 Início/Parada 
  

 

  
7.    Siga as instruções abaixo para adicionar e configurar o comando "Output". 

Programa de entrada/saída com máquina de inspeção. 
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(1)   Clique no comando "Output" para adicionar abaixo do comando "Move To". 
Após o robô ser movido para a posição de espera pela inspeção, inicie/pare a máquina de 
inspeção. 

(2)  Selecione "Output #10 Start/Stop" em [Output Target]. 
(3)  Selecione "ON" em [Signal]. 

(4)  Clique em , então insira "Iniciar inspeção" no campo de comentário. 
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8.    Siga as instruções abaixo para adicionar e configurar o segundo comando "Output". 
(1)   Clique no comando "Output" para adicionar abaixo do comando "Wait". 
(2)  Selecione "Output #10 Start/Stop" em [Output Target]. 
(3)  Selecione "OFF" em [Signal]. 
(4)  Insira "Parar inspeção" no campo de comentário. 

  

 

  
9.    Siga as instruções para mudar as configurações para esperar por uma entrada da 

máquina de inspeção. 
(1)  Clique no comando "Wait" no programa. 
(2)   Selecione "Condition" em [Wait Target]. 
(3)  Select "If Input #8 Done equals ON then" em [Condition]. 
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10.    Siga as instruções abaixo para configurar o desvio condicional para verificar os 
resultados da inspeção e então selecionar o ponto de colocação. 
Configure o programa para mudar a ação de acordo com os resultados da inspeção. 

(1)   Clique no comando "If" para adicionar abaixo do comando "Pick from". 
(2)  Em [Condition], clique no botão <Add Condition> para selecionar "If Input #9 Results equals 

ON then". 
(3)  Insira "Verificação do resultado da inspeção e seleção" no campo de comentário. 

  

 

  
11.    Siga as instruções abaixo para configurar o programa para selecionar produtos não 

defeituosos/defeituosos. 
(1)  Mova o comando "Place at" (ponto de colocação) no comando "Then". 
(2)  Nomeie o destino como "Ponto de colocação (Produtos não defeituosos)". 
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12.    Siga as instruções abaixo para configurar o comando "Then". 
(1)   Clique no comando "Event Log" para adicionar abaixo do comando "Place at” (ponto de 

colocação (Produtos não defeituosos)). 
No registro de eventos, os registros da classificação de produtos não 
defeituosos/defeituosos são registrados. 

(2)  Insira "OK" em [Content]. 
  

 

  
13.    Siga as instruções abaixo para configurar o comando "Else". 

(1)  Copie o comando "Place at" criado no procedimento 11 e cole-o no comando "Else". 
(2)  Nomeie o destino como "Ponto de colocação (Produtos defeituosos)". 
(3) Clique no botão < Jog & Teach>. Após mover o robô para o ponto de colocação (Produtos 

defeituosos), clique no botão <Teach>. 
Movimento manual 
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14.    Siga as instruções abaixo para adicionar e configurar o comando "Event Log". 
(1)   Clique no comando "Event Log" para adicionar abaixo do comando "Place at” (ponto de 

colocação (Produtos defeituosos)). 
(2)  Insira "NG" em [Content]. 

  

 

  
15.    Clique em [Start] para verificar se não há problemas no movimento do robô. 

Quando no modo Virtual, abra a visualização em 3D e clique em [Start]. 
Executar um programa para verificar problemas 

  

 

  
Agora, você criou um programa para classificar produtos não defeituosos/defeituosos. 
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Palete 
 

Configurações do palete 
Configuração do palete 

Na aba pallets, você pode criar (máx. de 16 paletes), editar e eliminar paletes. 
Os paletes criados nesta aba, são possíveis de selecionar na aba program ao usar o 
comando pallet. 
Para exibir a aba pallet, clique em Home – [Edit] e vá para a aba program e clique em 

 na esquerda da tela. 
 

 

 
  



Manual do EPSON RC＋Express Rev.3 101 

Criação de um novo palete 
Descreve como criar um novo palete. 
 
Procedimento de operação 
  

1.    Clique no botão <Create>. 
  

 

  
2.    Insira "Name". 
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3.    Defina o número de linhas e colunas com o botão +/-, então clique no botão <Next>. 
  

 

  
4.    Ligue o motor. 

Motor 
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5.    Mova o robô para o ponto A. 
Você também pode inserir os pontos X, Y, Z e U manualmente. 
Operação do robô 
  

 

 
6.    Clique no botão <Teach>. 
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7.    Repita as etapas 6, 7 e ensine os outros pontos (B, C, D) e clique no botão <Next>. 
  

 

  
8.    Selecione o ponto inicial e a direção do palete. 
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9.    Clique no botão <Finish>. 
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Controle remoto 
 

I/O remoto neste software 
O controle remoto é uma função que usa entradas/saídas de I/O ou Ethernet (TCP/IP) para 
controlar o início/parada de um programa através de um dispositivo externo tal como um 
PLC. 
A seguir estão os dispositivos de controle suportados deste software. 
  
- Computador pessoal 
- Remote I/O 
- Remote Ethernet 
  
Para configuração dos dispositivos de controle, consulte o seguinte: 
Configuração do controlador 
 

Usando a Remote I/O 
Procedimento de operação 
  

1.    Clique em Home - [Settings] para exibir a configuração. 
Início da configuração para a Remote I/O. 
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2.    Selecione “Remote I/O” em [System Settings] - [Controller Configuration] - 
[Controller device change]. 
Configuração do controlador 
  

 

  
3.    Selecione o bit de entrada de “Start” e “SelProg1” na aba [Remote Control] - 

[Remote Input/Output] e clique no botão <Apply and Restart>. 
Para detalhes sobre Entrada/Saída remota, consulte o seguinte. 

Guia do usuário do EPSON RC＋ - 12.1 I/O Remoto 
 

 

  
4.    Siga o procedimento abaixo. 

Inicie a operar o programa com a Remote I/O  
Ao conectar ao equipamento externo como um PLC: Após configurar o bit de entrada de 
“SelProg1” para “ON” do equipamento externo, e então configurar o bit de entrada de 
“Start” para “ON” para executar o programa. 
Ao usar o modo virtual: Siga as etapas 5 a 6. 
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5.    Vá para a tela de edição do programa, e clique em [Remote I/O]. 
  

 

  
6.    Quando aparecer o seguinte, ajuste a limitação de velocidade e clique no botão 

<Run>. 
O programa espera pela execução uma vez. 
Quando você marcar Force Low Power Mode, o motor estará em potência baixa e a 
velocidade será lenta independentemente do valor de limitação da velocidade. 
  

 

  
  



Manual do EPSON RC＋Express Rev.3 109 

7.    Clique em [I/O]. 
 

 

  
8.    Configure o bit de entrada de “selprog1” para “ON” e então configure o bit de 

entrada de “Start” para “ON”. 
O programa é executado. 
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Usando a Remote Ethernet 
A Remote Ethernet é para operar um programa usando o comando remoto de um 
dispositivo externo tal como um PLC conectado via Ethernet (TCP/IP). 
  
Procedimento de operação 
  

1.    Clique em Home - [Settings] para exibir a configuração. 
Início da configuração para a Remote Ethernet. 
  

 

  
2.    Selecione “Remote Ethernet” em [System Settings] - [Controller Configuration] - 

[Controller device change]. 
Configuração do controlador 
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3.    Preencha cada item na aba [Remote Control] - [Remote Ethernet] e clique em <Apply 
and Restart>. 
Para detalhes sobre Remote Ethernet, consulte o seguinte. 
Guia do usuário do EPSON RC＋ - 12.1 Remote I/O 

 

 

  
4.    Siga as etapas abaixo e opere o programa com a Remote Ethernet. 

Ao conectar ao equipamento externo como um PLC: Execute o programa para enviar 
sinais para o robô via Ethernet a partir de um dispositivo externo. 
Ao usar o modo virtual: Siga as etapas 5 a 6. 
  

5.    Vá para a tela de edição do programa e clique em [Ethernet]. 
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6. Quando aparecer o seguinte, ajuste a limitação de velocidade e clique no botão
<Run>.
O programa espera pela execução uma vez.
Quando você marcar Force Low Power Mode, o motor estará em potência baixa e a
velocidade será lenta independentemente do valor de limitação da velocidade. 

7. Especifique “1” para o parâmetro (número da função) pelo dispositivo externo tal
como o PLC e execute o comando “Start”.
O programa é executado.
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Configurações das funções de I/O 
Funções de I/O 

I/O é uma função que se comunica com dispositivos externos via terminais de 
Entrada/Saída instalados no controlador do robô. 
A seguir estão os dispositivos de I/O suportados. 
  
Item Explicação 

I/O padrão I/O digital padrão do controlador. 
I/O da mão 
(Somente a série 
T) 

Uma I/O digital padrão somente para a série T. Isto é exibido 
somente quando o I/O da mão é definido no controlador do robô. 

I/O estendido Uma placa de I/O adicionada ao controlador para I/O padrão 
estendida. É possível adicionar a placa que tenha 24 entradas e 16 
saídas. Não é possível adicionar placas aos manipuladores da série T. 

I/O Fieldbus 
escravo  

Uma opção para adicionar a função Fieldbus escravo ao controlador. 
Ao usar a série LS-B, é possível adicionar uma placa que suporte 
Fieldbus escravo. Ao usar a série T, é possível adicionar uma placa 
que suporte Fieldbus escravo. 
Para detalhes, veja abaixo.  
Controlador de robô Opção I/O Fieldbus 

  
A atribuição de número de I/O segue abaixo. 
  
- Série T 
  

I/O No do Bit de entrada No do Bit de saída  
I/O padrão 0 ~ 17 0 ~ 11 
I/O da mão 18 ~ 23 12 ~ 15 
I/O Fieldbus 512 ~ 2559 512 ~ 2559 

  
- Série LS-B 
  

I/O No do Bit de entrada No do Bit de saída 
I/O padrão 0 ~ 23 0 ~ 15 
I/O estendido  (1o) 64 ~ 87 64 ~ 79 
I/O estendido (2o) 96 ~ 119 96 ~ 111 
I/O Fieldbus 512 ~ 2559 512 ~ 2559 

  
Para a organização da fiação de I/O, consulte o seguinte: 
Manual do Manipulador 

  
Para configuração, adição e verificação do Fieldbus, consulte o seguinte: 
Controlador de robô Opção I/O Fieldbus 

  



 

114 Manual do EPSON RC＋Express Rev.3 

Verificação da configuração de I/O 
Em Entradas/Saídas, é possível verificar o status do I/O que está instalado no controlador. 
Ao conectar ao Robô virtual, é possível mudar todos os status do bit de Entrada e do bit de 
saída no monitor de I/O. 
  
Para exibir a tela de Entradas/Saídas, clique em Home - [Settings] para aparecer a tela de 
configuração do robô, e então clique em [System Settings] - [Inputs/Outputs]. 
  

 

  
Configuração para o I/O 

É possível verificar o status da I/O ou mudar configurações no monitor de I/O. 
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Para exibir o monitor de I/O, clique na tela de edição do programa ou no painel de 

deslocamento -  . 
  

 

  
Os estados das I/O são mostrados como abaixo. 
  

Item Descrição 
ON, não pode ser mudado 

 

Você não pode mudar o status no monitor da I/O. 

OFF, não pode ser mudado 

 

Você não pode mudar o status no monitor da I/O. 

ON, pode ser mudado 

 

Você pode mudar o status no monitor da I/O. 

OFF, pode ser mudado 

 

Você pode mudar o status no monitor da I/O. 

  

 

Você não pode mudar o status da I/O sob as seguintes condições:  
- Em parada de emergência 
- Bits de saída usados na Remote I/O. 
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Clique no botão <Edit labels> para mudar o rótulo. 
  

 

  

 

- É possível dar o nome que você desejar aos rótulos. No entanto, a informação do status do 
rótulo não é transferida quando o programa é exportado para o RC+. 
- Você não pode editar bits usados na Remote I/O ou na I/O da mão. 
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Mais funções 
 

Registrar o modelo personalizado 
Modelo personalizado é o programa que foi criado pelo usuário como um modelo. 
É possível registrar um programa exportado como um modelo personalizado. 
  
Etapas 
  

1.    Exporte o programa que você deseja registrar como um modelo personalizado. 
Exporte 
  

2.    Clique em Home - [Create]. 
  

 

  
3.    Selecione [Import], clique no botão <Browse> e especifique o destino de salvamento 

do dado exportado. 
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4.    Insira o nome do programa e a descrição e então clique no botão <OK>. 
Quando o nome do programa não é inserido, ele é registrado como “Custom” ou 
“Custom_* (número)”. 
  

 

  

 

Até 12 modelos podem ser registrados. 

  
Editar modelos personalizados 

Selecione o modelo personalizado e clique em  para mudar o nome e editar. 
  

 

Ele pode ter até 24 caracteres. 

  
Eliminar modelos personalizados 

Selecione o modelo personalizado e clique em  para eliminá-lo. 
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Exportar/Importar programa 
Exportar 

Exportar é extrair dados do programa do robô e salvá-los no computador. 
Os dados salvos podem ser importados para o robô quando você precisar. 
  
Etapas 
  

1.    Selecione o programa a exportar e clique em , - [Export] . 
  

 

  
2.    Clique no botão <Reference> e especifique o destino do salvamento do programa que 

você deseja exportar e clique no botão <OK>. 
  

 

  

 

Marque a caixa de seleção “Export as an RC＋ project” ao usar o programa no RC+. 
Exportar o programa para o RC+ 
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Importar 
É para importar o programa exportado para o robô. 
  

 

Se o robô quando o programa foi criado é diferente do robô conectado, um aviso será 

fornecido. Verifique o robô para o qual o programa foi criado, clique em  - [Detailed 
Info]. 
Se você editar o programa e então salvá-lo, o aviso desaparece porque ele muda para o robô 
ao qual ele está atualmente conectado. 

  
Etapas 
  

1.    Clique no botão < Import>. 
  

 

  
2.    Clique no botão <Browse> e especifique o destino do salvamento do programa que 

você deseja importar e clique no botão <OK>. 
  

 

  

 

Se um programa com o mesmo nome já existir, você pode sobrescrevê-lo e importá-
lo. No caso de você Detalhe precisar manter o programa existente, mude o nome do 
programa e então importe-o. 
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Comunicação com o RC＋ 

Exportar o programa para o RC+ 
 
É possível exportar um programa criado neste software para o RC+ e editá-lo. 
Marque a caixa de seleção “Export as an RC+ project” ao exportar o programa. 
É possível exportar um programa em um formato que possa ser usado com o RC +. 
Exportar 
 

 

  

 

Você não pode exportar quando houver itens não configurados no programa e ele não pode 
ser convertido para um programa do SPEL. 
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Solução de problemas 
  

Quando o ícone na parte superior da tela acende 
Os ícones de status na parte superior da tela 

acendem quando um erro 
ocorreu ou informando sobre uma mensagem. 
  
Como restaurar: 
Clique no ícone para verificar a mensagem e como restaurá-lo. 
Para o significado de cada ícone, consulte o seguinte. 
Status 
 

Desligado acidentalmente enquanto editando um programa 
Quando é desligado acidentalmente durante a edição de um programa, [Program recovery] 
é exibido na tela inicial. 
  
Solução: 
Se você deseja recuperar o programa, clique em “Recover”, e se você não precisa do 
programa, clique em “Delete”. 
Se você desejar salvar os dados, clique em “Save to local”. 
  

 

  
Falha em conectar ao robô 

Falha em conectar o robô por qualquer das seguintes razões:  
  

- Nenhum robô foi adicionado ao controlador. 
  
Solução: 
Registre um robô no RC+. Você não pode registrar um robô por este software. 
 Guia do usuário do RC＋ 10.1.1 Adicionar um robô padrão 
  

- O controlador está executando tarefas. 
  
Solução: 
Se você está usando a Remote I/O ou Remote Ethernet, pare a execução da tarefa. 
  

- A versão do firmware do controlador não corresponde a este software. 
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Solução: 
Atualize a sua versão do firmware do controlador. 
  

- A configuração do endereço IP da rede está errada. 
 

Solução: 
Verifique a configuração do endereço IP da rede e configure-o novamente. 
  Configuração do controlador 
Verifique a configuração do endereço IP do controlador e configure-o novamente. 
Guia do usuário do EPSON RC+ 14.1. 2 Endereço IP 
 

- Sua preferência do controlador é válida em "not to connect to EPSON RC+ Express 
Edition". 
  
Solução: 
Mude para inválido no RC＋. 
 Guia do usuário do EPSON RC+ - 5.12.2 Comando [System Configuration] (Menu de 
configuração) 
 
 

Eu desejo que a velocidade de operação do robô seja mais rápida 
O robô se move mais lentamente por qualquer das seguintes razões:  
  
Solução: 
Se você deseja o operar o robô mais rápido, mude a velocidade de cada tipo de percurso 
em [Settings]. 
Se ele ainda não está mais rápido, o comando do modo de potência de “Motor on” pode 
estar “Low”. 
Mude para “High” para aumentar a velocidade. 
 

Mensagem mostrada [Arm reached the limit of motion range.]  
A mensagem será mostrada quando você está movendo o robô fora do limite da faixa de 
movimento. 
  
Solução: 
Quando você recebe esta mensagem enquanto está operando Jog & Teach ou após ter 
clicado em <Go here>, as configurações da posição do destino, a posição atual ou a 
configuração da faixa podem estar erradas. Verifique suas configurações. 
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Configurações 
 

Configurações do robô 
Na aba de configurações, você pode fazer a configuração do sistema, da mão e da 
manutenção. 
 

Configurações da mão 
Disponível para mudar as configurações 
da mão instalada no robô. 

Informações de configuração do robô 
Mostra informações do número de série, 
endereço MAC e do firmware. 

 

 

 
 
 
Reinicialização do controlador 
Clique para reinicializar o controlador. 
 
Configurações do sistema 
Disponível para mudar as configurações 
do sistema básicas do controlador, I/O e 
remoto. 
 
Manutenção 
Disponível para verificar cópia de 
segurança e restauração dos dados e 
informações de manutenção de peças.  
 

  
  

 

- Um aviso é fornecido se a configuração for diferente do valor recomendado nas 
configurações do sistema. É possível mudar a configuração clicando no aviso. 
- Um aviso é fornecido quando o período de substituição recomendado para os consumíveis 
do controlador foi ultrapassado. Você pode mudar a configuração clicando no aviso. 
Sobre as informações de consumo de peças 

  
Para exibir a aba de configurações, clique em Home - [Settings]. 
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Configurações do sistema 
Configuração do controlador 

É possível configurar o seguinte para o controlador. 
Para exibir a aba de configuração do controlador, clique em Settings - [System Settings] - 
[Controller Configuration]. 
  

 

  
Controller device change 
Configure o dispositivo que controla o programa para iniciar e parar com o modo Auto. 
Após mudar o dispositivo, clique no botão <Apply> para refletir a mudança 
Em seguida estão os dispositivos que você pode selecionar. 
  

Item Descrição 
PC  Iniciar/Finalizar o programa pela USB ou computador com conexão Ethernet. 
Remote I/O  Iniciar/Finalizar o programa pela entrada da I/O de equipamento externo. 
Remote 
Ethernet 

 Iniciar/Finalizar o programa por comando remoto do equipamento externo com a conexão 
Ethernet (TCP/IP). 
  
Network address change 
Configuração para a rede do controlador. 
Após mudar o dispositivo, clique no botão <Apply> para refletir a mudança 
A seguir estão os dispositivos suportados por este software. 
  

Item Descrição 
IP Adress Configuração do endereço IP da porta LAN (conexão Ethernet). 

Configure o endereço IP na mesma subrede do terminal de operação. 
Subnet mask Configuração da máscara de subrede da porta LAN (conexão Ethernet). 

Compatibilize a máscara de subrede com a máscara de subrede usada na rede. 
Default gateway: Configuração do gateway padrão da porta LAN (conexão Ethernet). 

Isto é necessário ao acessar o controlador de fora da rede local. 
Connection 
Password 

Ao usar o endereço IP global no controlador, é necessária a configuração de uma senha 
de conexão (mais de 8 caracteres). 
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Configurações de ambiente 
Você pode marcar as configurações de ambiente do controlador. Na configuração padrão, 
o seguinte já está marcado: 
Para restaurar para o valor padrão, clique no botão < Default>. 
  
- Outputs off during emergency stop 
- Walk stops for output commands 
- Include project files when status exported 
- Auto safeguard position recovery 
- Independent mode 
- Clear globals when MainXX function started 
  
Para detalhes de cada item de comando, consulte o seguinte: 
Guia do Usuário do EPSON RC+ 
 

Entradas/Saídas 
É possível verificar as atribuições de números de I/O que estão conectadas ao controlador 
e mudar as configurações de Fieldbus escravo. 
Para exibir a aba Inputs/Outputs, clique em Settings - [System Settings] - [Inputs/Outputs]. 
  

 

  
Inputs/Outputs 
Você pode verificar o status atual e os bits atribuídos às Entradas/Saídas. Se você desejar 
usar a I/O padrão, I/O da mão ou I/O estendida, consulte o seguinte: 
Manual do Manipulador 
  

 

Quando conectado ao robô virtual, [Installed] é indicado como “Virtual”. 

  
Fieldbus Slave 

Indica informação do Fieldbus que está instalado no controlador e é possível mudar o 
valor. 
Para detalhes do Fieldbus, consulte o seguinte: 
Manual de I/O do Fieldbus da opção do controlador do robô 

  

 

Os itens exibidos diferem dependendo do tipo de fieldbus. 
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Controle remoto 
É possível fazer as configurações necessárias ao usar a I/O remota ou Remote Ethernet 
como um dispositivo de controle. 
Para exibir a aba Remote Control, clique em Settings - [System Settings] - [Remote 
Control]. 
  

 

 
Remote Input/Output 
Indica bits atribuídos a cada sinal quando a Entrada/Saída é remota. 
Em seguida são mostradas as funções de cada botão:  
  

Item Descrição 
Default Reflete o valor padrão em todos os bits de Entrada/Saída. 

A seguir as opções são mostradas:  
- Clear All 
Aplica “Not used” a todos os itens. Neste caso, todos os bits de I/O podem ser usados como 
Entradas/Saídas normais. 
- Standard I/O 
- Extended I/O 
- Fieldbus Slave I/O 

Export 
settings 

É possível salvar atribuições de bits da Entrada/Saída remota no computador. Especifique o 
local do salvamento e clique no botão <Export>. 
O nome do arquivo padrão é “Remotes_(Data).dat”. 

Import 
settings 

Você pode carregar um arquivo que salva as atribuições de bits para a Entrada/Saída remota e 
refleti-las nas configurações atuais. 
Especifique a pasta onde os dados que você deseja importar estão salvos e clique no botão 
<Import>. 
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Remote Ethernet 
Configura a Remote Ethernet. Se você desejar restaurar o valor padrão, clique no botão < 
Default>. 
Os itens seguintes são itens de configuração: 
  

 Item  Descrição 
TCP/IP Port Configurações de porta da comunicação TCP/IP. Você pode usar números de 0 a 

65535. 
Terminator Configurações do terminador. Você pode escolher entre CRLF, CR e LF. 
Timeout Configuração do tempo limite. Você pode inserir um número real de até 4 dígitos. 
Password É possível mudar a senha. Clique no botão <Change> e insira caracteres de meia 

largura. 
Você pode inserir até 16 caracteres. 

Use Only for 
monitoring 

Se estiver marcado, pode ser usado como um monitor. 

  
Faixa de movimento 

É possível definir a configuração XYZLimits e a configuração de faixa. 
Para exibir a aba Motion Range, clique em Settings - [System Settings] - [Motion Range]. 
  

 

  
XYZLimits Setting 
No sistema de coordenadas mundial, você pode configurar os limites em que o robô pode 
operar em cada sistema de coordenada. 
Insira a posição do limite superior e do limite inferior dos eixos X, Y e Z, e configure 
XYZLimits. 
Para os detalhes de XYZLimits, consulte o seguinte:  
Referência da Linguagem SPEL+ 

  

 

Clique no botão <Default> para inserir o valor padrão (0, 0, 0, 0) e não há limites em 
XYZLimits. 

  
Range Setting 

Insira o limite inferior de cada eixo de articulação e o valor do pulso do codificador do 
limite superior e então configure XYZLimits de cada articulação. 
Para os detalhes da configuração da faixa, consulte o seguinte: 
Referência da Linguagem SPEL+ 

  

 

Clique no botão <Default> para inserir o valor padrão. O valor padrão depende do modelo. 
Consulte o seguinte: 

Folha de especificação do manual do manipulador, Faixa de pulso máxima. 
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Configurações da mão 
Geral 

É possível configurar a I/O da mão e os parâmetros de operação. 
Para exibir a aba General, clique em Settings - [Hand Settings] - [General]. 

Etapas 

1. Selecione uma mão pela lista suspensa [Hand Type :].
Mostra os tipos de mãos suportadas no controlador.

2. Configure o I/O ao agarrar/liberar uma peça de trabalho e clique no botão <Apply>.
Os itens exibidos diferem dependendo do tipo de mão selecionado.

- Após mudar o tipo de mão, as configurações de I/O à direita serão apagadas.
- Após mudar a mão, [Test] não pode ser usado até clicar no botão <Apply>.
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3.    Clique em Grip/Release e teste a operação. 
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Compensação da ferramenta 
A posição da ferramenta é a distância da ponta do braço do robô até segurar a peça de 
trabalho. 
Configurar a posição da ferramenta de antemão é conveniente porque mesmo se você 
mudar as mãos, você pode usar o mesmo programa simplesmente mudando a posição da 
ferramenta. 
  
É possível mudar o indicador da coordenada atual do robô e mudar a base da definição do 
ponto. Para operar a mão corretamente, insira manualmente os valores de X, Y, Z. U ou 
insira o valor usando o assistente. 
O assistente somente pode inserir valores de X, Y. Os valores de Z e U precisam ser 
inseridos manualmente. 
  
Exemplo:  
Ao configurar a superfície da almofada de sucção da mão de sucção no sistema de 
coordenada da ferramenta com um robô SCARA:  
Se o centro da superfície da almofada de sucção da mão acoplada é 20 mm na direção do 
eixo X e -100 na direção do eixo Z do centro do eixo na extremidade inferior do eixo, 
configure como segue. 
X: 20 mm, Y: 0, Z: - 100 mm, U: 0 
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Para exibir a aba Tool Offset, clique em Settings - [Hand Settings] - [Tool Offset]. 
  

 

Para inserir a posição da ferramenta, siga o caminho para inserir o valor manualmente ou 
insira o valor usando o assistente. 
Ao inserir o valor manualmente, insira-o e clique no botão <Apply>. 
Ao usar o assistente, clique em <Tool Offset Wizard>. A seguir são mostradas as etapas:  
  
Etapas 
  

1.    Clique em [Tool Offset Wizard]. 
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2.    Desloque e ensine a posição do primeiro ponto base e clique no botão <Teach>. 
     Você pode verificar o movimento do robô quando conectado ao robô virtual. 

Operação do robô 
  

 

Os valores de Z e U precisam ser inseridos manualmente. Vá para a etapa 1 e insira o 
valor. 

  

 

  
3.    Desloque e ensine a posição do segundo ponto base e clique no botão <Teach>. 

Ensine a mesma posição do primeiro ponto base (ponto vermelho) com postura diferente o 
robô. 
  

 

Para encontrar o segundo ponto precisamente, ensine com as posições X e Y na ponta 
da mão como para o primeiro e o U girado em torno de 90 graus. 
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4.    Clique no botão <Apply> e aplique o dado calculado. 
  Após aplicado o dado calculado da compensação da ferramenta para as coordenadas X e Y 

da posição da ferramenta, a seta que indica a posição da ferramenta mudará na 
visualização em 3D. 
  

 

  
Peso 

É possível configurar o peso da mão e os seus detalhes. 
Para exibir a aba de configurações, clique em Settings - [Hand Settings] - [General]. 
Para detalhes, veja abaixo.  
 Manual do Manipulador 
  

 

  
Peso 
Exibe o peso da mão configurado no controlador. 
  
Distância, momento de inércia e excentricidade 

Clique em para exibir o peso configurado no controlador. Ao mudar cada item, insira o 
valor e clique no botão <Apply>. As configurações são aplicadas ao controlador. 
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Configurações de idioma 
É possível mudar o idioma neste software. 
Para mudar, selecione conectar o monitor ou Home - [Language]. 
Quando o diálogo aparece, siga as etapas para mudar o idioma. 

  

 

  
Este software suporta os seguintes idiomas, no entanto, os idiomas disponíveis dependem 
do sistema operacional do seu computador. 

  
- Japonês 
- Inglês 
- Francês 
- Alemão 
- Chinês simplificado 
- Chinês tradicional 
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Manutenção 
Cópia de segurança 

É possível fazer cópia de segurança dos dados do controlador. 
Os dados em cópia de segurança podem ser restaurados para o robô em caso de 
necessidade. Útil ao copiar as configurações do robô atualmente conectado para outro 
robô. 
Clique na aba Backup, clique em Settings - [Maintenance] - [Backup]. 
  

 

  
Etapas 
  

1.    Clique em <Backup controller data>. 
  

 

  
2.    Quando o seguinte aparecer, clique no botão <Browse>. 
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3.    Selecione a pasta onde os dados da cópia de segurança serão salvos e clique no botão 
<OK>. 

  
4.    Verifique os conteúdos indicados e clique no botão <OK>. 

  

 

  
5.    Quando o seguinte aparecer, clique no botão < OK>. 
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Restauração 
Restaura os dados do controlador da cópia de segurança salvos no seu computador. 
Clique em Setting - [Maintenance] - [Restore]. 

Etapas 

1. Clique em < Restore controller data>.

2. Quando o seguinte aparecer, clique no botão <Browse>.
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3.     Selecione a pasta onde os dados da cópia de segurança serão salvos e clique no botão 
<OK>. 
  

4.    Verifique os conteúdos indicados e clique no botão <OK>. 
O controlador inicia a reinicialização. O software é desconectado e automaticamente 
reconectado após reinicializar. 
  

 

5.    Quando o seguinte aparecer após reinicializar, clique no botão < OK>. 
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Manutenção de peças 
Sobre as informações de consumo de peças 
Verifique a aba Parts Maintenance se você desejar saber sobre o tempo de substituição das 
peças de consumo ou a taxa de consumo. 
Indica as informações de consumo de peças do controlador na aba Parts Maintenance. A 
seguir são mostradas as peças que precisam ser substituídas: 

  
- Bateria do controlador 
- Bateria do robô 
- Engraxamento 
- Correia dentada 
- Motor 
- Unidade de engrenagens de redução 
- Unidade da chaveta do fuso de esferas 
  

Para exibir a aba Parts Maintenance, clique em Setting - [Maintenance] - [Parts 
Maintenance]. 

  

 

  

 

- As informações de consumo de peças não podem ser mudadas ou verificadas ao conectar 
com o controlador virtual ou se [Enable robot maintenance data] estiver “OFF” na 
configuração de ambiente. 
- Você não pode verificar informações quando as informações sobre consumo de peças estão 
desabilitadas, mesmo se estiver conectado ao controlador atual. 
- Um aviso aparece na aba Parts Maintenance quando qualquer peça tem uma taxa de 
consumo acima do limite (100%). 
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Parts consumption information 
O seguinte mostra informações indicadas nas informações de consumo de peças. 

  
Item  Conteúdo 

Component Controlador/Robô 
Axis number Número de eixos do robô 
Part type Bateria/Correia/Graxa/Motor/Engrenagem/fuso de esferas  
Date of 
purchase/replacement 

Data da aquisição/substituição 
Bateria/Engraxamento/Correia dentada/Motor/Unidade de engrenagens de 
redução/Unidade da chaveta do fuso de esferas 

Remaining month Meses restantes calculado pelo status de operação passado 
Consumption rate O tempo recomendado para substituição das peças de manutenção é L10 

Indica L10 como 100% até o período de 10% de probabilidade de quebra. 
Status Em branco (quando não configurado)/OK/Aviso 

  
Consumption rate 

As informações sobre consumo de peças aparecem na lista, uma cor indicando a taxa de 
consumo e uma faixa é exibida no segundo plano. 

 
- Controlador 
  

Taxa de consumo Cor 
0% ~ 99% Verde 
100% Azul 

  
- Robô 
  

Taxa de consumo Cor 
0% ~ 99% Verde 
100% ~ 499% Amarelo 
500% ~ 999% Azul 
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Fazendo alterações nas informações de consumo de peças 
Quando o momento da substituição está se aproximando, substitua a peça de consumo e 
altere as informações do consumo de peças. 
A substituição de peças de consumo deverá ser executada por pessoal qualificado. 
  

Para exibir a aba Parts Maintenance, clique em Setting - [Maintenance] - [Parts 
Maintenance]. 

  

 

  
Procedimento de operação 
  

1.    Substitua a peça. 
Para informações de como substituir a peça, consulte o seguinte: 
Manual de manutenção do manipulador 
  

2.    Selecione a linha das peças de substituição. 
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3.    Mude a data em [purchase/replacement]. 
  

 

  

 

Após trocada [purchase/replacement], o indicativo de configuração alterada (*) 
aparece na aba [Parts Maintenance] no lado esquerdo da tela. 

  
4.    Após o seguinte ser exibido, clique no botão < OK>. 
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Aviso e como restaurar 
As peças gerenciadas em Parts Maintenance, quando [Consumption rate] é “100%”, um 
aviso é exibido no status do controlador. 
Quando o aviso é exibido, restaure-o imediatamente. 
  

Para exibir a aba Parts Maintenance, clique em Setting - [Maintenance] - [Parts 
Maintenance]. 

  

 

  
Procedimento de operação 
  

1.    Selecione o aviso do estado da peça na aba [Parts Maintenance] – Parts Maintenance. 
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2.   Quando o seguinte aparecer, clique no botão < OK>. 
  

 

  
Neste ponto, [Status], [Consumption rate] e [Remaining month] não serão restaurados. 
Mude as configurações das informações de consumo de peças. 
Fazer alterações nas informações de consumo de peças 
 

Reinicializar o controlador 
Reinicialize o controlador. É possível mudar as configurações para o modo Dryrun ou 
Virtual I/O para reinicializar o controlador. 

Para exibir a aba de reinicialização, clique em [Settings]. 
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Etapas 
  

1.    Clique em [Reboot Controller]. 
  

 

  
2.   Após o seguinte aparecer, configure os detalhes caso você necessite. 

Você pode clicar em [Details] para selecionar o status do controlador quando ele é 
reinicializado. 
  

 

  
O seguinte mostra o status do controlador:  
  

Item Conteúdo 
Dryrun 
(Executado sem conectar 
ao robô) 

Sem conectar o controlador ao robô, todos os programas podem ser 
executados. 
Executa operação dos comandos praticamente ao mesmo tempo que quando 
está conectado a um robô. 

Modo Virtual I/O Executa o programa com Virtual I/O. Não há efeito no hardware da I/O. 
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3.    Clique no botão <OK>. 
  

 

  
4.    Após o seguinte ser exibido, clique no botão < OK>. 

Este software não pode ser usado durante a reinicialização porque a conexão será perdida. 
Após a reinicialização ser concluída ele será reconectado automaticamente a este software 
e então você poderá usá-lo. 
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Apêndice 
 

About 
Descreve como verificar qual é a versão do software. 
  
Etapas 
  

1.    Clique no botão <?> - [About]. 
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2.    Verifique a versão do seu software. 
Version: A versão do software. 
Command set: A versão dos comandos que são usados na programação. 
Robot Package: A versão do programa adicional do modelo do robô. 

 

  
Licenças 

CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE 
   
IMPORTANTE!  LEIA ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE 
CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR OU USAR ESTE SOFTWARE.   
Estes produtos de software e/ou quaisquer materiais explicativos por escrito que os 
acompanham (o “Software”) somente deverão ser instalados ou usados pelo licenciado 
(“você”) na condição de você concordar com os termos e condições da SEIKO EPSON 
CORPORATION (incluindo suas afiliadas e licenciadores, “EPSON”) deste Contrato. 
Instalando e usando o Software, você indica que concorda com todos os termos e 
condições deste Contrato. Se você não concordar com os termos e condições deste 
Contrato, não é permitido instalar e usar o Software. Neste Contrato, afiliadas significa 
qualquer corporação ou entidade pertencente à EPSON, direta ou indiretamente, a maioria 
dos seus ativos ou ações com direito a voto.  
   
1.      Licença.  
A EPSON concede a você uma licença pessoal, não exclusiva e limitada para 
(i) instalar e usar o Software em qualquer computador único ou produtos do controlador de 
robô da EPSON, seguindo as instruções, termos e condições contidas no “Manual do 
Epson RC+ Express” e esta “configuração”;  
(ii) fazer uma cópia do Software para fins de cópia de segurança e arquivamento. Para 
clareza, tal cópia de segurança ou arquivamento feita será tratada neste documento como 
Software;  
2.      Limitações.  
Você deverá usar o Software de uma maneira permitida neste documento. Você concorda 
em não (i) modificar, adaptar, converter ou fazer quaisquer trabalhos derivados do 
Software e (ii) não tentar reverter a engenharia, descompilar, desmontar ou de outro modo 
tentar descobrir o código-fonte do Software. Salvo se determinado de outra forma neste 
documento, você não deverá compartilhar, alugar, arrendar, onerar, sublicenciar, 
emprestar ou distribuir o Software.  
3.      Software de terceiros  
O Software pode conter software de terceiros (“Third Party Software”, incluindo software 
de fonte aberta, tal como a Licença Pública Geral GNU e Licença Pública Geral Menor 
GNU/Licença Pública Geral de Biblioteca GPL).  Se o Software contém um Software de 
terceiros, você deverá rever e cumprir os termos e condições aplicáveis a tal Software de 
terceiros antes de usar o Software.  
4.      Propriedade.  
Excluindo o Software de terceiros, quaisquer direitos de titularidade, posse, propriedade 
intelectual e quaisquer outros direitos relacionados ao Software permanecerão com a 
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EPSON.  Não será concedido a você quaisquer direitos de titularidade, posse, propriedade 
intelectual ou quaisquer outros direitos relacionados ao Software permanecerão com a 
EPSON. O Software é protegido pela lei de direitos autorais japonesa e tratados de direito 
autoral internacionais, bem como por outras leis e tratados de propriedade intelectual. 
Você concorda em não remover ou alterar quaisquer avisos de direito autoral e outros 
avisos de propriedade em quaisquer cópias do Software.  
5.      Proteção e segurança.  
Você concorda em usar seus melhores esforços e tomar todas as medidas cabíveis para 
proteger o Software para assegurar que nenhuma pessoa não autorizada tenha acesso a ele 
e que nenhuma cópia, publicação, divulgação ou distribuição não autorizada do Software 
seja feita.  Você reconhece que o Software contém informações confidenciais valiosas e 
segredos comerciais e que o uso e cópia não autorizados são prejudiciais à EPSON. Você 
manterá em estrita confidencialidade o Software e quaisquer informações obtidas em 
conexão com o Software.  
6.      Nenhuma garantia.  
Você reconhece e concorda que o uso do Software é por seu próprio risco.  O 
SOFTWARE É FORNECIDO “NO ESTADO” E SEM NENHUMA GARANTIA DE 
QUALQUER TIPO.  A EPSON NÃO GARANTE NEM PODE GARANTIR O 
DESEMPENHO OU RESULTADOS QUE VOCÊ POSSA OBTER USANDO O 
SOFTWARE. A EPSON NÃO DÁ NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER TIPO, 
EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AS 
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO VIOLAÇÃO, COMERCIABILIDADE OU 
ADEQUAÇÃO PARA QUALQUER OBJETIVO PARTICULAR.  
7.      Limitação da responsabilidade.  
EM NENHUM EVENTO A EPSON SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE VOCÊ, SEJA 
DECORRENTE DE CONTRATO, ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), 
RESPONSABILIDADE ESTRITA, QUEBRA OU GARANTIA, DECLARAÇÕES 
FALSAS OU OUTRAS, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, 
CONSEQUENTES, INCIDENTAIS OU ESPECIAIS, INCLUINDO QUAISQUER 
LUCROS PERDIDOS OU ECONOMIAS PERDIDAS, MESMO SE A EPSON OU 
SEUS REPRESENTANTES TIVEREM SIDO AVISADOS DA POSSIBILIDADE DE 
TAIS DANOS, OU POR QUAISQUER REIVINDICAÇÕES POR QUAISQUER 
TERCEIROS. CASO A LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE ACORDO COM 
ESTE DOCUMENTO FOR CONSIDERADA INVÁLIDA OU NÃO APLICÁVEL 
PELA CORTE DA JURISDIÇÃO COMPETENTE, A RESPONSABILIDADE TOTAL 
DA EPSON POR QUAISQUER DANOS OU PERDAS NÃO EXCEDERÁ O VALOR 
TOTAL PAGO À EPSON PELO SOFTWARE.  
8.      Rescisão.  
Sem prejuízo de quaisquer outros direitos que a EPSON tenha, este Contrato será 
rescindido imediatamente sem qualquer aviso em caso de falha no cumprimento destes 
termos. Você poderá também rescindir este Contrato a qualquer momento desinstalando e 
destruindo o Software. Para clareza, você não será liberado de quaisquer obrigações 
impostas antes da rescisão deste Contrato.  
9.      Restrição de exportação.  
Você concorda em não transferir, exportar ou reexportar o Software e quaisquer dados ou 
informações que obteve através do Software ou em conexão com este Contrato sem uma 
licença apropriada de acordo com a lei, restrições e regulamentos japoneses, ou com as leis 
da jurisdição na qual você obteve o Software.  
10.   Lei aplicável e separabilidade  
Este Contrato será regido e construído sob as leis do Japão sem levar em conta os 
princípios de conflitos das leis. Se qualquer cláusula aqui for considerada inválida ou não 
aplicável por uma corte de jurisdição competente, isso não afetará a validade do restante 
deste Contrato, que permanecerá válido e executável de acordo com estes termos.  
11.   Atualização da versão do Software.  
A Epson pode fornecer a você uma versão atualizada do Software para fins de 
aprimoramento e correção de erros. Tal atualização do Software será considerada como 
sendo o Software e será regida por este Contrato.  
12.   Acordo integral.  
Este Contrato é o acordo integral entre as partes com respeito ao Software e substitui 
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quaisquer comunicações, anúncios ou declarações com respeito ao Software.  Este 
contrato deverá ser vinculatório e reverterá em benefício das partes deste documento e 
seus respectivos sucessores, cessionários e representantes legais.  
13.   Disposições gerais.  
(1)  A EPSON poderá mudar, modificar ou alterar de outra forma este Contrato a 
seu exclusivo critério a qualquer momento com ou sem notificação a você. Você deve 
rever este Contrato regularmente para tomar conhecimento das alterações. Usando o 
Software após tais alterações terem sido feitas, considera-se que você concorda em 
cumprir e submeter-se ao Contrato modificado.  
(2)  Qualquer tradução deste Contrato é fornecida unicamente para sua conveniência 
e não tem a intensão de modificar os termos e condições deste Contrato. Na eventualidade 
de um conflito entre a versão japonesa e quaisquer versões deste Contrato em outros 
idiomas, a versão japonesa prevalecerá e regerá.  
14.   Usuários finais do Governo dos EUA.  
Se você está adquirindo o Software em nome de qualquer unidade ou agência do Governo 
dos Estados Unidos, as seguintes disposições são aplicáveis.  O Governo concorda que:  
(i) se o Software for fornecido para o Departamento de Defesa (DoD), o Software é 
classificado como “Software de Computador Comercial” e o Governo está adquirindo 
apenas “direitos restritos” no Software e nesta documentação na forma como aquele termo 
é definido na Cláusula 252.227-7013(c)(1) do DFARS; e (ii) se o Software for fornecido 
para qualquer unidade ou agência do Governo dos Estados Unidos, exceto o DoD, os 
direitos do Governo no Software e sua documentação serão conforme definidos na 
Cláusula 52.227-19(c)(2) do FAR ou, no caso da NASA, na Cláusula 18-52.227-86(d) do 
o suplemento da NASA para o FAR.  
   
©Seiko Epson Corporation 2021. Todos os direitos reservados.  
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Desinstalação 
Como desinstalar este software. 
  
Etapas 
  

1.  Clique no menu inicial do Windows - [Settings]. 
2.  Clique em [Apps] - [Apps & features]. 
3.  Clique em [EPSON RC＋ Express] e clique em [Uninstall]. 
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