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Definindo um novo padrão em 
soluções automatizadas de robôs

Como um conjunto avançado de software concebido 

para ajudar os usuários a implementar com rapidez e 

facilidade soluções automatizadas de robôs, Epson 

RC+ oferece um kit poderoso de ferramentas e 

funcionalidades que definem um novo padrão de 

eficiência da automação. Uma solução abrangente para 

praticamente qualquer aplicação, Epson RC+ oferece 

uma integração perfeita, com todos os componentes 

trabalhando juntos em um ambiente integrado.
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A opção definitiva para o desenvolvimento 
de sistemas de robôs
Com Epson RC+, não é preciso reinventar a roda. Este software avançado funciona perfeitamente com a linha 
completa de robôs de alto desempenho da Epson, permitindo que você comece a trabalhar rapidamente. 
Outras vantagens incluem:

l Menos tempo necessário para o desenvolvimento: ajuda a economizar tempo e dinheiro, viabilizando uma  

 implementação mais rápida
l Simulador 3D integrado: verifique e visualize a execução dos movimentos e durações dos ciclos. 
l Pronto quando você precisa: coloque o programa offline quando for conveniente

Como a escolha inteligente para o desenvolvimento de sistemas robóticos, Epson RC+ adota a 

poderosa linguagem de programação SPEL+, um software de simulação em 3D e muito mais. 

Opções integradas, como Guia de Visão, Alimentação de Peças, Guia de Forças, Rastreamento 

do Transportador e outras, viabilizam aplicações de automação rápidas e confiáveis. Projetado 

para ser intuitivo, Epson RC+ oferece uma interface gráfica de usuário (GUI) poderosa, um menu 

de ajuda online pesquisável, assistentes de configuração e modelos que ajudam a reduzir o tempo 

total de desenvolvimento.

Epson RC+ incluso na compra de robôs.

Sem taxas de licenciamento recorrentes; outros 
fabricantes podem cobrar milhares de dólares adicionais.
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Embora seja fácil de aprender e de utilizar, a linguagem de programação SPEL+ da 

Epson é poderosa e foi desenvolvida especificamente para aplicações de automação 

de robôs.  Programadores experientes familiarizados com outras linguagens podem se 

adaptar facilmente, enquanto os principiantes acham fácil aprender, tendo em mente 

seus comandos intuitivos, assistente de sintaxe e estrutura de indentação automática.

Com mais de 500 comandos e instruções, incluindo

funções de movimento, controle de entrada e saída 

(I/O), tipos de dados e variáveis, controle de

programas e muito mais, o SPEL+ pode ser

utilizado tanto para aplicações simples

como complexas.

Linguagem SPEL+
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As categorias de comandos SPEL+ incluem:

Exemplo de programa de movimentação de peças

Gerenciamento de configurações
do sistema:
l Gerenciamento do sistema 

l Gerenciamento de arquivos 

l Níveis de segurança

l Uso do banco de dados

Gerenciamento de configurações
do movimento e robô:
l Controle do robô 

l Configurações de torque

l Rastreamento do transportador 

l Sensores de força 

l Sensores de força 

Gerenciamento de I/O e 
posicionamento:
l Gerenciamento de pontos

l Tipos de coordenadas

l Fieldbus I/O (Entrada e saída para

     rede de comunicação digital)

l Entrada e saída (I/O) para memória

l Entrada e saída (I/O) analógica

Lógica e comandos executáveis:
l Controles do programa 

l Execução do programa 

l Pseudo-instruções 

l Valores numéricos 

l Valores de string 

l Operadores lógicos 

l Comandos de variável 
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Gerenciamento intuitivo de projetos
l Copie e mova arquivos facilmente (pontos, programas, funções)

l Importe projetos e pontos

l Compartilhe dados facilmente entre projetos diferentes

l Reutilize blocos de programação em outros projetos

l Projetos

l Gerenciador de robôs

l Gerenciador de tarefas

l Janela de execução

l Janela do operador

l Janela de pulsar e ensinar

l Monitor de entrada e saída (I/O).

l Desenvolvimento offline

l Assistentes

l Explorador de projeto

l Customização da barra de ferramentas

l Simulador de 3D

Ambiente de desenvolvimento com tudo incluso
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Identifique problemas com facilidade em tempo recorde
O debugger integrado dá muitas maneiras inteligentes de verificar o status do seu programa ou identificar problemas 

que poderá encontrar durante a execução. O debugger Epson® permite verificar variáveis especificadas, ver o valor 

dessas variáveis em tempo real, definir pontos de parada, efetuar a execução em uma única etapa ou pular certas 

etapas. Você também pode entrar em uma função para ver mais detalhes.

O Task Manager (gerenciador 
de tarefas) dá um acesso rápido, 
para mostrar o status, inicialização, 
parada, pausa e continuação das 
tarefas do programa Epson RC+. 

Display em tempo real de 
variáveis locais e/ou globais.

Atalhos de teclado e menu de fácil acesso disponíveis para ferramentas de 
debugging comumente utilizadas.

O debugger mostra se a 
linha de codificação contém 
algum erro.

Debugger integrado

Editor
Assistência automática facilita ainda mais a edição 
Epson RC+ inclui recursos de edição poderosos para minimizar erros e simplificar o desenvolvimento de programas. 
Além das funções básicas, como cortar, copiar e colar, este programa também inclui um assistente de sintaxe, 
indentação automática, uso de comandos baseados em cores, blocos de comentários, avançar/recuar (na 
indentação), encontrar/substituir e muito mais.

Indentação automática da 
codificação contida no bloco da função 
para facilitar a leitura.

Assistente de Sintaxe ajuda os 
usuários a digitar ou selecionar a sintaxe 
adequada para comandos e seus 
parâmetros relacionados.

Editor baseado em cores onde 
as palavras-chave estão em azul, os 
parâmetros em preto, os comentários em 
verde e os erros de sintaxe em vermelho.
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Gerenciador de robôs

O gerenciador de robôs é uma interface gráfica intuitiva 
que permite aos usuários gerenciar funções e assistentes 
para simplificar as tarefas de automação: 

l Funções de Jog (pulsação) - (World, Tool, Local, Joint, ECP)

l Gerenciamento de pontos (Teach, Name, Add descriptions)

l Definição de pesos, inércia, variação, limites de XYZ

l Definição de posição inicial customizada

O gerenciador Jog no modo World, Joint, Tool, Local ou ECP

World
World
Tool
Local
Joint
ECP
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Tool Wizard (assistente de ferramentas) – para ensinar 
e dar nome rapidamente a novas ferramentas – siga as 
instruções passo a passo para ensinar uma ferramenta em 2D 
ou 3D, usando de 2 a 5 pontos. Ensine até 15 ferramentas.

Points (pontos) – você pode digitar/excluir/dar nomes 
aos dados do ponto. Ao selecionar o arquivo do ponto, o 
controlador do robô carrega este arquivo na memória. Ao 
serem ensinados os pontos na página: [Robot Manager]-[Jog 
and Teach], atualiza-se a planilha na página: Points.

Pallet Wizard (assistente de palete) – para configurar e 
ensinar com facilidade uma palete de peças de trabalho, por 
meio da definição das linhas e colunas, e ensinando de 3 a 4 
pontos. Até 15 paletes por projeto.

Arch – esta página permite configurar as definições de depart 
Z (afastar) e approach Z (aproximar) na tabela Arch do robô. 
Utiliza-se a tabela Arch para os comandos de movimentação: 
Jump, Jump3 e Jump3CP. Há 7 pares de ajuste diferentes na 
tabela Arch.

Assistentes
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Menu de ajuda

O programa Epson RC+ tem um sistema de ajuda integrado 
de acesso imediato; selecione qualquer palavra-chave e 
aperte F1 para iniciar o sistema de ajuda:

l Contexto

l Samostra de codificação
    e como se usa

l Definições de parâmetros
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 Monitor de I/O e Editor de Rótulos

A janela do monitor de I/O permite monitorar todas as entradas e saídas da memória e 

do hardware do controlador. Há até quatro telas disponíveis – tela padrão e até três telas 

personalizadas. Para cada tela personalizada, você pode especificar uma lista de qualquer 

combinação de entrada, saída ou memória. 

O Editor de Rótulos de entrada e saída (I/O) permite definir nomes e descrições significativos 

para as entradas, saídas e I/O da memória em cada projeto. Os rótulos podem ser usados no 

programa, na janela de comando ou nas macros. O Editor de Rótulos mostra as entradas e 

saídas (I/O) padrão e da memória, além de quaisquer opções adicionais, como I/O estendida, 

I/O da unidade de acionamento, mestre fieldbus, escravo fieldbus e Euromap 67.
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Crie e faça o ajuste fino da sua aplicação antes de configurar o hardware

Eleve o desenvolvimento da automação para o próximo nível com a execução de um teste virtual. O 

simulador de célula de trabalho da Epson permite que você programe a sua célula de trabalho, mesmo 

antes de receber seu hardware. Veja uma simulação 3D da sua aplicação em ação – em tempo real. 

Você pode até adicionar componentes adicionais que possam fazer parte da célula de trabalho, como 

uma mesa, um alimentador ou vários tipos de proteção. Adicione uma ferramenta ao braço do robô e 

implemente seu programa para examinar a eficiência da aplicação. 

Essa ferramenta conveniente oferece uma série de vantagens:
l  Ferramenta de visualização – compartilhe sua simulação com as diversas especialidades de engenharia

l  Verificação do tempo do ciclo – usando detalhes específicos da aplicação (layout, ferramentas, cargas úteis, precisão)

l  Otimize a produtividade – modifique os parâmetros por meio de simulações

l  Ferramenta de vendas – aumente a confiança mostrando células de trabalho simuladas em 3D a clientes em potencial

l  Programas de teste – usando vários ambientes, mesmo com vários robôs em uma célula

Simulador de 3D
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Entre os recursos inclusos:
Cálculo de tempo de ciclo
l  Calcule o tempo de ciclo baseado na execução real da aplicação

Verificação offline da aplicação
l  Pode-se criar programas ou fazer seu debugging usando PCs autônomos  

l  Os programas depurados podem ser implementados diretamente nas   

      células de trabalho no chão de fábrica

Simulação de visão de máquina
l  A entrada do processamento de imagem da visão da máquina também  

     pode ser usada nas simulações

Funções de gravação e reprodução
l  As funções de gravação e reprodução facilitam a inclusão da 

      imagens instantâneas e filmes em apresentações

Verificação da folga
l  Escolher o robô certo é fácil, pois você pode verificar todos os  

      equipamentos de célula de trabalho e periféricos necessários

Precisa examinar como vários robôs podem 
afetar a produtividade?

Execute um teste em uma célula de trabalho 
detalhada e simulada.

O simulador completo oferece suporte para 
até três robôs e periféricos, como proteções, 
ferramentas, peças e muito mais.
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Essas soluções poderosas facilitam a criação rápida de várias aplicações sem precisar se preocupar com a 

configuração e o desenvolvimento de comunicação periférica em vários ambientes. Reduza seu tempo de 

programação e concentre-se em maximizar a eficiência da sua aplicação.

Guia de Visão Epson
l Facilita a configuração da orientação robótica de precisão

l Totalmente integrado ao ambiente de desenvolvimento do Epson RC+ para facilitar a configuração e calibragem

l Possui uma interface point-and-click (de apontar e clicar) que simplifica para os todos os níveis de usuários 

l Inclui ambas as calibragens de câmara fixa e móvel 

Sistema de Alimentação Intelliflex™

l Uma solução de alimentação simples, capaz de acomodar uma ampla variedade de peças

l Uma interface de apontar e clicar ajuda a reduzir o tempo de desenvolvimento típico necessário

     para aplicações avançadas

l Com quatro tamanhos de alimentador disponíveis (os IntelliFlex 80, 240, 380 e 530), o sistema
     pode acomodar tamanhos de peça de 3 mm a 150 mm

Guia de Forças
l Permite que os robôs Epson detectem seis eixos de força com precisão de apenas 0,001 N.

l Acionado por meio de integração de um servossistema em tempo real

l Fornece feedback rápido e tátil

     para guiar robôs em aplicações de alta precisão na colocação de peças 

l Possui uma interface de apontar e clicar com soluções pré-configuradas e objetos incorporados

Opções integradas

Um ambiente, uma solução abrangente
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O Guia de Visão e IntelliFlex são apenas 
duas das muitas opções integradas 
disponíveis com o Epson RC+.



EPSON e Epson RC+ são marcas comerciais registradas, EPSON Exceed Your Vision é uma marca registrada e Better Products for a Better Future é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. 
IntelliFlex é uma marca comercial da Epson America, Inc. Todos os outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas. 
A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. Copyright 2021 Epson America, Inc. CPD-59217 12/20

Epson Business Solutions 

A Epson é uma líder fornecedora de soluções tecnológicas inovadoras que ajudam as empresas a 
terem sucesso.  
Fazemos parcerias com você para atender melhor às suas necessidades específicas, com foco em:

• Maior produtividade

• Suporte e serviços de atendimento ao cliente de classe mundial

• Soluções econômicas de alta qualidade 

• Um compromisso com o meio ambiente

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

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

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

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

TM


