MULTIFUNCIONAL SÉRIE T
SYNTHIS™
ROBÔS SCARA

Os revolucionários Robôs SCARA
Multifuncionais Série T Synthis
Epson®

Deseja automatizar sua fábrica sem perder tempo ou
dinheiro com soluções complexas, caras e baseadas em
slides? Agora você pode - com os robôs multifuncionais
do inovador Synthis, o fabricante N°1 em robôs SCARA
no mundo. Esses robôs inovadores oferecem integração
fácil e rápida e levam menos tempo para instalar do que a
maioria das soluções baseadas em slides disponíveis. Com
potência de 110 V e 220 V e uma ampla variedade de
opções, incluindo orientação de visão integrada, os
multifuncionais Synthis Série T realmente têm tudo.
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SÉRIE T SYNTHIS

Simplicidade Redefinida em uma
Solução Multifuncional Compacta
E quanto às restrições de espaço? O Synthis
Série T praticamente elimina esse problema.
Com um controlador integrado, além de potência
integrada para ferramentas de ponta de braço, esses
multifuncionais que economizam espaço têm tudo
o que você precisa – e foram projetados para serem
instalados em minutos1. Além disso, incluem o mesmo
software intuitivo Epson RC +® e recursos potentes
encontrados nos robôs de ponta da Epson.

O robô SCARA Multifuncional
Synthis T3, com controlador
integrado, fornece integração rápida
a um baixíssimo custo

Repleto de Recursos a um Preço Incrível
>

>

>

	Fácil de instalar, integração rápida
ao contrário dos sistemas complexos, caros e
de slides lineares, os robôs da Série T Synthis
são projetados para serem instalados em
minutos1 e requerem menos tempo e dinheiro
para a integração do sistema
	Solução multifuncional
controlador integrado com energia para
ferramentas de ponta de braço; ocupa menos
espaço do que as soluções de slides lineares
	Completo, custo ultrabaixo
inclui o mesmo conjunto de recursos
poderosos da linha de robôs de ponta da
Epson a um preço incrivelmente acessível

>

>

>

Controlador integrado
economiza espaço de trabalho essencial com
o controlador convenientemente alojado na
base do robô
Fácil de usar
o software de desenvolvimento Epson RC +
intuitivo e repleto de recursos facilita a criação
de soluções poderosas
	Vem de fábrica com potência de 110 V e
220 V
baixa potência e consumo de energia (não
requer painel especial ou plugue)
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SÉRIE T SYNTHIS

A Alternativa Ideal
para Slide
Os robôs SCARA da Série T Synthis ocupam menos
espaço que as soluções de slides lineares, ao mesmo tempo
em que oferecem uma grande área de trabalho. Alternativa
perfeita para suas necessidades de automação, eles
oferecem uma série de vantagens significativas, incluindo:

>

>

Integração/instalação rápida
	Design multifuncional com controlador integrado e potência
para ferramental de fim de braço

>

Tempos de ciclos rápidos

>

Pegada reduzida

>

Baixo custo total de propriedade

>

>

Opções poderosas, incluindo o Guia de Visão integrado
da Epson
4 eixos integrados em um design compacto
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As instalações de slides podem ser
extremamente complexas e muitos
slides requerem ajustes constantes

Vantagem Epson
Fabricante N°1 em robôs SCARA no mundo
>

>

>

Compromisso com a excelência
melhorias contínuas no desempenho, facilidade de uso e
opções integradas

		

 ecnologia Avançada de Servo
T
sem sobrepassagem ou toque
 ácil de usar
F
o software de desenvolvimento Epson RC + intuitivo e repleto
de recursos facilita a criação de soluções poderosas

Inovações da Série
T Synthis
Fornecendo uma solução multifuncional, os robôs da série
T Synthis oferecem a alternativa perfeita para soluções
baseadas em slides, com todos os recursos necessários,
na ponta dos dedos.

>

Design multifuncional
o Controlador integrado
economiza espaço de trabalho essencial com o 		
controlador convenientemente alojado na base do robô
o Energia integrada para ferramentas de fim
de braço
		
elimina a necessidade de uma fonte de energia externa

>

>

Não é necessária bateria para codificador
minimiza o tempo de inatividade e reduz o custo total de
propriedade
Alto desempenho, baixo custo2
motores, amplificadores e outros componentes internos são
fabricados pela Epson
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Controlador integrado
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SÉRIE T SYNTHIS
Premiados Robôs Série
T Synthis
Com capacidade de alcance de 400 a 600 mm e carga
útil de 3 a 6 kg, tudo em um design que economiza
espaço, os robôs da Série T Synthis oferecem uma
solução verdadeiramente inovadora. Acrescente a
isso o baixíssimo custo, e você terá a escolha perfeita
para automação industrial com rapidez, facilidade
e economia.

T6
T3
>

	
3 kg carga útil máx.

>

	
400 mm alcance

>

6 kg carga útil máx.

>

Alcance de 600 mm

>

Tempo de ciclo de 0,49 seg.

>

0,08 kg* m2 J4 momento de inércia admissível

>

>

Tempo de ciclo de 0,54 seg.

>

0,01 kg* m2 J4 momento de inércia

>

Admissível Ferramental de cabeça única
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Compatível com ferramental de cabeça única
ou dupla

DUTO DE CABO DE
ALTURA REDUZIDO
Minimiza a vibração

CONEXÕES ATRAVÉS
DO BRAÇO
EOA E/S, tubos de ar e
liberação do freio

LEDS DE STATUS DO
CONTROLADOR
Exibe condições de erro

CODIFICADOR DE
MOTOR AUTÔNOMO,
UNIDADES DE AMP
J1, J2, J3, J4

MÓDULO
DE ENERGIA
INTEGRADO
Fonte e distribuição
de energia

FUROS DE
MONTAGEM J2
Para montar suportes
de câmera

CONEXÕES
DO PAINEL
TRASEIRO DE
FÁCIL ACESSO
Ethernet, E/S, ar
e muito mais

CONTROLADOR
INTEGRADO
CPU, DPB, CPU bateria
e cartão CF
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Aplicações de
Automação
Os robôs SCARA
multifuncionais Série T Synthis
são extremamente versáteis,
oferecendo uma ampla gama
de possibilidades de
automação:
>

Montagem

>

Pegar e Posicionar

>

Manuseio de Materiais

>

Embalagem

>

Montagem de kits/ 			
Carregamento de Bandejas

>

Supervisão de Máquinas

>

Aparafusamento

>

Dispensação

>

Paletização

>

Análises e testes de 		
laboratório

>

Inspeção e teste

>

Acabamento

>

Moagem/Polimento

VERSATILIDADE
Opções e Acessórios
Guia de Visão Integrado
>

Altamente considerado na indústria como
simples de usar, com uma ampla variedade de
ferramentas poderosas, os Sistemas de Visão
da Epson fornecem orientação integrada ao
robô há mais de 20 anos. Nosso software 		
Guia de Visão apresenta ferramentas de alto
desempenho em um ambiente intuitivo de 		
apontar e clicar.

Opções de Interface de
Barramentos de Campo
>

	
As interfaces de E/S do Fieldbus são
usadas em fábricas em todo o mundo para
reduzir os custos de cabeamento e o tempo
de configuração e promover o uso padrão do
dispositivo. No entanto, não há um padrão
de Barramento de Campo E/S aceito. É por
isso que oferecemos uma ampla variedade de
opções, incluindo:
• Ethernet/lP

• PROFINET

• DeviceNet

• PROFIBUS

• EtherCAT

• CC-Link

GUI Builder
>

Série T Synthis mostrada com a câmera móvel como parte da
opção do Guia de Visão Epson

	
O GUI Builder da Epson fornece as
ferramentas necessárias para criar interfaces
gráficas de usuário a partir do Desenvolvimento
de Ambiente Epson RC +. Com o conjunto
de ferramentas GUI Builder integrado, os
usuários podem trabalhar em um ambiente de
desenvolvimento que ajuda a reduzir o tempo
geral de desenvolvimento.

• Crie GUIs sem o Visual Studio ou outras 		
		 ferramentas de software de terceiros
>

PREÇOS ESPECIAIS
SÉRIE T SYNTHIS MULTIFUNCIONAL +
PACOTE DE ORIENTAÇÃO PARA VISÃO
disponível com o Guia de Visão PV1.

•	Crie e depure formulários GUI a partir de seu
Projeto Epson RC +
• Eventos de formulário e controle são 		
		 executados como tarefas SPEL+

Consulte o seu distribuidor local para obter
mais informações.
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9

T3

ESPECIFICAÇÃO

OUTRO

Tipo de Montagem Mesa
Comprimento do braço (Juntas Nº 1 e Nº 2)
400 mm
Carga útil
Calculada: 1 kg
Máx .: 3 kg

Potência CA 100 V– 240 V

Repetibilidade
Juntas Nº 1 e 2: ±0,02 mm
Junta N° 3: ±0,02 mm
Junta N° 4: ± 0,02 graus
Tempo de Ciclo padrão3 0,54 seg.
Faixa de Movimento Máx.
Junta N° 1: ± 132 graus
Junta N° 2: ± 141 graus
Junta N° 3: 150 mm
Junta N° 4: ± 360 graus
Peso (cabos não inclusos) 16 kg
Junta n° 4 Momento de Inércia Admissível
Calculada: 0,003 kg · m2
Máx .: 0,01 kg · m2
Junta N° 3 Força Descendente 83 N
Linhas Elétricas do Usuário
E/S Manual: E6/S4 (D-sub de 15 pinos)
E/S Usuário: E18S12

Consumo de energia 660 kVa
Comprimento do cabo de energia 5 m
Controlador dentro do manipulador
Padrão de Segurança
Marca CE: Diretiva EMC, Diretiva de máquinas,
Diretiva RoHS
ANSI/RIA R15.06-2012
NFPA 79 (Edição 2007)
O QUE ESTÁ NA CAIXA
Robô Synthis T3
Cabo de alimentação do robô
Software Epson RC +
Cabo USB
Unidade de parada de emergência com cabo
Sistema de Segurança do Robô T3 Synthis e Manual
de Instalação do Conjunto de Conectores
(E/S, E/S manual e conectores de circuito de
segurança)
SUPORTE
Atendimento ao Cliente (562) 290-5920,
service@robots.epson.com
Suporte à Utilizações (562) 290-5930,
applications@robots.epson.com

Linhas Elétricas do Usuário
ø6 mm x 2, ø4 mm x 1

6.5*

Perguntas sobre Vendas (562) 290-5997,
info@robots.epson.com

Nome do Produto
Multifuncional T3 Synthis
Robô SCARA

Guia de Visão Integrado Epson
OCR (para uso com o Guia de Visão)
Epson RC+ 7.0 API
GUI Builder 7.0
Opção Ponto de Controle Externo
TP3 - Dispositivo de Controle
TP2 - Dispositivo de Controle
Ethernet/IP Fieldbus E/S (escravo)
Ethernet/IP Fieldbus E/S (mestre)
DeviceNet Fieldbus E/S (escravo)
DeviceNet Fieldbus E/S (mestre)
PROFINET Fieldbus E/S (escravo)
PROFIBUS Fieldbus E/S (escravo)
PROFIBUS Fieldbus E/S (mestre)
EtherCAT Fieldbus E/S (escravo)
Enlace CC/Fieldbus E/S (escravo)

251.3
8

192.33
10.7

9.3*

236.2
150

6.5*

5

490.7

35

145

1- O tempo real de instalação pode variar dependendo da experiência, ambiente e configuração.
2- Comparado aos atuais Robôs Epson usando componentes de terceiros.
3- Tempo de ciclo baseado no movimento do arco de ida e volta (300 mm na horizontal, 25 mm na vertical).
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1

Código do
Produto
RT3-401SS

Opções

MAX.600

176.5

Ø36

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

90 or more
space for cables

Contact Epson
R12NZ920H3
R12NZ900AE
R12NZ900AH
R12NZ900AF
R12NZ900N3
R12NZ900L9
R12NZ900TH
R12NZ900NZ
R12NZ900TE
R12NZ900NX
R12NZ900TG
R12NZ900TF
R12NZ900NY
R12NZ900TX
R12NZ900TD

T6

ESPECIFICAÇÃO

OUTRO

Tipo de Montagem Mesa
Comprimento do braço (Juntas Nº 1 e Nº 2) 600 mm
Carga útil
Calculada: 2 kg
Máx .: 6 kg

Potência CA 100 V– 240 V

Repetibilidade
Juntas Nº 1 e 2: ±0,04 mm
Junta N° 3: ±0,02 mm
Junta N° 4: ± 0,02 graus

Padrão de Segurança
Marca CE: Diretiva EMC, Diretiva de máquinas,
Diretiva RoHS
ANSI/RIA R15.06-2012
NFPA 79 (Edição 2007)

Tempo de Ciclo padrão3 0,49 seg.
Faixa de Movimento Máx.
Junta N° 1: ± 132 graus
Junta N° 2: ± 150 graus
Junta N° 3: 200 mm
Junta N° 4: ± 360 graus

Consumo de energia 1,2 kVa
Comprimento do cabo de energia 5 m
Controlador dentro do manipulador

O QUE ESTÁ NA CAIXA
Robô Synthis T6
Cabo de energia do robô
Software Epson RC +
Cabo USB
Unidade de parada de emergência com cabo
Sistema de Segurança do Robô T6 Synthis e Manual
de Instalação do Conjunto de Conectores
(E/S, E/S manual e conectores de circuito de
segurança)

Peso (cabos não inclusos) 22 kg
Junta N° 4 Momento de Inércia Admissível
Calculada: 0,01 kg · m2
Máx .: 0,08 kg · m2
Junta N° 3 Força Descendente 83 N
Linhas Elétricas do Usuário
E/S Manual: E6/S4 (D-sub de 15 pinos)
E/S Usuário: E18S12

SUPORTE
Atendimento ao Cliente (562) 290-5920,
service@robots.epson.com

Linhas Elétricas do Usuário
ø6 mm x 2, ø4 mm x 1

Suporte à Utilizações (562) 290-5930,
applications@robots.epson.com

Nome do Produto

Código do
Produto

Multifuncional T6 Synthis
Robô SCARA

RT6-602SS

Opções
Guia de Visão Integrado
OCR (para uso com o Guia de Visão)
Epson RC + 7.0 API
GUI Builder 7.0
Opção Ponto de Controle Externo
TP3 - Dispositivo de Controle
TP2 - Dispositivo de Controle
Ethernet/IP Fieldbus E/S (escravo)
Ethernet/IP Fieldbus E/S (mestre)
DeviceNet Fieldbus E/S (escravo)
DeviceNet Fieldbus E/S (mestre)
PROFINET Fieldbus E/S (escravo)
PROFIBUS Fieldbus E/S (escravo)
PROFIBUS Fieldbus E/S (mestre)
EtherCAT Fieldbus E/S (escravo)
Enlace CC/Fieldbus E/S (escravo)

Contact Epson
R12NZ920H3
R12NZ900AE
R12NZ900AH
R12NZ900AF
R12NZ900N3
R12NZ900L9
R12NZ900TH
R12NZ900NZ
R12NZ900TE
R12NZ900NX
R12NZ900TG
R12NZ900TF
R12NZ900NY
R12NZ900TX
R12NZ900TD

120
140

23

2xM3 through hole

35

58

20

4xM4 depth 8

120

45

180
151 +0.05
0
145±0.05

H7
Ø6 +0.012
0
through hole

72±0.05

96
20

132 +0.05
0

120

4.5

4xØ9 through hole

2

2xM4 depth 8
H7
Ø6 +0.012
0
through hole
1- O tempo real de instalação pode variar de acordo com a experiência, ambiente e configuração.

142

129.5

65

Perguntas sobre Vendas (562) 290-5997,
info@robots.epson.com

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

2- Comparado aos atuais Robôs Epson usando componentes de terceiros.
3- Tempo de ciclo baseado no movimento do arco de ida e volta (300 mm na horizontal, 25 mm na vertical).

Acesse www.epsonrobots.com

11

Soluções Empresariais Epson
A Epson é a fornecedora líder de soluções tecnológicas inovadoras que ajudam as empresas a ter sucesso.
Estabelecemos uma parceria com você para melhor atender às suas necessidades específicas, com foco em:
•

Maior produtividade

•

Atendimento e suporte ao cliente de categoria internacional

•

Soluções econômicas e de alta qualidade

•

Um compromisso com o meio ambiente

Descubra como a Epson pode ajudá-lo a trabalhar rumo ao futuro ww w.epson.com/forbusiness

Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

www.epson.com.br

As especificações e os termos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. EPSON e Epson RC + são marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada e Better Products for a Better
Future é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. Synthis é uma marca comercial da Epson America, Inc. Todos os outros nomes de produtos e marcas de produtos são marcas comerciais e/ou
marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas. A Epson se isenta de todos e quaisquer direitos sobre essas marcas. Copyright 2020 Epson America, Inc. CPD-54845R1 3/18

