
Robôs de 6 eixos 

Série VT 
MANUAL DO MANIPULADOR 

Rev.9 EM208R4487F 

CPD-60435



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A

N
U

A
L
 D

O
 M

A
N

IP
U

L
A

T
O

R
 

S
é
rie

 V
T

 R
e
v
.9

 



 

VT  Rev.9 i 

 

 

 

Robôs de 6 eixos 
 

Manual do Manipulador Série VT 
 

Rev.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018-2020 SEIKO EPSON CORPORATION. Todos os direitos reservados. 



 

ii VT  Rev.9 

PREFÁCIO 
Obrigado por adquirir nossos produtos robóticos. 

Este manual contém as informações necessárias para o uso correto do manipulador. 

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

sistema robótico. 

Mantenha sempre este manual à mão para fácil acesso. 

 

GARANTIA 
O manipulador e suas partes opcionais são entregues a nossos clientes somente após serem 

submetidos aos mais rígidos controles de qualidade, testes e inspeções para certificar sua 

conformidade com nossos altos padrões de desempenho. 

 

Os defeitos do produto resultantes do manuseio ou operação normal serão reparados sem 

custos durante o período de garantia normal. (Entre em contato com o fornecedor de sua 

região para informações sobre o período de garantia).  

 

No entanto, os clientes serão cobrados pelos reparos nos seguintes casos (mesmo se estes 

ocorrerem durante o período de garantia): 

 

1. Avaria ou mal funcionamento causado por uso inadequado que não esteja descrito 

no manual, ou uso descuidado. 

2. Defeitos causados por desmontagem não autorizada realizada pelo cliente. 

3. Avaria devido a ajustes ou tentativas de reparo inadequadas. 

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

 

Avisos, Cuidados, Uso: 

 

1. Se o manipulador ou o equipamento associado for utilizado fora das condições de 

uso e especificações do produto descritas nos manuais, esta garantia fica sem 

efeito. 

2. Se não forem seguidos os AVISOS e CUIDADOS contidos neste manual, não 

poderemos nos responsabilizar por qualquer mau funcionamento ou acidente, 

mesmo se o resultado for ferimento ou morte. 

3. Não podemos prever todos os perigos e consequências possíveis. Portanto, este 

manual não pode avisar o usuário de todos os perigos possíveis. 
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MARCAS REGISTRADAS 
Microsoft, Windows e o logotipo do Windows são marcas comerciais registradas ou marcas 

comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Outras marcas 

e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas dos 

respectivos detentores. 

 

REPRESENTAÇÃO DAS MARCAS REGISTRADAS NESTE 
MANUAL 

Sistema operacional Microsoft® Windows® 8 

Sistema operacional Microsoft® Windows® 10 

Em todo este manual, Windows 8 e Windows 10 referem-se aos respectivos sistemas 

operacionais acima. Em alguns casos, Windows refere-se genericamente ao Windows 8 e 

Windows 10. 

 

AVISO 
Nenhuma parte deste manual pode ser copiada ou reproduzida sem autorização. 

O conteúdo deste manual está sujeito a alteração sem aviso. 

Favor notificar-nos se encontrar algum erro neste manual ou se tiver algum comentário 

relacionado ao seu conteúdo. 

 

FABRICANTE 
 

 

 

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

seguinte manual: 

Sistema robótico Segurança e instalação Leia este manual primeiro 
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Sobre o descarte das baterias 
 

 

 

O símbolo da lixeira com um X sobre ela indicando descarte proibido que pode ser 

encontrado em nosso produto indica que este produto e as baterias incorporadas não devem 

ser descartados através do fluxo de resíduos domésticos normal. Para evitar os possíveis 

danos para o meio ambiente ou a saúde humana, separe este produto e suas baterias de outros 

resíduos para assegurar que eles possam ser reciclados de modo ambientalmente correto. 

Para mais detalhes sobre as instalações de coleta, entre em contato com a agência 

governamental local ou o distribuidor onde você adquiriu este produto. O uso dos símbolos 

químicos Pb, Cd ou Hg indica que esses metais são utilizados na bateria. 

 

Estas informações são aplicáveis somente aos clientes da União Europeia, de acordo com a 

DIRETIVA 2006/66/EC DO PARLAMENTO E DO CONSELHO EUROPEU de 6 de 

setembro de 2006 sobre baterias e acumuladores e resíduos de baterias e acumuladores, que 

revoga a Diretiva 91/157/EEC, e a legislação que a transpõe e implementa nos vários 

sistemas legais nacionais. 

Para outros países, entre em contato com o governo local para investigar a possibilidade de 

reciclar seu produto. 

 

O procedimento de remoção/substituição da bateria é descrito nos seguintes manuais: 

 Manual dos manipuladores da série VT 

  Manutenção: 18.4 Substituição da bateria de lítio 
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Antes de ler este manual 
Esta seção descreve o que é preciso saber antes de ler este manual. 

 

Estrutura do sistema robótico 

Os manipuladores da série VT podem ser utilizados com as seguintes combinações de 

software. 

 Firmware do controlador 

VT6-A901S, VT6-A901C, VT6-A901P Ver.7.4.56.2 ou posterior 

VT6-A901S-DC Ver.7.4.57.1 ou posterior 

 

EPSON RC+ 7.0 

Anterior à 
Ver.7.4.6 

!!! 

Ver.7.4.7 ou 
posterior 

OK 

 

OK: Compatível Todas as funções do EPSON RC+ 7.0 e do sistema robótico ficam 

disponíveis. 

!!!: Compatível A conexão é OK. É recomendado usar a seguinte versão ou 

posterior. A tela ou o controle pode não ser operado corretamente. 

EPSON RC+ 7.0 Ver.7.4.7 

 

Formato dos motores 

O formato dos motores utilizados para o manipulador que você está usando pode ser 

diferente do formato dos motores descritos neste manual devido às especificações. 

 

Configuração usando o software 

Este manual contém os procedimentos de configuração usando o software. Eles são 

marcados com o seguinte ícone. 

 

  

EPSON 

RC+ 
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Configuração e operação 
Este volume contém informações para a instalação e operação dos manipuladores da série VT. 

Leia detalhadamente este volume antes de instalar e operar os manipuladores.  
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1. Segurança 

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

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

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

conectar os cabos. 

Mantenha sempre este manual à mão para fácil acesso. 
 

1.1 Convenções 

Importantes considerações de segurança são indicadas em todo o manual pelos seguintes 

símbolos. Não deixe de ler as descrições mostradas com cada símbolo. 
 

 

ATENÇÃO 

Este símbolo indica que existe um perigo de possível lesão séria 

ou morte se as instruções associadas não forem seguidas 

corretamente. 

 

ATENÇÃO 

Este símbolo indica que existe o perigo de possível ferimento 

sério ou morte causado por choque elétrico se as instruções 

associadas não forem seguidas corretamente. 

 

CUIDADO 

Este aviso indica que existe o perigo de possível ferimento nas 

pessoas ou dano físico no equipamento e nas instalações se as 

instruções associadas não forem seguidas corretamente. 
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1.2 Segurança do projeto e da instalação 

Somente pessoal treinado deve projetar e instalar o sistema robótico. Pessoal treinado é 

definido como as pessoas que tiveram treinamento em sistemas robóticos e em manutenção 

mantido pelo fabricante, o fornecedor ou a empresa representante local, ou aquelas que 

entendem profundamente os manuais e tenham o mesmo nível de conhecimento e aptidão 

que aquelas que completaram os cursos de treinamento. 

Para garantir a segurança, deve ser instalado um sistema de proteção de segurança para o 

sistema robótico. Para detalhes sobre a proteção de segurança, consulte as Precauções de 

instalação e projeto no capítulo Segurança do Guia do usuário do EPSON RC+. 

Os itens a seguir são precauções de segurança para o pessoal do projeto: 

 
ATENÇÃO 

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

ler o capítulo Segurança no Guia do usuário do EPSON RC+ para entender os 

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

Projetar e/ou construir o sistema robótico sem entender os requisitos de 

segurança é extremamente perigoso, pode resultar em sérias lesões corporais 

e/ou danos graves ao equipamento do sistema robótico e causar sérios 

problemas de segurança. 

■ O sistema robótico deve ser utilizado dentro das condições ambientais descritas 

nos seus respectivos manuais. Esse produto foi projetado e fabricado 

estritamente para uso em um ambiente interno normal. Usar o produto em um 

ambiente que exceda as condições ambientais especificadas pode não só 

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

segurança. 

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

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

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

segurança. 

Precauções adicionais para a instalação são mencionadas em Configuração e operação: 3. 

Ambientes e instalação. Leia esse capítulo cuidadosamente para entender os procedimentos 

de instalação seguros antes de instalar o robô e o equipamento robótico. 
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1.3 Segurança da operação 

Os itens seguintes são precauções de segurança para o pessoal de operação qualificado: 

 
ATENÇÃO 

■ Leia cuidadosamente o item 1.3 Requisitos relacionados à segurança no capítulo 

Segurança do manual Segurança e instalação antes de operar o sistema robótico. 

Operar o sistema robótico sem entender os requisitos de segurança é 

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

graves ao equipamento do sistema robótico. 

■ Não entre na área de operação do manipulador enquanto a energia para o 

sistema robótico estiver ligada. Entrar na área de operação com a energia ligada 

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

manipulador pode se mover mesmo se ele parecer estar parado. 

■ Antes de operar o sistema robótico, assegure-se de que ninguém esteja dentro 

da área de proteção de segurança. O sistema robótico pode ser operado no modo 

para ensinar mesmo quando alguém está dentro da área de proteção de 

segurança. 

O movimento do manipulador é sempre no estado restrito (velocidade baixa e 

potência baixa) para garantir a segurança do operador. No entanto, operar o 

sistema robótico enquanto alguém está dentro da área de proteção de segurança 

é extremamente perigoso e pode causar sérios problemas de segurança caso o 

manipulador se mova inesperadamente. 

■ Pressione imediatamente o interruptor de parada de emergência sempre que o 

manipulador se mover de modo anormal enquanto o sistema robótico estiver 

sendo operado. Continuar a operação enquanto o manipulador se move de modo 

anormal é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões corporais 

e/ou danos graves no sistema robótico. 

■ Se montar o manipulador em uma plataforma móvel e pressionar o interruptor de 

parada de emergência com a finalidade de parar o manipulador, assegure-se de 

projetar o sistema de modo que a plataforma móvel também pare. Se a plataforma 

móvel não parar e continuar o movimento, isto será extremamente perigoso e 

poderá resultar em sérias lesões corporais e/ou danos graves ao equipamento do 

sistema robótico, além de causar sérios problemas de segurança. 

■ Não opere o manipulador quando a plataforma móvel estiver se movendo. Ao 

usar o manipulador, ele deve ser cercado por proteções de segurança. Operar o 

manipulador enquanto a plataforma móvel está se movendo pode resultar em 

sérias lesões corporais e/ou danos graves ao equipamento do sistema robótico. 
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ATENÇÃO 

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação 
da fonte de energia. Conecte o cabo de energia de CA a uma tomada de energia. 
NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica. 

■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o sistema 
robótico e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de 
alimentação da fonte de energia. 
Executar qualquer procedimento de substituição com a alimentação de energia 
ligada é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau 
funcionamento no sistema robótico. 

■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o 
sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor 
com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões 
corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode 
resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico. 

■ Ao usar manipulador especificado para CC, não conecte à fonte de energia de 
CA. Conectar à fonte de energia de CA é extremamente perigoso e pode resultar 
em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico. 

■ Ao usar o manipulador especificado para CC e conectar a uma fonte de energia 
de CC tal como bateria, fique atento à polaridade. Se conectar o cabo do 
manipulador com a polaridade errada, isto pode resultar em mau funcionamento 
do sistema robótico. Para detalhes sobre a conexão, consulte Configuração e 
operação 3.6.2 Cabo de energia. 

 

 
CUIDADO 

■ Sempre que possível, somente uma pessoa deverá operar o sistema robótico. Se 
for necessário operar o sistema robótico com mais de uma pessoa, assegure-se 
de que todo o pessoal envolvido comunique aos outros o que está fazendo e tome 
as precauções necessárias. 

■ Cada articulação: 
Se as articulações forem operadas repetidamente com um ângulo de operação 
menor que 5 graus, o manipulador poderá ficar danificado precocemente devido 
aos mancais não estarem cobertos com graxa durante o movimento. Para evitar 
a avaria precoce, mova as articulações em mais de 30 graus por cerca de cinco 
a dez vezes por dia. 

■ Pode ocorrer continuamente vibração (ressonância) dependendo da combinação 
da velocidade de aceleração do robô, orientação do braço e a carga do atuador 
da extremidade. A vibração surge da frequência de vibração natural do braço e 
pode ser controlada com as medidas seguintes. 

Mudando a velocidade do manipulador 
Mudando os pontos de ensino 
Mudando a carga do atuador da extremidade 

■ O manipulador pode ficar aquecido devido ao calor do motor, etc. Não toque no 
manipulador até que a temperatura diminua. Confirme se a temperatura do 
manipulador diminuiu e não está quente ao tocá-lo. Em seguida execute o ensino 
ou manutenção.  

■ Ao montar o manipulador na plataforma móvel, assegure-se de parar o 
manipulador enquanto a plataforma móvel está em operação. O manipulador para 
quando os motores de todos os eixos são desligados (estado sem servo). Se você 
não puder desligar o motor, configure o modo de potência para “Low” (Baixa) e 
execute o controle exclusivo da plataforma móvel e o do manipulador de modo 
que eles não se movam simultaneamente. 
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1.4 Parada de emergência 

Se o manipulador se mover de modo anormal durante a operação, pressione imediatamente 

o interruptor de parada de emergência. Pressionar o interruptor de parada de emergência 

imediatamente muda o manipulador para o movimento de desaceleração e o detém na 

velocidade de desaceleração máxima. 

No entanto, evite pressionar o interruptor de parada de emergência desnecessariamente 

enquanto o manipulador estiver operando normalmente. Pressionar o interruptor de parada 

de emergência trava o freio e isso pode causar desgaste na placa de fricção do freio, 

resultando no encurtamento de sua vida útil. 

Ciclo de vida normal dos freios: Cerca de 2 anos (quando o freio é usado 100 vezes/dia) 

Para colocar o sistema no modo de emergência durante a operação normal, pressione o 

interruptor de parada de emergência quando o manipulador não estiver se movendo. 

Consulte Configuração e operação: 12. Consulte EMERGÊNCIA para obter instruções de 

como conectar o circuito do interruptor de parada de emergência. 

Não desligue o manipulador enquanto ele está operando.  

Se você tentar parar o manipulador em situações de emergência tal como em “Proteção de 

segurança aberta”, certifique-se de parar o manipulador usando o interruptor de parada de 

emergência. 

Se o manipulador for parado desligando a energia enquanto ele está operando, os seguintes 

problemas podem ocorrer. 

  Redução da vida útil e danos na unidade da engrenagem de redução 

Diferença na posição das articulações 

 

Além disso, se o manipulador foi forçado a ser desligado por blecautes e ocorrências do tipo 

enquanto o Manipulador estava operando, certifique-se de verificar os seguintes pontos após 

a restauração da energia. 

  Se a engrenagem de redução está danificada 

Se as articulações estão em suas posições corretas 

Se houver uma diferença na posição, faça a calibração consultando Manutenção 19. 

Calibração neste manual. Além disso, o mesmo problema pode acontecer se ocorrer erro e 

o manipulador parar em emergência durante a operação. Verifique a condição do 

manipulador e execute a calibração se necessário.  

 

Antes de usar o interruptor de Parada de Emergência, esteja ciente do seguinte. 

- O interruptor de Parada de Emergência (E-STOP) deve ser usado para parar o 

manipulador somente em caso de emergências. 

- Para parar o manipulador que opera o programa exceto em uma emergência, use os 

comandos Pause (interromper) ou STOP (parar o programa). 

Pause e STOP não desligam os motores. Portanto, o freio não funciona. 

- Para o sistema de proteção de segurança, não use o circuito do E-STOP. 

- Quando o interruptor de parada de emergência é pressionado, uma grande força é 

aplicada na mesa base. Ao montar o manipulador em plataforma móvel, não esqueça 

de projetar o sistema de modo que ele não vire e o manipulador não tombe. 
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Para detalhes sobre o sistema de proteção de segurança, consulte os seguintes manuais. 

Guia do Usuário do EPSON RC+ 

2. Segurança - Precauções de instalação e projeto - Sistema de proteção de segurança 

Segurança e instalação 

2.5 Conexão ao conector de EMERGENCY  
 

Para verificar problemas com os freios, consulte os seguintes manuais. 

Manual do manipulador Manutenção 

2.1.2 Ponto de inspeção - Inspeção com a energia ligada 

(Manipulador operando) 

Segurança e instalação 

5.1.1 Manipulador - Inspeção com a energia ligada 

(Manipulador operando) 
 

Distância do movimento livre em emergência 

A operação do manipulador não pode parar imediatamente após o interruptor de parada de 

emergência ser pressionado. 

O tempo/ângulo/distância do movimento livre do manipulador é mostrado abaixo. No 

entanto, lembre-se de que os valores variam de acordo com as condições a seguir. 

Peso do atuador da extremidade  Configuração do peso 

Peso da peça de trabalho  Configuração da velocidade 

Posição operacional  Configuração da aceleração 
 

Condições para a medição 

 Série VT 

Configuração de ACCEL 100 

Configuração de SPEED 100 

Carga [kg] 6 

Configuração de WEIGHT 6 

 

 VT6-A901** 

Tempo do 
movimento 

livre 
[seg.] 

Braço 1 0,8 

Braço 2 1,5 

Braço 3 0,3 

Braço 4 0,3 

Braço 5 0,3 

Braço 6 0,4 

Ângulo do 
movimento 

livre 
[] 

Braço 1 

Sobre a mesa 
Teto 

35 

Parede 30 

Braço 2 50 

Braço 3 10 

Braço 4 10 

Braço 5 10 

Braço 6 15 
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1.5 Como mover os braços com o freio eletromagnético 

Quando o freio eletromagnético está operando, tal como em um estado de emergência, 

nenhum braço pode ser movimentado. 

 

Para os procedimentos de liberação do freio eletromagnético, consulte a próxima seção. 

Quando o freio eletromagnético é liberado, os braços podem ser movimentados 

manualmente. 

1.5.2 Liberação do freio pelo software 

(Quando o software está disponível) 

 

Em uma situação de emergência, tal como quando você não pode/não quer ligar a energia, 

é possível forçar o movimento do braço do robô empurrando-o ou puxando-o com força. 

  Uma medida da força: 500N (perto do Braço 6) 

No entanto, ao forçar o movimento do robô, as articulações podem ficar avariadas. Faça isso 

somente em uma situação de emergência. 

 

1.5.1 Movimentos do braço 

 

Articulação 1 

Base 

Braço 1 

(Braço inferior) 

Braço 2 

Braço 4 

Articulação 6 

Articulação 3 

 Articulação 4 

Articulação 5 

Braço 6 

 

Articulação 2 

Braço 5 

Braço 3 

Braço superior (Braços 3 a 6) 

 

Movimento das articulações 

Articulação 1 : Todo o manipulador gira. 

Articulação 2 : O braço inferior oscila. 

Articulação 3 : O braço superior oscila. 

Articulação 4 : O punho gira. 

Articulação 5 : O punho oscila. 

Articulação 6 : A mão gira. 

 
 

  

 

NOTA 
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1.5.2 Liberação do freio pelo software 

(Quando o software está disponível) 

 

 
CUIDADO 

■ Normalmente, libere o freio das articulações um a um. Tome cuidado adicional se 
precisar liberar os freios de duas ou mais articulações simultaneamente. Liberar 
os freios de duas ou mais articulações simultaneamente pode fazer com que suas 
mãos e dedos sejam prensados e/ou causar danos no equipamento ou mau 
funcionamento do manipulador, pois os braços deste podem mover-se em 
direções inesperadas. 

■ Tenha cuidado com a queda do braço ao liberar o freio. 
Enquanto o freio está sendo liberado, o braço do manipulador cai com o próprio 
peso.  
A queda do braço pode fazer com que as mãos e os dedos sejam prensados e/ou 
causar danos no equipamento ou mau funcionamento do manipulador. 

■ Antes de liberar o freio, mantenha o interruptor de parada de emergência 
acessível para poder pressioná-lo imediatamente. Do contrário, você não 
conseguirá deter imediatamente a queda do braço devido a uma operação 
errônea. A queda do braço pode causar danos no equipamento e/ou mau 
funcionamento do manipulador. 

 

 EPSON 

RC+ 
 

Depois de liberar o interruptor de parada de emergência, execute o seguinte comando em 

[Command Window]. 

>Reset 

>Brake Off,[o Braço (1 a 6) cujo freio será desativado] 

Execute o seguinte comando para ativar o freio novamente. 

>Brake On,[o Braço (1 a 6) cujo freio será ativado] 

 

1.6 Precaução para operação no estado de baixa potência 

No estado de baixa potência, o manipulador opera em baixa velocidade e baixo torque. 

Se estiver em estreita proximidade do manipulador, opere-o cuidadosamente. Do contrário, 

suas mãos ou dedos podem ficar presos durante a operação. O manipulador pode também 

colidir com o equipamento periférico e causar danos ao equipamento ou mau funcionamento 

do manipulador. 

Torque máximo da articulação no estado de baixa potência [Unidade: N·m] 
 

VT6-A901* (Montado sobre a mesa), VT6-A901SR (Montado no teto)  

Articulação 1 2 3 4 5 6 
Torque da 
articulação 

100,57 274,29 94,22 31,83 31,53 31,92 

 

VT6-A901SW (Montado na parede) 

Articulação 1 2 3 4 5 6 
Torque da 
articulação 

210,29 274,29 94,22 31,83 31,53 31,92 

 

 
CUIDADO 

■ Opere cuidadosamente o manipulador no estado de baixa potência. Um torque 
da articulação comparativamente alto pode ser gerado. Isso pode fazer com que 
suas mãos e dedos sejam prensados e/ou causar danos no equipamento ou mau 
funcionamento do manipulador, pois este pode colidir com o equipamento 
periférico. 
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1.7 Etiquetas 

O manipulador tem as seguintes etiquetas de advertência.  

As etiquetas de advertência são afixadas ao redor dos locais onde existem perigos 

específicos. 

Não deixe de seguir as descrições e avisos contidos nas etiquetas para operar e manter o 

manipulador com segurança. 

Não rasgue, danifique ou remova as etiquetas de advertência. Tenha extremo cuidado ao 

manusear as peças ou unidades às quais as seguintes etiquetas de advertência estão afixadas, 

bem como nas áreas próximas. 

Local Etiqueta de advertência NOTA 

A 

 

Antes de afrouxar os parafusos de montagem da base, 

segure o braço e prenda-o firmemente com uma faixa para 

evitar que as mãos ou os dedos sejam prensados no 

manipulador. 

Para os procedimentos de transporte e instalação, siga as 

etapas descritas nesse manual. 

B 

 

Não entre na área de operação enquanto o manipulador 

está se movendo. O braço do robô pode colidir com o 

operador. Isso é extremamente perigoso e pode resultar em 

sérios problemas de segurança. 

C 

 

Existem voltagens perigosas enquanto o manipulador 

está ligado. Para evitar choques elétricos, não toque em 

quaisquer peças elétricas internas. 

D 

 

Ao liberar os freios, seja cuidadoso pois o braço pode cair 

devido ao seu próprio peso. 

E 

 

Somente pessoal autorizado deverá executar o trabalho de 

erguer e operar uma empilhadeira. Quando essas 

operações são executadas por pessoal não autorizado, isso 

é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões 

corporais e/ou danos graves ao equipamento do sistema 

robótico. 

F 

 

Você pode prender suas mãos ou dedos ao aproximar sua 

mão de peças móveis. 
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Local Etiqueta de advertência NOTA 

G 

 

Etiqueta de identificação 

Etiqueta do N/S (Número de série)  

 

Localização das etiquetas 

 

 

 

C 

C 

C 

 

 

 

 

B 

C 

C 

C 

C C 

F 

D 

A 
 

E 

C 

G 

 
Modelo com proteção Modelo para sala limpa, padrão 
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2. Especificações 
 

2.1 Características dos manipuladores da série VT 
Os manipuladores da série VT são manipuladores com controlador integrado. 

As características dos manipuladores da série VT são as seguintes: 

Quanto ao projeto e ferramental do dispositivo 
- Não há controlador externo 

 Não é necessário espaço de instalação para um controlador externo. 

 Não é necessário um projeto de instalação ou ferramental para um controlador 

externo. 

- Não existem cabos externos do robô para o controlador 

 Não são necessários cabos externos entre o robô e o controlador. 

- Especificação de CC: manipulador acionado por bateria. Não é necessária fonte de 

alimentação fixa 

 Fácil de conectar à plataforma móvel*. 

* Plataforma móvel indica robô de coordenadas cartesianas, plataforma com rodas, 

AGV, etc. 

Neste manual, estes termos são designados como “plataforma móvel”. 

Quanto à manutenção 
- Não há baterias na unidade do motor para o robô 

 Não é mais necessário conectar dispositivos externos para substituição da bateria. 

- Fácil substituir o manipulador 

2.2 Número do modelo 

 
VT6-A90 1 □ □-□ 

 

Fonte de alimentação 

□ : Manipulador especificado para CA 

DC : Manipulador especificado para CC 

 

Tipo de montagem 

□ : Montado sobre a mesa 

R 
: Montado no teto  (Especificado para CA, somente o 

modelo padrão) 

W 
: Montado na parede (Especificado para CA, somente o 

modelo padrão) 

Ambiente 

S : Modelo padrão 

C 
: Modelo para sala limpa (Somente manipulador 

especificado para CA) 

P 
: Modelo com proteção (IP67) (Somente manipulador 

especificado para CA) 
 

 

 

Comprimento do braço 

90 : 920 mm 
 

Carga útil 

6 : 6 kg 
 

Para detalhes sobre as especificações, consulte Configuração e operação: 2.7 Especificações.  

Equipamento de frenagem 

1 : Freios em todas as articulações 
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2.3 Nomes das peças 

 

 

Articulação 1 

Base 

Braço 1 

(Braço inferior) 

Braço 2 

Braço 4 

Articulação 6 

Articulação 3 

Articulação 4 

Articulação 5 

Braço 6 

Articulação 2 

Braço 5 

Braço 3 

Lâmpada LED 

(Esta lâmpada fica acesa  
enquanto os motores estão ativados.) 

 

 
 

Quando a lâmpada LED está acesa ou o controlador está ligado, está sendo aplicada corrente 

ao manipulador. (A lâmpada LED pode não ser vista dependendo da postura do manipulador. 

Tenha muito cuidado).  

Executar qualquer trabalho de substituição com a alimentação de energia ligada é 

extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou funcionamento inadequado 

do sistema robótico. Certifique-se de desligar a energia do controlador antes do trabalho de 

manutenção. 

 

  

 

NOTA 
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Modelo padrão 

 

Porta TP 

Conector EMERGENCY 

Tampa da fonte de energia 

(Conector de energia dentro) 

Conector de I/O Entrada) 

Conector de I/O (Saída) 

Conector LAN (Ethernet) 

Porta do PC de desenvolvimento 

Interruptor RESET  

Porta MEMORY 

Tampa OPTION 

(Conector OPTION dentro) 

 
 

Modelo para sala limpa 

 

Porta TP  

 

Conector EMERGENCY 

 

Tampa da fonte de energia 

(Conector de energia dentro) 

 

Conector de I/O (Entrada) 

 

Conector de I/O (Saída) 

 Conector LAN (Ethernet) 

Porta do PC de desenvolvimento 

Interruptor RESET 

Porta MEMORY 

Tampa OPTION  

(Conector OPTION dentro) 

Porta de exaustão 

Encaixe para tubo pneumático de ø12 mm 

 

 

Modelo com proteção 

 
Porta TP  

 

Conector de I/O 

Cabo de energia 

Conector 

EMERGENCY 

Conector LAN (Ethernet) 

Porta do PC de 

desenvolvimento 

Porta MEMORY 

 

Tampa OPTION 

(Conector OPTION dentro) 
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2.4 Dimensões externas 
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[Unidade: mm] 
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2.5 Faixa de movimento padrão 

[Unidade: mm] 
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* Ponto P : Interseção dos centros de rotação das Articulações 4, 5 e 6 

*1 : Ponto P a partir da parte superior com a Articulação 3 declinando −51 (centro da 
Articulação 2 – centro do ponto P) 

*2 : Ponto P a partir da parte superior com a Articulação 3 inclinando para cima +190 (centro 
da Articulação 2 – centro do ponto P) 

*3 : Ponto P a partir da lateral com a Articulação 3 declinando +190 (centro da Articulação 1 – 
centro do ponto P) 

*4 : Ponto P a partir da lateral com a Articulação 3 inclinando para cima -51(centro da 
Articulação 1 – centro do ponto P) 

 

 
CUIDADO 

■ Preste atenção à postura dos braços básicos (Braços 1, 2 e 3) ao operar o 

manipulador. O Braço 5 se movimenta mantendo um ângulo constante, 

independentemente da postura do braço. Dependendo da postura dos braços 

básicos, o punho pode colidir com o manipulador. A colisão pode causar danos 

no equipamento e/ou mau funcionamento do manipulador. 
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2.6 Exemplo de sistema 

 
VT6 Padrão 

I/O padrão 
I/O remota 
Ethernet 

USB (para salvar) 

USB (para 

desenvolvimento) 

ModBus 

 

Fieldbus 

Escravo 

Opção 

 

 

*1 O EPSON RC+ 7.0 suporta os seguintes sistemas operacionais 

Windows 8.1 Pro (EPSON RC+7.0 Ver.7.1.0 ou posterior)  

Windows 10 Pro (EPSON RC+7.0 Ver.7.2.0 ou posterior) 

*2 Qualquer um dos controles portáteis está disponível. 

*3 Ao conectar a manipuladores da série VT, é necessário o cabo de conversão especificado.  
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2.7 Especificações 

Item Especificações 

Número do modelo VT6-A901* 
VT6-

A901*R 

VT6-

A901*W 

Nome do modelo VT6L 

Tipo de montagem *1 Montado sobre  

a mesa 

Montado no 

teto 

Montado na 

parede 

Peso 

CC Padrão 
40 kg: 89 lbs. 

(não inclui o peso dos cabos) 

CA 

Padrão 

Sala limpa 

Proteção 
42 kg: 92 lbs. 

(inclui o peso dos cabos) 

Método de acionamento Todas as articulações Servomotor de CA 

Velocidade 

máxima de 

operação 

*2 

Articulação 1 166,2/s 

Articulação 2 122,5/s 

Articulação 3 141,2/s 

Articula-

ção 4 

CA 

Padrão 

Sala limpa 
268,7/s 

Proteção 
188,1/s 

CC Padrão 

Articulação 5 296,8/s 

Articula-

ção 6 

CA 

Padrão 

Sala limpa 
293,2/s 

Proteção 
234,5/s 

CC Padrão 

Velocidade sintética máxima 4563 mm/s 

Repetibilidade Articulações 1 a 6 0,1 mm 

Faixa de movimento 

máxima 

Articulação 1  170  30 

Articulação 2 − 160 a + 65 

Articulação 3 − 51 a + 190 

Articulação 4  200 

Articulação 5  125 

Articulação 6  360 

Faixa de pulsos máxima 

Articulação 1  8488472 1497966 

Articulação 2 − 9986438 ~ + 4056990 

Articulação 3 − 2366604 ~ + 8816759 

Articulação 4  8128764 

Articulação 5  4599018 

Articulação 6  13410735 

Resolução 

Articulação 1 0,0000200/pulso 

Articulação 2 0,0000160/pulso 

Articulação 3 0,0000215/pulso 

Articulação 4 0,0000246/pulso 

Articulação 5 0,0000271/pulso 

Articulação 6 0,0000268/pulso 

Capacidade nominal do 

motor 

Articulação 1 300 W 

Articulação 2 300 W 

Articulação 3 200 W 

Articulação 4 100 W 

Articulação 5 100 W 

Articulação 6 100 W 

Carga útil *3 
Nominal. 3 kg 

Máx. 6 kg 

Momento admissível 

Articulação 4 12 N·m (1,22 kgf·m) 

Articulação 5 12 N·m (1,22 kgf·m) 

Articulação 6 7 N·m (0,71 kgf·m) 
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Item Especificações 

Momento de inércia admissível 

*4 (GD2/4) 

Articulação 4 0,3 kg·m2 

Articulação 5 0,3 kg·m2 

Articulação 6 0,1 kg·m2 

Requisitos ambientais *5 

Temperatura ambiente 5 a 40 C 

Umidade relativa do ambiente 10 a 80 % de UR (sem condensação) 

Vibração 4,9 m·s2 (0,5 G) ou menos 

Nível de ruído *6 LAeq = 70 dB (A) ou abaixo 

Ambiente Padrão, Sala limpa *7, Proteção (IP67) *8 

Valores padrão 

(Valores máximos de 

configuração) 

Velocidade (5) 100 

Accel *9 (5, 5) 120, 120 

SpeedS (50) 2000 

AccelS *10 (200) 10000 

Fine 
(10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000) 

65535, 65535, 65535, 65535, 65535, 65535 

Peso 3 (6) 

Inertia 0,03 (0,1) 

Controle de movimento 

Ambiente de desenvolvimento EPSON RC+ 7.0 

Linguagem de programação SPEL+ (linguagem de robô multitarefas) 

Controle da articulação 
Padrão Controle simultâneo de 6 articulações 

Controle do servo de CA digital 

Controle de posicionamento 
PTP (Controle ponto a ponto) 

CP (Controle de percurso contínuo) 

Controle de velocidade 

Movimento PTP : Programável em uma faixa de 

1 a 100% 

Movimento CP : Programável 

(Valor real a ser inserido 

manualmente). 

Aceleração/ 

Desaceleração 

Controle 

Movimento PTP : Programável em uma faixa de 

1 a 100%  

Aceleração/desaceleração 

automática 

Movimento CP : Programável 

(Valor real a ser inserido 

manualmente). 

Interface 

externa 

EMERGÊNCIA 

PARADA DE EMERGÊNCIA:  

Redundante (Categoria 3) Suportada para fonte 

de energia interna/externa 

Sistema de proteção de segurança:  

Redundante (Categoria 3) Suportada para fonte 

de energia externa 

I/O 

I/O padrão 

(Lado traseiro do 

manipulador) 

Entrada: 24 pontos 

Saída 16 pontos 

Não polar, Suportado tanto para Sink como 

Source 

 

I/O remota 

(As funções remotas 

são aplicadas para 

I/O padrão) 

Entrada: 8 pontos 

Programa, 3 pontos 

Start, Stop, Pause, Continue, Reset 

Saída 8 pontos 

Ready, Running, Paused, ErrorEStopOn, 

SafeguardOn, SError, Warning 

Fieldbus escravo 

(Opção) 

Entrada: 256 pontos 

Saída 256 pontos 

Habilitada para adicionar somente mais um 

módulo 

Porta de conexão do TP 
Suportado para controle portátil (Opção: TP2, 

TP3) 

Porta de conexão do PC 
Conector USB B 

Suportado para USB 2.0 High Speed / Full Speed 
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Item Especificações 

Porta de conexão 

de memória USB 

Conector USB A 

Suportado para USB 2.0 High Speed / Full Speed  

Porta Ethernet 
Suportado para 10/100 Mbps 

Disponíveis até 8 portas 

Interruptor RESET Habilitada para uso para restaurar o sistema 

Display 

(Exibir) 
LED de exibição do modo 

TEACH, AUTO, PROGRAM, TestMode, Error, E-

STOP 

Salvar status do controlador 
Salva na memória USB 

Salva no RC+ (PC) 

Padrão de segurança 

Marcação CE:  

Diretiva EMC, Diretiva de maquinaria, 

Diretiva RoHS 

Marcação KC/ Marcação KCs 

(VT6-A901S, VT6-A901C, VT6-A901P) 

ANSI/RIA R15.06 

NFPA 79  

Manipulador especificado para CA 

Item Especificações 

Modelo VT6-A901S, VT6-A901C, VT6-A901P, VT6-A901SR, VT6-A901SW 

Voltagem 100 a 240 VCA 

Fase Fase única 

Frequência 50 / 60 Hz 

Interrupção de energia momentânea Menos de 10 ms. 

Capacidade nominal 1.200 VA 

Corrente de pico 

(Quando a energia de CA é ligada) 
Máx. 60A (Menos de 2 ms.) 

Vazamento de corrente Máx. 10 mA 

Resistência de terra Menos de 100 

Manipulador especificado para CC 

Item Especificações 

Modelo VT6-A901S-DC 

Voltagem 48 VCC 

Voltagem disponível 
43 a 60 VCC 

(Tenha o cuidado de não exceder o valor quando a voltagem aumenta). 

Classificação máxima absoluta 72 VCC 

Corrente de pico 

(Quando a energia de CC é ligada) 
Máx. 40A (menos de 10 ms.) 

Capacidade nominal 1200 W 

Aterramento O fio de terra e o fio de energia de CC (−) são conectados. 

*1: Outros tipos de montagem exceto “Montado sobre mesa”, “Montado no teto” e “Montado na parede” estão fora 

da especificação. Somente a montagem sobre mesa está disponível para o manipulador especificado para CC, 

modelo para sala limpa e modelo com proteção. 

*2: No caso de controle PTP 

*3: Não aplique carga excedendo a carga útil máxima. 

*4: Se o centro de gravidade está no centro da cada braço. Se o centro de gravidade não estiver no centro de cada 

braço, defina o parâmetro usando o comando INERTIA. 

*5: Para detalhes sobre os requisitos ambientais, consulte Configuração e operação 3.1 Condições ambientais. 

*6: As condições do manipulador na medição são as seguintes: 

Condições de operação: Sob carga nominal, movimento simultâneo de todos os braços, velocidade máxima, 

aceleração/desaceleração máxima, VT6L: taxa de utilização de 50% 

Ponto de medição: 1000 mm além do lado traseiro do manipulador  
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*7: O sistema de exaustão no modelo de manipulador para sala limpa extrai ar do interior da base e do interior 

da tampa do braço. 

Uma fenda ou outra abertura na unidade da base pode causar perda da pressão de ar negativa na parte 

externa do braço, o que pode causar aumento da emissão de poeira. 

Nível de limpeza : ISO Classe 4 (ISO14644-1) 

Sistema de 

exaustão 

: Conexão para tubo pneumático de ø12 mm 

Vácuo de 60 L/min 

Tubo exaustor : Diâmetro externo do tubo de poliuretano: ø12 mm (Diâmetro interno: ø8 mm) 

 

*8 O nível de proteção para os modelos de manipuladores com proteção é IP67 (Padrão IEC). Os 

manipuladores podem ser usados em ambiente onde exista a possibilidade de cair poeira, água e óleo de 

corte solúvel em água do manipulador. 

No entanto, tenha cuidado com o seguinte: 

- O manipulador não é à prova de ferrugem. Não use o manipulador em ambiente onde existam líquidos 

corrosivos. 

- Fluidos que deteriorem os materiais de vedação, tais como solventes orgânicos, ácidos, bases 

alcalinas e fluídos de corte clorados, não podem ser usados 

- O manipulador não pode ser usado para operações debaixo d’água. 

<Referência> 

- IP67 do padrão IEC 

[Nível de proteção contra o ingresso de objetos sólidos] 

Totalmente protegido contra poeira. 

[Nível de proteção contra líquidos] 

Proteção contra o ingresso de água em quantidade prejudicial quando o manipulador é 

imerso em água por 30 minutos sob a condição de que o ponto mais alto do manipulador 

fique localizado a 0,15 m abaixo da superfície da água e o ponto mais baixo fique localizado 

1 m abaixo da superfície da água. (Testado enquanto o manipulador está parado). 

 

*9: No uso geral, a configuração de Accel em 100 é a configuração ideal que mantém o equilíbrio da 

aceleração e a vibração durante o posicionamento. Embora valores maiores que 100 possam ser definidos 

para Accel, é recomendado minimizar o uso de valores altos para movimentos necessários, uma vez que 

operar o manipulador continuamente com uma configuração alta de Accel pode encurtar 

consideravelmente a vida útil do produto. 

 

*10: O valor de configuração máximo de AccelS varia dependendo da carga. Consulte a tabela abaixo para 

obter os valores. 

A configuração de valor que exceda o máximo de AccelS causa um erro. Em tal caso, verifique o valor 

configurado.  

Valor máximo da configuração de AccelS 

 
10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

0 1 2 3 4 5 6  (kg) Peso do atuador da extremidade 

8000 

3000 

10000 

2000 

6000 
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2.8 Como definir o modelo 

O modelo do manipulador para seu sistema já foi definido em fábrica antes da remessa. 

Normalmente não é necessário mudar o modelo quando você recebe seu sistema. 
 

 
CUIDADO 

■ Quando precisar mudar a configuração do modelo do manipulador, certifique-se 

de definir o modelo do manipulador corretamente. A configuração incorreta do 

modelo do manipulador pode resultar em operação anormal ou nenhuma 

operação do manipulador e/ou causar problemas de segurança. 

 

Se o número das especificações personalizadas (MT***) for descrito em MODEL da 

etiqueta de identificação (etiqueta do N/S), o manipulador tem especificações 

personalizadas. 

As especificações personalizadas podem exigir um procedimento de configuração diferente; 

verifique o número das especificações personalizadas (MT***) e entre em contato com o 

fornecedor de sua região, quando necessário. 

 

O modelo do manipulador pode ser definido através do software. 

Consulte o seguinte manual. 

Capítulo Configuração do robô no Guia do usuário do EPSON RC+.  

  

 

NOTA 
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3. Ambientes e instalação 
 

3.1 Condições ambientais 
 

É necessário um ambiente adequado para o sistema robótico funcionar adequadamente e 

com segurança. Instale o sistema robótico em um ambiente que atenda às seguintes 

condições: 

Item Condições 

Temperatura ambiente 5 a 40°C (com variação mínima da temperatura) 

Umidade relativa do 

ambiente 
10 a 80% (sem condensação) 

Ruído de transiente 

elétrico rápido 

2 kV ou menos (Fio da fonte de alimentação) 

1 kV ou menos (Fio do sinal) 

Ruído eletrostático 4 kV ou menos 

Ambiente - Instale em local fechado. 

- Mantenha afastado da luz solar direta. 

- Mantenha afastado de pó, fumaça oleosa, salinidade, pó de 

metal e outros contaminantes. 

- Mantenha afastado de solventes e gases inflamáveis ou 

corrosivos. 

- Mantenha afastado de água. 

- Mantenha afastado de choques ou vibrações. 

- Mantenha afastado de fontes de ruído elétrico. 

- Mantenha afastado de campos elétricos ou magnéticos fortes. 

Os manipuladores não são adequados para operação em ambientes adversos, tal como áreas 

de pintura, etc. Quando utilizar os manipuladores em ambientes inadequados que não 

atendam às condições acima, entre em contato com o fornecedor de sua região. 

Para o modelo de manipulador com proteção, instale o sistema robótico em um ambiente 

que também atenda às seguintes condições: 

Item Condições 

Ambiente - Instale em local fechado. 

- Mantenha longe da luz solar direta. 

- Mantenha afastado de salinidade ou outros contaminantes. 

- Mantenha afastado de solventes (inclusive água) *1e gases 

inflamáveis ou corrosivos. 

- Mantenha afastado de solventes orgânicos, ácidos, álcalis, 

fluídos de corte clorados. 

- Não use em água. 

- Mantenha afastado de choques ou vibrações. 

- Mantenha afastado de fontes de ruído elétrico. 

- Disponível sob ambientes com poeira, fumaça oleosa e pó de 

metal 2*. 

  

 

NOTA 
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*1 O manipulador é feito principalmente de ferro e alumínio. Ele não é à prova de 

ferrugem. 

Não use o manipulador sob condições onde ele possa ficar exposto à água ou a 

qualquer outro líquido corrosivo (inclusive água). 

*2 Quaisquer contaminantes que possam deteriorar o desempenho das vedações de 

borracha nitrílica para óleo, O-rings, gaxetas de vedação e gaxetas de líquido deverão 

ser evitados. 

 

Condições ambientais especiais 

As vedações de proteção são acopladas no modelo de manipulador com proteção para 

impedir a entrada de poeira, água, etc. Siga as precauções no ambiente de uso descritas 

abaixo. 

A superfície do manipulador tem resistência geral a óleo. No entanto, se seus requisitos 

especificam que o manipulador deve suportar certos tipos de óleo, contate o fornecedor de 

sua região. 

Mudança rápida na temperatura e umidade pode causar condensação dentro do manipulador. 

Se seus requisitos especificam que o manipulador manuseia alimentos, contate o fornecedor 

de sua região para verificar se o manipulador irá danificar o alimento ou não.  

O manipulador não pode ser usado em ambiente corrosivo onde são usados ácidos ou 

alcalinos. Em um ambiente salgado onde a ferrugem é provável de ocorrer, o manipulador 

é suscetível à ferrugem.  

Ao montar o manipulador na plataforma móvel, assegure-se de usar a plataforma móvel em 

aceleração baixa. Se usar a plataforma móvel em aceleração alta, isso poderá fazer com que 

o manipulador faça uma parada de segurança. 

 
ATENÇÃO 

■ Use um disjuntor de aterramento no cabo de energia do manipulador para evitar 

choque elétrico e colapso do circuito por curto circuito. 

■ Para manipulador especificado para CC, use um protetor de circuito para evitar 

choque elétrico e/ou mau funcionamento do sistema robótico. 

 

 
CUIDADO 

■ Ao limpar o manipulador, não esfregue fortemente com álcool ou benzina.  

Ele pode perder o brilho da face revestida. 
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3.2 Mesa base 

A mesa base para fixação do manipulador não é fornecida. Faça ou obtenha uma mesa base 

para o seu manipulador. O formato e o tamanho da mesa base diferem, dependendo do uso 

do sistema robótico. Para sua consulta, relacionamos aqui alguns requisitos para a mesa do 

manipulador. 

A mesa base é necessária para suportar não só o peso do manipulador, mas também o 

movimento dinâmico ao operar na velocidade mais rápida. Fornece as vigas necessárias para 

dar resistência suficiente. 

A força de torque e reação produzidas pelo movimento do manipulador são as seguintes: 

 VT6-A901* 

Torque de reação máximo na chapa horizontal 500 N·m 

Força de reação horizontal máxima 500 N 

Força de reação vertical máxima 3100 N 

Os furos rosqueados necessários para montar a base do manipulador são do tipo M8. Use 

parafusos de montagem com especificações em conformidade com a classe de propriedade 

ISO898-1: 10.9 ou 12.9. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação: 3.3 Dimensões de montagem. 

 

A chapa para a face de montagem do manipulador deve ter 20 mm de espessura ou mais e 

ser feita de aço para reduzir a vibração. A aspereza da superfície da placa de aço deverá ser 

de 25 μm ou menos. 

A mesa deve ser presa ao piso ou à parede para evitar que ela se mova. 

Ao montar o manipulador na plataforma móvel, assegure-se de usar a plataforma móvel em 

aceleração baixa. Se usar a plataforma móvel em aceleração alta, isso poderá fazer com que 

o manipulador faça uma parada de segurança. 

Projete a posição de montagem do manipulador de modo que o centro de gravidade esteja 

sempre dentro da plataforma móvel quando o manipulador agarra uma peça de trabalho 

usando uma ferramenta. Para a posição de operação, crie um programa de operação de modo 

que o centro de gravidade do manipulador fique sempre dentro da plataforma móvel. Se o 

centro de gravidade não estiver dentro da plataforma móvel, o manipulador pode cair. 

O manipulador deve ser instalado horizontalmente. 

Ao usar um nivelador para ajustar a altura da mesa base, use um parafuso com diâmetro 

M16 ou mais. 
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Se estiver passando cabos através dos furos da mesa base, veja as figuras abaixo. 

 

(Unidade: mm) 

Modelo para sala limpa, padrão 

 

 

 

 Conector de I/O (Entrada) 

11 

54 
37 

13 

11 

24 

Conector de I/O(Saída) 

 

Conector EMERGENCY  

9 

34 

Conector de energia de CA  

28 

9 

Conector de energia de CC  
 

Modelo com proteção 

 

 

  

Conector de I/O  

15.35 

53.05 

67 

12.55 

Conector EMERGENCY 

 

 

 
ATENÇÃO 

■ Para garantir a segurança, deve ser instalado um sistema de proteção de 

segurança para o sistema robótico. 

Para detalhes sobre o sistema de proteção de segurança, consulte o Guia do 

Usuário do EPSON RC+. 
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3.3 Dimensões de montagem 

Área de montagem 

Certifique-se de ter o seguinte espaço disponível, além do espaço para montagem do 

manipulador e do equipamento periférico. 

Espaço para os pontos de ensino 

Espaço para manutenção e inspeções 

(Assegure um espaço para abrir as tampas e chapas para manutenção). 

Espaço para cabos 

O raio de curvatura do cabo de energia é 90 mm. Ao instalar o cabo, certifique-se de manter 

distância suficiente dos obstáculos. Além disso, deixe espaço suficiente para outros cabos 

para que estes não sejam forçados a curvar. 

Assegure que a distância para a proteção de segurança da faixa de movimento máxima seja 

acima de 100 mm. 

 
 [Unidade: mm] 

  

 

NOTA 
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3.4 Desembalagem e transporte 
 

A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR PESSOAL QUALIFICADO E 

ESTAR DE ACORDO COM TODOS OS CÓDIGOS LOCAIS E NACIONAIS. 

 
ATENÇÃO 

■ Somente pessoal autorizado deverá executar o trabalho de erguer e operar uma 

empilhadeira. Quando essas operações são executadas por pessoal não 

autorizado, isso é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões 

corporais e/ou danos graves ao equipamento do sistema robótico. 

■ Estabilize o manipulador com as mãos ao içá-lo. O içamento instável é 

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

graves ao equipamento do sistema robótico, como a queda do manipulador. 

 

 
CUIDADO 

■ Usando um carrinho ou equipamento similar, transporte o manipulador nas 

mesmas condições em que ele foi entregue. 

■ Ao remover os parafusos de fixação, apoie o manipulador para prevenir queda. 

Remover os parafusos de fixação sem apoiar o manipulador pode prensar suas 

mãos, dedos ou os pés, pois o manipulador pode tombar. 

■ Para transportar o manipulador, prenda-o ao equipamento de entrega ou 

providencie pelo menos 2 pessoas para segurá-lo com as mãos. Além disso, não 

segure pela parte inferior da base (a área sombreada na figura). Segurar a área 

com as mãos é extremamente perigoso e pode fazer com que suas mãos ou 

dedos fiquem presos. 

 

NÃO segure na parte inferior da base com as mãos. 

 

Peso do manipulador 

   VT6-A901**  

Padrão, sala limpa Aprox. 40 kg: 89 lbs. 

Proteção Aprox. 42 kg: 92 lbs. 

■ Ao transportar o manipulador, evite vibração ou choque excessivos. 

Vibração excessiva ou choques podem causar danos ao equipamento e/ou mau 

funcionamento do manipulador. 

■ Estabilize o manipulador com as mãos ao içá-lo. O içamento instável é 

extremamente perigoso e pode resultar em queda do manipulador. 

■ Ao transportar o manipulador por uma longa distância, prenda-o diretamente ao 

equipamento de entrega para que ele nunca tombe. 

Se necessário, embale o manipulador no mesmo estilo em que ele foi entregue. 
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3.5 Procedimento de instalação 

A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado e estar de acordo com todos os códigos 

locais e nacionais. 

 
ATENÇÃO 

■ Para garantir a segurança, deve ser instalado um sistema de proteção de segurança 

para o sistema robótico. Para detalhes sobre a proteção de segurança, consulte as 

Precauções de instalação e projeto no capítulo Segurança do Guia do usuário do 

EPSON RC+. 

■ Instale o manipulador em um local com espaço suficiente de modo que uma 

ferramenta ou uma peça de trabalho não toque em uma parede ou uma proteção de 

segurança quando o manipulador estender totalmente os braços segurando uma 

peça de trabalho. Instalar o manipulador em um local com espaço insuficiente é 

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

graves ao equipamento do sistema robótico, pois a ferramenta ou a peça de trabalho 

pode colidir com uma parede ou uma proteção de segurança. 

■ Prenda o manipulador antes de ligar a energia ou operá-lo. Ligar a energia ou operar 

o manipulador sem prendê-lo é extremamente perigoso e pode resultar em sérias 

lesões corporais e/ou danos graves ao equipamento do sistema robótico pois o 

manipulador pode tombar. 

■ Antes de instalar e operar o manipulador, assegure-se de que todas as peças do 

manipulador estejam no lugar e não tenham defeitos externos. Peças faltantes ou 

defeituosas podem causar operação incorreta do manipulador. A operação incorreta 

do manipulador é extremamente perigosa e pode resultar em sérias lesões corporais 

e/ou danos graves ao equipamento do sistema robótico. 

■ Esse manipulador não é um robô colaborativo. Execute uma avaliação de riscos e 

tome medidas de segurança tais como a proteção de segurança e o interruptor de 

parada de emergência. 

Operar o manipulador sem tomar as medidas de segurança, é extremamente 

perigoso, pode resultar em sérias lesões corporais e/ou danos graves ao sistema 

robótico e pode causar sérios problemas de segurança. 

 

 
CUIDADO 

■ O manipulador deve ser instalado de modo a evitar a interferência com estruturas, 

utilidades, outras máquinas e equipamentos que possam criar um risco de 

aprisionamento ou pontos de compressão. 

■ Pode ocorrer vibração (ressonância) durante a operação, dependendo da rigidez da 

mesa de instalação. 

Se ocorrer vibração, melhore a rigidez da mesa ou mude as configurações de 

velocidade, aceleração ou desaceleração. 

■ Ao montar o manipulador na plataforma móvel, existe o risco de o manipulador 

tombar. Seja cuidadoso com os itens a seguir e tome as medidas para evitar a queda. 

Rigidez da conexão entre a plataforma móvel e o manipulador 

Aceleração da plataforma móvel e do manipulador 

Faixa de movimento do manipulador 

■ Projete a posição de montagem do manipulador de modo que o centro de gravidade 

esteja sempre dentro da plataforma móvel quando o manipulador agarra uma peça 

de trabalho usando uma ferramenta. 

Para a posição de operação, crie um programa de operação de modo que o centro 

de gravidade do manipulador fique sempre dentro da plataforma móvel. 

Se o centro de gravidade não estiver dentro da plataforma móvel, o manipulador 

pode tombar. 
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CUIDADO 

■ Instale o manipulador montado sobre a mesa com a ajuda de duas ou mais 

pessoas. 

Os pesos do manipulador são os seguintes. Tenha cuidado para não prender as 

mãos, dedos ou os pés e/ou ter o equipamento danificado por queda do 

manipulador.  

VT6-A901**: 

Modelo para sala limpa, padrão: Aprox. 40 kg: 89 lbs. 

Modelo com proteção: Aprox. 42 kg: 92 lbs. 

 

Parafuso de montagem 

Para as dimensões, consulte Configuração e operação 3.3 Dimensões da montagem. 

 Existem quatro furos rosqueados para a 

base do manipulador. 

Use parafusos de montagem M8 de 

acordo com a resistência da classe de 

propriedade 10.9 ou 12.9 da ISO898-1. 

Torque de aperto: 

32,0  1,6 N·m (314  16 kgf·cm) 

 
 

Furo de parafuso (18 mm de 
(profundidade ou mais) 
 

Arruela 
plana 

 

Arruela de 
pressão 

17 mm 

4-M835 

 

 

Modelo para sala limpa 

Ao utilizar o manipulador em sala limpa, siga as etapas abaixo antes da instalação. 

(1) Desembale o manipulador fora da sala limpa. 

(2) Prenda o manipulador no equipamento de entrega, tal como um palete, com parafusos, 

para que o manipulador não tombe. 

(3) Limpe a poeira no manipulador com um pouco de álcool ou água destilada em um pano 

que não solte fiapos. 

(4) Transporte o manipulador para a sala limpa. 

(5) Prenda o manipulador na mesa base. 

  

 

NOTA 
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3.6 Fonte de energia 

 
ATENÇÃO 

■ Não há interruptor de energia no manipulador. Tão logo ao plugue de energia é 

inserido na tomada, o sistema robótico liga.  

Tenha cuidado com choques elétricos ao inserir o plugue de energia. 

 

3.6.1 Especificações 

Manipulador especificado para CA: 

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

Item Especificação 

Voltagem 

100 a 240 VCA 

(A voltagem de entrada deve estar dentro de 10  da 

voltagem nominal). 

Fase Monofásico 

Frequência 50/60 Hz 

Interrupção de energia 

momentânea 
Menos de 10 mseg. 

Capacidade nominal 1.200VA 

Corrente de pico 

(Quando a energia de CA é ligada) 
Máx. 60A (Menos de 2 ms.) 

Vazamento de corrente Máx. 10 mA 

Resistência de terra 100  ou menos 

 

Manipulador especificado para CC: 

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

Item Especificações 

Voltagem 48 VCC 

Voltagem disponível 43 a 60 VCC 

Classificação máxima absoluta 

72 VCC 

(Tenha cuidado para não exceder o valor acima quando 

a voltagem aumenta). 

Corrente de pico 
(Quando a energia de CC é ligada) 

Máx. 40A (menos de 10 ms.) 

Capacidade nominal 1200 W 

Aterramento 
O fio de terra e o fio de energia de CC (−) são 

conectados. 

 

3.6.2 Cabo de energia 

 
ATENÇÃO 

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

■ Conecte o fio terra (verde/amarelo) do cabo de energia de CA ao terminal de 
terra da fonte de energia da fábrica. 
Além disso, recomendamos aterrar diretamente através de um furo na base 
para aterrar completamente o manipulador. 
O equipamento deve ser sempre aterrado corretamente para evitar o risco de 
choque elétrico. 

■ Certifique-se de conectar o fio marrom do cabo de energia de CC ao terminal 
“+” e o fio azul ao “−”. Conectar em polaridade errada resultará em mau 
funcionamento do manipulador. 
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■ Use sempre o plugue ou um dispositivo de desconexão para o cabo de 
conexão de energia. Nunca conecte o controlador diretamente à fonte de 
energia da fábrica. 

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

Ao conectar o conector do cabo de energia ao manipulador, assegure-se de inseri-lo 

completamente. 

Manipulador especificado para CA 

Item Especificação 

Fio de energia de CA (2 

cabos) 
Preto, Branco 

Fio terra Verde/Amarelo 

Comprimento do cabo 5 m 

Terminal Terminal sem solda redondo M4 

 
Manipulador especificado para CC 

Item Especificações 

Fio de energia de CC (+) Marrom 

Fio de energia de CC (−) Azul 

Comprimento do cabo 2 m 

Terminal Terminal sem solda redondo M4 

 
Use uma braçadeira de cabo no lado traseiro do manipulador para prender o cabo de 

energia. 

(Somente para o modelo padrão, modelo para sala limpa) 

 

Braçadeira do cabo de energia 
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3.6.3 Disjuntor 

Linha de energia de CA:  

Instale um disjuntor de fuga para a terra ou um disjuntor. 

Para a corrente elétrica nominal do disjuntor, consulte os valores de configuração 

seguintes. 

VT6L Energia Corrente elétrica nominal 

Especificado 

para CA 

100VAC 20A 

200VAC 10A 

 

Linha de energia de CC:  

Instale um protetor de circuito. 

Para a corrente elétrica nominal do protetor de circuito, consulte os valores de 

configuração seguintes. 

VT6L Energia Corrente elétrica nominal 

Especificado 

para CC 

48VDC 40A 

 

Se você instalar um protetor de circuito, selecione um que possa lidar com a “corrente de 

pico” descrita na seguinte seção. 

 Configuração e operação 3.6.1 Especificações 

A tomada de energia deverá ser instalada próxima do equipamento e estar facilmente 

acessível. 
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3.6.4 Aterramento 

 
ATENÇÃO 

■ A resistência de terra deve ser 100 Ω ou menos. A resistência de terra incorreta 

pode resultar em incêndio e/ou choque elétrico. 

■ Não use a linha de aterramento do manipulador em comum com outras linhas de 

aterramento ou eletrodos de aterramento de outros dispositivos elétricos, 

dispositivos com motores de alta potência, dispositivos de soldagem, etc. Usar a 

linha de aterramento do manipulador em comum com outras linhas de 

aterramento ou eletrodos de aterramento pode resultar em choque elétrico e/ou 

mau funcionamento do sistema robótico. 

■ Ao usar dutos de metal, condutos de metal ou bastidores de distribuição de cabos, 

aterre de acordo com as normas técnicas para equipamentos elétricos locais e 

nacionais.  O aterramento não em conformidade com as normas pode resultar 

em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico. 

Siga as regulamentações locais para o aterramento. É recomendado que o tamanho do núcleo 

do fio de aterramento seja de 5,5 mm2 ou mais. 

Conecte diretamente a linha de aterramento ao manipulador usando os furos de parafusos 

na figura abaixo. 

Para o manipulador especificado para CC, conecte o fio terra e o fio de alimentação de CC 

(−). 

 

Furo de parafuso M4 
(para aterramento) 
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3.7 Conexão dos cabos 
 

 
ATENÇÃO 

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação da fonte 

de energia. Conecte o cabo de energia de CA a uma tomada de energia. 

NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica. 

■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador e o 

equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da fonte de energia. 

Executar qualquer procedimento de substituição com a alimentação de energia ligada é 

extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no 

sistema robótico. 

■ Certifique-se de conectar os cabos corretamente. Não aplique força desnecessária aos 

cabos. (Não coloque objetos pesados sobre os cabos. Não curve ou puxe os cabos 

aplicando força). O esforço desnecessário nos cabos pode resultar em danos aos cabos, 

desconexão e/ou falha nos contatos.  

Cabos danificados, desconexões ou falhas nos contatos são extremamente perigosos e 

podem resultar em choque elétrico e/ou funcionamento incorreto no sistema robótico. 

■ O aterramento do manipulador é feito conectando com o cabo de energia. Certifique-se 

de que o cabo de energia e o fio terra estejam conectados corretamente.  Se o fio terra 

for conectado incorretamente à terra, isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico. 

 

 
CUIDADO 

■ Certifique-se de que os números de série de cada equipamento sejam correspondentes. 

A conexão incorreta entre o manipulador e o controlador pode não só causar 

funcionamento incorreto do sistema robótico, mas também sérios problemas de 

segurança. 

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

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

sistema robótico. 

3.7.1 Exemplo de conexão 

Modelo padrão, Modelo para sala limpa 

 
Conector destacável 

Cabo fornecido 

Cabo não fornecido (Providenciado pelo usuário) 

 

100-240VAC 

(Manipulador especificado para CA) 

48VDC 

(Manipulador especificado para CC) 
 

Dispositivo de saída 

PC de desenvolvimento 

Memória USB 

Parada de emergência, porta de segurança 

Manipulador 
Controle portátil 

Dispositivo de entrada 

Opção 
I/O Fieldbus 

(1) Conector TP 

(2) Conector EMERGENCY 

(3) Porta de memória 

(4) Porta do PC de desenvolvimento 

(5) LAN (Ethernet） 

(6) Conector de I/O (Entrada)  

(7) Conector de I/O(Saída) 

(8) Conector de energia 
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(1) Conector TP 

Conecte a opção de controle portátil. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação 10. Porta TP. 

(2) EMERGENCY 

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

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

os interruptores corretos para esses dispositivos de segurança. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação 12. EMERGÊNCIA. 

(3) Porta de memória 

Conecte à memória USB. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação em 8. Porta de memória. 

(4) PC de desenvolvimento 

Conecte o PC de desenvolvimento. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação 7. Porta de conexão do PC de 
desenvolvimento 

(5) LAN (Comunicação EtherNet) 

Conecte o cabo EtherNet. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação 9. Porta LAN (Comunicação 

Ethernet) . 

(6) Conector de I/O (Entrada) 

Este conector de entrada destina-se ao dispositivo de saída do usuário. 

Quando houver um dispositivo de entrada, use este conector. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação 13. Conector de I/O padrão. 

(7) Conector de I/O (Saída) 

Este conector de saída destina-se ao dispositivo de entrada do usuário. 

Quando houver um dispositivo de saída, use este conector. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação 13. Conector de I/O padrão. 

(8) Conector de energia 

Conector para suprir a fonte de energia de CA (manipulador especificado para CA) ou 

a fonte de energia de CC (manipulador especificado para CC) ao manipulador. 

Ao compartilhar a fonte de energia do manipulador especificado para CC com 

equipamento, tal como a plataforma móvel que gera energia regenerativa, conecte o 

circuito de proteção para sobrevoltagem (p. ex., o circuito de absorção regenerativo) 

fora e certifique-se de que a voltagem de entrada não exceda as classificações 

máximas absolutas do manipulador. 

 

Para o modelo de manipulador para sala limpa, é necessário um sistema de exaustão. Para 

detalhes, consulte Configuração e operação: 2.6 Especificações. 

 

  

 

NOTA 
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Modelo com proteção 

 Conector removível 

Cabo fornecido 

Cabo não fornecido (providenciado pelo 

usuário) 

 

 

100-240VAC 
(Conectado) 

Dispositivo de saída 

PC de 

desenvolvimento 

Memória USB 

Parada de emergência, porta de segurança 

Manipulador Controle 

portátil 

Dispositivo de entrada 

Opção 
I/O Fieldbus 

(1) Conector TP 

(2) Conector EMERGENCY 

(3) Porta de memória 

(4) Porta do PC de desenvolvimento 

(5) LAN (Ethernet） 

(6) Conector de I/O 

 

(7) Conector de energia de CA 

 

(1) Conector TP 

Conecte a opção de controle portátil. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação 10. Porta TP. 

(2) EMERGENCY 

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

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

os interruptores corretos para esses dispositivos de segurança. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação 12. EMERGÊNCIA. 

(3) Porta de memória 

Conecte à memória USB. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação em 8. Porta de memória. 

(4) PC de desenvolvimento 

Conecte o PC de desenvolvimento. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação 7. Porta de conexão do PC de 
desenvolvimento 

(5) LAN (Comunicação EtherNet) 

Conecte o cabo EtherNet. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação 9. Porta LAN (Comunicação 

Ethernet) . 

(6) Conector de I/O 

Este é um conector para conectar dispositivos de entrada e saída do usuário. 

Quando houver um dispositivo de entrada ou saída, use este conector. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação 13. Conector de I/O padrão. 

(7) Conector de energia CA 

Conector para o suprimento de energia CA para o manipulador. 

Este é conectado na remessa. 
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Para o modelo de manipulador com proteção, certifique-se também de seguir as 

precauções abaixo. 

 

 
CUIDADO 

■ Ao operar o manipulador sob condições ambientais especiais (condições 

adversas como pó e fumaça oleosa), não coloque o controlador na mesma 

condição, uma vez que este não cumpre o padrão IP67. Isso pode causar danos 

no equipamento e/ou mau funcionamento do controlador. 

 

3.7.2 Contramedidas para ruído 

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

fiação dos cabos do sistema: 

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

menos) É importante aterrar a estrutura do manipulador não só para prevenção de choque 

elétrico, mas também para reduzir a influência do ruído elétrico ao redor do manipulador. 

Portanto, conecte o fio terra (verde/amarelo) do cabo de energia do manipulador ao 

terminal de terra da fonte de energia da fábrica. Para detalhes sobre o plugue e o cabo de 

energia de CA, consulte Configuração e operação 3.6 Fonte de energia. 

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

possa causar ruído. 

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

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

motor de CA e a linha de energia do manipulador com a maior distância possível das 

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

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

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

 

Duto da linha de CA 

 

Duto da linha de CC 

 

Maior distância possível 

possible 

 
 

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

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

o mais distante possível da fonte de ruído periférica. 

- Certifique-se de que os elementos indutores usados para conectar a I/O do manipulador 

(tal como os relés e as válvulas solenoides) sejam peças com supressão de ruído. Se for 

utilizado um elemento indutor sem proteção contra ruído, conecte uma peça supressora 

de ruído tal como um diodo localizado no elemento indutor paralelamente a ele. Ao 

selecionar peças supressoras de ruído, certifique-se de que elas possam suportar a 

voltagem e a corrente incorridas pela carga de indução. 

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

fieldbus distantes de fontes de ruído periféricas. 
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3.8 Mudança de local e armazenamento 

3.8.1 Precauções para mudança de local e armazenamento 

Observe o que segue ao mudar de local, armazenar e transportar os manipuladores. 

A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR PESSOAL QUALIFICADO E 

ESTAR DE ACORDO COM TODOS OS CÓDIGOS LOCAIS E NACIONAIS. 

 
ATENÇÃO 

■ Somente pessoal autorizado deverá executar o trabalho de erguer e operar uma 
empilhadeira. Quando essas operações são executadas por pessoal não 
autorizado, isso é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões 
corporais e/ou danos graves ao equipamento do sistema robótico. 

■ Estabilize o manipulador com as mãos ao içá-lo. O içamento instável é 
extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões corporais e/ou danos 
graves ao equipamento do sistema robótico, como a queda do manipulador. 

 

 
CUIDADO 

■ Ao remover os parafusos de fixação, apoie o manipulador para prevenir queda. 

Remover os parafusos de fixação sem apoiar o manipulador pode prensar suas 

mãos, dedos ou os pés, pois o manipulador pode tombar. 

■ Para transportar o manipulador, prenda-o ao equipamento de entrega ou 

providencie pelo menos 2 pessoas para segurá-lo com as mãos. Além disso, não 

segure pela parte inferior da base (a área tracejada da figura). Segurar essas 

peças com as mãos é extremamente perigoso e pode fazer com que suas mãos 

ou dedos sejam prensados. 

 

NÃO segure a parte inferior da base com as mãos. 

 

Peso do manipulador 

   VT6-A901**  

Padrão, sala limpa Aprox. 40 kg: 89 lbs. 

Proteção Aprox. 42 kg: 92 lbs. 

■ Não segure pela unidade de energia ao transportar o manipulador. 

Além disso, evite vibração excessiva ou choques durante o transporte do 

manipulador. Vibração excessiva ou choques podem causar danos ao 

equipamento e/ou mau funcionamento do manipulador. 

■ Estabilize o manipulador com as mãos ao içá-lo. O içamento instável é 

extremamente perigoso e pode resultar em queda do manipulador. 

■ Ao transportar o manipulador por uma longa distância, prenda-o diretamente ao 

equipamento de entrega para que ele não tombe. Se necessário, embale o 

manipulador no mesmo modo em que ele foi entregue. 
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Transporte e armazene o sistema robótico em ambientes que atendam às seguintes condições: 

Item Condições 

Temperatura ambiente 0 a 45 C 

Umidade relativa do ambiente 10% a 80 % (sem condensação) 

Durante a desembalagem e mudança de local, evite aplicar força externa aos braços e 

motores do manipulador. 

Quando o manipulador for novamente utilizado para um sistema robótico após 

armazenamento por longo prazo, execute um teste de funcionamento para verificar se ele 

está funcionando adequadamente e então opere-o completamente. 

 

Quando ocorre condensação no manipulador durante o transporte ou armazenamento, 

ligue a energia somente após a condensação secar. 

 

3.8.2 Mudança de local 

 
CUIDADO 

■ Instale ou transfira de local o manipulador com a ajuda de duas ou mais pessoas. 

Os pesos do manipulador são os seguintes. Tenha cuidado para não prender as 

mãos, dedos ou os pés e/ou ter o equipamento danificado por queda do 

manipulador. 

Padrão, sala limpa: Aprox. 40 kg :89 lbs. 

Proteção: Aprox. 42 kg :92 lbs. 

(1) Posicione o manipulador como é mostrado na figura.  

Não segure pela parte inferior da base (a área sombreada na figura). Segurar a área 

com as mãos é extremamente perigoso e pode fazer com que suas mãos ou dedos 

sejam prensados. 

 NÃO segure pela parte inferior da base com as mãos. 

Recomendado: Articulação 2 +52 

Articulação 3 −51 

 

 

Peso do manipulador 

 VT6-A901** 

Padrão, sala limpa Aprox. 40 kg: 89 lbs. 

Proteção Aprox. 42 kg: 92 lbs. 

(2) Desligue a energia em todos os dispositivos. 

Remova os batentes mecânicos se os estiver usando, para limitar a faixa de 

movimento. Para detalhes sobre a faixa de movimento, consulte Configuração e 

operação: 5.2 Configuração da faixa de movimento por batentes mecânicos. 

(3) Desaparafuse os parafusos de fixação. Em seguida, remova o manipulador da mesa 

base. 

(4) Em seguida, prenda o manipulador no equipamento de entrega ou providencie pelo 

menos 2 pessoas para transportá-lo. 

  

 

NOTA 
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Usando cavilha com olhal 

Verifique se as cavilhas com olhal estão firmemente presas antes de transportar o manipulador. 

Depois de transportar o manipulador, remova as cavilhas com olhal e guarde-as para uso futuro. 

As cavilhas com olhal e os fios de arame devem ser suficientemente fortes para aguentar o 

peso (Veja as figuras abaixo).  

Se usar as cavilhas com olhal para erguer o manipulador, coloque as mãos sobre ele para 

manter o equilíbrio. O manipulador pode tombar se ficar desequilibrado e isto é 

extremamente perigoso. 

Para evitar danos nas tampas e braços, recomenda-se proteger com um pano as partes do fio 

de arame em contato com o braço. 

 
Furos para cavilha 

com olhal 
2-M8 profund. 15 

Centro de 
gravidade 

Centro de gravidade 

 

  
Peso do manipulador 

 VT6-A901** 

Padrão, sala limpa Aprox. 40 kg: 89 lbs. 

Proteção Aprox. 42 kg: 92 lbs. 
 

 
CUIDADO 

■ Remova as cavilhas com olhal do manipulador após completar o 
transporte/mudança de local. 

Se o manipulador for operado com as cavilhas instaladas, o braço pode colidir 
com elas e isso pode causar danos ao equipamento e/ou mau funcionamento do 
manipulador. 

 

A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR PESSOAL DE INSTALAÇÃO 
QUALIFICADO E ESTAR DE ACORDO COM TODOS OS CÓDIGOS LOCAIS E 
NACIONAIS 

 
ATENÇÃO 

■ Somente pessoal autorizado deverá executar o trabalho de erguer e operar uma 
empilhadeira. Quando essas operações são executadas por pessoal não 
autorizado, isso é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões 
corporais e/ou danos graves ao equipamento do sistema robótico. 
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3.9 Verificação da orientação básica 

Após peças serem substituídas (motores, unidades de engrenagem de redução, correias, etc.), 

o manipulador não operará corretamente porque existirá uma divergência entre as posições 

de origem armazenadas em cada motor e as armazenadas no controlador. O processo para 

compensar a diferença na posição é chamado “Calibração”. 

No momento da remessa, a orientação básica do manipulador mostrada abaixo é definida 

como a posição de origem. 

Depois de instalar o manipulador e configurar o ambiente de operação, mova-o para a 

posição de origem e verifique se ele se move para a orientação básica corretamente. 

Para fazer o manipulador mover-se para a posição de origem, selecione [Tools]-[Robot 

Manager] - [Control Panel] e clique em <Home>. 

Se ainda existir uma diferença e o manipulador não puder ficar na orientação básica depois 

da calibração, entre em contato com o fornecedor de sua região. 

  

 

3.10 Etiqueta da posição de origem 

12 etiquetas da posição de origem (6 etiquetas + sobressalentes) são incluídas no robô na 

remessa. Veja as figuras abaixo e afixe as etiquetas em cada eixo. 

Acoplando as etiquetas nos braços na orientação básica ou em qualquer orientação, você 

poderá usá-las como uma marca quando as posições originais estiverem desalinhadas. 

Se a posição de origem estiver desalinhada após substituir motores, unidades de engrenagens 

de redução ou correias devido a mau funcionamento, observe as etiquetas da posição de 

origem para alinhar aproximadamente as posições. 

    
Braço 1 Braço 2 Braços 3, 4 Braços 5, 6* 

* Braço 6: Não há espaço para afixar as etiquetas da posição de origem. 

Afixe a etiqueta no atuador da extremidade. 
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4. Configuração dos atuadores da extremidade 
 

4.1 Acoplamento do atuador da extremidade 

Crie um atuador da extremidade para seu manipulador. 

As dimensões do flange do punho acoplado à extremidade do Braço 1 são conforme abaixo. 

 
CUIDADO 

■ Se você usa um atuador da extremidade com uma pinça ou mandril, conecte os 

fios e/ou tubos pneumáticos corretamente de modo que a pinça não libere a peça 

de trabalho quando a energia para o sistema robótico for desligada. A conexão 

incorreta dos fios e/ou tubos pneumáticos pode danificar o sistema robótico e/ou 

peças de trabalho se elas forem liberadas quando o interruptor de parada de 

emergência for pressionado. 

As saídas de I/O são configuradas na fábrica de modo a desligar 

automaticamente (0) pela desconexão da energia, pelo interruptor de parada de 

emergência ou pelos recursos de segurança do sistema robótico.  

Flange do punho 

 

 

Braço 6 

Acople um atuador da extremidade à extremidade do Braço 6 usando os parafusos M5. 

 

Layouts  

Quando você opera o manipulador com um atuador da extremidade, este pode interferir no 

corpo do manipulador, dependendo do diâmetro externo do atuador da extremidade, do 

tamanho da peça de trabalho ou da posição dos braços. Ao projetar o layout de seu sistema, 

preste muita atenção à área de interferência do atuador da extremidade. 

 

Compatibilidade com o flange ISO:  

Para instalar o atuador da extremidade cujas dimensões de montagem são projetadas para 

o flange ISO, nós fornecemos o “Adaptador de Ferramenta (flange ISO)” opcional. Para 

detalhes, consulte Configuração e operação: 11. Opções. 

  

4xM5 prof. 8 

prof. 5 

Detalhe A 

45 graus 

(intervalos de  

90 graus) 
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4.2 Acoplamento de câmeras e válvulas de ar 

Deques são equipados nos Braços 4 e 5 para permitir a fácil instalação da válvula de ar. 

 

Para montar a câmera, é necessária uma unidade de chapa da câmera. 

Nós fornecemos a “Unidade de chapa da câmera” opcional. Para detalhes, consulte 

Configuração e operação: 11. Opções.  

 

 

3xM4 prof. 7 

Deque do 
Braço 5 

4xM4 prof. 7 

 
 

4.3 Configurações de peso e inércia 

Os comandos WEIGHT e INERTIA (momento de inércia e excentricidade) servem para 

configurar os parâmetros de carga do manipulador. Essas configurações otimizam o 

movimento do manipulador.  

 

Configuração de WEIGHT 

O comando WEIGHT destina-se a configurar o peso da carga. Quanto maior o peso da carga, 

maior será a redução da velocidade e da aceleração/desaceleração.  

 

Configuração de INERTIA 

O comando INERTIA destina-se a configurar o momento de inércia e a excentricidade da 

carga. Quanto maior o momento de inércia, maior será a redução da aceleração e 

desaceleração do Braço 6. Quanto maior a excentricidade, maior será a redução da 

aceleração e desaceleração do movimento do manipulador.  
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Para assegurar o desempenho ideal do manipulador, certifique-se de que a carga (peso do 

atuador da extremidade e da peça de trabalho) e o momento de inércia da carga estejam 

dentro da classificação máxima para o manipulador, e que o Braço 6 não se torne excêntrico. 

Se a carga ou o momento de inércia exceder as classificações ou se a carga se tornar 

excêntrica, siga as etapas descritas em Instalação e configuração 4.3.1 Configuração de 

WEIGHT e 4.3.2 Configuração de INERTIA, para configurar os parâmetros. 

Configurar os parâmetros torna a operação do manipulador mais eficiente, reduz a vibração 

para encurtar o tempo de operação e aumenta a capacidade para cargas maiores. Além disso, 

isso reduz a vibração persistente produzida quando o momento de inércia do atuador da 

extremidade e da peça de trabalho é maior. 

A carga admissível para os manipuladores da série VT é no máximo 6 kg. 

 

Devido às limitações do momento e do momento de inércia mostrados na tabela abaixo, a 

carga (peso do atuador da extremidade + peso da peça de trabalho) deve também satisfazer 

essas condições. 

Carga admissível 

Articulação Momento admissível 
Momento de inércia GD2/4 

admissível 

Articulação 4 12,0 N·m (1,22 kgf·m) 0,3 kg·m2 

Articulação 5 12,0 N·m (1,22 kgf·m) 0,3 kg·m2 

Articulação 6 7,0 N·m (0,71 kgf·m) 0,1 kg·m2 

Momento 

O momento indica a quantidade de torque aplicada na articulação para suportar a gravidade 

da carga (atuador da extremidade + peça de trabalho). 

O momento aumenta à medida que o peso da carga e a quantidade de excentricidade 

aumentam. Como isso também aumenta a carga aplicada na articulação, certifique-se de 

manter o momento dentro do valor admissível.  

Momento de inércia 

O momento de inércia indica o grau de dificuldade de a carga (atuador da extremidade + 

peça de trabalho) girar quando a articulação do manipulador começa a girar (quantidade de 

inércia). O momento de inércia aumenta à medida que o peso da carga e a quantidade de 

excentricidade aumentam. Como isso também aumenta a carga aplicada na articulação, 

certifique-se de manter o momento de inércia dentro do valor admissível. 

 

O momento M (Nm) e o momento de inércia I (kgm2) quando o volume da carga (atuador 

da extremidade + peça de trabalho) é pequeno pode ser obtido pela seguinte fórmula. 

 

M (N·m) = m(kg) × L (m) × g (m/s2) 

I (kgm2) = m(kg) × L2 (m2) 

 

m : Peso da carga (kg) 

L : Quantidade de excentricidade da carga (m) 

g : Aceleração gravitacional (m/s2) 

 

 

 

m 

L 

Centro de 

rotação da 

ferramenta 
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A figura abaixo mostra a distribuição do centro de gravidade quando o volume da carga 

(atuador da extremidade + peça de trabalho) é pequeno. 

Projete o atuador da extremidade de modo que o centro de gravidade fique dentro do 

momento admissível. 

Se o volume da carga for grande, calcule o momento e o momento de inércia consultando 

Configuração e operação 4.3.2 Configuração de INERTIA - Cálculo do momento de inércia. 

 

Centro de gravidade da carga a partir do centro de rotação do 
Braço 5 [mm] 
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Quantidade máxima de excentricidade da carga 

(Distância entre o centro de rotação da articulação e o centro de gravidade da 

carga) 

Articulação 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 

4 548 mm 387 mm 316 mm 274 mm 245 mm 204 mm 

5 548 mm 387 mm 316 mm 274 mm 245 mm 204 mm 

6 300 mm 224 mm 183 mm 158 mm 141 mm 119mm 

 

Ao calcular a dimensão crítica da carga usando o momento e o momento de inércia 

admissíveis, o valor calculado representa uma distância do centro de rotação do Braço 5, 

não a distância do flange. Para calcular a distância do flange até o centro de gravidade da 

carga, subtraia a distância do centro de rotação do Braço 5 até o flange (=80 mm) como é 

mostrado no exemplo abaixo. 
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Exemplo: Cálculo da dimensão crítica da carga (a) quando esta é 6 kg. 

Centro de gravidade pelo controle do momento admissível: 

 12,0 N·m/(6 kg×9,8 m/s2) = 0,204 m = 204 mm 

Centro de gravidade pelo controle do momento de inércia admissível: 

(0,3 kgm2/6 kg)1/2 = 0,223 m = 223 mm 

Em razão do controle do momento admissível, o centro de gravidade para o limite da carga 

é 212 mm a partir do centro de rotação do Braço 5. 

Distância (a) do flange até o centro de gravidade para o limite da carga  

= 204 mm－80 mm = 124 mm 

Dimensão crítica da carga 

 

Centro de 

rotação do 

Braço J6 

Centro de gravidade 

 da carga  

Flange 

Centro de 

rotação do 

Braço J5 

[Unidade: mm] 

 

4.3.1 Configuração de WEIGHT 

 
CUIDADO 

■ Configure o peso total do atuador da extremidade e da peça de trabalho em valor 

menor do que a carga útil máxima.  

Os manipuladores da série VT podem operar sem limitações nessa condição, 

exceto e até que a carga exceda essa carga útil máxima. Sempre configure os 

parâmetros de peso do comando WEIGHT de acordo com a carga. Configurar 

um valor menor do que a carga real pode causar erros, choque excessivo, função 

insuficiente do manipulador e/ou encurtar o ciclo de vida das peças/mecanismos. 

A capacidade de peso aceitável (atuador da extremidade e peça de trabalho) para os 

manipuladores da série VT é a seguinte: 

Nominal Máxima 

3 kg 6 kg 

Mude a configuração do parâmetro Weight de acordo com a carga. 

Depois de mudar a configuração do parâmetro Weight, a aceleração/desaceleração e a 

velocidade máxima do sistema robótico correspondentes à carga são configuradas 

automaticamente. 

 

Método de configuração do parâmetro Weight 

 EPSON 

RC+ 
 

Selecione o painel [Tools]-[Robot Manager]-[Weight] e configure o valor em [Weight:]. 

Você pode também executar o comando Weight através de [Command Window]. 
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Carga no manipulador 

Local de montagem da carga 

 

Deque do 
Braço 4 

Deque do 
Braço 5 

Carga na 
extremidade frontal 
do Braço 6 

 

 

Ao acoplar o equipamento aos deques do braço superior, converta seu peso para o peso 

equivalente assumindo que o equipamento esteja acoplado à extremidade do Braço 6. Então, 

esse peso equivalente adicionado à carga será um parâmetro do peso. 
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Calcule o parâmetro do peso usando a fórmula abaixo e insira o valor. 

Fórmula do parâmetro do peso 

 Parâmetro do peso =Mw + Wa + Wb 

  Mw 

Wa 

Wb 

: Carga na extremidade frontal do Braço 6 (kg) 

: Peso equivalente no deque do Braço 4 (kg) 

: Peso equivalente do deque do Braço 5 (kg) 

  Wa=Ma(La)2/(L)2 

Wb=Mb(Lb)2/(L)2 

  Ma 

Mb 

L 

La 

 

Lb 

: Peso da válvula de ar no deque do Braço 4 

: Peso da câmera no deque do Braço 5 

: Comprimento do braço superior (480 mm) 

: Distância entre a Articulação 3 e o centro de gravidade da válvula de ar do deque 

no Braço 4 (mm) 

: Distância entre a Articulação 3 e o centro de gravidade da câmera do deque no 

Braço 5 (mm) 

   

  

 

<Exemplo> A extremidade frontal do Braço 6 fica a 480mm (L) de distância da Articulação 

3 do VT6-A901S* (VT6L). 

A carga na extremidade frontal do Braço 6 é 5 kg(Mw). 

A carga no deque do Braço 4 é 1,5 kg (Ma). 

O deque fica a 150 mm (La) de distância da Articulação 3. 

A carga no deque do Braço 5 é 1,0 kg (Mb). 

O deque fica a 390 mm (Lb) de distância da Articulação 3. 

 Wa=1,5×1502/4802=0,15 → 0,2 (arredondamento) 

Wb=1,0×3902/4802=0,66 → 0,7 (arredondamento) 

Mw+Wa+Wb=5+0,2+0,7=5,9 

Insira “5,9” para o parâmetro Weight. 
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Configuração automática da velocidade pelo peso 

As porcentagens no gráfico são baseadas na velocidade no peso nominal (3 kg) como 100%. 

 

 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0      1      2      3      4      5      6   (kg) Parâmetro do peso 

(%) 

 

130 

100 100 

80 

60 

Velocidade 

Aceleração / Desaceleração 

130 
120 

40 

100 100 100 100 

80 

 

 

Parâmetro do 
peso 

Aceleração/ 
Desaceleração 

Velocidade 

0 130 100 

1 130 100 

2 120 100 

3 100 100 

4 80 100 

5 60 100 

6 40 80 

 

 O valor de configuração máximo de AccelS varia, dependendo do valor da configuração 

de Weight. Para mais detalhes, consulte “Configuração e operação 2.7 Especificações”. 

 

4.3.2 Configuração de INERTIA 
 

Momento de inércia e a configuração de INERTIA 

O momento de inércia é definido como “o raio do torque aplicado a um corpo rígido e sua 

resistência ao movimento”. Esse valor normalmente é designado como “momento de 

inércia”, “inércia” ou “GD2”. Quando o manipulador opera com objetos adicionais (tal como 

um atuador da extremidade) acoplado ao eixo, o momento de inércia da carga deve ser 

considerado. 

 
CUIDADO 

■ O momento de inércia da carga (peso do atuador da extremidade e da peça de 

trabalho) deve ser no máximo 0,1 kg·m2. Os manipuladores da série VT não são 

projetados para trabalhar com um momento de inércia que exceda 0,1 kg·m2. 

Configure sempre os parâmetros de peso de acordo com a carga. Configurar um 

valor menor do que a carga real pode causar erros, choque excessivo e função 

insuficiente do manipulador. Além disso, o ciclo de vida das peças é encurtado e 

pode ocorrer a folga posicional devido ao choque nos dentes da correia. 

O momento de inércia aceitável da carga para os manipuladores da série VT é 0,03 kgm2 

na taxa nominal e no máximo 0,1 kg·m2. Mude a configuração do momento de inércia de 

acordo com o momento de inércia da carga usando o comando INERTIA. Depois de a 

configuração ser mudada, a velocidade máxima de aceleração/desaceleração do Braço 6 

correspondente a “moment of inertia” é configurada automaticamente. 

 

 

NOTA 
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Momento de inércia da carga no Braço 6 

O momento de inércia da carga (peso do atuador da extremidade e da peça de trabalho) no 

Braço 6 pode ser configurado pelo parâmetro “moment of inertia (INERTIA)” do comando 

INERTIA. 

 

 EPSON 

RC+ 
 

Selecione o painel [Tools]-[Robot Manager]-[Inertia] e insira o valor em [Load inertia:]. 

Você pode também executar o comando Inertia através de [Command Window]. 

 

Quantidade de excentricidade e configuração de INERTIA 

 

CUIDADO 

■ A quantidade de excentricidade da carga (peso do atuador da extremidade e da 

peça de trabalho) deve ser no máximo 300 mm. Os manipuladores da série VT 

não são projetados para trabalhar com quantidade de excentricidade que exceda 

300 mm. 

Sempre configure o parâmetro da quantidade de excentricidade de acordo com a 

quantidade de excentricidade. Configurar um valor menor do que a quantidade 

de excentricidade real pode causar erros, choque excessivo, função insuficiente 

do manipulador e/ou encurtar o ciclo de vida das peças/mecanismos. 

A quantidade de excentricidade aceitável da carga para os manipuladores da série VT é 50 

mm na taxa nominal e 300 mm no máximo. 

Quando a quantidade de excentricidade da carga exceder a nominal, mude a configuração 

do parâmetro da quantidade de excentricidade usando o comando INERTIA. Depois de 

mudar a configuração, a velocidade máxima da aceleração/desaceleração do manipulador 

correspondente a “eccentric quantity” é configurada automaticamente. 

 

 

 

 

 

Posição do centro de gravidade da 
carga 

Centro de rotação 

a, b = Quantidade de excentricidade  
 (máximo 300 mm) Flange 

a 

b
 Para configurar o parâmetro, 

insira o valor maior  
de “a” ou “b”. 

 

Quantidade de excentricidade 

Quantidade de excentricidade da carga no Braço 6 

A quantidade de excentricidade da carga (peso do atuador da extremidade e da peça de 

trabalho) no Braço 6 pode ser configurada pelo parâmetro “eccentric quantity” do comando 

INERTIA. 

Insira o valor maior de “a” ou “b” na figura acima para [Eccentricity]. 
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 EPSON 

RC+ 
 

Selecione o painel [Tools]-[Robot Manager]-[Inertia] e insira o valor em [Eccentricity:]. 

Você pode também executar o comando Inertia através de [Command Window]. 

Configuração automática da aceleração/desaceleração por INERTIA (eccentric 

quantity) 
A porcentagem no gráfico é baseada na aceleração/desaceleração na excentricidade nominal 

(0,03 kg· m2) como 100%. 

 

 

0 0,05 0,10  (kg·m2) Momento de inércia 
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Configuração do 
momento de inércia 

(kg·m2)  

Configuração automática da 
aceleração/desaceleração por INERTIA 

(moment of inertia)(%) 

0 100 

0,03 100 

0,05 85 

0,08 60 

0,1 50 

Configuração automática pela configuração da excentricidade 
A porcentagem no gráfico é baseada na aceleração/desaceleração na excentricidade nominal 

(50 mm) como 100% 
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Parâmetro da 
quantidade de 

excentricidade (mm) 

Configuração automática da 
aceleração/desaceleração por INERTIA 

(eccentric quantity) (%) 

0 100 

50 100 

100 40 
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200 25 

300 20 

 

Cálculo do momento de inércia 

Consulte os exemplos de fórmulas seguintes para calcular o momento de inércia da carga 

(atuador da extremidade com a peça de trabalho). 

O momento de inércia de toda a carga é calculado pela soma de (a), (b) e (c). 

 

 

 

 

Peça de trabalho (b) Peça de trabalho (c) 

Atuador da extremidade (a) 

Centro de rotação 

Momento de 
inércia do atuador 
da extremidade (a) = 

Momento de 
inércia da peça 
de trabalho (b) + 

Momento de 
inércia da peça 
de trabalho (c) + 

Momento de 
inércia total 

  

Os métodos para calcular o momento de inércia para (a), (b) e (c) são mostrados nesta e na 

próxima página. Calcule o momento de inércia total usando as fórmulas básicas abaixo. 

 

(a) Momento de inércia de um paralelepípedo retangular 

 
 

 

 

h 

b 
L 

m 

Centro de gravidade do paralelepípedo retangular Centro de rotação 

m + m  L2 
b2 + h2 

12 

 

 

(b) Momento de inércia de um cilindro 

 

 

 

 

m + m  L2 
r 2 

2 m 

L 

r 

Centro de gravidade do 

cilindro 
Centro de rotação 
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(b) Momento de inércia de uma esfera 

 

 

 

 

m r 2+ m  L2 
2 

5 

Centro de gravidade da esfera 

r 

m 

L 

Centro de rotação 

 
 

4.4 Precauções para a aceleração/desaceleração automática da Articulação 3 

A velocidade e a aceleração/desaceleração do movimento do manipulador são 

automaticamente otimizadas de acordo com os valores de WEIGHT e INERTIA e das 

posturas do manipulador. 

 

Configuração de WEIGHT 

A velocidade e a aceleração/desaceleração do manipulador são controladas de acordo com 

o peso da carga configurado pelo comando WEIGHT. 

Quanto maior o peso da carga, maior será a redução da velocidade e da 

aceleração/desaceleração para evitar vibração residual. 

 

Configuração de INERTIA 

A velocidade e a aceleração/desaceleração do Braço 6 são controladas de acordo com o 

momento de inércia configurado pelo comando INERTIA. A aceleração/desaceleração de 

todo o manipulador são controladas de acordo com a excentricidade configurada pelo 

comando INERTIA. Quanto maior o momento de inércia e a excentricidade da carga, 

maior será a redução da aceleração/desaceleração.  

 

Aceleração/desaceleração automática de acordo com a postura do manipulador 

A aceleração/desaceleração são controladas de acordo com a postura do manipulador. 

Quando o manipulador estende os braços ou o movimento do manipulador produz vibração 

frequentemente, a aceleração/desaceleração são reduzidas. 

 

Configure os valores apropriados para WEIGHT e INERTIA para que a operação do 

manipulador seja otimizada. 
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5. Faixa de movimento 

 
CUIDADO 

■ Ao configurar a faixa de movimento por razões de segurança, tanto a faixa do 

pulso como os batentes mecânicos devem ser sempre definidos ao mesmo 

tempo. Se isso não for feito ocorrerão sérios problemas de segurança. 

A faixa de movimento é pré-configurada na fábrica conforme explicado em Configuração e 

operação: 2.5 Faixa de movimento padrão. Essa é a faixa de movimento máxima do 

manipulador. 

Há três métodos para configurar a faixa de movimento descritos como segue: 

1. Configurar pela faixa de pulsos (para todas as articulações) 

2. Configurar por batentes mecânicos 

3. Configurar a faixa cartesiana (retangular) no sistema de coordenadas X, Y do 

manipulador 

 

 

Batente 

mecânico 

Configuração da faixa retangular 

Faixa de pulsos 

Faixa de movimento 
Batente 

mecânico 

 

 

Quando a faixa de movimento for mudada devido à eficiência do layout ou por segurança, 

siga as descrições em 5.1 a 5.3 para definir a faixa. 

 

5.1 Configuração da faixa de movimento pela faixa de pulsos (para todas as 
articulações) 

Os pulsos são a unidade básica de movimento do manipulador. A faixa de movimento do 

manipulador é controlada pela faixa de pulsos (o limite inferior e o limite superior) de cada 

eixo.  

Os valores de pulso são lidos pela saída do codificador do servomotor. 

A faixa de pulsos deve ficar dentro da faixa do batente mecânico. 

 

Os Braços 4 e 6 não têm um batente mecânico. 

 

Assim que o manipulador recebe um comando de operação, ele verifica se a posição alvo 

especificada pelo comando está dentro da faixa de pulsos antes da operação. Se a posição 

alvo estiver fora da faixa de pulsos configurada, ocorre um erro e o manipulador não se 

move. 

 

 EPSON 

RC+ 
 

A faixa de pulsos pode ser configurada no painel [Tools]-[Robot manager]-[Range]. 

Você pode também executar o comando Range pela [Command Window]. 

  

 

NOTA 

 

NOTA 
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5.1.1 Faixa de pulsos máxima da Articulação 1 

Os valores de pulso no sentido anti-horário são positivos (＋) e os valores no sentido horário 

são negativos (－). 

 

Braço 1  
Posição do 
pulso 0 

pulso   84884 2 

pulso   84884 2 

-170 graus 

+170 graus 
 

5.1.2 Faixa de pulsos máxima da Articulação 2 

Os valores de pulso no sentido horário são positivos (＋) e os valores no sentido anti-horário 

são negativos (－). 

 

 
Braço 2 

Posição do pulso 0  

+65 graus 

-160 graus pulso + 4056990 

pulso - 9986438 
 

  



Configuração e operação 5. Faixa de movimento 

 

60 VT  Rev.9 

5.1.3 Faixa de pulsos máxima da Articulação 3 

Os valores de pulso no sentido horário são positivos (＋) e os valores no sentido anti-horário 

são negativos (－). 

 

 

Braço 3  
Posição do  

pulso 0 
pulso + 8816759  

pulso - 2366604 

+190 graus 

- 51 graus 

 

 

5.1.4 Faixa de pulsos máxima da Articulação 4 

Pelo ângulo da extremidade do braço, os valores de pulso no sentido horário são positivos 

(＋) e os valores de pulso no sentido anti-horário são negativos (－). 

 

 

 

Braço 4 
Posição do pulso 0 

pulso - 8128764 pulso + 8128764 

+200 graus -200 graus 

 

 

5.1.5 Faixa de pulsos máxima da Articulação 5 

Os valores de pulso no sentido horário são positivos (＋) e os valores no sentido anti-horário 

são negativos (－). 

 

 

Braço 5 
Posição do 
pulso 0 

+125 graus 

-125 graus 

pulso + 4599018 

pulso - 4599018 
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5.1.6 Faixa de pulsos máxima da Articulação 6 

Pelo ângulo da extremidade do braço, os valores de pulso no sentido horário são positivos 

(＋) e os valores de pulso no sentido anti-horário são negativos (－). 

 

 Braço 6 
Posição do pulso 0 

- 360 graus + 360 graus 

pulso + 1340735 pulso - 1340735 
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5.2 Configuração da faixa de movimento por batentes mecânicos 

O uso dos batentes mecânicos ajustáveis (opcional) limita fisicamente a área absoluta na 

qual o manipulador pode se mover. 

Certifique-se de desligar o manipulador antes. 

Use parafusos adequados ao comprimento especificado e ao processamento da superfície 

(ex: galvanização com níquel) com alta resistência à corrosão. 

Especifique a faixa de pulsos novamente mudando a posição do batente mecânico.  

Para detalhes sobre a configuração da faixa de pulsos, consulte a seguinte seção. 

 Configuração e operação 5.1 Configuração da faixa de movimento pela faixa de pulsos 

(para todos os braços). 

Cerifique-se de configurar uma faixa de pulsos que não exceda os ângulos de configuração 

do batente mecânico. 

 

5.2.1 Configuração da faixa de movimento da Articulação 1 

Instale o batente mecânico ajustável (J1) no furo rosqueado correspondente ao ângulo que 

você quer estabelecer. 

Parafuso Allen  M4 × 28 (1 parafuso) 

Torque de aperto 4,0 ± 0,2 N·m (41 ± 2 kgf·cm) 

 

 

 

 a b 

Ângulo () 170 
−170 a +84 

ou −84 a +170 

Pulso 8488472 
− 8488472 a +4194304, 

ou − 194304 a +8488472 

Batente mecânico ajustável 
(J1) 

Não aplicado  

(padrão) 
Aplicado 
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5.2.2 Configuração da faixa de movimento da Articulação 2 

Instale o batente mecânico ajustável (J2) no furo rosqueado correspondente ao ângulo que 

você quer estabelecer. 

Parafuso allen  M4 × 16 (1 parafuso) 

Torque de aperto 4,0 ± 0,2 N·m (41 ± 2 kgf·cm) 

 

 

 c d 

Ângulo() −160, +65 
−160 a +43, 

ou −148 a +65 

Pulso 
−9986438 

+4056990 

−9986438 a +2683855, 

ou −9237455 a +4056990 

Batente mecânico  
ajustável (J2) 

Não aplicado  

(padrão) 
Aplicado 
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5.2.3 Configuração da faixa de movimento da Articulação 3 

Instale o batente mecânico ajustável (J3) no furo rosqueado correspondente ao ângulo que 

você quer estabelecer. 

Parafuso allen  M4 × 16 (1 parafuso) 

Torque de aperto 4,0 ± 0,2N·m (41 ± 2 kgf·cm) 

 

 

 e f 

Ângulo () −51, +190 
−34 a +190, 

ou −51 a +173 

Pulso 
−2366604 

+8816759 

−1577736 a +8816759 

ou −2366604 a +8027891 

Batente mecânico ajustável 
(J3) 

Não aplicado  

(padrão) 
Aplicado 
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5.3 Restrição da operação do manipulador pela combinação dos ângulos das 
articulações  

Para evitar que os braços do manipulador interfiram um no outro, a operação do manipulador 

é restringida na faixa de movimento especificada de acordo com a combinação dos ângulos 

das Articulações 1, 2 e 3. 

A operação do manipulador é restringida e ele para quando os ângulos das articulações do 

braço estão dentro das áreas coloridas das figuras a seguir. Além disso, a determinação de 

dentro e fora da área colorida pode diferir, dependendo da posição, devido ao erro de cálculo 

na linha da divisa entre a área colorida e a área branca, como é mostrado abaixo. 

A restrição da operação do manipulador fica habilitada: 

- Durante a execução do comando de movimento CP 

- Quando você tenta executar o comando de movimento para mover o manipulador para 

um ponto alvo (ou postura) na faixa de movimento especificada. 

A restrição da operação do manipulador fica desabilitada: 

- Os braços do manipulador passam momentaneamente pela faixa de movimento 

especificada durante a execução do comando de movimento PTP embora os ângulos das 

articulações dos braços estejam na área colorida das figuras acima. 

Combinação das Articulações 2 e 3 

Articulação 1: −110 graus a 110 graus. 

 

Ângulo da Articulação 2 

Â
n

g
u

lo
 d

a
 A

rt
ic

u
la

ç
ã

o
 3

 

65 graus 

 

Articulação 1: −110 graus a −1 0 graus ou 110 graus a 1 0 graus 

 
Ângulo da Articulação 2 

Â
n

g
u

lo
 d

a
 A

rt
ic

u
la

ç
ã

o
 3

 

65 graus 

 (graus= )  
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5.4 Sistema de coordenadas 

O ponto de origem é onde a face de instalação do manipulador faz intersecção com o eixo 

de rotação da Articulação 1. 

Para detalhes sobre o sistema de coordenadas, consulte o manual Guia do Usuário do 

EPSON RC+. 

Montagem sobre a 

mesa 

Montagem no teto* Montagem na parede* 

  

 

 

+Z 
+X 

+Y  

 

 

 

+Z +X 
+Y 

+X 

+Y 

 

 +Z 

+X 

+X 

+Y 

+Y 

 

*: Somente para o manipulador modelo padrão, especificado para CA 
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5.5 Alterar o robô 

Esta seção descreve como alterar o modelo do manipulador no EPSON RC+. 

 
CUIDADO 

■ A alteração do manipulador deve ser feita com grande cuidado. Ela inicializa os 

parâmetros de calibração do robô (Hofs, CalPls), as informações adicionais do 

eixo e os dados dos parâmetros do PG. 

Antes de alterar o robô, salve os dados de calibração seguindo o procedimento 

abaixo. 

(1) Selecione o menu EPSON RC  .0.-[Setup]-[System Configuration]. 

(2) Selecione [Robot]-[Robot**]-[Calibration] na lista da árvore. Em seguida 

clique em <Save>. 

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

(2) Selecione [Robot]-[Robot**] na lista da árvore. 

 

(3) Clique no botão <Change...>. A seguinte caixa de diálogo será exibida. 

 

(4) Insira o nome e o número de série do robô impresso na placa de identificação do 

manipulador. Qualquer número de série pode ser inserido. No entanto, insira o número 

impresso no manipulador. 

(5) Selecione o tipo de robô na caixa [Robot Type]. 

(6) Selecione o nome da série do manipulador na caixa [Series]. 
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(7) Selecione o modelo de robô na caixa [Model]. Os robôs disponíveis serão exibidos de 

acordo com o formato do acionador do motor atualmente instalado. Quando [Dry run] 

for usado, todos os manipuladores da série selecionada na Etapa 6 serão exibidos. 

(8) Clique no botão <OK>. O controlador será reiniciado. 

 

5.6 Configuração da faixa cartesiana (retangular) no sistema de coordenadas 
XY do manipulador 

A faixa cartesiana (retangular) no sistema de coordenadas XY do manipulador é especificada 

pela área de operação limitada do manipulador e a configuração de XYLIM.  

A área de operação limitada do manipulador é definida de maneira que o atuador da 

extremidade não interfira no lado traseiro do manipulador. A configuração de XYLIM 

determina os limites superior e inferior das coordenadas X e Y. 
 

A área de operação limitada do manipulador e a configuração de XYLIM se aplicam 

somente ao software. Portanto, essas configurações não mudam a faixa física. A faixa física 

máxima é baseada na posição dos batentes mecânicos. 
 

Essas configurações ficam desabilitadas durante uma operação de deslocamento da 

articulação. Portanto, tenha cuidado para não permitir que o atuador da extremidade colida 

com o manipulador ou o equipamento periférico. 
 

 EPSON 

RC+ 
 

Defina a configuração de XYLIM no painel [Tools]-[Robot manager]-[XYZ Limits]. 

Você pode também executar o comando XYLim pela [Command Window]. 
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6. Modo de operação e LED 
 

6.1 Visão geral 

O sistema robótico possui três modos de operação. 

Modo TEACH: Esse modo permite o ensino de dados de ponto e verificações 

próximas do manipulador usando o Controle portátil.  

Nesse modo o manipulador opera no estado de energia baixa. 

Modo AUTO: Esse modo permite a operação automática (execução do programa) do 

sistema robótico para a operação de fabricação e também 

programação, depuração, ajuste e manutenção do sistema robótico. 

Esse modo não pode operar os manipuladores ou executar programas 

com a porta de segurança aberta. 

Modo TEST: Esse modo permite a verificação de programas enquanto o interruptor 

Enable for mantido pressionado e a proteção de segurança estiver 

aberta. 

Esta é uma função de verificação do programa em baixa velocidade 

(T1: modo de desaceleração manual) que é definida nos padrões de 

segurança.  

Esse modo pode operar a função especificada com múltiplas 

tarefas/tarefas únicas, múltiplos manipuladores/manipulador único em 

baixa velocidade. 

 

6.2 Trocar o modo de operação 

Mude o modo de operação usando a chave seletora de modo no Controle Portátil. 

Modo TEACH Gire a chave seletora de modo para “Teach” para entrar no modo 

TEACH. 

Trocar para o modo TEACH pausa o programa se ele estiver sendo 

executado. 

O manipulador em operação para com Quick Pause. 

Modo AUTO Gire a chave seletora de modo para “Auto” e ative o sinal de entrada 

de liberação do engate para o modo AUTO. 

Modo TEST Gire a chave seletora de modo para “Teach” para entrar no modo 

TEACH. Pressione a tecla <F1> -[Test Mode] na caixa de diálogo 

[Jog & Teach] do modo TEACH. O modo será mudado para TEST 
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6.3 Modo do programa (AUTO) 
 

6.3.1 O que é o modo de programa (AUTO)? 

O modo do programa é para programação, depuração, ajuste e manutenção do sistema 

robótico. 

Siga os procedimentos abaixo para mudar para o modo do Programa. 

6.3.2 Configuração pelo EPSON RC   .0 

Mude o modo para modo do Programa pelo EPSON RC+ 7.0. 

(1) Selecione o menu EPSON RC+ 7.0 -[Setup]-[System Configuration] para exibir a caixa 

de diálogo [System Configuration]. 

 

 
(2) 

(5) 

(3) 

(4) 

 

(2) Selecione [Startup]. 

(3) Selecione o botão [Start mode]-<Program>. 

(4) Clique no botão <Apply>. 

(5) Clique no botão <Close>.  
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6.4 Modo automático (AUTO) 
 

6.4.1 O que é o modo automático (AUTO)? 

O modo automático (AUTO) é para a operação automática do sistema robótico. 

Os procedimentos para mudar para o modo automático (AUTO) são os seguintes. 

A : Defina o modo de início do EPSON RC+ 7.0 para “Auto” e inicie o EPSON RC+ 

7.0.  

(Consulte Configuração e operação 6.3.2 Configuração pelo EPSON RC+ 7.0.) 

B : Desconecte o EPSON RC+ 7.0. 

Execute e finalize o programa pelo dispositivo de controle especificado pelo EPSON RC+ 

7.0. (Consulte Configuração e operação 6.4.3 Configuração pelo dispositivo de controle). 

 

6.4.2 Configuração pelo EPSON RC   .0 

Mude o modo para o modo automático (AUTO) pelo EPSON RC+ 7.0. 

(1) Selecione o menu EPSON RC+ 7.0 -[Setup]-[System Configuration] para exibir a caixa 

de diálogo [System Configuration]. 

 

 
(2) 

(5) 

(3) 

(4) 

 

(2) Selecione [Startup]. 

(3) Selecione o botão [Start mode]-<Program>. 

(4) Clique no botão <Apply>. 

(5) Clique no botão <Close>.  

 

  

 

NOTA 
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6.4.3 Configuração pelo dispositivo de controle 

Defina o dispositivo de controle pelo EPSON RC+ 7.0. 

(1) Selecione o menu EPSON RC+ 7.0 -[Setup]-[System Configuration] para exibir a caixa 

de diálogo [System Configuration]. 

 

 

(2) 

(5) 

(3) 

(4) 

 

(2) Selecione [Controller]-[Configuration]. 

(3) Selecione [Control Device] para selecionar o dispositivo de controle entre os dois tipos 

seguintes. 

- PC 

- Remote (I/O)  

(4) Clique no botão <Apply>. 

(5) Clique no botão <Close>. 
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6.5 LED 

Seis LEDs estão localizados no painel frontal do manipulador. 

Os LEDs (ERROR, E-STOP, TEACH, TEST, AUTO, PROGRAM) acendem de acordo com o 

estado do controlador (erro, parada de emergência, modo TEACH, modo Auto, modo Program). 

 

 

 

 

Modelo para sala limpa, padrão Modelo com proteção 

 

 

Status do controlador Exibição dos LEDs 

Inicialização 

(O tempo necessário é diferente 

dependendo do status da conexão 

do dispositivo). 

1. TEST, TEACH, AUTO e PROGRAM piscando 

(por 15 segundos) 

2. Todos apagados (10 segundos) 

3. Todos acesos (10 segundos) 

4. Todos apagados (10 a 30 segundos) 

5. TEACH, AUTO ou PROGRAM aceso 

Executa a função de 

armazenamento do status do 

controlador para a memória USB 

TEACH, AUTO, PROGRAM piscando. 

Armazenamento do status do 

controlador para a memória USB 

concluído 

TEACH, AUTO, PROGRAM acesos  

(por 2 segundos). 

ERROR apaga mesmo se ocorrer um erro. 

Falha no armazenamento do 

status do controlador para a 

memória USB 

ERROR, TEACH, AUTO, PROGRAM acesos  

(por 2 segundos). 

Erro ERROR aceso 

Atenção ERROR piscando. 

Parada de emergência E-STOP aceso. 

Modo TEACH TEACH piscando. 

Modo automático (modo AUTO) AUTO piscando. 

Modo programa (modo AUTO) PROGRAM piscando. 

Queda do suprimento de energia TEACH, AUTO acesos. 

Modo TEST TEST piscando. 
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 . Porta de conexão do PC de desenvolvimento 
 

 

 

 

 

Modelo para sala limpa, padrão Modelo com proteção 

 

-  Para outros detalhes sobre a conexão do PC de desenvolvimento com o manipulador, 

consulte o seguinte manual. 

 Guia do Usuário do EPSON RC+ 7.0 

  5.12.1 Comando de comunicação do PC com o controlador. 

- Certifique-se de instalar o EPSON RC+ 7.0 no PC de desenvolvimento primeiro, então 

conecte o PC de desenvolvimento e o manipulador com o cabo USB. 

Se o manipulador e o PC de desenvolvimento forem conectados sem instalar o EPSON 

RC+ 7.0 no PC de desenvolvimento, aparecerá [Add New Hardware Wizard] (Assistente 

para instalação de novo hardware]. Se esse assistente aparecer, clique no botão <Cancel>. 

 

 .1 O que é porta de conexão do PC de desenvolvimento? 

A porta de conexão do PC de desenvolvimento suporta os seguintes tipos de USB . 

- USB2.0 HighSpeed/FullSpeed (seleção automática da velocidade, ou modo FullSpeed) 

- USB1.1 FullSpeed 

Interface padrão : Especificação da USB Ver.2.0 compatível 

(USB Ver.1.1 compatível com versões mais recentes) 

Conecte o manipulador e o PC de desenvolvimento por um cabo USB para desenvolver o 

sistema robótico ou definir a configuração do manipulador com o software EPSON RC+ 7.0 

instalado no PC de desenvolvimento. 

A porta de conexão do PC de desenvolvimento suporta o recurso hot plug. A inserção e 

remoção dos cabos do PC de desenvolvimento e do manipulador pode ser feita mesmo com 

a energia ligada. No entanto, ocorre uma parada quando o cabo USB é removido do 

manipulador ou do PC de desenvolvimento durante a conexão. 

  

 

NOTA 
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 .2 Precaução 

Ao conectar o PC de desenvolvimento e o manipulador, certifique-se do seguinte: 

- Conecte o PC de desenvolvimento e o manipulador com um cabo USB de no máximo 

5 m.  

Não use hub ou cabo de extensão USB. 

- Certifique-se de que nenhum outro dispositivo exceto o PC de desenvolvimento seja 

usado pela porta de conexão do PC de desenvolvimento. 

- Use um PC e cabo USB que suporte o modo USB2.0 HighSpeed para operar no modo 

USB2.0 HighSpeed. 

- Não puxe ou dobre o cabo fortemente. 

- Não aplique força desnecessária ao cabo. 

- Quando o PC de desenvolvimento e o manipulador estiverem conectados, não insira 

ou remova outros dispositivos USB do PC de desenvolvimento. A conexão com o 

manipulador pode ser perdida. 

 

 .3 Configuração do software e verificação da conexão 

A conexão do PC de desenvolvimento e o manipulador é indicada. 

(1) Certifique-se de que o software EPSON RC+ 7.0 está instalado no manipulador 

conectado ao PC de desenvolvimento. 

(Instale o software quando ele não estiver instalado). Consulte Segurança e instalação 

do sistema robótico ou o Guia do usuário do EPSON RC+ 7.0. 

(2) Conecte o PC de desenvolvimento e o manipulador usando um cabo USB. 

(3) Ligue o manipulador. 

(4) Inicie o EPSON RC+ 7.0. 

(5) Selecione o menu EPSON RC+ 7.0 -[Setup]-[PC to Controller Communications] para 

exibir a caixa de diálogo [PC to Controller Communications]. 

 

 

 

 

(6) Selecione a “USB No 1” e clique no botão <Connect>. 
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(7) Após a conexão do PC de desenvolvimento e o manipulador ser completada, 

“Connected” (Conectado) é exibido em [Connection status]. Certifique-se de que 

“Connected” é exibido e clique no botão <Close> para fechar a caixa de diálogo [PC to 

Controller Communications]. 

 

 

 

A conexão entre o PC de desenvolvimento e o manipulador é completada. Agora o sistema 

robótico pode ser usado pelo EPSON RC+ 7.0. 

 

 .4 Desconexão do PC de desenvolvimento e o manipulador 

Desconexão da comunicação entre o PC de desenvolvimento e o manipulador. 

(1) Selecione o menu EPSON RC+ 7.0 -[Setup]-[PC to Controller Communications] para 

exibir a caixa de diálogo [PC to Controller Communications]. 

(2) Clique no botão <Disconnect>. 

A comunicação entre o manipulador e o PC de desenvolvimento é desconectada e o 

cabo USB pode ser removido. 

Se o cabo USB for removido enquanto o manipulador e o PC de desenvolvimento estiverem 

conectados, o manipulador irá parar. Não deixe de clicar no botão <Disconnect> na caixa 

de diálogo [PC to Controller Communications] antes de o cabo USB ser removido. 

  

 

NOTA 
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8. Porta de memória. 

Conecte uma memória USB comercial à porta de memória do manipulador para usar a 

função de armazenamento do status do controlador na memória USB. 

 

 

 

 

Modelo para sala limpa, padrão Modelo com proteção 

 

8.1 O que é a função de armazenamento do status do controlador? 

Essa função salva diversos tipos de dados do manipulador para uma memória USB. Os 

dados salvos na memória USB são carregados para o EPSON RC+ 7.0 para obter o status 

do manipulador e do programa de maneira simples e acurada. 

Os dados salvos podem também ser usados para restaurar o manipulador. 

Não é possível executar o armazenamento do status para a memória USB enquanto o 

manipulador está sendo operado. 

 

8.2 Antes de usar a função de armazenamento do status do controlador 
 

8.2.1 Precauções 
 

 
CUIDADO 

■ A função de armazenamento do status do controlador está disponível a qualquer 

momento e em qualquer status após iniciar o manipulador. 

No entanto, as operações pelo console, incluindo parar e pausar não estão 

disponíveis durante a execução dessa função. 

Além disso, essa função influencia o tempo do ciclo do manipulador e a 

comunicação com o EPSON RC   .0. A não ser quando isso for necessário, não 

execute essa função ao operar o manipulador. 

- Certifique-se de que a porta USB seja usada somente para a memória USB mesmo que 

a porta no controlador seja uma porta USB universal. 

- Insira a memória USB diretamente na porta da memória do manipulador. A conexão 

com cabos ou hubs entre o manipulador e a memória USB não é assegurada. 

- Certifique-se de que a memória USB seja inserida ou removida lentamente. 

- Não edite os arquivos salvos através de um editor. A operação do sistema robótico após 

a restauração dos dados para o manipulador não é assegurada. 
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8.2.2 Memória USB adotável 

Use memória USB que atenda às condições seguintes. 

- USB2.0 suportada  

- Sem função de segurança 

Memória USB com a função de entrada de senha não pode ser usada. 

- Não é necessário a instalação de nenhum driver ou software para Windows 8, ou 

Windows 10, Linux. 

(Para os sistemas operacionais suportados para o EPSON RC+ 7.0, consulte 

Configuração e operação 2.6 Exemplo de sistema). 

 

8.3 Função de armazenamento do status do controlador 

8.3.1Armazenamento do status do controlador 

 
CUIDADO 

■ A função de armazenamento do status do controlador está disponível a qualquer 

momento e em qualquer status após iniciar o manipulador. 

No entanto, as operações pelo console, incluindo parar e pausar não estão 

disponíveis durante a execução dessa função. 

Além disso, essa função influencia o tempo do ciclo do manipulador e a 

comunicação com o EPSON RC   .0. A não ser quando isso for necessário, não 

execute essa função ao operar o manipulador. 

Use esse procedimento para salvar o status do manipulador para a memória USB. 

(1) Insira a memória USB diretamente na porta da memória. 

Quando a transferência dos dados inicia, os LEDs TEACH, AUTO e PROGRAM 

começam a piscar. Aguarde até que o status dos LEDs mude. 

(O tempo de transferência dos dados varia de acordo com o tamanho dos dados, tal como 

os de projetos). 

(2) Quando o armazenamento do status do manipulador é concluído com sucesso, os LEDs 

TEACH, AUTO e PROGRAM ficam acesos por dois segundos. Note que o LED 

ERROR apaga mesmo no status de erro. 

Se isso terminar em falha, os LEDs ERROR, TEACH, AUTO e PROGRAM ficam 

acesos por dois segundos. 

(3) Remova a memória USB do manipulador. 

 

- A memória USB com LED é recomendada para verificar as mudanças no status. 

- Quando o armazenamento é executado durante o status Motor ON, o armazenamento do 

status pode falhar. Use outra memória USB ou execute o armazenamento durante o status 

Motor OFF. 

  

 

NOTA 
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8.3.2 Carregar os dados com o EPSON RC   .0 

O procedimento a seguir mostra o procedimento para carregar os dados armazenados na 

memória USB pelo EPSON RC+ 7.0 e exibir o status do controlador. 

(1) Insira a memória USB no PC com o EPSON RC+ 7.0. 

(2) Certifique-se de que a seguinte pasta esteja indicada na memória USB. 

B_VT_número de série_data em que o status foi salvo 

 → Exemplo: B_VT_12345_2013-10-29_092951 

(3) Copie a pasta confirmada no procedimento (2) para a pasta “\EpsonRC70\Backup”. 

(4) Selecione o menu EPSON RC+ 7.0 -[Tools]-[Controller] para exibir a caixa de diálogo 

[Controller Tools]. 

  

(5) Clique no botão <View Controller Status…>. 

(6) A caixa de diálogo [Browse For Folder] aparece. Selecione a pasta copiada no 

procedimento (3) e clique no botão <OK>. 
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(7) A caixa de diálogo [Controller Status Viewer] aparece para confirmar o status do 

controlador. 

Para detalhes, consulte Visualização do status do controlador no Guia do usuário do 

EPSON RC+ 7.0 5.11.8 Comandos do controlador (Menu Tools). 

 

 

8.3.3 Transferir por E-mail 

Siga esse procedimento para transferir por e-mail os dados que foram salvos para a memória 

USB. 

(1) Insira a memória USB em um PC que suporte o envio de e-mail. 

(2) Certifique-se de que a memória USB possui as pastas seguintes. 

B_VT_número de série_data em que o status foi salvo 

 → Exemplo: B_VT_12345_2013-10-29_092951 

(3) Envie todas as pastas por e-mail. 

Elimine os arquivos que não estejam relacionados com o projeto antes da transferência. 

Essa função é usada para enviar os dados para o diretor do sistema e para a EPSON pelo 

usuário final para análise de problemas. 

  

 

NOTA 
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8.4 Detalhes dos dados 

Os arquivos de dados seguintes foram criados pela função de armazenamento do status do controlador. 

Nome do arquivo Descrição 

Backup.txt Arquivo de 

informações para 

restaurar 

Arquivo com informações para restaurar o manipulador. 

CurrentMnp01.PRM Parâmetro do robô Salva informações tais como ToolSet. 

CurrentStatus.txt Status do salvamento  Salva o status do programa e da I/O. 

ErrorHistory.csv Histórico do erro  

InitFileSrc.txt Configuração inicial Salva diversas configurações do controlador. 

MCSys01.MCD Configurações do 

robô 

Salva informações do manipulador conectado. 

SrcmcStat.txt Informações de 

hardware 

Salva informações de instalação do hardware. 

ProjectName.obj Arquivo OBJ Resultado da construção de um projeto. 

O arquivo Prg não é incluído. 

GlobalPreserves.dat Variáveis globais 

preservadas 

Salva os valores das variáveis globais preservadas.  

WorkQueues.dat Informações de 

WorkQue 

Salva as informações das filas do WorkQue. 

MCSRAM.bin 

MCSYSTEMIO.bin 

MCTABLE.bin 

MDATA.bin 

SERVOSRAM.bin 

VXDWORK.bin 

Informações internas 

do manipulador 

 

Todos os arquivos 

relacionados ao 

projeto, exceto 

ProjectName.obj *1 

Projeto Quando a caixa de seleção [Include project files when status 

exported] é marcada no menu EPSON RC+ 7.0 -[Setup]-

[System Configuration]-[Controller]-[Preference], o arquivo 

do projeto é armazenado. 

Inclui arquivos de programa. 

*1 O armazenamento de “Todos os arquivos relacionados ao projeto, exceto ProjectName.obj” pode ser 

especificado por uma configuração. 
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9. Porta LAN (Comunicação Ethernet) 

- Consulte o Guia do usuário do EPSON RC+ 7.0 5.12.1 Comando [PC to Controller 

Communications] (Menu Setup) para outros detalhes sobre a conexão entre o PC de 

desenvolvimento e o manipulador. 

- Para a comunicação Ethernet (TCP/IP) com o software aplicativo do robô, Consulte a 

Ajuda online ou o Guia do usuário do EPSON RC+ 7.0 14. Comunicações TCP/IP. 

 

 

 

 

Modelo para sala limpa, padrão Modelo com proteção 

 

9.1 O que é porta LAN (Comunicação Ethernet) 

A porta de comunicação Ethernet suporta 100BASE-TX / 10 BASE-T. 

Essa porta é usada para dois diferentes propósitos. 

Conexão com o PC de desenvolvimento  

A porta LAN (Comunicação Ethernet) é usada para a conexão entre o manipulador e o 

PC de desenvolvimento. 

Operação equivalente está disponível para conectar o manipulador e o PC de 

desenvolvimento com a porta de conexão do PC de desenvolvimento.  

(Consulte Configuração e operação 7. Porta de conexão do PC de desenvolvimento) 

Conexão com outro manipulador, controlador ou PC 

A porta LAN (Comunicação Ethernet) pode ser usada como uma porta de comunicação 

Ethernet (TCP/IP) para a comunicação entre múltiplos controladores do software 

aplicativo do robô. 

  

 

NOTA 
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9.2 Endereços IP 

A partir da versão de firmware a seguir é necessária a autenticação por senha ao conectar os 

controladores e PCs a uma rede acessível global. 

F/W : Ver. 7.4.58.x 

Nosso sistema robótico é fornecido presumindo que os clientes o usam em uma rede local 

fechada. Levamos em conta que a configuração do endereço IP global é acesso à Internet e 

mudamos a especificação para efetuar a autenticação por senha para proteger as conexões. 

A autenticação por senha não é realizada no caso de conexões USB. 

Certifique-se de usar os seguintes endereços IP privados. 

Lista de endereço privados 

10.0.0.1 a 10.255.255.254 

172.16.0.1 a 172.31.255.254 

192.168.0.1 a 192.168.255.254 

 

Esta é a configuração do controlador do manipulador no momento da remessa. 

Endereço IP: 192.168.0.1 

Máscara de IP : 255.255.255.0 

Gateway do IP : 0.0.0.0 

 

9.3 Alterar o endereço IP do manipulador 

Nessa seção, é indicado o procedimento para mudar o endereço IP do manipulador ao 

conectar a porta de conexão do PC de desenvolvimento do manipulador e o PC de 

desenvolvimento pelo cabo USB. 

(1) Para conexão entre o PC de desenvolvimento e o manipulador. 

 Consulte Configuração e operação: 7. Porta de conexão do PC de desenvolvimento. 

(2) Selecione o menu EPSON RC+ 7.0 -[Setup]-[Controller] para exibir a seguinte caixa 

de diálogo. 
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(3) Selecione [Controller]-[Configuration]. 

 

 

 

 

(4) Insira o endereço IP apropriado e a máscara de sub-rede e clique no botão <Apply>. 

(5) Clique no botão <Close>. O manipulador reinicializa automaticamente. 

A configuração do endereço IP é completada e a caixa de diálogo de reinicialização do 

manipulador desaparece. 

Quando o manipulador e o PC de desenvolvimento estão conectados pela Ethernet, o 

endereço IP do manipulador também pode ser mudado. No entanto, o manipulador e o PC 

de desenvolvimento não conectam automaticamente após a reinicialização do manipulador 

na conexão Ethernet. 

 

9.4 Conexão do PC de desenvolvimento e o manipulador com a Ethernet 

A conexão do PC de desenvolvimento e o manipulador é mostrada abaixo. 

(1) Conecte o PC de desenvolvimento e o manipulador usando um cabo Ethernet. 

(2) Ligue o manipulador. 

(3) Inicie o EPSON RC+ 7.0. 

(4) Exiba a caixa de diálogo [PC to Controller Communication] pelo menu [Setup] no 

EPSON RC+ 7.0. 

(5) Clique no botão <Add>. 

 

 

 

  

 

NOTA 
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(6) A conexão “No 2” é adicionada. Configure o seguinte e clique no botão <Apply>. 

Name: Valor válido para identificar o manipulador a ser conectado 

IP Address: Endereço IP para o manipulador conectar 

 

 

 

(7) [Name] e [IP Address] especificados no procedimento (6) são exibidos. 

 

 

 

(8) Certifique-se de que “No.2” está selecionado e clique no botão <Connect>. 
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(9) Após a conexão do PC de desenvolvimento e o manipulador ser completada, 

“Connected” é exibido em [Connection status]. Certifique-se de que “Connected” é 

exibido e clique no botão <Close> para fechar a caixa de diálogo [PC to Controller 

Communications].  

 

 

 

A conexão entre o PC de desenvolvimento e o manipulador é completada. Agora o sistema 

robótico pode ser usado pela conexão Ethernet pelo EPSON RC+ 7.0. 

 

9.5 Desconexão do PC de desenvolvimento e o manipulador com a Ethernet 

A desconexão do PC de desenvolvimento e o manipulador é mostrada abaixo. 

(1) Exiba a caixa de diálogo [PC- Controller Connection] pelo menu [Setup] no EPSON 

RC+ 7.0. 

(2) Clique no botão <Disconnect>. 

A comunicação entre o manipulador e o PC de desenvolvimento é desconectada e o 

cabo Ethernet pode ser removido. 

Se o cabo Ethernet for removido enquanto o manipulador e o PC de desenvolvimento 

estiverem conectados, ocorrerá uma parada de emergência e o manipulador irá parar. Não 

deixe de clicar no botão <Disconnect> na caixa de diálogo [PC to Controller 

Communications] antes de o cabo Ethernet ser removido. 

  

 

NOTA 
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10. Porta TP 
 

10.1 O que é porta TP? 
 

 

 

 

 

Modelo para sala limpa, padrão Modelo com proteção 

A porta TP conecta o controle portátil (TP2, TP3) ao manipulador. 

É necessário o cabo de conversão dedicado* se estiver conectando o TP2 ao manipulador da 

série VT. Contate o fornecedor de sua região se somente o cabo de conversão for necessário.  

* Cabo de reposição do TP: R12NZ900L6 

Quando nada estiver conectado à porta TP, ocorrerá o status de parada de emergência no 

manipulador. Quando o controle portátil não estiver conectado, conecte o plugue de desvio 

do TP. 

Não conecte dispositivos exceto TP2, TP3 à porta TP. Conectar esses dispositivos pode 

resultar em mau funcionamento do dispositivo uma vez que a atribuição de pinos é diferente. 

 

10.2 Conexão do controle portátil 

Um cabo dedicado é acoplado ao controle portátil. Conecte esse conector de cabo à porta TP. 

A comunicação é estabelecida automaticamente. Habilite o controle portátil através de um 

dos procedimentos a seguir. 

- Insira o conector do controle portátil no manipulador e ligue o manipulador. 

- Insira o conector do controle portátil enquanto o manipulador está ligado. 

 

A conexão e desconexão do controle portátil do controlador é permitida mesmo quando o 

manipulador está ligado. 

Quando o conector do controle portátil é removido do manipulador com a chave seletora de 

modo do controle portátil na posição “Teach”, o modo de operação permanecerá no modo 

TEACH. O modo de operação não pode ser mudado para o modo AUTO. Não deixe de 

remover o controle portátil após mudar o modo de operação para o modo “Automático”. 

Para detalhes, consulte os seguintes manuais:  

Controlador do robô RC700/ RC90 Opção controle portátil TP2. 

 Controlador do robô RC700-A Opção controle portátil TP3.  

 

NOTA 

 

NOTA 
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11. Opções 

O manipulador da série VT tem as seguintes opções. 

11.1 Unidade da chapa da câmera 

11.2 Adaptador de ferramenta (flange ISO) 

11.3 Batentes mecânicos ajustáveis 

11.4 Kit de fiação externa 

 

11.1 Unidade da chapa da câmera 

Para montar uma câmera no manipulador da série VT, é necessária a unidade da chapa da 

câmera. 

Peças incluídas Qtde 

A Chapa adaptadora da câmera 1 

B Chapa intermediária da câmera 1 

C Chapa base da câmera 2 

D Parafusos Allen M412 12 

 

 

B: Chapa intermediária da câmera 

C: Chapa base da 
câmera 

A: Chapa adaptadora da câmera 

 
 

Instalação Aparência da extremidade do braço com a 

câmera 

 

 

Furo de montagem  4-M4 
da Unidade da chapa da 
câmera 

 

 

 
Unidade da chapa da 
câmera 

Câmera 

 

Para as etapas de instalação, consulte o seguinte manual: 

EPSON RC+ Opção Vision Guide 7.0 Hardware e configuração 
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Dimensão após a instalação da unidade da chapa da câmera 

 

*1: Disponível para prender os cabos 
*2: Inclui o lado oposto 

As dimensões X e Y irão mudar, dependendo da posição da placa intermediária da câmera 

e do tamanho da câmera. Consulte a tabela abaixo para obter os valores. 

Chapa intermediária da câmera 

A chapa intermediária da câmera usa os furos 

de montagem A a D. 

Usando os diferentes furos de montagem, ela 

pode ser montada à chapa base da câmera em 

quatro posições diferentes. 
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11.2 Adaptador de ferramenta (flange ISO) 

Usando o adaptador de ferramenta, você pode montar o atuador da extremidade cujas 

dimensões são projetadas para o flange ISO para os manipuladores da série VT. 

Peças incluídas Qtde 

 
Flange ISO 1 

Pino 2 

Parafuso Allen M515 4 

Dimensões do flange ISO 

 

Para montar o flange ISO 

 (1) Pressione o pino encaixando-o no flange da 

extremidade do Braço 6. 

Projeção do pino: 4 mm a partir do flange  

Pino 
 

 (2) Alinhe o pino e o furo do pino localizado no 

flange ISO e então monte o flange ISO. 

Parafuso Allen: 4-M515  
Flange ISO 

Parafusos Allen 
4-M5×15 
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11.3 Batentes mecânicos ajustáveis 

Esta opção é utilizada para limitar mecanicamente a faixa de movimento do manipulador. 

Para a instalação e as medidas de restrição do ângulo, consulte Configuração e operação 

5.2 Configuração da faixa de movimento por batentes mecânicos. 

Batente mecânico ajustável (J1) 

Peças incluídas Qtde 

Batente mecânico ajustável (J1) 1 

Parafuso Allen M428 1 

Pino 2 

 

Batente mecânico ajustável (J2) 

Peças incluídas Qtde 

Batente mecânico ajustável (J2) 1 

Parafuso Allen M416 1 

Pino 2 

 

Batente mecânico ajustável (J3) 

Peças incluídas Qtde 

Batente mecânico ajustável (J3) 1 

Parafuso Allen M416 1 

Pino 2 

 

11.4 Kit de fiação externa 

Usando o kit de fiação externa, você pode prender a fiação e os tubos de ar da mão ao 

manipulador. O kit de fiação externa pode ser utilizado para selecionar a chapa de fixação 

de cabos, de acordo com a condição de operação de seu manipulador. 

 

Peças incluídas Qtde 

Chapa de fixação de 

cabos  

para a base 1 

para a Articulação 2 1 

para a Articulação 3- 1 1 

para a Articulação 3- 2 1 

para a Articulação 5 1 

Prendedor de fios 5 

Lâmina de proteção de cabos 5 

Parafuso Allen M410 16 
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Lista de chapas de fixação de cabos 

 

para a base 

para a Articulação 2 para a Articulação 3 - 1 

para a Articulação 3 - 2 
para a Articulação 5 
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Localização das chapas de fixação de cabos 

Há duas posições de montagem em ambos os lados da base. Use cada chapa de fixação de 

cabos para selecionar a localização adequada para a passagem dos cabos de acordo com a 

condição de operação do manipulador.  

 

 

 

 

Montagem para a 
base 

(2M4 prof. 7) 

Montagem para a 
Articulação 3 - 2 

(2M4 prof. 7) 

Montagem para a 
Articulação 5  

(4M4 prof. 7) 
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Montagem para a base 

(2M4 prof. 7) 

Montagem para a 
Articulação 2 

 (2M4 prof. 7) 

Montagem para a 
Articulação 2 

(2M4 prof. 7) 

Montagem para a 

Articulação 3 - 1 

(2M4 prof. 7) 

Montagem para a 

Articulação 3 - 1 

 (2M4 prof. 7) 
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Como montar as chapas de fixação de cabos 

Chapa para a base 

Montagem (1) Monte a chapa de fixação de cabos em seu manipulador. 

Parafuso Allen: 2-M4×10  

Torque de aperto: 4,0  0,2 N·m 

 

 

Parafuso Allen 2-M4×10 
 

Como unir os 

cabos 

(2) Passe o prendedor de fios através do recorte para 

prender os cabos e no furo estriado da chapa de fixação 

de cabos. 

Em seguida, una os cabos com o prendedor de fios 

sobre a lâmina de proteção dos cabos. 

Prendedor de fios 

Lâmina de proteção de cabos 

Ao unir os cabos, deixe um comprimento extra para que 

os cabos não sejam distendidos quando cada articulação 

operar e o raio de curvatura fique dentro das 

especificações do cabo. 

 

Lâmina de 
proteção do cabo 

Prendedor 
de fios 

Cabo 
 

 

  

 

NOTA 
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Chapa para a Articulação 2 

Montagem (1) Monte a placa de fixação de cabos em seu manipulador. 

Parafuso Allen: 4-M4×10  

Torque de aperto: 4,0  0,2 N·m 

 

Parafuso Allen 
4-M4×10 

 

Como unir os 

cabos 

(2) Passe o prendedor de fios através dos dois furos estriados 

para prender os cabos na chapa de fixação de cabos. Em 

seguida, una os cabos com o prendedor de fios sobre a 

lâmina de proteção dos cabos. 

Prendedor de fios 

Lâmina de proteção de cabos 

Ao unir os cabos, deixe um comprimento extra para que 

os cabos não sejam distendidos quando cada articulação 

operar e o raio de curvatura fique dentro das 

especificações do cabo. 

 

Lâmina de 
proteção do 
cabo 

Prendedor de 
fios 

Cabo 

 

 

Chapa para a Articulação 3 - 1 

Montagem (1) Monte a chapa de fixação de cabos em seu manipulador. 

Parafuso Allen: 4-M4×10  

Torque de aperto: 4,0  0,2 N·m 

 

 

Parafuso Allen 
4-M4×10 

 

Como unir os 

cabos 

(2) Passe o prendedor de fios através dos dois furos estriados 

para prender os cabos na chapa de fixação de cabos. Em 

seguida, una os cabos com o prendedor de fios sobre a 

lâmina de proteção dos cabos. 

Prendedor de fios 

Lâmina de proteção de cabos 

Ao unir os cabos, deixe um comprimento extra para que 

os cabos não sejam distendidos quando cada articulação 

operar e o raio de curvatura fique dentro das 

especificações do cabo. 

 

Lâmina de 
proteção do 
cabo 

Prendedor 

de fios 
 

Cabo 

 

 

  

 

NOTA 

 

NOTA 
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Chapa para a Articulação 3 - 2 

Montagem (1) Monte a chapa de fixação de cabos em seu manipulador. 

Parafuso Allen: 2-M4×10  

Torque de aperto: 4,0  0,2 N·m 

 

 

Parafuso Allen 
2-M4×10 

 

Como unir os 

cabos 

(2) Passe o prendedor de fios através dos dois recortes para 

prender os cabos na chapa de fixação de cabos. Em 

seguida, una os cabos com o prendedor de fios sobre a 

lâmina de proteção dos cabos. 

Prendedor de fios 

Lâmina de proteção de cabos 

Ao unir os cabos, deixe um comprimento extra para que 

os cabos não sejam distendidos quando cada articulação 

operar e o raio de curvatura fique dentro das 

especificações do cabo. 

 

Lâmina de 
proteção 
do cabo 
 

Prendedor 

de fios 

Cabo 

 

 

Chapa para a Articulação 5 

Montagem (1) Monte a chapa de fixação de cabos em seu manipulador. 

Parafuso Allen: 4-M4×10  

Torque de aperto: 4,0  0,2 N·m 

 

 
Parafuso Allen 
4-M4×10 

 

Como unir os 

cabos 

(2) Passe o prendedor de fios através dos dois recortes para 

prender os cabos na chapa de fixação de cabos. Em 

seguida, una os cabos com o prendedor de fios sobre a 

lâmina de proteção dos cabos. 

Prendedor de fios 

Lâmina de proteção de cabos 

Ao unir os cabos, deixe um comprimento extra para que 

os cabos não sejam distendidos quando cada articulação 

operar e o raio de curvatura fique dentro das 

especificações do cabo. 

 
Lâmina de 
proteção 
do cabo 
 

Prendedor 
de fios 

Cabo
e 

 

 

 

NOTA 

 

NOTA 
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12. EMERGÊNCIA 

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

do EPSON RC+ 7.0 2. Segurança. Consulte-o para manter o seu sistema robótico seguro. 

 
ATENÇÃO 

◼ Certifique-se de que a parada de emergência ou a proteção de segurança 

operam corretamente antes de operar, não só no carregamento, mas também 

nas mudanças de uso, tal como opções adicionadas ou peças substituídas por 

manutenção.  

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

Conectar com os pinos tortos pode danificar o conector e resultar em mau 

funcionamento do sistema robótico. 

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

conector EMERGENCY para fins de segurança. 

Quando nada estiver conectado ao conector EMERGENCY, o sistema robótico não operará 

normalmente. 

 

 

 

 

 

Modelo para sala limpa, padrão Modelo com proteção 

 

 

12.1 Interruptor de proteção de segurança e interruptor de liberação do 
engate 

O conector EMERGENCY possui terminais de entrada para o interruptor de proteção de 

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

de entrada para manter o sistema seguro. 

Modelo para sala limpa, padrão 

Conector Padrão 

Conector EMERGENCY 

(Lado do manipulador) 

D-Sub de 25 pinos fêmea (lado do cabo) 

D-Sub de 25 pinos macho (lado da placa) 

* A caixa E-STOP, o cabo conector EMERGENCY, o bloco de terminais e o kit do 

conector EMERGENCY são oferecidos como opções. 
  

 

NOTA 
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Modelo com proteção 

Conector Padrão 

Conector EMERGENCY 

(Lado do Manipulador) 

D-Sub de 25 pinos macho 

Fixação com parafuso 4 – 40 

Kit do conector EMERGENCY 

(Lado do cabo) 

D-Sub de 25 pinos fêmea 

Tampa para D-Sub de 25 pinos 

Parafusos de montagem 4 - 40 

* O kit do conector EMERGENCY (lado do cabo) é incluído com o produto. 

(O diâmetro aplicável para cabos é 8,0 a 12,0 mm) 

 

12.1.1 Proteção de segurança 

 
ATENÇÃO 

◼ O intertravamento da proteção de segurança deve estar funcionando enquanto 
o sistema robótico é operado. Não opere o sistema sob condições em que o 
interruptor não possa ser ligado/desligado (por exemplo, uma fita colocada em 
torno do interruptor). Operar o sistema robótico quando o interruptor não está 
funcionando corretamente é extremamente perigoso e pode causar sérios 
problemas de segurança pois a entrada da proteção de segurança não pode 
realizar a função para a qual foi concebida. 

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

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

na entrada da zona de trabalho. A proteção de segurança descrita neste manual é uma das 

proteções de segurança e um intertravamento de proteção de segurança chamado de 

interruptor de proteção de segurança. Conecte o interruptor de proteção de segurança ao 

terminal de entrada da proteção de segurança do conector EMERGENCY. 

O interruptor de proteção de segurança possui recursos de segurança tais como a suspensão 

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

proteção de segurança é aberta. 

Observe o seguinte ao projetar um interruptor de proteção de segurança e a própria proteção 

de segurança. 

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

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

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

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

mais, o sistema reconhece isso como um erro crítico. Portanto, certifique-se de que o 

interruptor de proteção de segurança possua dois circuitos redundantes separados e que 

cada um se conecte a pinos específicos no conector EMERGENCY no controlador. 

- Projete uma proteção de segurança que evite que a porta se feche acidentalmente. 
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12.1.2 Interruptor de liberação do engate 

O software do controlador engata essas condições: 

- A proteção de segurança está aberta. 

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

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

do engate que cancela as condições engatadas. 

Aberto : O interruptor de liberação do engate engata condições em que a proteção de 

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

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

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

o status de energia do manipulador é de operação proibida porque a proteção de segurança 

está aberta nesse momento. 

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

feche a entrada de liberação do engate. 

 

12.1.3 Verificação da operação do interruptor de liberação do engate 

Após conectar o interruptor da proteção de segurança e o interruptor de liberação do engate 

ao conector EMERGENCY, verifique a operação do interruptor quanto à segurança, 

seguindo os procedimentos descritos abaixo antes de operar o manipulador. 

(1) Ligue o controlador enquanto a proteção de segurança está aberta para carregar o 

software do controlador. 

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

(3) Feche a proteção de segurança e ligue o interruptor conectando à entrada de liberação 

do engate. 

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

A ativação do controlador pode falhar quando o interruptor da porta de segurança é ativado 

durante a inicialização, imediatamente após ligar o controlador. Nesse caso, retarde o 

momento da ativação do interruptor da porta de segurança. 

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

baseado na condição da entrada da liberação do engate. Para executar a condição, feche a 

proteção de segurança novamente, e então feche a entrada de liberação do engate da proteção 

de segurança. 

Aberto : O interruptor de liberação do engate engata a condição de que a proteção de 

segurança está aberta. 

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

segurança está aberta. 

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

modo TEACH. 

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

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

  

 

NOTA 

 

NOTA 

 

NOTA 
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12.2 Conexão do interruptor de parada de emergência 
 

12.2.1 Interruptor de parada de emergência 

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

de emergência do controle portátil e do painel do operador, não deixe de conectar este(s) 

interruptor(es) de parada de emergência ao terminal de entrada da parada de emergência 

no conector EMERGENCY.  

O interruptor de parada de emergência conectado deve ser compatível com o seguinte e com 

o padrão de segurança relacionado (IEC60947-5-5, etc.): 

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

- Um botão que não retorne ou retome automaticamente. 

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

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

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

redundantes. 

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

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

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

controlador. Consulte Configuração e operação 12.4 Diagramas de circuito. 

 

12.2.2 Verificação do interruptor de parada de emergência 

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

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

funciona corretamente. Para a segurança do operador, o manipulador não deve ser ligado 

até que o teste a seguir seja completado. 

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

parada de emergência. 

(2) Certifique-se de que o LED E-STOP do manipulador está aceso. 

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

(4) Libere o interruptor de parada de emergência. 

(5) Execute o comando RESET. 

(6) Certifique-se de que o LED E-STOP está apagado e que “EStop” está acinzentado na 

barra de status da janela principal. 

 

12.2.3 Recuperação da parada de emergência 

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

segurança conforme requerido pelo sistema.  

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

condição de parada de emergência.  

- Libere o interruptor de parada de emergência 

- Execute o comando RESET 

  

 

NOTA 
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12.3 Atribuição de pinos 

As atribuições de pinos no conector EMERGENCY são as seguintes: (D-Sub de 25 pinos 

macho)  

No do 

Pino 
Sinal Função 

No do 

Pino 
Sinal Função 

1 ESW11 
Contato do interruptor de parada de 

emergência (1) *3 
14 ESW21 

Contato do interruptor de parada de 

emergência (2) *3 

2 ESW12 
Contato do interruptor de parada de 

emergência (1) *3 
15 ESW22 

Contato do interruptor de parada de 

emergência (2) *3 

3 ESTOP1+ 
Circuito de parada de emergência 1 

(+) *4 
16 ESTOP2+ 

Circuito de parada de emergência 2 (+) 
*4 

4 ESTOP1− 
Circuito de parada de emergência 1 

(-) *4 
17 ESTOP2− 

Circuito de parada de emergência 2 (-) 
*4 

5 
Não usado *1 18 SDLATCH1 

Liberação do engate da proteção de 

segurança 

6 
Não usado *1 19 SDLATCH2 

Liberação do engate da proteção de 

segurança 

7 SD11 
Entrada da proteção de segurança (1) 
*2 

20 SD21 
Entrada da proteção de segurança (2) 
*2 

8 SD12 
Entrada da proteção de segurança (1) 
*2 

21 SD22 
Entrada da proteção de segurança (2) 
*2 

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

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

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

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

13 Não usado *1 

*1 Não conecte nada a esses pinos. 

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

de segurança 2 forem diferentes em dois ou mais segundos. Eles devem ser conectados 

ao mesmo interruptor com dois jogos de contatos. 

*3 Um erro crítico ocorre se os valores da entrada da parada de emergência 1 e da parada 

de emergência 2 tiverem diferença de dois ou mais segundos. Eles devem ser 

conectados ao mesmo interruptor com dois jogos de contatos. 

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

 

Carga nominal de saída do interruptor de parada de 

emergência 
+30 V 0,3 A ou menos Pinos 1-2, 14-15 

Faixa de voltagem de entrada nominal da parada de 

emergência 

Corrente de entrada nominal da parada de emergência 

+24 V 10% 

Entrada de 37,5 mA 10% /+24 V  
Pinos 3-4, 16-17 

Faixa de voltagem de entrada nominal da proteção de 

segurança 

Corrente de entrada nominal da proteção de segurança 

+24 V 10% 

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

Faixa de voltagem de entrada nominal da liberação do 

engate  

Corrente de entrada nominal da liberação do engate 

+24 V 10% 

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

 

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

ser de 1  ou menos. 

 

 
CUIDADO 

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

■ Não aplique voltagem reversa ao circuito de parada de emergência. Isso pode 
resultar em mau funcionamento no sistema. 

  

 

NOTA 



Configuração e operação 12. EMERGÊNCIA 

 

VT  Rev.9 103 

12.4 Diagramas de circuitos 

12.4.1 Exemplo 1: Aplicação típica do interruptor de parada de 

emergência externo 
 

 
+24V 

+5V 

Entrada 1 da porta 

de emergência  

+24V 

Externo 

 

Entrada 2 da porta de 

emergência  

Entrada de liberação 

do engate 

Entrada de liberação do engate   

Fechado :Engate desativado 

Aberto : Engate ativado 

Controle do 

circuito principal 

Entrada de 
CA 

Interruptores 
de parada de 
emergência de 
uma unidade 
de operação 

(TP) 

+24V 

GND Externo 

Acionador 
do motor 

+ − 

Manipulador 

9 

10 

22 

23 

1 

2 

14 

15 

3 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

17 

11 

12 

24 

25 

7 

8 

20 

21 

18 

19 

+ 

Detecção da 
parada de 

emergência 

Tenha 

cuidado com a 

polaridade da 

voltagem 

ESTOP1+ 

ESTOP2+ 

ESTOP1− 

ESTOP2- 
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12.4.2 Exemplo 2: Aplicação típica do relé de segurança externo 

 

* Para proteção do 
circuito de parada de 
emergência,  
a capacidade do fusível 
deve ser como segue: 
- Atender a capacidade 

do relé de segurança 
externo 

- 0,4A ou menos 

Relé de segurança 
externo (o diagrama 
acima é simplificado 

para representação) 

+24V 
GND 
Externo 
 

+24V 

+5V 

Entrada 1 da porta 
de emergência  

Entrada 2 da porta de 
emergência 

Entrada de liberação 
do engate 

Entrada de 
CA 

Acionador 
do motor 

+24V Externo 

Fusível 

+ − 

+24V 
Externo 

Manipulador 

9 

10 

22 

23 

1 

2 

14 

15 

3 

16 

 

 

4 

17 

11 

12 

24 

25 

7 

8 

20 

21 

18 

19 

+ 

Controle do 
circuito 
principal 

Interruptor de parada 
de emergência de 
uma unidade de 
operação (TP) 

Detecção da 
parada de 

emergência 

+24V 
Externo 

Entrada de liberação do engate   Fechado :Engate desativado 
         Aberto :Engate ativado 

+24V  
GND Externo 

+24V 
GND 
Externo 
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12.4.3 Exemplo 3: Exemplo de conexão da plataforma móvel e da 

parada de emergência 

 

* Para proteção do circuito 
de parada de emergência,  
a capacidade do fusível 
deve ser como segue: 
- Atender a capacidade do 

relé de segurança 
externo 

- 0,4A ou menos 

 

+24V 

+5V 

Entrada 1 da porta 
de segurança 

+24V Externo 

Entrada 2 da porta 
de segurança 

 

Entrada de liberação 

do engate 

Entrada de liberação do engate   Fechado :Engate desativado 

         Aberto :Engate ativado 

 

Circuito 

principal 

Control 

Entrada de CA 

Interruptor da 

parada de 

emergência de 

uma unidade de 

operação (TP) 

+24V 

GND Externo 

Acionador do 

motor 

+24V Externo 

Fusível 

+ − 

Emergency stop output 

Manipulador 

9 

10 

22 

23 

1 

2 

14 

15 

3 

16 

 

4 

17 

11 

12 

24 

25 

7 

8 

20 

21 

18 

19 

Detecção da parada 

de emergência 

+ 

+24V 

GND Externo 

Saída da parada 

de emergência 

Entrada da 

parada de 

emergência 

Plataforma móvel 
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13. Conector de I/O padrão 

 
CUIDADO 

◼ Tenha cuidado para não exceder a faixa de corrente nominal ou a corrente 

nominal definida no manual. 

Se exceder a corrente nominal, o manipulador pode operar da pior forma. 

O conector de I/O padrão é um conector montado no lado traseiro do manipulador para 

conectar o seu equipamento de entrada/saída ao sistema. 

13.1 Modelo para sala limpa, padrão 

Nome do conector Pinos 
Número do 

bit 

Conector de I/O (Entrada) 24 0-23 

Conector de I/O (Saída) 16 0-15 

Para a fiação, consulte Configuração e operação 3.7.2 Contramedidas para ruído para 

evitar ruídos. 

A função remota é atribuída inicialmente tanto para entrada como para a saída do 0 a 7. Para 

mais detalhes, consulte Configuração e operação 14. Configurações da I/O remota. 

 

13.1.1 Circuito de entrada (Modelo para sala limpa, padrão) 

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

Voltagem ON +10,8 V (mín.) 

Voltagem OFF +5 V (máx.) 

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

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

de entrada. 
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Aplicação típica 1 de circuito de entrada 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

 

 5  Entrada No. 0 a 7 comum 
 

 1  Entrada No. 0 
 
15  Entrada No. 1 
 
 2  Entrada No. 2 
 
16  Entrada No. 3 
 
 3  Entrada No. 4 
 
17  Entrada No. 5 
 
 4  Entrada No. 6 
 
18  Entrada No. 7 

Omitir 

 

GND +CC 

19  Entrada No. 8 a 15 comum 

 6  Entrada No. 8 
 
20  Entrada No. 9 

Conector de I/O padrão (Entrada) 
Connector 

 

23  Entrada No. 15 

Omitir 

 

14  Entrada No..16 a 23 comum 

10  Entrada No. 16 
 
24  Entrada No. 17 

27  Entrada No. 23 
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Aplicação típica 2 de circuito de entrada 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 
(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

(Idem) 

 

 

 5  Entrada No. 0 a 7 comum 
 

 1  Entrada No. 0 
 
15  Entrada No. 1 
 
 2  Entrada No. 2 
 
16  Entrada No. 3 
 
 3  Entrada No. 4 
 
17  Entrada No. 5 
 
 4  Entrada No. 6 
 
18  Entrada No. 7 

Omitir 

 

GND +CC 

19  Entrada No. 8 a 15 comum 

 6  Entrada No. 8 
 
20  Entrada No. 9 

Conector de I/O Padrão (Entrada) 
Connector 

 

23  Entrada No. 15 

Omitir 

 

14  Entrada No. 16 a 23 comum 

10  Entrada No. 16 
 
24  Entrada No. 17 

27  Entrada No. 23 
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Atribuição de pinos do circuito de entrada 

No do 
Pino 

Nome do sinal 
No do 
Pino 

Nome do sinal 

1 Entrada No 0 (Start) 15 Entrada No 1 (SelProg1) 

2 Entrada No 2 (SelProg2) 16 Entrada No 3 (SelProg4) 

3 Entrada No 4 (Stop) 17 Entrada No 5 (Pause) 

4 Entrada No 6 (Continue) 18 Entrada No 7 (Reset) 

5 Entrada comum No 0 a 7 19 Entrada comum No 8 a 15 

6 Entrada No 8 20 Entrada No 9 

7 Entrada No 10 21 Entrada No 11 

8 Entrada No 12 22 Entrada No 13 

9 Entrada No 14 23 Entrada No 15 

10 Entrada No 16 24 Entrada No 17 

11 Entrada No 18 25 Entrada No 19 

12 Entrada No 20 26 Entrada No 21 

13 Entrada No 22 27 Entrada No 23 

14 Entrada comum No 16 a 23 28 Não usado 

A função remota entre ( ) na tabela acima é atribuída inicialmente à entrada de 0 a 7. Para 

mais detalhes, consulte Configuração e operação 14. Configurações da I/O remota. 

Conector Modelo do conector 

Conector de I/O (Entrada) 

DMC 0,5/14-G1-2,54 P20THR R72 (Lado da placa) 

DFMC 0,5/14-ST-2,54 (Lado do cabo) 

(PHOENIX CONTACT) 

* O conector de I/O é incluído com o produto. 

Atribuição de pinos do conector de I/O (Entrada) 

 14 1 

28 15  
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13.1.2 Circuito de saída (Modelo para sala limpa, padrão) 

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

Corrente de saída máxima : Saída TYP 100 mA/1 

Dispositivo de saída : Relé PhotoMOS 

Resistência ON : Menos de 0,7  

As duas fiações seguintes estão disponíveis uma vez que o relé PhotoMOS não polar é usado 

para o circuito de saída. 

 
CUIDADO 

◼ Execute a fiação do circuito de saída adequadamente porque ele não tem circuito 
de proteção para curto-circuito e conexão invertida. A fiação inadequada pode 
causar mau funcionamento de peças na placa e então funcionamento incorreto 
do sistema robótico. 
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Aplicação típica 1 de circuito de saída: Tipo coletor (NPN) 

 

 

 
 1  Saída No. 0 
 

(Idem) 

Omitir 
 

+CC 

 6  Saída No. 8 

15  Saída No. 9 

10  Saída No. 1 

 2  Saída No. 2 

11  Saída No. 3 

 3  Saída No. 4 

12  Saída No. 5 

 4  Saída No. 6 

13  Saída No. 7 

 5  Saída No. 0 a 7 Comum (GND) 

Load 

L 

GND 

L 

14  Saída No. 8 a 15 Comum (GND) 

Conector de I/O padrão (Saída) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

 

 

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

 

 

  1  Saída No 0 

(Idem) 

Omitir 

+CC 

 6  Saída No 8 

15  Saída No 9 

10  Saída No 1 

 2  Saída No 2 

11  Saída No 3 

 3  Saída No 4 

12  Saída No 5 

 4  Saída No 6 

13  Saída No 7 

 5  Saída No 0 a 7 Comum (+CC) 

Carga 

L 

GND 

L 

14  Saída No 8 a 15 Comum (+CC) 

Conector de I/O padrão (Saída) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 
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Atribuição de pinos do circuito de saída 

No do 

Pino 
Nome do sinal 

No do 

Pino 
Nome do sinal 

1 Saída No 0 (Ready) 10 Saída No 1 (Running) 

2 Saída No 2 (Paused) 11 Saída No 3 (Error) 

3 Saída No 4 (EstopOn) 12 Saída No 5 (SafeguardOn) 

4 Saída No 6 (SError) 13 Saída No 7 (Warning) 

5 Saída comum No 0 a 7 14 Saída comum No 8 a 15 

6 Saída No 8 15 Saída No 9 

7 Saída No 10 16 Saída No 11 

8 Saída No 12 17 Saída No 13 

9 Saída No 14 18 Saída No 15 

A função remota entre ( ) na tabela acima é atribuída inicialmente à saída de 0 a 7. Para mais 

detalhes, consulte Configuração e operação 14. Configurações da I/O remota. 

Conector Modelo do conector 

Conector de I/O (Saída) 

DMC 0,5/9-G1-2,54 P20THR R44 (Lado da placa) 

DFMC 0,5/9-ST-2,54 (Lado do cabo) 

(PHOENIX CONTACT) 

* O conector de I/O é incluído com o produto. 

Atribuição de pinos do conector de I/O (Saída) 

 9 1 

18 10  
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13.2 Modelo com proteção 

 
CUIDADO 

◼ Tenha cuidado para não exceder a faixa de corrente nominal ou a corrente 

nominal definida no manual. 

Se exceder a corrente nominal, o manipulador pode operar da pior forma. 

O conector de I/O padrão é um conector montado no lado traseiro do manipulador para 

conectar seu equipamento de entrada/saída ao sistema. 

Nome do conector Pinos 
Número do 

bit 

Conector de 

I/O 

Entrada 24 0-23 

Saída 16 0-15 

Para a fiação, consulte Configuração e operação 3.7.2 Contramedidas para ruído para 

evitar ruídos. 

A função remota é atribuída inicialmente tanto para entrada como para a saída do 0 a 7. Para 

mais detalhes, consulte Configuração e operação 14. Configurações da I/O remota. 

 

13.2.1 Circuito de entrada (Modelo com proteção) 

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

Voltagem ON   +10,8 V (mín.) 

Voltagem OFF   +5 V (máx.) 

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

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

de entrada. 
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Aplicação típica 1 de circuito de entrada 

 

 

I/O-1 

(Idem) 

Omitir 

 

GND +CC 

34  Entrada No 16～23 

common 

Omitir 

 

26  Entrada No 15 

42  Entrada No 23 

35  Entrada No 16 

36  Entrada No 17 

1  Entrada No 0 a 7 comum 

 

2  Entrada No 0 

 

3  Entrada No 1 

 

4  Entrada No 2 

 

5  Entrada No 3 

 

6  Entrada No 4 

 

7  Entrada No 5 

 

8  Entrada No 6 

 

9  Entrada No 7 

18  Entrada No 8 a 15 comum 

19  Entrada No 8 

 

20  Entrada No 9 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 
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Aplicação típica 2 de circuito de entrada 

 

 

I/O-1 

(Idem) 

Omitir 

 

GND +CC 

34  Entrada No 16～23 

comum 

Omitir 

 

26  Entrada No 15 

42  Entrada No.23 

35  Entrada No 16 

36  Entrada No 17 

1  Entrada No 0 a 7 comum 

 

2  Entrada No 0 

 

3  Entrada No 1 

 

4  Entrada No 2 

 

5  Entrada No 3 

 

6  Entrada No 4 

 

7  Entrada No 5 

 

8  Entrada No 6 

 

9  Entrada No 7 

18  Entrada No 8 a 15 comum 

19  Entrada No 8 

 

20  Entrada No 9 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 
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13.2.2 Circuito de saída (Modelo com proteção) 

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

Corrente de saída máxima : Saída TYP 100 mA/1 

Dispositivo de saída : Relé PhotoMOS 

Resistência ON : Menos de 0,7  

As duas fiações seguintes estão disponíveis uma vez que o relé PhotoMOS não polar é 

usado para o circuito de saída. 

 
CUIDADO 

◼ Execute a fiação do circuito de saída adequadamente porque ele não tem circuito 

de proteção para curto-circuito e conexão invertida. A fiação inadequada pode 

causar mau funcionamento de peças na placa e então funcionamento incorreto do 

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

 

 
10  Saída No 0 

I/O-1 

(Idem) 

Omitir 

+CC 

29  Saída No 8 

30  Saída No 9 

11  Saída No 1 

12  Saída No 2 

13  Saída No 3 

14  Saída No 4 

15  Saída No 5 

27  Saída No 6 

28  Saída No 7 

17  Saída No 0 a 7 comum (GND) 

Carga 

L 

GND 

L 

33  Saída No 8 a 15 comum (GND) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

 
 

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

 

 
10  Saída No 0 

I/O-1 

(Idem) 

Omit 

+CC 

29  Saída No 8 

30  Saída No 9 

11  Saída No 1 

12  Saída No 2 

13  Saída No 3 

14  Saída No 4 

15  Saída No 5 

27  Saída No 6 

28  Saída No 7 

17  Saída No 0 a 7 comum (+CC) 

Carga 

L 

GND 

L 

33  Saída No 8 a 15 comum (+CC) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 

(Idem) 
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13.2.3 Atribuição de pinos do circuito de entrada e saída 

 (Modelo com proteção) 

 

No do 
Pino 

Nome do sinal 
No do 
Pino 

Nome do sinal 
No do 
Pino 

Nome do sinal 

1 Entrada comum No 0 a 7 18 
Entrada comum No 8 a 

15 
34 

Entrada comum No 16 a 

23 

2 Entrada No 0 (Start) 19 Entrada No 8 35 Entrada No 16 

3 Entrada No 1 (SelProg1) 20 Entrada No 9 36 Entrada No 17 

4 Entrada No 2 (SelProg2) 21 Entrada No 10 37 Entrada No 18 

5 Entrada No 3 (SelProg4) 22 Entrada No 11 38 Entrada No 19 

6 Entrada No 4 (Stop) 23 Entrada No 12 39 Entrada No 20 

7 Entrada No 5 (Pause) 24 Entrada No 13 40 Entrada No 21 

8 Entrada No 6 (Continue) 25 Entrada No 14 41 Entrada No 22 

9 Entrada No 7 (Reset) 26 Entrada No 15 42 Entrada No 23 

10 Saída No 0 (Ready) 27 Saída No 6 (SError) 43 Saída No 11 

11 Saída No 1 (Running) 28 Saída No 7 (Warning) 44 Saída No 12 

12 Saída No 2 (Paused) 29 Saída No 8 45 Saída No 13 

13 Saída No 3 (Error) 30 Saída No 9 46 Saída No 14 

14 Saída No 4 (EstopOn) 31 Saída No 10 47 Saída No 15 

15 Saída No 5 (SafeguardOn) 32 Não usado 48 Não usado 

16 Não usado 33 
Saída comum  

No 8 a 15 
49 Não usado 

17 
Saída comum  

No 0 a 7 
  50 Não usado 

A função remota entre ( ) na tabela acima é atribuída inicialmente à entrada e saída de 0 a 7. Para mais 

detalhes, consulte Configuração e operação 14. Configurações da I/O remota. 

 

Conector Padrão 

Conector de I/O 

(Lado do manipulador) 

D-Sub de 50 pinos macho 

Fixação com parafuso 4 – 40 

Kit do conector de I/O 

(Lado do cabo) 

D-Sub de 50 pinos fêmea 

Tampa para D-Sub de 50 pinos 

Parafusos de montagem 4 - 40 

* O kit do conector de I/O (lado do cabo) é incluído com o produto. 

(O diâmetro aplicável para cabos é 8,0 a 14,0 mm) 
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13.3 Procedimento para o produto cabo de I/O 

O texto a seguir descreve o procedimento para o produto cabo de I/O para conectar os 

dispositivos de entrada/saída do usuário. 

 

13.3.1 Método de conexão do cabo de I/O 

(1) Prepare o conector e o cabo de I/O incluídos com o produto. 

Cabo de adaptação:  

Capacidade do fio elétrico: 0,14 até 0,5 mm2 

Tipo do fio: fio simples, fio flexível, fio flexível com haste terminal. 

(2) Empurre a extremidade do cabo pela abertura de inserção do fio. 

 

Para fio simples e fio flexível,  

descasque a cobertura do cabo. 

- Se estiver usando fio torcido ou fio simples fino, insira-os empurrando o botão de 

abertura na cor laranja. 

- Os pinos de pressão laranja soltam-se com facilidade. Seja cuidadoso durante a 

operação. 

- Há um orifício de verificação do cabo acima do botão de abertura. Você pode 

verificar os cabos com um testador. 

 

13.3.2 Como fixar o cabo de I/O 

Você pode fixar os cabos de I/O usando a braçadeira de cabo no lado traseiro do manipulador. 

(Somente para o modelo padrão e o modelo para sala limpa.) 

 

Braçadeira do 
cabo de I/O  

 

Fixando os cabos com a braçadeira de cabo de I/O, a fiação dos cabos de I/O fica difícil de 

desconectar. 

 

NOTA 

 

NOTA 
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14. Configurações da I/O remota 

Essa seção descreve as funções e temporizações dos sinais de entrada e de saída. 

Funções remotas podem ser atribuídas à(s) sua(s) placa(s) de I/O padrão ou placa(s) de I/O 

fieldbus para aprimorar o controle do sistema robótico - seja por uma unidade operacional 

de sua escolha ou por um controle sequencial. 

A função remota é atribuída inicialmente tanto para entrada como para a saída do 0 a 7. 

Para aceitar entradas remotas externas, atribua as funções remotas e também configure o 

dispositivo de controle como remoto. Para mais detalhes, consulte a seção, Configuração 

do software de controle remoto no Guia do usuário do EPSON RC+ 7.0 - Controle remoto. 

O usuário define o número da I/O que é atribuído a uma função remota usando a 

configuração do software. Para mais detalhes, consulte a seção, Configuração do software 

de controle remoto no Guia do usuário do EPSON RC+ 7.0 - Controle remoto. 

Para detalhes sobre a conexão do cabo de I/O, consulte as seções Configuração e operação 

13: Conector de I/O padrão e 17. I/O Fieldbus. 

Para detalhes sobre a comunicação com equipamento externo, consulte o Guia do usuário 

do EPSON RC+ 7.0 -12. Controle remoto. 

 
CUIDADO 

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

robótico sob condições insatisfatórias pode causar mau funcionamento do 

sistema e/ou problemas de segurança. 

- Atribua funções remotas para entradas/saídas e execute a fiação 

corretamente ao definir sinais de I/O remotos. 

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

corretos antes de ligar o sistema. 

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

com as configurações iniciais e a fiação. Se o manipulador funcionar de 

forma não usual por falhas nas configurações iniciais ou na fiação, 

pressione o interruptor de parada de emergência para parar imediatamente 

o manipulador. 

- A função remota está disponível quando a I/O virtual é habilitada. 

- Quando você configurar um sinal de I/O remoto, mantenha um registro por escrito da 

configuração ou guarde os dados em um arquivo para referência futura. 

- Quando você configura um sinal de I/O fieldbus para a função remota, a resposta depende 

da taxa de transmissão do fieldbus. Para detalhes sobre a resposta do Fieldbus, consulte o 

seguinte manual. 

 Controlador de robô RC700 / RC90 Opção I/O Fieldbus 

  

 

NOTA 
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14.1 Descrição do sinal da I/O 

A função remota é atribuída inicialmente tanto para entrada como para a saída do 0 a 7. 

Para mudar a atribuição de função da configuração inicial, use o EPSON RC+ 7.0. 

Para usar todos os sinais, você precisará adicionar módulos de I/O Fieldbus. 

 

14.1.1 Sinais de entradas remotas 

As entradas remotas são usadas para controlar os manipuladores e iniciar os programas. 

Certas condições devem ser atendidas para que as entradas sejam habilitadas, como é 

mostrado na tabela abaixo. 

Para aceitar as entradas remotas externas, atribua a função remota e configure o dispositivo 

de controle para remoto. Quando a entrada remota externa está disponível, “AutoMode 

output” fica habilitado. 

Exceto por “SelProg”, os sinais executam cada função quando o sinal inicia na condição de 

aceitação da entrada. A função é executada automaticamente. Portanto, nenhuma 

programação especial é necessária. 

 

Quando ocorre um erro, você deve executar um “Reset” para eliminar a condição de erro 

para poder executar qualquer outro comando de entrada remoto. Use “Error output” e “Reset 

input” para monitorar o estado do erro e eliminar condições de erro do dispositivo remoto. 

 

Nome Inicial Descrição 
Condição de aceitação da 

entrada (*1) 

Start 0 

Executa a função selecionada em 

SelProg. 

(*2) 

Saída Ready habilitada 

Saída Error desabilitada 

Saída EStopOn desabilitada 

Saída SafeguardOn 

desabilitada 

Entrada Pause desabilitada 

Entrada Stop desabilitada 

SelProg1 

SelProg2 

SelProg4 

SelProg8 

SelProg16 

SelProg32 

1 

2 

3 

Não configurado 

Não configurado 

Não configurado 

Especifica o número da função Main 

em execução. (*2) 

 

Stop 4 
Todas as tarefas e comandos são 

parados. 

 

Pause 5 Todas as tarefas são pausadas. (*3) Saída Running habilitada 

Continue 6 Continua a tarefa pausada. 

Saída Paused habilitada 

Entrada Pause desabilitada 

Entrada Stop desabilitada 

Reset 7 
Restabelece a parada de emergência e 

o erro. (*4) 

Saída Ready habilitada 

Shutdown Não configurado Desliga o sistema  

ForcePowerLow 

(*6) 
Não configurado 

Funciona como função de baixa potência 

forçada. 

O manipulador é operado no modo de 

baixa potência. 

O controle de alta potência do comando 

não é aceito. 

Executa o que segue, de acordo com as 

preferências do manipulador. 

Para ou para temporariamente todas as 

tarefas e comandos. (*12) 

A qualquer momento  

A entrada é aceitável mesmo 

se a saída AutoMode estiver 

desabilitada. 

 

NOTA 
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Nome Inicial Descrição 
Condição de aceitação da 

entrada (*1) 

SelRobot Não configurado 
Muda a condição de saída de MotorsOn, 

AtHome, PowerHigh e MCalReqd. (*9) 
 

SelRobot1 

SelRobot2 

SelRobot4 

SelRobot8 

SelRobot16 

Não configurado 
Especifica o número do manipulador que 

executa um comando. (*5) 

 

SetMotorsOn Não configurado 
Liga os motores do manipulador. (*5) 

(*6) 

Saída Ready habilitada 

Saída EStopOn desabilitada 

Saída SafeguardOn 

desabilitada 

Entrada SetMotorsOff 

desabilitada 

SetMotorsOff Não configurado Desliga os motores do manipulador. Saída Ready habilitada 

SetPowerHigh Não configurado 
Estabelece o modo de potência do 

manipulador como High (Alta) (*5) 

Saída Ready habilitada  

Saída EStopOn desabilitada  

Saída SafeguardOn 

desabilitada  

Entrada SetPowerLow 

desabilitada  

SetPowerLow Não configurado 
Estabelece o modo de potência do 

manipulador como Low (Baixa). (*5) 

Saída Ready habilitada 

Home Não configurado 

Move o braço do manipulador para a 

posição de estacionamento definida pelo 

usuário. 

Saída Ready habilitada 

Saída Error desabilitada 

Saída EStopOn desabilitada 

Saída SafeguardOn 

desabilitada 

Saída MotorsOn habilitada 

Entrada Pause desabilitada 

Entrada Stop desabilitada 

MCal Não configurado Execute MCal (*5) (*7) 

Saída Ready habilitada  

Saída Error desabilitada 

Saída EStopOn desabilitada 

Saída SafeguardOn 

desabilitada 

Saída MotorsOn habilitada 
Entrada Pause desabilitada 

Entrada Stop desabilitada 

Recover Não configurado 

Depois de a proteção de segurança ser 

fechada, retorna para a posição onde a 

proteção de segurança foi aberta.  

Saída Paused habilitada 

Saída Error desabilitada 

Saída EStopOn desabilitada 

Saída SafeguardOn 

desabilitada 

Saída RecoverReqd habilitada 

Entrada Pause desabilitada 

Entrada Stop desabilitada 

ResetAlarm Não configurado Cancela o alarme  (*11)  

SelAlarm1 

SelAlarm2 

SelAlarm4 

SelAlarm8 

Não configurado 
Especifica o número do alarme a ser 

cancelado (*10) 

 

ALIVE Não configurado 

Sinal de entrada para o monitoramento 

ativo do manipulador. O mesmo sinal de 

que o da entrada será produzido para a 

saída ALIVE. O equipamento mestre 

pode realizar o monitoramento ativo do 

manipulador comutando a entrada 

periodicamente e verificando o sinal de 

saída. 
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(*1) O “AutoMode output” habilitado é omitido da tabela. Essa é uma condição de aceitação da entrada para 

todas as funções.  

(*2) “Start input” executa a função especificada pelos seguintes seis bits: SelProg 1, 2, 4, 8, 16 e 32.  

Nome da 
função 

SelProg1 SelProg2 SelProg4 SelProg8 SelProg16 SelProg32 

Main 0 0 0 0 0 0 

Main1 1 0 0 0 0 0 

Main2 0 1 0 0 0 0 

Main3 1 1 0 0 0 0     

Main60 0 0 1 1 1 1 

Main61 1 0 1 1 1 1 

Main62 0 1 1 1 1 1 

Main63 1 1 1 1 1 1 

0=desativada, 1=ativada 

(*3) “NoPause task” e “NoEmgAbort task” não pausam. 

Para detalhes, consulte a Ajuda online do EPSON RC+ 7.0 ou Pause na Referência da linguagem SPEL+. 

(*4) Desliga a saída de I/O e inicializa o parâmetro do manipulador. 

Para detalhes, consulte a Ajuda online do EPSON RC+ 7.0 ou Reset na Referência da linguagem SPEL+. 

(*5) A série VT é inválida. 

(*6) Inicializa o parâmetro do manipulador. 

Para detalhes, consulte a Ajuda online do EPSON RC+ 7.0 ou Motor na Referência da linguagem SPEL+. 

(*7) Para detalhes, consulte a Ajuda online do EPSON RC+ 7.0 ou MCal na Referência da linguagem SPEL+.  

(*8) Isto é somente para usuários experientes. Certifique-se de entender completamente a especificação da 

entrada antes de usar.  

A saída CmdRunning e a saída CmdError não mudarão para esta entrada. 

“NoEmgAbort task” não será parado por esta entrada.  

Quando a entrada muda de habilitada para desabilitada, todas as tarefas e comandos irão parar. 

(*9)  Esta função muda a condição de saída de MotorsOn, AtHome, PowerHigh e MCalReqd. 

Configurando este sinal com a condição selecionada usando SelRobot1 - SelRobot16, você pode trocar a 

condição da saída. 

Depois que você selecionar a condição, ela será mantida até você mudá-la ou desligar/reiniciar o 

controlador. 

Todos os manipuladores são selecionados como padrão. 

(*10) Os valores especificados por “SelAlarm1, 2, 2, 4, e 8” correspondem aos números dos alarmes. 

No do alarme Alvo SelAlarm1 SelAlarm2 SelAlarm4 SelAlarm8 

1 Bateria do controlador 1 0 0 0 

2 - 0 1 0 0 

3 Graxa do manipulador 1 1 0 0 

4 - 0 0 1 0 

5 - 1 0 1 0 

6 - 0 1 1 0 

7 - 1 1 1 0 

8 - 0 0 0 1 

9 - 1 0 0 1 

0=desativado, 1=ativado 
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(*11) O alarme especificado pode ser cancelado selecionando as condições usando SelAlarm1-SelAlarm8 e 

configurando este sinal. 

(*12) A operação de todas as tarefas e comandos, o modo de potência do manipulador e o comando PowerHigh 

pela configuração das preferências do manipulador.  

Preferências (1): “Motor power low when ForcePowerLow signal OFF” (Potência do motor baixa quando 

o sinal ForcePowerLow está desativado) 

Preferências (2): “ForcePowerLow signal change pauses all tasks” (A alteração do sinal ForcePowerLow 

pausa todas as tarefas) 

Para detalhes das preferências do manipulador, consulte o Guia do usuário do 

EPSON RC+ 7.0 

[Setup]-[System Configuration]-[Controller]-[Preferences] em 5.12.2 Comando 

[System Configuration] (Menu Setup). 

Preferências (1) Preferências (2) ForcePowerLow 

Todas as 
tarefas e 

comandos 

Modo de 
potência 

PowerHigh 

0 0 1→0 Para 
Somente 

baixa 

Aceita 

0 0 0→1 Para 
Somente 

baixa 

Não aceita 

0 1 1→0 Continua Alta/Baixa Aceita 

0 1 0→1 Parada temp. 
Somente 

baixa 

Não aceita 

1 0 1→0 Para 
Somente 

baixa 

Não aceita 

1 0 0→1 Para 
Somente 

baixa 

Aceita 

1 1 1→0 Parada temp. 
Somente 

baixa 

Não aceita 

1 1 0→1 Continua Alta/Baixa Aceita 
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14.1.2 Sinais de saídas remotas 

A saída remota é uma função para apresentar um status do manipulador ou modo de operação. 

As saídas remotas fornecem a função atribuída usando com qualquer dispositivo de controle. As 

saídas são executadas automaticamente. Portanto, nenhuma programação especial é necessária.  

Nome Inicial Descrição 

Ready 0 
Ativado quando a inicialização do manipulador é 

concluída e nenhuma tarefa está sendo executada. 

Running 1 

Ativado quando a tarefa está sendo executada. 

No entanto, desativado quando “Paused output” 

(Saída pausada) é ativada. 

Paused 2 Ativado quando existe uma tarefa de pausa. 

Erro 3 
Ativado quando ocorre um erro. 

Use “Reset input” para recuperar de um erro. 

EStopOn 4 Ativado em uma parada de emergência. 

SafeguardOn 5 Ativado quando a proteção de segurança está aberta. 

SError 6 

Ativado quando ocorre um erro crítico. 

Quando ocorre um erro crítico, “Reset input” não 

funciona. Reinicialize o controlador para recuperar. 

Warning 7 

Ativado quando ocorre um aviso. 

A tarefa é executada normalmente com o aviso. No 

entanto, elimine a causa do aviso assim que possível. 

MotorsOn Não configurado 
Ativado quando o motor do manipulador está ligado.

 (*5) 

AtHome Não configurado 
Ativado quando o manipulador está na posição de 

estacionamento. (*5) 

PowerHigh Não configurado 
Ativado quando o modo de potência do manipulador é 

Alta. (*5) 

MCalReqd Não configurado 
Ativado quando o manipulador não executou o 

comando MCal. (*5) 

RecoverReqd Não configurado 

Ativado quando pelo menos um manipulador está 

aguardando a recuperação após a proteção de 

segurança ser fechada.  

RecoverInCycle Não configurado 
Ativado quando pelo menos um manipulador está 

executando a recuperação.  

CmdRunning Não configurado 
Ativado quando um comando de entrada está sendo 

executado.  

CmdError Não configurado 
Ativado quando um comando de entrada não pode ser 

aceito.  

CurrProg1 

CurrProg2 

CurrProg4 

CurrProg8 

CurrProg16 

CurrProg32 

Não configurado 
Indica a execução ou o número da última função main 

(* 1) 

AutoMode Não configurado Ativado no status aceitável da entrada remota. (*2) 

TeachMode Não configurado Ativado no modo TEACH. 

TestMode Não configurado Ativado no modo TEST. 

EnableOn Não configurado Ativado quando o interruptor de ativação está ligado. 

ErrorCode1 

 
 

 

ErrorCode8192 

Não configurado Indica o número do erro. 

InsideBox1 

 
Não configurado 

Ativado quando o manipulador está na área de 

verificação da aproximação.  (*3) 
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Nome Inicial Descrição 
 

 

InsideBox15 

InsidePlane1 
 
 
 

InsidePlane15 

Não configurado 
Ativado quando o manipulador está no plano de 

verificação da aproximação. (*4) 

Alarm Não configurado Ativado quando qualquer alarme está ocorrendo.  (*9) 

Alarm1 Não configurado 
Ativado quando um alarme de bateria do manipulador 

está ocorrendo. 

Alarm2 Não configurado 
Ativado quando um alarme de bateria do manipulador 

conectado à CU está ocorrendo. 

Alarm3 Não configurado 
Ativado quando um alarme de graxa do manipulador 

conectado à CU está ocorrendo. 

Alarm4 Não configurado 
Ativado quando um alarme de bateria do manipulador 

conectado à DU1 está ocorrendo. 

Alarm5 Não configurado 
Ativado quando um alarme de graxa do manipulador 

conectado à DU1 está ocorrendo. 

Alarm6 Não configurado 
Ativado quando um alarme de bateria do manipulador 

conectado à DU2 está ocorrendo. 

Alarm7 Não configurado 
Ativado quando um alarme de graxa do manipulador 

conectado à DU2 está ocorrendo. 

Alarm8 Não configurado 
Ativado quando um alarme de bateria do manipulador 

conectado à DU3 está ocorrendo. 

Alarm9 Não configurado 
Ativado quando um alarme de graxa do manipulador 

conectado à DU3 está ocorrendo. 

PositionX Não configurado 
Apresenta a coordenada X atual no sistema de 

coordenadas Mundial  (*6) (*7) 

PositionY Não configurado 
Apresenta a coordenada Y atual no sistema de 

coordenadas Mundial (*6) (*7) 

PositionZ Não configurado 
Apresenta a coordenada Z atual no sistema de 

coordenadas Mundial (*6) (*7) 

PositionU Não configurado 
Apresenta a coordenada U atual no sistema de 

coordenadas Mundial (*6) (*7) 

PositionV Não configurado 
Apresenta a coordenada V atual no sistema de 

coordenadas Mundial (*6) (*7) 

PositionW Não configurado 
Apresenta a coordenada W atual no sistema de 

coordenadas Mundial (*6) (*7) 

Torque1 Não configurado 
Apresenta o valor do torque atual da Articulação 1

 (*6) (*7) 

Torque2 Não configurado 
Apresenta o valor do torque corrente da Articulação 2

 (*6) (*7) 

Torque3 Não configurado 
Apresenta o valor do torque atual da Articulação 3

 (*6) (*7) 

Torque4 Não configurado 
Apresenta o valor do torque atual da Articulação 4

 (*6) (*7) 

Torque5 Não configurado 
Apresenta o valor do torque atual da Articulação 5

 (*6) (*7) 

Torque6 Não configurado 
Apresenta o valor do torque atual da Articulação 6

 (*6) (*7) 

CPU Não configurado 
Apresenta o fator de ocupação do processador pelo 

programa do usuário (*8) 

EStop Não configurado 
Apresenta quantas vezes as paradas de emergência 

foram executadas. 
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Nome Inicial Descrição 

ALIVE Não configurado 

Sinal de saída para o monitoramento ativo do 

manipulador. Será apresentada a entrada do sinal pela 

entrada ALIVE. O equipamento mestre pode realizar 

o monitoramento ativo do manipulador comutando a 

entrada periodicamente e verificando o sinal de saída. 

 

(*1) Apresenta o número da função atual ou da última função de CurrProg1, 2, 4, 8, 16 ou 32. 

Nome da função CurrProg1 CurrProg2 CurrProg4 CurrProg8 CurrProg16 CurrProg32 

Main 0 0 0 0 0 0 

Main1 1 0 0 0 0 0 

Main2 0 1 0 0 0 0 

Main3 1 1 0 0 0 0     

Main60 0 0 1 1 1 1 

Main61 1 0 1 1 1 1 

Main62 0 1 1 1 1 1 

Main63 1 1 1 1 1 1 

0=desativado, 1=ativado 

(*2) A função remota fica disponível nas seguintes condições. 

- A configuração é o modo Auto e o dispositivo de controle é remoto. 

- A configuração é o modo Program e a I/O remota fica habilitada. 

(*3) Para detalhes, consulte a Ajuda online do EPSON RC+ 7.0 ou Box na Referência da linguagem SPEL+.  

(*4) Para detalhes, consulte a Ajuda online do EPSON RC+ 7.0 ou Plane em Referência da linguagem SPEL+. 

(*5) O estado do manipulador é apresentado como segue, de acordo com a condição selecionada em SelRobot. 

Aguarde pelo menos 40 ms antes de inserir o sinal depois de mudar a condição em SelRobot. 

 

Nome 

Condição de (SelRobot1- SelRobot16) ao inserir SelRobot 

0: Todos os robôs são selecionados 1 - 16: Um número de robô particular é 

selecionado 

MotorsOn 
Ativado quando pelo menos um motor 

do manipulador está ligado. 

Ativado quando o motor do manipulador 

selecionado está ligado. 

AtHome 
Ativado quando todos os manipuladores 

estão na posição de estacionamento. 

Ativado quando o manipulador selecionado 

está na posição de estacionamento. 

PowerHigh 
Ativado quando pelo menos um modo 

de potência do manipulador é Alta. 

Ativado quando o modo de potência do 

manipulador selecionado é Alta. 

MCalReqd 

Ativado quando pelo menos um 

manipulador não executou o comando 

MCal.  

Ativado quando o manipulador selecionado não 

executou o comando MCal.  

(*6) A série T, VT é inválida. 

(*7) Apresenta informações no formato real. 

(*8) Apresenta o coeficiente de ocupação total das tarefas criadas pelo usuário. Para detalhes sobre o coeficiente 

de ocupação do processador, consulte o gerenciador de tarefas. 

(*9) O sinal é ativado quando ocorre um alarme nas informações de alarme do manipulador.  
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14.2 Especificações de temporização 
 

14.2.1 Precauções para entradas remotas 

Os gráficos a seguir indicam as sequências de tempo das operações primárias do controlador. 

Os espaços de tempo indicados (tempos de duração) são indicados somente como valores 

de referência, uma vez que os valores do tempo real variam dependendo do número de 

tarefas sendo executadas, bem como a velocidade do processador do manipulador. Verifique 

cuidadosamente e consulte os gráficos abaixo quanto à interrelação do tempo quando inserir 

um sinal de entrada. 

Durante o projeto do sistema, atualize somente uma operação de entrada remota de cada vez, 

do contrário ocorrerá um erro. 

A largura de pulso de um sinal de entrada deve ser de 25 milissegundos ou mais para ser 

detectado. 

[Unid: ms] 

14.2.2 Diagrama do tempo da sequência de execução da operação 
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movimento de HOME  
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MotorsOn 

Saída 

AtHome 
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SetMotorsOn 

Entrada 

SetMotorsOff 

Entrada 

Home 

 
 

 

14.2.3 Diagrama do tempo da sequência de execução do programa 
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* A duração varia dependendo da configuração de Quick Pause (QP) e do status de 

operação do programa no momento da entrada da pausa   
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14.2.4 Diagrama do tempo da sequência de entrada da porta de 

segurança 
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14.2.5 Diagrama do tempo da sequência da parada de emergência 
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15. Slot para cartão SD 

 
CUIDADO 

◼ Não use qualquer cartão SD exceto o dos acessórios.  

Se usar outro cartão SD, o sistema poderá não funcionar corretamente. 

◼ O cartão SD está disponível somente para o sistema robótico 

O cartão SD é de apenas leitura para o sistema robótico. Não é possível usar 

para leitura/gravação de dados. 

Se gravar dados no cartão SD, o sistema robótico poderá não funcionar 

corretamente. 

 

 

 

 

 

Modelo para sala limpa, padrão Modelo com proteção (dentro do slot opcional) 

 

O slot para cartão SD é um espaço para inserir cartão SD.  

O firmware para operar o manipulador é gravado no cartão SD. 

Referência: Manutenção 18.6 Substituição do cartão SD 
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16. Interruptor RESET 

 

 
Modelo para sala limpa, padrão 
 

 

O interruptor RESET tem as seguintes funções. 

 
Reinicializar o manipulador 

Pressione o interruptor RESET por três segundos ao inicializar o manipulador. 

O manipulador reinicializa 

 

O interruptor RESET é difícil de pressionar devido ao formato. Use um objeto pontiagudo 

para pressionar o interruptor RESET.  

 

Não há interruptor RESET para o modelo com proteção. 
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17. I/O Fieldbus 

A I/O Fieldbus da série VT suporta os seguintes modelos. 

DeviceNet™ 

PROFIBUS-DP * 

EtherNet/IP™ 

Modbus 

CC-Link* 

PROFINET  

EtherCAT® 

 

 

 

Para detalhes, consulte os seguintes manuais: 

Controlador de robô RC700 / RC90 Opção I/O Fieldbus 

Guia do usuário do EPSON RC+ 7.0 11.7 I/O Fieldbus escravo 

 

*: O VT6-A901P (modelo com proteção) não é suportado. 

Entre em contato com o fornecedor de sua região para obter a previsão para o suporte. 

 

 
ATENÇÃO 

◼ Não conecte ou desconecte os conectores enquanto a energia para o sistema 

robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor com a 

energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões 

corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, podendo também 

resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico. 

◼ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação 

da fonte de energia. Conecte o cabo de energia de CA a uma tomada de energia. 

NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica. 

◼ Não deixe de executar o procedimento de instalação desligando o sistema 

robótico e o equipamento relacionado e desconectando o plugue de energia. 

Executar qualquer procedimento de substituição com a alimentação de energia 

ligada é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau 

funcionamento no sistema robótico. 

 

 
CUIDADO 

◼ Verifique se os grampos do módulo de I/O fieldbus estão firmemente 

conectados na placa ao instalar o módulo de I/O fieldbus. Se os grampos não 

estiverem conectados firmemente, o conector ou o módulo de I/O fieldbus pode 

ser danificado. 
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17.1 Modelo para sala limpa, padrão 
 

Instalação do 
Módulo de I/O 
Fieldbus 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova a tampa do slot opcional no lado traseiro do manipulador. 

Modelo para sala 
limpa, padrão 

  

 

Parafusos: 2-M3×6 

 (3) Encaixe o módulo de I/O fieldbus no slot opcional. 
 

 
CUIDADO 

◼ Verifique se os grampos do módulo de I/O fieldbus estão firmemente conectados 

na placa ao instalar o módulo de I/O fieldbus. Se os grampos não estiverem 

conectados firmemente, o conector ou o módulo de I/O fieldbus pode ser 

danificado. 
 

 

(4) Aperte os parafusos usando a ferramenta especial até 

que o módulo de I/O fieldbus esteja completamente 

preso.  

 

 

 

 Imagem da instalação  

 
Frente 

 
Traseira 

 

Remoção do 
Módulo de I/O 
Fieldbus 
 
Modelo para sala 
limpa, padrão 

(1) Afrouxe os parafusos usando a ferramenta especial até que o módulo de I/O 

fieldbus esteja completamente solto. 

(2) Remova o módulo de I/O fieldbus. 

Você pode remover o módulo puxando os parafusos afrouxados para fora. 

(3) Monte a tampa do slot opcional. 
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17.2 Modelo com proteção 

 

Instalação do 
Módulo de I/O 
Fieldbus 
 
Modelo com 
proteção 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova as seguintes peças da 

traseira do manipulador. 

 Tampa do slot opcional 

 Gaxetas 

 Espaçadores 

Parafusos Allen 

: 6-M3×8 

 

 

  

   
  Tampa do slot opcional Gaxeta + espaçadores Gaxeta, espaçadores 

  Observe que os espaçadores podem cair ao remover a gaxeta. 

Tenha cuidado para não danificar a superfície de montagem da gaxeta. Se a 

superfície for danificada, o desempenho da proteção contra água não pode ser 

assegurado. 

 (3) Insira o módulo de I/O fieldbus no slot 

opcional. 

Certifique-se de que o módulo de I/O 

fieldbus esteja completamente inserido. 

Mova levemente o módulo para cima e para 

baixo e verifique se ele está fixo no lugar. 

 

  Se você tocar no cartão SD enquanto 

instala o módulo de I/O fieldbus, ele pode 

sair. 

O manipulador (parte do controlador) não 

funcionará corretamente se o cartão SD 

não for inserido. 

 

Cartão SD 

 

  

 

NOTA 

 

NOTA 

 

NOTA 
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CUIDADO 

◼ Verifique se os grampos do módulo de I/O fieldbus estão firmemente 

conectados na placa ao instalar o módulo de I/O fieldbus. Se os grampos não 

estiverem conectados firmemente, o conector ou o módulo de I/O fieldbus pode 

ser danificado. 
 

  Imagem da instalação 

  

 Grampos 

 

 
Placa 

 

 

(4) Aperte os parafusos usando a chave de ponta 

sextavada até que o módulo fieldbus fique 

completamente preso. 

Torque de aperto: 0,25 N·m 

 

 

 

 Imagem da instalação 

 
Frente 

 

Fechos 

 
Traseira 

 
 Ao apertar os parafusos do módulo de I/O fieldbus, dois fechos se projetam para 

travar o módulo de I/O fieldbus na placa. 

 

(5) Conecte o cabo do relé no módulo de I/O 

fieldbus.  

(O cabo é fornecido com o módulo). 

 

Cabo do relé 

Módulo 

 

 

(6) Instale os espaçadores na gaxeta.  

(6 espaçadores: a gaxeta é fornecida com o 

módulo). 

  

 
  Gaxeta + 

espaçadores 

Gaxeta, 

espaçadores 

 

NOTA 
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(7) Passe o cabo do relé pela gaxeta.  

Cabo do relé 

Gaxeta

et 

 

 

(8) Monte o bloco opcional na chapa do conector. 

Parafusos Allen: 

6-M3×30 (com arruela de vedação. Os parafusos são fornecidos com o 

módulo). 

Torque de aperto: 2,0± 0,1 N·m 

Conecte o cabo do relé como é mostrado abaixo. Tenha cuidado para não cruzar 

os cabos. 

 
Cabo do relé 

Correto 

 

 

Incorreto 

 

Ao montar o bloco opcional, certifique-se de que a ranhura do conector fique 

voltada para baixo. 

 

  

 
Bloco opcional 
(Lado externo) 

 

Ranhura 

 
Bloco opcional 
(Lado interno) 

 

Bloco 

opcional 

Chapa do 

conector 

 

 

 

Certifique-se de encaixar as arruelas de vedação (fornecidas 

com o módulo) ao apertar os parafusos Allen. 

Se as arruelas de vedação não forem encaixadas, o desempenho 

da proteção contra água não pode ser assegurado.  
Arruelas de 

vedação 

  

Certifique-se de que não haja arranhões e/ou poeira na superfície de montagem da 

gaxeta. 

Se a gaxeta estiver danificada ou empoeirada, o desempenho da proteção contra 

água não pode ser assegurado. 

 

 

NOTA 

 

NOTA 
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Instale as tampas de proteção contra 

poeira (fornecidas com o módulo) nos 

conectores não utilizados. 

Se as tampas de proteção contra 

poeira não forem instaladas, o 

desempenho da proteção contra água 

não pode ser assegurado. 

 

Tampas de 

proteção contra 

poeira  
 

  

Use o cabo dedicado (fornecido com o 

módulo) para comunicação. 

Se forem utilizados outros cabos, o 

desempenho da proteção contra água não 

pode ser assegurado. 

  

Remoção do 
Módulo de I/O 
Fieldbus 
 
Modelo com 
proteção 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova o bloco opcional na chapa do 

conector. 

Parafusos Allen: 

(fornecidos com o módulo). 

6-M3×30 (com arruela de vedação) 

 

Bloco 

opcional 

Chapa do 

conector 

 

(3) Remova a gaxeta e os espaçadores. 

  
Gaxeta + 

espaçadores 

Gaxeta, 

espaçadores 

(4) Desconecte o cabo do relé no módulo de I/O 

fieldbus. 
 

Cabo do relé 

Módulo 

 

(5) Afrouxe os parafusos usando a chave de 

ponta sextavada até que o módulo fieldbus 

possa ser removido. 

 

 

 

NOTA 
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(6) Remova o módulo de I/O fieldbus. 

O módulo pode ser removido puxando os parafusos afrouxados para frente. 

(7) Instale a tampa do slot opcional, a gaxeta e os espaçadores. 

Parafusos Allen: 6-M3×8 (com arruela de vedação). 

Torque de aperto: 2,0± 0,1N·m 

Certifique-se de encaixar as arruelas de vedação (fornecidas com o módulo) ao 

apertar os parafusos Allen. 

Se as arruelas de vedação não forem encaixadas, o desempenho da proteção contra 

água não pode ser assegurado. 

Certifique-se de que não haja arranhões e/ou poeira na superfície de montagem da 

gaxeta. 

Se a gaxeta estiver danificada ou empoeirada, o desempenho da proteção contra 

água não pode ser assegurado. 

 

 

 

NOTA 



Manutenção 

Este volume contém procedimentos de manutenção com as precauções de segurança para os 

manipuladores da série VT. 
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1. Manutenção com segurança 
Leia atentamente este capítulo, este manual e outros manuais relevantes para entender os 

procedimentos de manutenção seguros antes de efetuar manutenção de rotina. 
 

Somente pessoal autorizado que tenha tido treinamento de segurança deve ter 

permissão para fazer manutenção no sistema robótico. 

Treinamento de segurança é o programa para operadores de robôs industriais 

que segue as leis e regulamentos de cada país. 

O pessoal que tem treinamento em segurança adquire conhecimento sobre os 

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

sobre as regras e regulamentos relacionados. 

Somente pessoal que tenha completado o curso de treinamento e manutenção 

de sistemas robóticos mantido pelo fabricante, fornecedor ou empresa 

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

 

ATENÇÃO 

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

estritamente o procedimento de manutenção conforme descrito neste manual. 

Remoção incorreta de peças ou manutenção incorreta pode não só causar 

funcionamento incorreto do sistema robótico, mas também sérios problemas de 

segurança. 

■ Fique afastado do manipulador enquanto a energia está ligada se não tiver feito 

os cursos de treinamento. Não entre na área de operação enquanto a energia 

está ligada. Entrar na área de operação com a energia ligada é extremamente 

perigoso e pode causar sérios problemas de segurança, pois o manipulador pode 

se mover mesmo se ele parecer estar parado. 

■ Quando verificar a operação do manipulador após a substituição de peças, faça-

o enquanto estiver fora da área protegida. Verificar a operação do manipulador 

estando dentro da área protegida pode causar sérios problemas de segurança, 

pois o manipulador pode se mover inesperadamente. 

■ Antes de operar o sistema robótico, certifique-se de que tanto os interruptores de 

parada de emergência como o interruptor da proteção de segurança funcionam 

corretamente. Operar o sistema robótico quando os interruptores não estão 

funcionando corretamente é extremamente perigoso e pode resultar em sérias 

lesões corporais e/ou sérios danos ao sistema robótico pois os interruptores não 

poderão cumprir suas funções pretendidas em uma emergência. 

 

 

ATENÇÃO 

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação 

da fonte de energia. Conecte o cabo de energia a uma tomada de energia. 

NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica. 

■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador 

e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da 

fonte de energia. 

Executar qualquer procedimento de substituição com a alimentação de energia 

ligada é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau 

funcionamento no sistema robótico. 
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ATENÇÃO 

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

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

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

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

danificados, desconexão ou falha nos contatos são extremamente perigosos e 

podem resultar em choque elétrico e/ou funcionamento incorreto no sistema 

robótico. 

 

 

CUIDADO 

■ O manipulador pode estar quente devido ao aquecimento do motor ou causas 

similares. Não toque no manipulador até que a temperatura caia. Além disso, 

confirme se a temperatura do manipulador diminuiu e não está quente ao tocá-

lo. Em seguida execute o ensino ou manutenção. 

 

2. Manutenção geral 

Este capítulo descreve as inspeções e procedimentos de manutenção. Executar as inspeções 

e procedimentos de manutenção apropriadamente é essencial para prevenir problemas e 

garantir a segurança.  

Não deixe de executar as inspeções de manutenção de acordo com a programação. 
 

2.1 Inspeção de manutenção 

2.1.1 Programação para inspeção de manutenção 

Os pontos de inspeção são divididos em cinco estágios: diário, mensal, trimestral, semestral 

e anual. Os pontos de inspeção são adicionados a cada estágio. 

Se o manipulador for operado por 250 horas ou mais por mês, os pontos de inspeção devem 

ser adicionados a cada 250 horas, 750 horas, 1.500 horas, e 3000 horas de operação. 
 

 

Ponto de inspeção 

Inspeção  

diária 

Inspeção 

mensal 

Inspeção 

trimestral 

Inspeção 

semestral 

Inspeção 

anual 

Reparo 

(substituição) 

 1 mês (250 h) 

In
s
p
e

ç
ã
o

 to
d
o

 d
ia

 

√     

 2 meses (500 h) √     

 3 meses (750 h) √ √    

 4 meses (1000 h) √     

 5 meses (1250 h) √     

 6 meses (1500 h) √ √ √   

 7 meses (1750 h) √     

 8 meses (2000 h) √     

 9 meses (2250 h) √ √    

10 meses (2500 h) √     

11 meses (2750 h) √     

12 meses (3000 h) √ √ √ √  

13 meses (3250 h) √     


 


 


 


 


 


 


 

 20.000 h      √ 

h = hora 
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2.1.2 Pontos de inspeção 

Inspeção com a energia desligada (o manipulador não está operando) 

Ponto de inspeção Local da inspeção Diária Mensal Trimestral Semestral Anual 

Verifique a frouxidão ou folga dos 
parafusos. 

Aperte-os se necessário. 

(Para o torque de aperto, consulte 
Manutenção: 2.3 Aperto de 

parafusos Allen). 

Parafusos de montagem do 

atuador da extremidade 
√ √ √ √ √ 

Parafusos de montagem do 

manipulador 
√ √ √ √ √ 

Cada articulação √ √ √ √ √ 

Parafusos, parafusos que 

prendem motores, unidades 

de engrenagens de redução, 

etc. 

    √ 

Verifique a frouxidão dos 
conectores. 
Se os conectores estiverem 
frouxos, empurre-os firmemente ou 
aperte-os. 

Conectores externos no 

manipulador (nas chapas dos 

conectores etc.) 
√ √ √ √ √ 

Unidade do cabo do 

manipulador 
 √ √ √ √ 

Inspecione visualmente quanto a 
defeitos externos. 
Limpe se necessário. 

Aparência externa do 

manipulador 
√ √ √ √ √ 

Cabos externos  √ √ √ √ 

Verifique quanto a dobras ou 
localização incorreta. Repare ou 
realoque adequadamente se 
necessário. 

Proteção de segurança etc. √ √ √ √ √ 

Verifique a tensão das correias 
dentadas.  
Tensione-as se necessário. 

Dentro do Braço 2    √ √ 

Bateria de lítio Consulte Manutenção: 18.4 Substituição da bateria de lítio 

 

Inspeção com a energia ligada (o manipulador está operando) 
Ponto de inspeção Local da inspeção Diária Mensal Trimestral Semestral Anual 

Verifique a faixa de movimento Cada articulação     √ 

Mova os cabos levemente para a 
frente e para trás para verificar se 
eles estão ou não desconectados. 

Cabos externos 
(incluindo a unidade de 
cabos do manipulador) 

   √ √ 

Empurre cada braço durante o 
status MOTOR ON para verificar se 
existe folga. 

Cada articulação     √ 

Verifique se há a ocorrência de 
sons ou vibrações não usuais. 

Completo √ √ √ √ √ 

Meça repetidamente a precisão 
com um indicador de calibre 
quando ocorrer diferença 

posicional. 

Completo     √ 

Execute o comando Brake off 
(brake off, joint #) pela janela 
Command do EPSON RC+ 
enquanto os motores estão 
desligados e então verifique o som 
do freio eletromagnético. Se não 
houver som algum, substitua o 
freio. 

Freio √ √ √ √ √ 
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2.2 Reparo (Substituição de peças) 

 
CUIDADO 

■ O tempo para reparo é baseado na suposição de que todas as articulações são 

operadas por uma distância igual. Se uma articulação particular tem uma alta taxa 

de uso ou alta carga, é recomendo reparar todas as articulações (tantas quanto 

possível) antes de exceder 20.000 horas de operação com a articulação como 

base. 

As peças das articulações do manipulador podem causar diminuição na precisão ou mau 

funcionamento devido à deterioração do manipulador resultante do uso por longo tempo. 

Para usar o manipulador por um longo tempo, é recomendado reparar as peças (substituição 

de peças). 

O tempo entre reparos é, aproximadamente, 20.000 horas de operação do manipulador. 

No entanto, isto pode variar dependendo das condições de uso e do grau de carga (tal como 

quando é operado com a velocidade de movimento máxima e aceleração/desaceleração 

máxima em operação contínua) aplicada ao manipulador. 

 

Para o EPSON RC+ 7.0, o tempo de substituição recomendado para peças sujeitas a 

manutenção (motores, unidades de engrenagens de redução e correias dentadas) pode ser 

verificado na caixa de diálogo [Maintenance]. 

 Consulte Manutenção: 4. Alarme. 

Nota: 

O tempo de substituição recomendado para as peças de manutenção é quando a peça alcança 

a vida L10 (tempo até 10% de probabilidade de falha). Na caixa de diálogo [Maintenance], 

a vida L10 é exibida como 100%. 

  

 

NOTA 
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As horas de operação do manipulador podem ser verificadas na caixa de diálogo [Controller 

Status Viewer]-[Motor On Hours] . 

(1) Selecione o menu EPSON RC+ -[Tools]-[Controller] para exibir a caixa de diálogo 

[Controller Tools]. 

(2) Clique no botão <View Controller Status> para abrir a caixa de diálogo [Browse For 

Folder]. 

(3) Selecione a pasta onde a informação está armazenada. 

(4) Clique em <OK> para visualizar a caixa de diálogo [Controller Status Viewer]. 

(5) Selecione [Robot] pelo menu em árvore no lado esquerdo. 

 

Para as peças sujeitas a reparo, consulte Manutenção: 22. Lista de peças de manutenção.  

Para detalhes sobre a substituição de cada peça, consulte a seção Manutenção. 

Entre em contato com o fornecedor de sua região para mais informações.  
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2.3 Aperto de parafusos Allen 

Os parafusos Allen (neste manual chamados de parafusos) são usados em locais onde é 

necessária resistência mecânica. Esses parafusos são apertados com os torques de aperto 

mostrados na tabela a seguir. 

Quando for necessário reapertar estes parafusos em alguns procedimentos neste manual 

(exceto em casos especiais conforme observado), use uma chave de torque de modo que os 

parafusos sejam apertados com os torques de aperto apropriados como é mostrado abaixo. 

Parafuso Torque de aperto 

 

Consulte abaixo para o parafuso de fixação.  

M3 2,0± 0,1 Nm (21 ± 1 kgfcm) 
Parafuso de 

fixação 
Torque de aperto 

M4 4,0± 0,2 Nm (41 ± 2 kgfcm) M4 2,4± 0,1 Nm (26 ± 1 kgfcm) 

M5 8,0± 0,4 Nm (82 ± 4 kgfcm) M5 4,0± 0,2 Nm (41 ± 2 kgfcm) 

M6 13,0± 0,6 Nm (133 ± 6 kgfcm) 

 
M8 32,0± 1,6 Nm (326 ± 16 kgfcm) 

M10 58,0± 2,9 Nm (590 ± 30 kgfcm) 

M12 100,0± 5,0 Nm (1.020 ± 51 kgfcm) 

 

Os parafusos alinhados em uma circunferência devem ser apertados em um padrão cruzado 

como é mostrado na figura abaixo. 

 

 

1 

5 

3 

7 

2 

6 

4 

8 Furo do 

parafuso 

 

Não aperte todos os parafusos firmemente de uma 

vez. Divida o aperto dos parafusos em duas ou três 

vezes e aperte os parafusos firmemente com uma 

chave hexagonal. Em seguida, use uma chave de 

torque de modo que os parafusos sejam apertados 

com os torques de aperto mostrados na tabela 

acima. 

 

2.4 Compatibilização das origens 

Após a substituição de peças (motores, unidades de engrenagens de redução, correias 

dentadas, etc.), o manipulador não poderá operar corretamente porque existirá uma 

divergência entre a origem armazenada em cada motor e sua origem correspondente 

armazenada no sistema robótico.  

Devido a isso, é necessário efetuar a calibração (repouso e calibração do codificador) para 

compatibilizar essas origens. 

Para a calibração, os valores de pulso de uma posição específica devem ser registrados de 

antemão. 

Antes de substituir peças, selecione os dados de cada ponto (posição) através dos dados de 

ponto registrados para verificar a precisão. Em seguida, siga as etapas abaixo para exibir os 

valores de pulso e registrá-los. 

 

Execute os seguintes comandos pela [Command Window]. 

>PULSE 

PULSE: [Valor do pulso da Articulação 1] pls [Valor do pulso da Articulação 2] pls 

[Valor do pulso da Articulação 3] pls [Valor do pulso da Articulação 4] pls[Valor do 

pulso da Articulação 5]pls [Valor do pulso da Articulação 6]pls 

 

EPSON 

RC+ 
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2.5 Layout das peças de manutenção 

 

 

Chapa de LEDs 

Motor da Articulação 5 

Motor da Articulação 4 

Unidade de engrenagens 
de redução da 
Articulação 2 

Motor da Articulação 6 

Unidade de 
engrenagens de 
redução da  
Articulação 3 

Unidade de engrenagens de 
redução da Articulação 4 

Freio eletromagnético da Articulação 4 

Correia dentada da Articulação 4 

Motor da Articulação 1 

Unidade de engrenagens de 
redução da Articulação 1 

Correia dentada da Articulação 1 

Freio eletromagnético   
da Articulação 1  

Unidade da CPU/DPB 

Cartão SD 

Bateria de lítio 

Correia dentada da Articulação 6 

Correia dentada da Articulação 5 

Freio eletromagnético da Articulação 6 
 

Freio eletromagnético da Articulação 5 

Correia dentada da Articulação 3 
 

Correia dentada da 
Articulação 2 

Motor da Articulação 3 
Freio eletromagnético da 

Articulação 3 
 
 Motor da Articulação 2 

Freio eletromagnético da 
Articulação 2 

 
 
 

Placa da fonte de alimentação 
Especificado para CA: duas placas 
Especificado para CC: uma placa 
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3. Estrutura do manipulador 
 

3.1 Manipulador especificado para CA 

Modelo para sala limpa, padrão 
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Modelo com proteção 
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3.2 Manipulador especificado para CC 

Modelo padrão 
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4. Alarme 

Quando as baterias de lítio se esgotam, ocorre um aviso do alarme de redução de 

voltagem. No entanto, o aviso não é garantia de que a bateria dure até que você a 

substitua. Portanto, é preciso substituir a bateria imediatamente. Se a bateria esgotar, 

os parâmetros do manipulador serão perdidos e será necessário recalibrá-lo. 

Além disso, as peças das articulações do manipulador podem causar diminuição na 

precisão ou mau funcionamento devido à deterioração das peças resultante do uso por 

longo tempo. Se o manipulador sofrer avaria devido à deterioração de peças, isso 

exigirá tempo e custos significativos para o reparo. 

As seções a seguir descrevem a função de alarme que avisa os tempos de manutenção 

para executar a manutenção bem antes do aviso de erro. 

- Substituição da bateria 

- Engraxamento  

- Substituição da correia dentada 

- Substituição do motor 

- Substituição da unidade de engrenagem de redução 
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4.1 Manutenção 

O tempo de substituição recomendado pode ser configurado para baterias, graxa, correias 

dentadas, motores e unidades de engrenagens de redução. 

 
CUIDADO 

■ Assegure-se de que a data e hora no manipulador estão definidas corretamente. 

A manutenção não pode ser executada corretamente com configurações de 

data e hora inadequadas. 

■ Se a placa da CPU/DPB ou o cartão SD for substituído, as informações de 

manutenção poderão ser perdidas. Quando você substituir essas peças, 

confirme a data e hora do manipulador e as informações de manutenção. 

As configurações de manutenção são diferentes, dependendo dos métodos de instalação do 

firmware. 

Instalação inicial : A manutenção está habilitada. 

Atualização : A manutenção herda os dados anteriores. 

(Desabilitada como padrão) 

Para detalhes sobre como habilitar ou desabilitar a manutenção, consulte a página do Guia 

do usuário do EPSON RC+ 7.0 5.12.2 Comando [System Configuration] (Menu Setup) - 

[Setup]-[System Configuration]-[Controller]-[Preferences]. 

 

A manutenção é habilitada na remessa. 

 

Se habilitada, as informações de manutenção para as correias dentadas, motores e unidades 

de engrenagens de redução serão configuradas automaticamente quando o robô for 

configurado ou mudado. 

Quando o manipulador é eliminado da configuração, as informações de manutenção serão 

também automaticamente eliminadas. 

Para detalhes sobre a configuração do manipulador, consulte o Guia do usuário do EPSON 

RC+ 7.0 10.1 Configuração do modelo do robô. 

 
CUIDADO 

■ A mudança do manipulador deve ser feita cuidadosamente. A configuração do 

alarme será restaurada quando o manipulador for mudado. 

 

Se a manutenção estiver habilitada, a bateria será automaticamente configurada na primeira 

conexão.  

  

 

NOTA 

 

NOTA 
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4.2 Informações de manutenção 

4.2.1 Como verificar as informações de manutenção 

As informações de manutenção configuradas podem ser verificadas no EPSON RC+. 

(1) Selecione o menu EPSON RC+ 7.0 -[Tools]-[Maintenance] para exibir a caixa de 

diálogo [Controller Tools]. 

  

(2) Para verificar as informações de manutenção do controlador, clique no botão 

<Maintenance> e exiba a caixa de diálogo [Maintenance]. 

 

(3) Selecione “General” ou especifique o eixo pela árvore para exibir informações das 

peças alvo. 

 

O tempo de substituição recomendado para a bateria é calculado com base na capacidade da 

bateria e no tempo do manipulador ligado. A bateria pode esgotar-se se passar do tempo de 

substituição recomendado. 
 

NOTA 
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O tempo de substituição recomendado para as peças (p. ex., correias dentadas, motores, 

unidades de engrenagens de redução) é quando elas alcançam a vida L10 (tempo até 10% 

de probabilidade de falha). Na caixa de diálogo, a vida L10 é exibida como 100%. 

 

4.2.2 Como editar as informações de manutenção 

As informações de manutenção configuradas podem ser editadas no EPSON RC+. 

(1) Selecione o menu EPSON RC+ 7.0 -[Tools]-[Maintenance] para exibir a caixa de 

diálogo [Controller Tools]. 

(2) Para editar as informações de manutenção, exiba a caixa de diálogo [Maintenance]. 

(3) Selecione “General” ou especifique o eixo pela árvore para exibir informações das 

peças alvo. 

(4) Selecione o alarme a ser mudado e clique no botão <Change>. 

(5) Exiba a caixa de diálogo [Change Alarm] e insira qualquer dos seguintes. 

 

Data de aquisição ou substituição da bateria 

Data do engraxamento 

Data de aquisição ou substituição da correia dentada 

Data de aquisição ou substituição do motor 

Data de aquisição ou substituição da unidade de engrenagem de redução 

 

(6) Clique no botão <OK> e mude as informações de alarme especificadas. 

A compensação pode ser configurada para a taxa de consumo das peças já instaladas. 

Siga as etapas abaixo para calcular um valor aproximado de configuração da compensação. 

1. Meça os meses utilizáveis desde a última operação pelo comando HealthRBAnalysis. 

2. Confirme o tempo de motor ligado no visualizador do status do controlador.  

3. Calcule um valor de compensação aproximado com a fórmula seguinte. 

Compensação=100 
Tempo do motor ligado 

2430,4375 Meses utilizáveis 

Para detalhes, consulte o seguinte manual: 

 Referência da linguagem SPEL+ do EPSON RC+ 7.0. 

  

 

NOTA 

 

NOTA 
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4.2.3 Método de notificação do alarme 

O status do manipulador fica em atenção e exibe uma mensagem de aviso se quaisquer peças 

necessitarem de substituição ou engraxamento. 

Para detalhes, consulte o seguinte manual: 

Referência de linguagem SPEL+ Mensagens de erro do SPEL+ 

O método de notificação do alarme pode ser configurado pelo bit de saída da I/O remota. 

A I/O remota pode ser configurada no EPSON RC+ 7.0- [Setup] - [System Configuration] 

- [Controller] - [Remote Control]. 

Para detalhes, consulte o seguinte manual: 

 Guia do usuário do EPSON RC+ 7.0 12.1 I/O Remota. 

 

O controlador entra no estado de atenção se ocorrer um alarme. 

 

4.2.4 Como cancelar o alarme 

Um alarme ocorre quando a taxa de consumo das peças alcança 100%. 

O alarme não pode ser cancelado pela execução do comando Reset ou reiniciando o 

controlador. 

O alarme pode ser cancelado pelo método a seguir. 

Operação pela caixa de diálogo [Maintenance] do EPSON RC+ 7.0 

Comando HealthCtrlReset 

Comando HealthRBReset 

Consulte a seguinte seção para mudar as informações de alarme nas mesmas etapas. 

 Manutenção 4.2.2 Como editar as informações de manutenção 

  

 

NOTA 

 

NOTA 
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5. Cópia de segurança e restauração 
 

5.1 O que é a função de cópia de segurança do controlador 
A configuração do manipulador definida no EPSON RC+ 7.0 pode ser armazenada com a 

função “Backup Controller” (cópia de segurança do controlador). 

As configurações do manipulador podem ser restauradas facilmente usando os dados 

previamente armazenados com “Backup Controller” após um erro de configuração ou 

problema no manipulador. 

Não deixe de executar a função “Backup Controller” antes de mudar a configuração do 

manipulador, antes da manutenção ou após o ensino. 

Para alguns problemas, a cópia de segurança pode não estar disponível antes da manutenção 

precisar ser executada. Não deixe de fazer cópia de segurança dos dados após fazer 

mudanças, antes de ocorrerem problemas. 

“Controller Status Storage” (Armazenamento do status do controlador) é uma das funções 

da série VT. Ela salva os dados de configuração do controlador como “Backup Controller”. 

Estes dados podem ser usados como dados de cópia de segurança na restauração. 

Os métodos para “Controller Status Storage” são os seguintes: 

A : “Controller status storage to USB memory” (Armazenamento do status do 

controlador para a memória USB)  

Para detalhes, consulte Configuração e operação 8. Porta de memória. 

B : Função “Export Controller Status” (Exportar status do controlador) no EPSON RC+ 

7.0. 

Para detalhes, consulte o seguinte manual: 

 Para detalhes, consulte o Guia do usuário do EPSON RC+ 7.0 5.9.9 Comando 

Import (Menu Project). 

 

5.2 Tipos de dados da cópia de segurança 

A tabela abaixo mostra os arquivos criados com “Backup Controller”. 

Nome do arquivo Visão geral 

Backup.txt 

Arquivo de 

informações para 

restaurar 

Arquivo incluindo informações para 

restaurar o manipulador. 

CurrentMnp01.PRM 
Parâmetros do 

manipulador 
Informações salvas tais como ToolSet. 

InitFileSrc.txt Configuração inicial 
Armazena diversos parâmetros do 

manipulador. 

MCSys01.MCD 
Configuração do 

manipulador 

Armazena informações do manipulador 

conectado. 

Todos os arquivos 

relacionados ao 

projeto  

Relacionados ao 

projeto 

Todos os arquivos do projeto transferidos 

para o controlador. Inclui arquivos de 

programas quando o EPSON RC+ 7.0 é 

configurado para transferir código fonte para 

o controlador. 

GlobalPreserves.dat 
Variáveis globais 

preservadas 

Salva os valores das variáveis globais 

preservadas.  

WorkQueues.dat 
Informações de 

WorkQue 
Salva as informações das filas do WorkQue. 

  

 

NOTA 
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5.3 Cópia de segurança 

Cópia de segurança do status do manipulador pelo EPSON RC+ 7.0. 

 

(1) Selecione o menu EPSON RC+ 7.0 -[Tools]-[Controller] para exibir a caixa de diálogo 

[Controller Tools]. 

 

(2) Clique no botão <Backup Controller…> para abrir a caixa de diálogo [Browse For 

Folder]. 

 

(3) Especifique a pasta onde salvar os dados da cópia de segurança. Crie uma nova pasta se 

desejado. 

(4) Clique no botão <OK>. Uma pasta é criada na pasta especificada contendo os dados da 

cópia de segurança com um nome no seguinte formato. 

B_T_ número de série_ data em que o status foi salvo 

 → Exemplo: B_VT_12345_2016-04-03_092941 

 

CUIDADO 

■ Não edite os arquivos da cópia de segurança. Do contrário, a operação do 

sistema robótico após a restauração dos dados para o manipulador não será 

garantida. 
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5.4 Restauração 

Restaura o status do manipulador pelo EPSON RC+ 7.0. 

 
CUIDADO 

■ Assegure-se de que os dados usados para a restauração foram salvos 

anteriormente para o mesmo manipulador. 

■ Não edite os arquivos da cópia de segurança. Do contrário, a operação do 

sistema robótico após a restauração dos dados para o Manipulador não será 

garantida. 

(1) Selecione o menu EPSON RC+ 7.0 -[Tools]-[Controller] para exibir a caixa de diálogo 

[Controller Tools]. 

  

(2) Clique no botão < Restore Controller…> para exibir a caixa de diálogo [Browse For 

Folder]. 

 

(3) Especifique a pasta que contém os dados da cópia de segurança. As pastas de dados da 

cópia de segurança são nomeadas usando o formato seguinte: 

B_T_ número de série_ data em que o status foi salvo 

 → Exemplo: B_VT_12345_2016-04-03_092941 

A cópia de segurança do status do controlador para a função de memória USB também pode 

ser especificada para restauração.  

Especifique a seguinte pasta. 
 

NOTA 
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(4) Clique no botão <OK> para exibir a caixa de diálogo para selecionar os dados a serem 

restaurados. 

 

 

Robot name, serial #, calibration 

Esta caixa de seleção permite que você restaure o nome do robô (manipulador), o 

número de série do manipulador, os dados de Hofs e os dados de CalPls. Certifique-

se de que os dados de Hofs corretos sejam restaurados. Se forem restaurados dados 

de Hofs incorretos, o manipulador poderá movimentar-se para posições incorretas.  

Esta caixa não fica selecionada na configuração padrão. 

Robot maintenance configuration 

Esta caixa de seleção permite que você restaure os arquivos relacionados aos 

alarmes do robô. 

Para detalhes, consulte Manutenção 4. Alarme. 

Esta caixa não fica selecionada na configuração padrão. 

Project 

Esta caixa de seleção permite que você restaure os arquivos relacionados aos 

projetos. 

Esta caixa não fica selecionada na configuração padrão. 

Quando um projeto é restaurado, os valores das variáveis globais preservadas são 

carregados. 

Para detalhes sobre a cópia de segurança das variáveis globais preservadas, consulte 

o seguinte manual: 

Guia do usuário do EPSON RC+ 7.0 5.10.10 Comando Display Variables (Menu 

Run). 

Vision hardware configuration 

Esta caixa de seleção permite que você restaure a configuração do hardware de 

visão. 

Para detalhes, consulte o seguinte manual: 

 EPSON RC+ 7.0 Opção Vision Guide 7.0. 

Esta caixa não fica selecionada na configuração padrão.  

Security configuration 

Esta caixa de seleção permite que você restaure a configuração de segurança. 

Para detalhes, consulte o seguinte manual: 

 Guia do Usuário do EPSON RC+ 7.0 15. Segurança. 

Esta caixa não fica selecionada na configuração padrão.  

Force Sensing I/F configuration 

Esta caixa de seleção permite que você restaure a configuração da I/F do Sensor de 
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Força. 

Esta caixa não fica selecionada na configuração padrão. 

Essa função não é suportada para manipuladores da série VT. 

Password authentication setting 

Essa caixa de seleção permite que você restaure a configuração de autenticação para 

a conexão com o PC.  

A senha de autenticação para a conexão com o PC e a configuração para desabilitar 

a autenticação da conexão são restauradas.  

Esta caixa não fica selecionada na configuração padrão. 

(5) Clique no botão <OK> para restaurar as informações do sistema. 

 

Restaure a configuração do sistema salva usando Backup Controller somente para o mesmo 

sistema. 

Quando informações de um sistema diferente são restauradas, a seguinte mensagem de aviso 

aparece. 

 

Clique no botão <No> (não restaurar dados), exceto para situações especiais tal como a 

substituição do manipulador. 

 

Ao restaurar uma cópia de segurança que inclui informações do robô que não seja da série 

VT, ocorre um erro. 

 

Você não pode restaurar a cópia de segurança incluindo robôs da série T criada no 

controlador virtual do EPSON RC+ 7.0 para um robô da série VT. 

   

 

NOTA 

 

NOTA 

 

NOTA 
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6. Atualização do firmware 

Este capítulo descreve o procedimento de atualização do firmware e inicialização do arquivo 

de dados quando erros no firmware ou na configuração do manipulador causarem falhas de 

inicialização ou de operação do manipulador. 

 

6.1 Atualização do firmware 

O firmware (software armazenado na memória não volátil) e o arquivo de dados necessários 

para controlar o manipulador são pré-instalados no manipulador. O conjunto de 

configurações do controlador do EPSON RC+ 7.0 sempre é salvo no manipulador. 

O firmware é fornecido em CD-ROM se necessário. Entre em contato com o fornecedor de 

sua região para informações. 

Você deve usar um PC executando o EPSON RC+ 7.0 conectado a um manipulador com 

USB para atualizar o firmware do manipulador. O firmware não pode ser atualizado através 

de uma conexão Ethernet. 

Ao instalar o firmware Ver.7.5.0.x ou posterior, use um PC no qual o EPSON RC+ 7.0 

Ver.7.5.0 ou posterior esteja instalado. 

 

6.2 Procedimento de atualização do firmware 

O procedimento de atualização do firmware é descrito a seguir: 

 
CUIDADO 

■ NÃO desconecte o cabo USB, nem desligue o manipulador ou o PC de 

desenvolvimento durante a atualização do firmware. Isso pode resultar em mau 

funcionamento do sistema robótico. 

(1) Conecte o PC de desenvolvimento e o manipulador com um cabo USB (o firmware não 

pode ser mudado com uma conexão Ethernet). 

(2) Ligue o manipulador. (Não inicie o software de desenvolvimento do EPSON RC+ 7.0 

até que a atualização do firmware seja concluída). 

(3) Insira o “CD-ROM do firmware” na unidade de CD-ROM no PC de desenvolvimento. 

(4) Execute “CtrlsetupT.exe”. A seguinte caixa de diálogo aparecerá. 

(5) Selecione o botão de opção <Upgrade> e clique no botão <Next>. 

 

 

 

 

NOTA 
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(6) Certifique-se de que o PC de desenvolvimento esteja conectado ao manipulador com 

um cabo USB e clique no botão <Next>. 

 

 

 

(7) Verifique a versão do firmware atual e a versão do novo firmware e clique no botão 

<Install>. 

 

 

 

(8) A atualização do firmware começa. Ela leva vários minutos para ser concluída. 

 

(9) A transferência contínua de arquivos de dados começa. 
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(10) A seguinte caixa de diálogo aparece quando a transferência é concluída. Clique no botão 

<Next> para reinicializar o manipulador. 

 

 

 

(11) A seguinte caixa de diálogo aparece após a reinicialização do controlador. Clique no 

botão <Finish>. 

 

 

 

A atualização do firmware está concluída. 

 

Quando você instala o firmware (Ver.7.4.0.2 ou posterior) no controlador no qual foi 

instalado o firmware (anterior à Ver.7.4.0.2), a seguinte mensagem é exibida. 

 

Quando a mensagem for exibida, reinstale o firmware. 

 

6.3 Recuperação do manipulador 

Se o manipulador ficar inoperável, use o procedimento descrito nesta seção para recuperá-lo. 

A cópia de segurança do controlador é recomendada para a fácil recuperação da operação 

do controlador. 

Para detalhes sobre a cópia de segurança do controlador, consulte o seguinte manual: 

 Manutenção 5. Cópia de segurança e restauração. 

 

  

 

NOTA 

 

NOTA 
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6.4 Procedimento de inicialização do firmware 

Os procedimentos de inicialização do firmware são descritos nesta seção. 

 
CUIDADO 

■ NÃO desconecte o cabo USB, nem desligue o manipulador ou o PC de 

desenvolvimento durante a atualização do firmware. Isso pode resultar em mau 

funcionamento do sistema robótico. 

(1) Conecte o PC de desenvolvimento ao manipulador com um cabo USB (o firmware não 

pode ser mudado com uma conexão Ethernet). 

(2) Ligue o manipulador. Não inicie o software de desenvolvimento do EPSON RC+ 7.0 

até que a inicialização do firmware seja concluída. 

(3) Insira o “CD-ROM do firmware” no drive de CD-ROM no PC de desenvolvimento. 

(4) Execute “Ctrlsetup.exe”. 

(5) Selecione o botão de opção <Initialize> e clique no botão <Next>. 

 

 

 

(6) Assegure-se de que o PC de desenvolvimento esteja conectado ao controlador através 

de um cabo USB e clique no botão <Next>. 

 

 

 

(7) Verifique a informação de versão e clique no botão <Install>. 
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(8) A transferência do firmware e do arquivo de dados começa. Ela leva vários minutos 

para ser concluída. 

 

(9) A seguinte caixa de diálogo aparece quando a transferência é concluída. Clique no botão 

<Next> para reinicializar o manipulador. 

 

 

 

(10) A seguinte caixa de diálogo aparece após a inicialização do manipulador. Clique no 

botão <Finish>. 

 

 

 

A atualização do firmware está concluída. 

 

Inicie o EPSON RC+ 7.0 e restaure as configurações do controlador. 

Para detalhes sobre a restauração do sistema de operação, consulte Manutenção 5. Cópia de 

segurança e restauração. 

 

Quando você instala o firmware (Ver.7.4.0.2 ou posterior) no controlador no qual foi 

instalado o firmware (anterior à Ver.7.4.0.2), a seguinte mensagem será exibida. 

 

Quando a mensagem for exibida, reinstale o firmware. 

  

 

NOTA 
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6.5 Adição de etapas de confirmação para reforçar a segurança 
da conexão EtherNet 

A partir da versão de firmware abaixo é necessária a autenticação por senha ao conectar os 

controladores e PCs a uma rede acessível global. 

F/W : Ver.7.4.58.x  

 

Nos seguintes casos, as conexões do conector EtherNet (PC) e da Ethernet remota não estão 

disponíveis. 

O endereço IP do controlador é configurado para endereço IP global 

A versão do firmware é Ver.7.4.58 ou posterior 

O EPSON RC+7.0 é Ver.7.4.7 ou anterior 

 

Quando o firmware do controlador é atualizado sob as condições abaixo, podem ser executadas etapas 

adicionais para confirmar se é para continuar ou não a atualização do firmware dependendo das 

definições da configuração do controlador. (Etapa 3 ou posterior mostrada abaixo) 

O endereço IP do controlador é configurado para endereço IP global 

A versão do firmware a ser instalada é 7.4.8.x ou posterior 

 

O texto seguinte descreve as etapas para confirmar se é para continuar ou não a atualização do 

firmware. 

 

(1) Insira o “CD-ROM do Firmware” a ser instalado na unidade de CD-ROM do PC de 

desenvolvimento. 

(2) Execute “CtrlsetupT.exe”. 

(3) A janela de configuração do controlador é exibida. 

Selecione o botão <Upgrade> e clique no botão <Next>. 
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(4) A janela da etapa 2 é exibida. 

Clique no botão <Next>. 

 
 

(5) A janela da etapa 3 é exibida. 

(5)-1 Quando as etapas para confirmar se é para continuar a atualização do firmware 

não são executadas: 

A janela da etapa 3 é exibida. 

Siga as instruções na janela para instalar o firmware. 

 
 

(5)-2 Quando as etapas para confirmar se é para continuar a atualização do firmware 

são executadas: 

A seguinte janela é exibida. 

 

Quando o botão <I understand the contents> (Eu entendo o conteúdo) é 

selecionado, o botão <OK> será habilitado. 

Quando o botão <OK> é clicado, a janela da etapa 3 é exibida. Vá para a etapa (6). 

Quando o botão <Cancel> é pressionado, a janela da etapa 3 é exibida. A caixa de 

seleção [Disable connection password] (Desabilitar senha de conexão) e o botão 

<Install> estarão desabilitados e não poderão ser selecionados. 
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(6) A janela da etapa 3 é exibida. 

 

(6)-1 Se a caixa de seleção [Disable connection password] for selecionada, a 

autenticação da conexão após a atualização do firmware será desabilitada. 

Quando o botão <Install> é pressionado, a janela de confirmação é exibida. 

Quando a caixa de seleção [Disable connection password] é selecionada: 

 

Quando a caixa de seleção [Disable connection password] não é selecionada: 

 

Quando o botão <OK> é pressionado, a janela da etapa 4 é exibida. Vá para a etapa 

(7). 

Quando o botão <Cancel> é pressionado, a janela é fechada. 

 

(7) A instalação do firmware inicia. 

Quando o firmware estiver instalado, clique no botão <Next>. Reinicialize o controlador. 
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(8) Quando o controlador é reinicializado, a seguinte janela é exibida. 

Confirme que o firmware está instalado. 

Clique no botão <Finish>. 
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7. Tampas. 

Todos os procedimentos para remoção e instalação das tampas na manutenção são descritos 

neste capítulo. 

 

ATENÇÃO 

■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o 

sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor 

com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões 

corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode 

resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico. 

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação 

da fonte de energia. Conecte o cabo de energia a uma tomada de energia. 

NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica. 

■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador 

e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da 

fonte de energia. 

Executar qualquer procedimento de substituição com a alimentação de energia 

ligada é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau 

funcionamento no sistema robótico. 

■ Tenha cuidado para não deixar entrar quaisquer substâncias estranhas no 

manipulador, conectores e pinos durante a manutenção. Desligue a energia 

quando existirem quaisquer substâncias estranhas no sistema robótico, pois isso 

é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau 

funcionamento do sistema robótico. 

 

 

Chapa do conector 

Tampa 2 do Braço 4 

Tampa do Braço 3 

Tampa 1 do Braço 4 

Tampa do Braço 2 
Cover 

Tampa do Braço 1 

Tampa do cabo de 
energia  
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7.1 Tampa do Braço 1 

 

CUIDADO 

■ Não force a remoção da tampa. Remover a tampa com força pode resultar em 

danos nos cabos, desconexão e/ou falha nos contatos. Cabos danificados, 

desconexão ou falha nos contatos são extremamente perigosos e podem resultar 

em choque elétrico e/ou funcionamento incorreto no sistema robótico. 

■ Ao instalar a tampa, tenha cuidado para não deixar que os cabos interfiram na 

montagem da tampa e não dobre esses cabos com força para empurrá-los para 

dentro da tampa. Esforço desnecessário nos cabos pode resultar em danos nos 

cabos, desconexão e/ou falha nos contatos. Cabos danificados, desconexão ou 

falha nos contatos são extremamente perigosos e podem resultar em choque 

elétrico e/ou funcionamento incorreto no sistema robótico. 

Ao rotear os cabos, observe a localização após remover a tampa. Assegure-se 

de colocar os cabos de volta em seus locais originais. 

 

 

Tampa do Braço 1 

5-M412 Sems 
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Remoção da 

tampa do Braço 1 

Modelo para sala limpa, padrão: 

Desaparafuse os parafusos de montagem e então levante a tampa do Braço 1. 

 
Modelo com proteção: 

Desaparafuse os parafusos de montagem e 

então levante a tampa e a gaxeta do Braço 1 

juntas. 

 

 Tenha cuidado com os fios e tubos ao remover a tampa. 

Se o Braço 2 interferir nas ferramentas quando os parafusos de montagem estiverem 

sendo desaparafusados, mova-o para uma posição onde ele não interfira nas 

ferramentas antes de realizar as operações. 

 

Instalação da 

tampa do Braço 1 

Modelo para sala limpa, padrão: 

Coloque a tampa do Braço 1 no manipulador e prenda com os parafusos de 

montagem. 

Parafusos Allen com arruela cativa: 5-M412 Sems 

Torque de aperto: 4  0,2 Nm 

Modelo com proteção: 

Monte a gaxeta do Braço 1 no entalhe da tampa do Braço 1. (Substitua a gaxeta se 

houver falhas ou deteriorações). 

Coloque a tampa do Braço 1 no manipulador e prenda com os parafusos de 

montagem. 

Parafusos Allen com arruela cativa: 5-M412 Sems 

Torque de aperto: 4  0,2 Nm 

Ao instalar a tampa, tenha cuidado para que as gaxetas e cabos não fiquem presos entre 

o braço e a tampa. 

 

  

 

NOTA 

 

NOTA 

 

NOTA 
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7.2 Tampa do Braço 2 

 

CUIDADO 

■ Não force a remoção da tampa. Remover a tampa com força pode resultar em 

danos nos cabos, desconexão e/ou falha nos contatos. Cabos danificados, 

desconexão ou falha nos contatos são extremamente perigosos e podem resultar 

em choque elétrico e/ou funcionamento incorreto no sistema robótico. 

■ Ao instalar a tampa, tenha cuidado para não deixar que os cabos interfiram na 

montagem da tampa e não dobre esses cabos com força para empurrá-los para 

dentro da tampa. Esforço desnecessário nos cabos pode resultar em danos nos 

cabos, desconexão e/ou falha nos contatos. Cabos danificados, desconexão ou 

falha nos contatos são extremamente perigosos e podem resultar em choque 

elétrico e/ou funcionamento incorreto no sistema robótico. 

Ao rotear os cabos, observe a localização após remover a tampa. Assegure-se 

de colocar os cabos de volta em seus locais originais. 

 

Tampa do Braço 2 

10-M412 Sems 

 

Remoção da 

tampa do  

Braço 2 

Modelo para sala limpa, padrão: 

Desaparafuse os parafusos de montagem e então 

levante a tampa do Braço 2. 

 

Modelo com proteção: 

Desaparafuse os parafusos de montagem e então 

levante a tampa e a gaxeta do Braço 2 juntas. 

 Tenha cuidado com os fios e tubos ao remover a 

tampa. 
 

Instalação da 

tampa do  

Braço 2 

Modelo para sala limpa, padrão: 

Coloque a tampa do Braço 2 no manipulador e prenda com os parafusos de montagem. 

Parafusos Allen com arruela cativa: 10-M412 Sems 

Torque de aperto: 4  0,2 Nm 

Modelo com proteção: 

Monte a gaxeta do Braço 2 no entalhe da tampa do Braço 2. (Substitua a gaxeta se 

houver falhas ou deteriorações). 

Coloque a tampa do Braço 2 no manipulador e prenda com os parafusos de montagem. 

Parafusos Allen com arruela cativa: 10-M412 Sems 

Torque de aperto: 4  0,2 Nm 

 
Ao instalar a tampa, tenha cuidado para que as gaxetas e cabos não fiquem presos entre o 

braço e a tampa.  

NOTA 

 

NOTA 
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7.3 Tampa do Braço 3 

 

CUIDADO 

■ Não force a remoção da tampa. Remover a tampa com força pode resultar em 

danos nos cabos, desconexão e/ou falha nos contatos. Cabos danificados, 

desconexão ou falha nos contatos são extremamente perigosos e podem resultar 

em choque elétrico e/ou funcionamento incorreto no sistema robótico. 

■ Ao instalar a tampa, tenha cuidado para não deixar que os cabos interfiram na 

montagem da tampa e não dobre esses cabos com força para empurrá-los para 

dentro da tampa. Esforço desnecessário nos cabos pode resultar em danos nos 

cabos, desconexão e/ou falha nos contatos. Cabos danificados, desconexão ou 

falha nos contatos são extremamente perigosos e podem resultar em choque 

elétrico e/ou funcionamento incorreto no sistema robótico. 

Ao rotear os cabos, observe a localização após remover a tampa. Assegure-se 

de colocar os cabos de volta em seus locais originais. 

 

Tampa do Braço 3 

3-M412 Sems 

 

Remoção da 

tampa do  

Braço 3 

 

Modelo para sala limpa, padrão: 

Desaparafuse os parafusos de montagem e então 

levante a tampa do Braço 3. 

 

Modelo com proteção: 

Desaparafuse os parafusos de montagem e então 

levante a tampa e a gaxeta do Braço 3 juntas. 

 Tenha cuidado com os fios e tubos ao remover a 

tampa. 
 

Instalação da 

tampa do  

Braço 3 

Modelo para sala limpa, padrão: 

Coloque a tampa do Braço 3 no manipulador e prenda com os parafusos de montagem. 

Parafusos Allen com arruela cativa: 3-M412 Sems 

Torque de aperto: 4  0,2 Nm 

Modelo com proteção: 

Monte a gaxeta do Braço 3 no entalhe da tampa do Braço 3. (Substitua a gaxeta se 

houver falhas ou deteriorações). 

Coloque a tampa do Braço 3 no manipulador e prenda com os parafusos de montagem. 

Parafusos Allen com arruela cativa: 3-M412 Sems 

Torque de aperto: 4  0,2 Nm 

Ao instalar a tampa, tenha cuidado para que as gaxetas e cabos não fiquem presos entre o 

braço e a tampa.  

NOTA 

 

NOTA 
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7.4 Tampa 1 do Braço 4 

 

CUIDADO 

■ Não force a remoção da tampa. Remover a tampa com força pode resultar em 

danos nos cabos, desconexão e/ou falha nos contatos. Cabos danificados, 

desconexão ou falha nos contatos são extremamente perigosos e podem resultar 

em choque elétrico e/ou funcionamento incorreto no sistema robótico. 

■ Ao instalar a tampa, tenha cuidado para não deixar que os cabos interfiram na 

montagem da tampa e não dobre esses cabos com força para empurrá-los para 

dentro da tampa. Esforço desnecessário nos cabos pode resultar em danos nos 

cabos, desconexão e/ou falha nos contatos. Cabos danificados, desconexão ou 

falha nos contatos são extremamente perigosos e podem resultar em choque 

elétrico e/ou funcionamento incorreto no sistema robótico. 

Ao rotear os cabos, observe a localização após remover a tampa. Assegure-se 

de colocar os cabos de volta em seus locais originais. 

 

Tampa 1 do Braço 4 

6-M412 Sems 

 

Remoção da 

tampa 1 do 

Braço 4 

 

Modelo para sala limpa, padrão: 

Desaparafuse os parafusos de montagem e então 

levante a tampa 1 do Braço 4. 

Modelo com proteção: 

Desaparafuse os parafusos de montagem e então 

levante a tampa 1 e a gaxeta 1 do Braço 4 juntas. 

 

 Tenha cuidado com os fios e tubos ao remover a tampa. 
 

Instalação da 

tampa 1 do 

Braço 4 

Modelo para sala limpa, padrão: 

Coloque a tampa 1 do Braço 4 no manipulador e prenda com os parafusos de montagem. 

Parafusos Allen com arruela cativa: 6-M412 Sems 

Torque de aperto: 4  0,2 Nm 

Modelo com proteção: 

Monte a gaxeta 1 do Braço 4 no entalhe da tampa 1 do Braço 4. (Substitua a gaxeta se 

houver falhas ou deteriorações). 

Coloque a tampa 1 do Braço 4 no manipulador e prenda com os parafusos de montagem. 

Parafusos Allen com arruela cativa: 6-M412 Sems 

Torque de aperto: 4  0,2 Nm 

Ao instalar a tampa, tenha cuidado para que as gaxetas e cabos não fiquem presos entre o 

braço e a tampa. 
 

 

NOTA 

 

NOTA 
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7.5 Tampa 2 do Braço 4 

 

CUIDADO 

■ Não force a remoção da tampa. Remover a tampa com força pode resultar em 

danos nos cabos, desconexão e/ou falha nos contatos. Cabos danificados, 

desconexão ou falha nos contatos são extremamente perigosos e podem resultar 

em choque elétrico e/ou funcionamento incorreto no sistema robótico. 

■ Ao instalar a tampa, tenha cuidado para não deixar que os cabos interfiram na 

montagem da tampa e não dobre esses cabos com força para empurrá-los para 

dentro da tampa. Esforço desnecessário nos cabos pode resultar em danos nos 

cabos, desconexão e/ou falha nos contatos. Cabos danificados, desconexão ou 

falha nos contatos são extremamente perigosos e podem resultar em choque 

elétrico e/ou funcionamento incorreto no sistema robótico. 

Ao rotear os cabos, observe a localização após remover a tampa. Assegure-se 

de colocar os cabos de volta em seus locais originais. 

 

 

Tampa 2 do Braço 4 

6-M412 Sems 

 

 

Remoção da 

tampa 2 do 

Braço 4 

(1) Desaparafuse os parafusos de montagem e então levante a tampa 2 do Braço 4. 

Não force a remoção da tampa. 

(2) Desconecte o conector da placa montada no lado traseiro da tampa 2 do Braço 4. 

 (3) Somente para o modelo com proteção: 

Remova a gaxeta 2 do Braço 4 da tampa 2 do 

Braço 4. 
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Instalação da 

tampa 2 do 

Braço 4 

(1) Somente para o modelo com proteção: 

Monte a gaxeta 2 do Braço 4 no entalhe da tampa 2 

do Braço 4. (Substitua a gaxeta se houver falhas ou 

deteriorações). 

  

 (2) Conecte o conector na placa do lado traseiro da tampa 2 do Braço 4. 

Conecte o conector na placa que apoia cada motor (J5, J6). 

Tenha cuidado para não conectá-lo na placa errada ou esquecer de conectá-lo. 

 

J5 J6 

 

 

 

Placa da Articulação 6 

Placa da 
Articulação 5 

Motor da Articulação 6 

Motor da Articulação 5 

 

 

(3) Coloque a tampa 2 do Braço 4 no manipulador e prenda com os parafusos de 

montagem. 

Parafusos Allen com arruela cativa: 6-M412 Sems 

Torque de aperto: 4  0,2 Nm 

 

Ao instalar a tampa, tenha cuidado para que as gaxetas e cabos não fiquem presos entre o 

braço e a tampa. 

  

 

NOTA 
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7.6 Tampa do cabo de energia 
 

Modelo para sala limpa, padrão: 

 

Tampa do cabo de energia 

2-M48 Sems 

 

Remoção da 

tampa do cabo 

de energia  

Desaparafuse os parafusos de montagem e então levante a tampa do cabo de energia. 

 

Instalação da 

tampa do cabo 

de energia 

Coloque a tampa do cabo de energia na chapa do conector e prenda com os parafusos de 

montagem. 

Parafusos Allen com arruela cativa: 2-M48 Sems 

Torque de aperto: 0,9  0,1 Nm 

Ao instalar a tampa, tenha cuidado para que os cabos não fiquem presos entre o 

braço e a tampa. 

 

Modelo com proteção: 

Não há tampa do cabo de energia. 
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7.7 Chapa do conector 

 

CUIDADO 

■ Não force a remoção da chapa do conector. Remover a chapa do conector com 

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

Cabos danificados, desconexão ou falha nos contatos são extremamente 

perigosos e podem resultar em choque elétrico e/ou funcionamento incorreto no 

sistema robótico. 

■ Ao instalar a chapa do conector, tenha cuidado para não deixar que os cabos 

interfiram na montagem da chapa e não dobre esses cabos com força para 

empurrá-los para dentro da tampa. 

Esforço desnecessário nos cabos pode resultar em danos nos cabos, 

desconexão e/ou falha nos contatos. Cabos danificados, desconexão ou falha nos 

contatos são extremamente perigosos e podem resultar em choque elétrico e/ou 

funcionamento incorreto no sistema robótico. 

Ao rotear os cabos, observe a localização dos mesmos após remover a chapa do 

conector. Assegure-se de colocar os cabos de volta em seus locais originais. 

 

Chapa do conector 

10-M410 

 

Remoção da 

chapa do 

conector 

 

Modelo para sala limpa, padrão: 

(1) Remova a tampa do cabo de energia. 

Consulte Manutenção: 7.6 Tampa do cabo de energia. 

(2) Remova a braçadeira do cabo de energia e então remova o conector do cabo de energia. 

Ao remover o conector do cabo de energia, puxe-o para fora pelos clipes de 

pressão em ambos os lados do conector. 

(3) Afrouxe os parafusos de montagem da chapa do conector e então remova a chapa do 

conector. 

   

 Modelo com proteção: 

 (1) Afrouxe os parafusos de montagem da chapa do conector e então remova a chapa do 

conector. 

 (2) Remova a gaxeta da base. 
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Instalação da 

chapa do 

conector 

 

Modelo para sala limpa, padrão: 

(1) Coloque a chapa do conector na base e prenda-a usando os parafusos de montagem. 

Parafuso Allen: 10-M410 

Torque de aperto: 4,0  0,2 N·m 

(2) Conecte o conector do cabo de energia e instale a braçadeira do cabo de energia. 

(3) Monte a tampa do cabo de energia. 

Consulte Manutenção: 7.6 Tampa do cabo de energia. 

   

 Modelo com proteção: 

(1) Monte a gaxeta da base no entalhe da base. 

(Substitua a gaxeta se houver falhas ou deteriorações). 

(2) Coloque a chapa do conector na base e prenda-a usando os parafusos de montagem. 

Parafuso Allen: 10-M410 

Torque de aperto: 4,0  0,2 N·m 

 Ao instalar a chapa do conector, tenha cuidado para que as gaxetas e cabos não fiquem 

presos entre o braço e a tampa. 
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8. Cabo 

 
ATENÇÃO 

■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o 

sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor 

com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões 

corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode 

resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico. 

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação 

da fonte de energia. Conecte o cabo de energia a uma tomada de energia. 

NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica. 

■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador 

e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da 

fonte de energia. 

Executar qualquer procedimento de substituição com a alimentação de energia 

ligada é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau 

funcionamento no sistema robótico. 

■ Tenha cuidado para não deixar entrar quaisquer substâncias estranhas no 

manipulador, conectores e pinos durante a manutenção. Desligue a energia 

quando existirem quaisquer substâncias estranhas no sistema robótico, pois isso 

é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau 

funcionamento do sistema robótico. 

 

 
CUIDADO 

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

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

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

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

danificados, desconexão ou falha nos contatos são extremamente perigosos e 

podem resultar em choque elétrico e/ou funcionamento incorreto no sistema 

robótico. 
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8.1 Substituição da unidade do cabo 

 Nome 
Quanti

dade 
Nota 

Peça de 
manuten

ção 
Unidade do cabo 1 2191349 

Ferrame

ntas 

Chave 

hexagonal 

largura entre as faces 

planas: 2,5 mm 
1 

Para parafusos Allen M3 

largura entre as faces 

planas: 3 mm 
1 

Para parafuso Allen M4 

Chave de torque 1 Para o controle do torque de aperto 

Chave de fenda Philips (No 2) 1 Para parafusos Philips 

Alicate 1 Para cortar o prendedor de fios 

Material Prendedor de fios -  

Graxa GPL-224 - 
Para adquirir graxa, entre em contato com o 

fornecedor de sua região. 

 

 
CUIDADO 

■ Se os conectores tiverem sido desconectados durante a substituição da unidade 

do cabo, reconecte-os em suas posições apropriadas. Consulte os diagramas de 

fiação. 

A conexão incorreta do conector pode resultar em funcionamento anormal do 

sistema do robótico. 

Para mais detalhes sobre as conexões, consulte o seguinte manual. 

 Manutenção: 3. Estrutura do manipulador 

■ Ao instalar a tampa, tenha cuidado para não deixar que os cabos interfiram na 

montagem da tampa e não dobre esses cabos com força para empurrá-los para 

dentro da tampa. Esforço desnecessário nos cabos pode resultar em danos nos 

cabos, desconexão e/ou falha nos contatos. Cabos danificados, desconexão ou 

falha nos contatos são extremamente perigosos e podem resultar em choque 

elétrico e/ou funcionamento incorreto no sistema robótico. 

Ao rotear os cabos, observe a localização após remover a tampa. Assegure-se de 

colocar os cabos de volta em seus locais originais. 

■ Certifique-se de conectar completamente os cabos. Não aplique força 

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

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

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

danificados, desconexão ou falha nos contatos são extremamente perigosos e 

podem resultar em choque elétrico e/ou funcionamento incorreto no sistema 

robótico. 
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CUIDADO 

■ Use equipamento de proteção, incluindo uma máscara, óculos de proteção e luvas 

resistentes a óleo durante o engraxamento. Se a graxa entrar em contato com os 

seus olhos, boca ou pele, siga as instruções abaixo. 

Se graxa entrar em contato com os seus olhos 

: Lave-os completamente com água limpa e então consulte um médico 

imediatamente. 

Se graxa entrar em contato com sua boca 

: Se engolir, não provoque vômito. Consulte um médico 

imediatamente. 

: Se a graxa apenas entrar em contato com sua boca, lave-a 

profundamente com água. 

Se graxa entrar em contato com sua pele 

: Lave completamente a área com água e sabão. 

 

Ao remover a unidade do motor da Articulação 2, incline o Braço 2 e pressione-o contra o Braço 1. 

Referência: Manutenção: 10.1 Articulação 2 - Substituição do motor, etapa de remoção (2) 

Ao remover a unidade do motor da Articulação 3, incline o Braço 3 e pressione-o contra o Braço 2. 

Referência: Manutenção: 11.1 Articulação 3 - Substituição do motor, etapa de remoção (2) 

  



Manutenção 8. Cabo 

 

184 VT  Rev.9 

Remoção da 

unidade do cabo 

(1) Mova o manipulador para a postura de origem (posição do pulso 0). 

(2) Desligue o manipulador. 

 (3) Remova as seguintes tampas e a chapa. 

Tampa do Braço 1 Tampa do Braço 2 

Tampa do Braço 3  Tampa 1 do Braço 4 

Tampa 2 do Braço 4 Chapa do conector 

Referência: Manutenção 7 Tampas 

 (4) Desaparafuse os parafusos de montagem 

da unidade do controlador. 

Parafusos Allen:  

3-M410 (com arruela plana) 

  

 (5) Remova a unidade do controlador da 

base do manipulador. 

Ao removê-la, primeiro empurre 

delicadamente a chapa da unidade do 

controlador para a direita (veja a 

imagem) e então remova a lâmina 

termocondutora localizada na base e a 

unidade do controlador. 

Em seguida, empurre a unidade do 

controlador para a frente. 

 

Empurre delicadamente 

para a direita 

 

 

Puxe para a 

frente 
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 (6) Desconecte os seguintes conectores 

da unidade do controlador. 

A: Conector do cabo de energia 

B: Conector do cabo de sinal 

C: Conectores de LED  2  

 

 

 

C A 

B 
  

C 

 

 (7)  Remova os terminais do fio terra localizados dentro da 

base. 

Parafusos Philips: M46 

 

 

 (8) Corte o prendedor de fios atado à chapa localizada dentro 

da base. 

Prendedor de fios: AB150 

 

 

 (9) Corte os prendedores de fio atados dentro do Braço 1.  

Prendedores de fios: AB150  2 

AB100  1 

  

 (10) Remova os terminais do fio terra do Braço 1. 

Parafusos Philips: 2-M4 6 
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 (11) Desconecte o conector do cabo de energia da placa AMP do 

motor da Articulação 1. 

 

 

 

 

 (12) Desconecte os conectores do cabo de sinal (para o motor  2) 

do motor da Articulação 1. 

  
 (13) Corte os prendedores de fio atados dentro do Braço 2. 

Prendedores de fios: AB150  6 

AB100  5 

 

Tenha cuidado para não cortar o arnês. 

 
Prendedores 
de fios  3 

 
 

 

Prendedores 
de fios  3 

 

 

 (14) Remova a chapa de fixação dos cabos do Braço 2. 

Parafusos Allen com arruela cativa: 4-M412 
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 (15) Remova os terminais do fio terra do Braço 2. 

Parafusos Philips: 2-M46 

  
 

 
 

 (16) Remova o motor da Articulação 2. 

Referência: Manutenção 10.1 Substituição do motor da Articulação 2 

 (17) Remova o motor da Articulação 3. 

Referência: Manutenção 11.1 Substituição do motor da Articulação 3 

 (18) Remova a chapa-guia de luz. 

Parafusos Philips: 2-M310 

 

 

 (19) Desaparafuse os parafusos Philips que prendem a placa de 

LED. 

Parafusos Philips: 2-M36 
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 (20) Desconecte o conector conectado à placa de 

LED. 

Conector: LED_CN1 

 
 

 (21) Passe o cabo de LED pela abertura do 

Braço 2 e puxe-o para fora. 

 

Passe através da 
abertura 

 

 (22) Corte o prendedor de fios atado à chapa 

localizada dentro do Braço 3. 

Prendedores de fios: AB150 2 

 
 

 (23) Corte os prendedores de fios que prendem o cabo 

de energia e o cabo de sinal do motor da 

Articulação 4. 

Prendedores de fios: AB100 2 

Tenha cuidado para não cortar o arnês. 

  

 (24) Remova os terminais do fio terra do Braço 3. 

Parafusos Philips: 2-M46 
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 (25) Desconecte o conector do cabo de energia da placa AMP do motor 

da Articulação 4. 

 

 

 

 

 (26) Desconecte os conectores do cabo de sinal (para 

o motor  2) do motor da Articulação 4. 

  

 (27) Corte o prendedor de fios atado à chapa localizada 

dentro do Braço 4. 

Prendedor de fios: AB150 

  

 (28) Corte o prendedor de fios que prende os seguintes 

cabos e o fio terra. 

Prendedor de fios: AB100 

 

Cabo do motor da Articulação 5 

Cabo de sinal (para o motor) 

Cabo do motor da Articulação 6  

Fio terra 

 

Tenha cuidado para não cortar o arnês. 
 

  

 (29) Remova os terminais do fio terra do Braço 4. 

Parafusos Philips: M46 

 
 

 (30) Remova os conectores do cabo de sinal (para o 

motor  3) do motor da Articulação 5 e do motor 

da Articulação 6. 
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 (31) Passe o fio terra e os seguintes cabos de cada braço através da luva de cada articulação 

e puxe-os para fora.  

Fios terra  4 

Cabos de sinal (para o motor  5) 

Cabo de LED 1 

 (32) Passe o cabo de energia através da luva de cada articulação e puxe-o para fora na 

seguinte ordem. 

Braço 4 → Braço 3 → Braço 2 → Braço 1 → Base 
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Instalação da 

unidade do cabo 

(1) Passe o novo cabo de energia na seguinte ordem. 

Base 

→ Braço 1  

→ Correia dentada da Articulação 1 

→ Braço 2 

→ Braço 3 

→ Correia dentada da Articulação 4 

→ Braço 4 

 

 

 
Lado da base 

 

 Ao passar os cabos entre os braços, certifique-se de passá-los através da luva de cada 

articulação. O conector branco é o lado da base. 

(2)  Passe os novos cabos de LED na seguinte ordem. 

Base 

→ Braço 1 

→ Correia dentada da Articulação 1 

→ Braço 2 

 
Lado da base 

 

 Ao passar os cabos entre os braços, não deixe de passá-los através da luva de cada 

articulação. O cabo azul é o lado da base. 

(3) Conecte os conectores do cabo de energia ( 6) da placa AMP das 

Articulações 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

 

 

 

(4) Conecte o conector do cabo de sinal (para o motor) da 

unidade do motor das Articulações 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Ao passar os cabos entre os braços, não deixe de passá-

los através da luva de cada articulação. 

Confirme se a articulação marcada no marcador do cabo 

de sinal e a articulação da unidade do motor a ser 

conectada são as mesmas. 

Além disso, cada conector é conectado ao conector da 

mesma cor. (Para o motor da Articulação 6, somente o 

conector preto é conectado). 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Instale o motor da Articulação 2. 

Referência: Manutenção 10.1 Substituição do motor da Articulação 2 

 (6) Instale o motor da Articulação 3. 

Referência: Manutenção 11.1 Substituição do motor da Articulação 3 

 

 

NOTA 

 

NOTA 
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 (7) Prenda o fio terra entre a base e o Braço 1. 

Parafusos Philips: 2-M46 

Torque de aperto: 2,0  0,1 N·m 

Lado da base: 

Terminal do fio terra marcado “BASE” no marcador de 

fio.  
 

  Lado do braço 1:  

Terminal do fio terra marcado “ARM1” no marcador de 

fio. 

 

 

 (8) Prenda o fio terra entre o Braço 1 e o Braço 2. 

Parafusos Philips: 2-M46 

Torque de aperto: 2,0  0,1 N·m 

Lado do braço 1: 

Terminal do fio terra marcado “ARM1” no marcador de 

fio. 

  

  Lado do braço 2:  

Terminal do fio terra marcado “ARM2” no 

marcador de fio. 

  

 (9) Prenda o fio terra entre o Braço 2 e o Braço 3 

Parafusos Philips: 2-M46 

Torque de aperto: 2,0  0,1 N·m 

Lado do braço 2: 

Terminal do fio terra marcado “ARM2” no 

marcador de fio. 

 
 

  Lado do braço 3:  

Terminal do fio terra marcado “ARM3” no 

marcador de fio. 
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 (10) Prenda o fio terra entre a Braço 3 e o Braço 4. 

Parafusos Philips: 2-M46 

Torque de aperto: 2,0  0,1 N·m 

Lado do braço 3: 

Terminal do fio terra marcado “ARM3” no 

marcador de fio.   

  Lado do braço 4: 

Terminal do fio terra marcado “ARM4” no 

marcador de fio. 

  

 (11) Conecte o conector do cabo de LED na 

abertura da extremidade do Braço 2. 

Você consegue passar o conector pela abertura 

facilmente usando o prendedor de fios. 

 

Passe pela abertura 

 

 (12) Conecte o conector do cabo de LED na placa 

de LED. 

Conectores: LED_CN1 

 
 

 (13) Prenda a placa de LED. 

Parafusos Philips: 2-M36 

Torque de aperto: 0,45  0,1 N·m 
  

 (14) Prenda a chapa-guia de luz. 

Parafusos Philips: 2-M310 

Torque de aperto: 0,45  0,1 N·m 
  

 

NOTA 
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 (15) Passe o prendedor de fios pelo furo localizado dentro da 

base. 

Prenda os seguintes cabos e o fio terra com o prendedor de 

fios. 

Prendedor de fios: AB150 

Cabo de energia 

Cabo de LED 

Cabo de sinal (para o motor) 

Fio terra 

 

 

 (16) Passe o prendedor de fios pelo furo localizado nas duas 

chapas do Braço 1. Prenda os seguintes cabos e o fio terra 

com o prendedor de fios. 

Prendedor de fios: AB150 

Cabo de energia 

Cabo de LED 

Cabo de sinal (para o motor) 

Fio terra 

  

 (17) Prenda os seguintes cabos entre o motor da Articulação 1 e 

a unidade do controlador com o prendedor de fios. 

Prendedor de fios: AB100 

Cabo de sinal (para o motor) 

Cabo de sinal (para a placa AMP) 

  

 (18) Passe o prendedor de fios através da chapa localizada 

dentro do Braço 2. 

Prenda os seguintes cabos com o prendedor de fios. 

Prendedor de fios: AB150  3 

AB100  3 

Cabo de energia 

Cabo de LED (somente do lado da Articulação 2) 

Cabo de sinal (para o motor) 

Fio terra 

 
Prendedores 

de fios  3 

 

 

Prendedores 

de fios  3 
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 (19) Dobre o cabo de freio de cada motor da Articulação 

2 e Articulação 3 no comprimento de 40 mm. 

Prenda-o com os seguintes cabos com o prendedor 

de fios. 

 

Prendedor de fios: AB150  1 

AB100  1 

Cabo de energia 

Cabo de sinal (para o motor) 

Cabo de freio 

 

 

 

 

 (20) Passe o prendedor de fios pela base de montagem A 

e B localizada dentro do Braço 2. 

Prenda os seguintes cabos com o prendedor de fios. 

Prendedor de fios: AB150  1 

AB100  1 

Cabo de energia 

Cabo de sinal (para o motor) 

Cabo de freio 

Cabo de LED (somente na base de montagem A) 

 

A 

 

B 

 

 (21) Passe o cabo de LED pelo entalhe para fiação do 

cabo de LED do Braço 2. 

Passe o prendedor de fios pela base de montagem 

C e prenda o cabo de LED com ele. 

Prendedor de fios: AB150  1 

 

C 

 

Passe através do entalhe 
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 (22) Passe o prendedor de fios pelo furo localizado 

dentro do Braço 3. 

Prenda os seguintes cabos com o prendedor de 

fios. 

Prendedor de fios: AB150 

Cabo de energia 

Cabo de de sinal (para o motor) 

Fio terra 

 

 

 

 

 (23) Prenda os seguintes cabos entre o motor da 

Articulação 4 e o motor da Articulação 3 com o 

prendedor de fios. 

Prendedor de fios: AB100 

Cabo de energia 

Cabo de sinal (para o motor) 

Cabo do motor 
 
 

 (24) Prenda os seguintes cabos entre o motor da 

Articulação 4 e o motor da Articulação 3 com o 

prendedor de fios. 

Prendedor de fios: AB100 

Cabo de sinal (para a placa AMP) 

Cabo de sinal (para o motor) 

Cabo de freio 
  

 (25) Passe o prendedor de fios pelo furo localizado 

dentro do Braço 4. Prenda os seguintes cabos e o 

fio terra com o prendedor de fios. 

Prendedor de fios: AB150 

Cabo de energia 

Cabo de de sinal (para o motor) 

Fio terra 

  

 (26) Prenda os seguintes cabos e o fio terra com o 

prendedor de fios. 

Prendedor de fios: AB100 

Cabo do motor (Articulação 5) 

Cabo de sinal 

Cabo do motor (Articulação 6) 

Fio terra 

  

 



Manutenção 8. Cabo 

 

VT  Rev.9 197 

 (27) Aplique graxa nos cabos dentro da luva 

de cada articulação. 

Graxa: GPL-224 

Entre a Base-Braço 1 : 4,51g 

Entre o Braço 1-Braço 2 : 4,51g 

Entre o Braço 2-Braço 3 : 2,80,5g 

Entre o Braço 3-Braço 4 : 2,80,5g 

 

Espátula 

Luva 

 

  Aplique graxa uniformemente em todo o cabo dentro da luva e na extremidade da luva 

usando uma espátula fina  

Ao aplicar a graxa, tenha cuidado para não colocar a graxa na placa AMP. 

 (28) Conecte os seguintes conectores da 

unidade do controlador. 

A: Conector do cabo de energia 

B: Conector do cabo de sinal 

C: Conectores de LED  2 

 

 

 

C A 

B 
 

 

C 

 

 (29) Empurre a unidade do controlador para 

dentro da base. 

Insira a unidade do controlador movendo-a 

para a direita (veja a imagem). 

Em seguida, mova delicadamente a chapa 

da unidade do controlador para a esquerda e 

deixe que a lâmina termocondutora entre em 

contato com a parede dentro da base. 

 

 

Mova-a para a direita para 
inserir 

 

 

Empurre delicadamente 
para a esquerda 

 

 

NOTA 

 

NOTA 
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 (30) Aperte os parafusos de montagem da 

unidade do controlador. 

Parafusos Allen: 3-M410 (com arruela 

plana) 

Torque de aperto: 4,0  0,2 N·m  

 

 

 (31) Instale as seguintes tampas e a chapa. 

Tampa do Braço 1 Tampa do Braço 2 

Tampa do Braço 3 Tampa 1 do Braço 4 

Tampa 2 do Braço 4 Chapa do conector 

Referência: Manutenção 7 Tampas 
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8.2 Inserção ou remoção do cabo de energia 

 

O cabo de energia do modelo de manipulador com proteção não pode ser inserido ou removido. 

 

 Nome Quantidade Nota 

Ferramenta Chave de fenda Philips (No 2) 1 Para parafusos Philips 
 
 

Remoção do cabo 

de energia 

 

 

Padrão 

Para sala limpa 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova a tampa do cabo de energia. 

Referência: Manutenção 7.6 Tampa do cabo de energia 

(3) Remova a braçadeira do cabo de energia. 

 (4) Desconecte o conector do cabo de energia. 

Ao remover o conector do cabo de energia, puxe-o para fora pelos clipes de pressão 

em ambos os lados do conector. 

 

Inserção do cabo 

de energia 

 

 

Padrão 

Para sala limpa 

(1) Conecte o conector do cabo de energia. 

(2) Monte a braçadeira do cabo de energia. 

(3) Monte a tampa do cabo de energia. 

Referência: Manutenção 7.6 Tampa do cabo de energia 

 

 

 

NOTA 

 

NOTA 
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9. Articulação 1 

 
ATENÇÃO 

■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o 

sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor 

com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões 

corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode 

resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico. 

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação 

da fonte de energia. Conecte o cabo de energia a uma tomada de energia. 

NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica. 

■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador 

e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da 

fonte de energia. 

Executar qualquer procedimento de substituição com a alimentação de energia 

ligada é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau 

funcionamento no sistema robótico. 

 

 
CUIDADO 

■ Seja cuidadoso para não aplicar choque excessivo ao eixo do motor ao substituir 

os motores. O choque pode encurtar o ciclo de vida dos motores e do codificador 

e/ou danificá-los. 

■ Nunca desmonte o motor e o codificador. A desmontagem do motor e do 

codificador causarão uma diferença posicional e eles não poderão ser usados 

novamente. 

Após a substituição de peças (unidades de motores, unidades de engrenagens de redução, 

correias dentadas), o manipulador não poderá operar corretamente porque existirá uma 

divergência entre a origem armazenada em cada motor e sua origem correspondente 

armazenada no sistema robótico. 

Devido a isso, é necessário efetuar a calibração (repouso e calibração do codificador) para 

compatibilizar essas origens. 

Depois de substituir as peças, consulte a seguinte seção para efetuar a calibração. 

Manutenção19. Calibração. 

 

Motor da Articulação 1 

Unidade de engrenagens 
de redução da 
Articulação 1 

Correia dentada  
da Articulação 1 

Freio eletromagnético 
da Articulação 1 
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9.1 Substituição do motor da Articulação 1 

 Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção 

Unidade do motor da Articulação 1 1 2194596 

Lâmina termocondutora 1 1755573 

Ferramentas 

Chave  

hexagonal 

largura entre as faces planas: 2,5 

mm 
1 

Para parafusos Allen M3 

largura entre as faces planas: 3 

mm 
1 

Para parafuso Allen M4 

Chave de torque 1 Para o controle do torque de 

aperto 

Alicate 1 Para cortar o prendedor de fios 

Medidor de tensão da correia 1 Consulte: Unitta U-505 

Material Prendedor de fios -  

O freio é montado em cada articulação para impedir que o braço abaixe devido ao próprio peso enquanto a 

energia do controlador está desligada ou o motor está no estado desligado. O freio não funciona durante a 

substituição. 

Tenha cuidado ao realizar o trabalho de manutenção. 

 

Remoção do 

motor da 

Articulação 1 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova a tampa do Braço 1. 

Referência: Manutenção 7.1 Tampa do Braço 1. 

 (3) Corte o prendedor de fios que prende os seguintes cabos. 

Cabo de sinal e cabo de sinal para a placa AMP entre o 

motor da Articulação 1 e a unidade do controlador 

 

Tenha cuidado para não cortar o arnês. 

  

 (4) Corte o prendedor de fios localizado na chapa (lado da luva 

do Braço 1) e remova a chapa. 

Parafusos Allen: 2-M412 (com arruela) 

 

Tenha cuidado para não cortar o arnês. 

  

 

NOTA 

 

NOTA 
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 (5) Remova a unidade do motor do Braço 1. 

Parafusos Allen: 3-M422 (com arruela de furo oblongo) 

  

  

 (6) Desconecte os seguintes conectores da placa AMP. 

A: Conector do cabo de energia 

B: Conector do freio 

C: Conector do cabo de sinal (para a placa AMP) 

D: Conector do motor 

 

 

 

A 

B 

D 

C 

 
 (7) Desconecte os seguintes conectores do motor. 

 

A: Conectores do cabo de sinal (para o motor  2) 

B: Conector do cabo de sinal (para a placa AMP) 

 

Os cabos serão usados novamente. 

Tenha cuidado para não perdê-los. 

 

A B 

 

 (8) Remova a chapa de fixação da placa AMP (com a placa AMP) 

da unidade do motor. 

Parafusos Allen: 2-M36 

  

 

  

 

NOTA 
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Instalação 

do motor da 

Articulação 

1 

(1) Prenda a chapa de fixação da placa AMP (com a placa AMP) a 

uma nova unidade do motor. 

Parafusos Allen: 2-M3×6 

Torque de aperto: 2.0  0,1 N·m 

 

 

 (2) Conecte os seguintes conectores do motor. 

A: Conectores do cabo de sinal (para o motor  2) 

B: Conector do cabo de sinal (para a placa AMP) 

 

O conector para o conector do cabo de sinal (para o motor) é da 

mesma cor. 

 

A B 

 

 (3) Conecte os seguintes conectores da placa AMP. 

A: Conector do cabo de energia 

B: Conector do freio 

C: Conector do cabo de sinal (para a placa AMP) 

D: Conector do motor 

 

 

 

A 

B 

D 

C 

 

 (4) Encaixe a lâmina termocondutora na parte inferior da unidade 

do motor. Para a posição de encaixe, consulte a imagem à 

direita. 

 
Emparelhe os 

cantos 
 

  Certifique-se de que toda a superfície da lâmina 

termocondutora fique em contato com o lado traseiro da 

unidade do motor sem levantar o centro da lâmina. 
 Incorreto 
 

 Correto 
 

 (5) Passe a correia dentada através da polia do motor e prenda 

frouxamente ao Braço 1. 

Parafusos Allen: 3-M422 (com arruela de furo oblongo) 

Certifique-se se de que os entalhes da engrenagem da correia 

dentada estão completamente encaixados nos da polia. 

Ao prender frouxamente a unidade do motor, certifique-se de 

que esta pode ser movimentada manualmente e não inclina 

quando está sendo empurrada. Se a unidade for presa muito 

frouxa ou muito apertada, a correia não terá a tensão adequada. 

  

  

 

NOTA 

 

NOTA 

 

NOTA 



Manutenção 11. Articulação 3 

 

VT  Rev.9 221 

11.1 Substituição do motor da Articulação 3 
 

 
CUIDADO 

■ Este procedimento tem possibilidade de causar danos ou mau funcionamento no 

manipulador. 

Tenha muito cuidado ao realizar a manutenção. 

■ NÃO afrouxe os parafusos enquanto o Braço 3 não for inclinado. 

Isso pode ocasionar o desprendimento da correia e queda do Braço 3, o que é 

extremamente perigoso. Certifique-se de efetuar as etapas (1) e (2) da Remoção 

antes de remover o motor. 

 

 Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção 

Unidade do motor da Articulação 3 1 2194598 

Lâmina termocondutora 1 1755573 

Ferramentas 

Chave  

hexagonal 

largura entre as faces planas: 2,5 

mm 
1 

Para parafusos Allen M3 

largura entre as faces planas: 3 

mm 
1 

Para parafuso Allen M4 

Chave de torque 1 Para o controle do torque de 

aperto 

Alicate 1 Para cortar o prendedor de fios 

Medidor de tensão da correia 1 Consulte: Unitta U-505 

Material Prendedor de fios -  

O freio é montado em cada articulação para impedir que o braço abaixe devido ao próprio peso enquanto a 

energia do controlador está desligada ou o motor está no estado desligado. O freio não funciona durante a 

substituição. 

Tenha cuidado ao realizar o trabalho de manutenção. 

Ao remover o motor da Articulação 3, incline o Braço 3 e pressione-o contra o Braço 2. 

Referência: Manutenção: 11.1 Articulação 3 - Substituição do motor, etapa (2) da Remoção 
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Remoção do 

motor da 

Articulação 3 

(1) Ligue o Manipulador. 

(2) Libere o freio da Articulação 3. Incline o Braço 3 e empurre-o contra o Braço 2. 

O Braço 3 cai pelo próprio peso quando a unidade do motor da Articulação 3 é 

removida. Portanto, libere o freio e incline o Braço 3 antes de remover a unidade. 

 EPSON 

RC+ 
 

Comando 

>brake off, 3 

  Ao empurrar o Braço 3, empurre-o lentamente para o Braço 2. 

Se for aplicado um impacto forte na articulação, o manipulador pode ser danificado. 

 (3) Desligue o manipulador. 

(4) 

 

Remova a tampa do Braço 2. 

Referência: Manutenção 7.2 Tampa do Braço 2 

 (5) Corte o prendedor de fios atado dentro do Braço 2. 

Prendedor de fios: AB150  3 

AB100  2 

 

Tenha cuidado para não cortar o arnês. 

 Prendedores 
de fios  3 

 

 (6) Remova a chapa de fixação do cabo do Braço 2.  

(Lado da Articulação 3)  

Parafusos Allen com arruela cativa: 4-M412 

 
 

 (7) Afrouxe os parafusos de montagem da unidade do 

motor da Articulação 3 e remova a correia dentada 

da Articulação 3. 

Parafusos Allen: 3-M422 (com arruela de furo 

oblongo) 

  

(8) Remova o Braço 2 da unidade do motor. 

Parafusos Allen: 3-M422 (com arruela de furo 

oblongo) 

 (9) Desconecte os seguintes conectores da placa AMP. 

A: Conector do cabo de energia 

B: Conector do freio 

C: Conector do cabo de sinal (para a placa AMP) 

D: Conector do motor 

 

 

 

A 

B 

D 

C 

 

 

NOTA 

 

NOTA 
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 (10) Desconecte os seguintes conectores do motor. 

 

A: Conectores do cabo de sinal (para o motor  2) 

B: Conector do cabo de sinal (para a placa AMP) 

 

Os cabos serão usados novamente. 

Tenha cuidado para não perdê-los. 

 

A B 

 

 (11) Remova a chapa de fixação da placa AMP (com a placa AMP) 

da unidade do motor. 

Parafusos Allen: 2-M36 

  

  

 

NOTA 
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Instalação do 

motor da 

Articulação 3 

(1) Prenda a chapa de fixação da placa AMP (com a placa AMP) 

a uma nova unidade do motor. 

Parafusos Allen: 2-M3×6 

Torque de aperto: 2.0  0,1 N·m 

  

 

 (2) Conecte os seguintes conectores do motor. 

A: Conectores do cabo de sinal (para o motor  2) 

B: Conector do cabo de sinal (para a placa AMP) 

 

O conector para o conector do cabo de sinal (para o motor) 

é da mesma cor. 

 

A B 

 

 (3) Conecte os conectores da placa AMP. 

A: Conector do cabo de energia 

B: Conector do freio 

C: Conector do cabo de sinal (para a placa AMP) 

D: Conector do motor 

 

 

 

A 

B 

D 

C 

 

 (4) Encaixe a lâmina termocondutora na parte inferior da 

unidade do motor. Para a posição de encaixe, consulte a 

imagem à direita. 

 
Emparelhe os 

cantos 
 

  Certifique-se de que toda a superfície da lâmina 

termocondutora fique em contato com o lado traseiro da 

unidade do motor sem levantar o centro da lâmina. 
 Incorreto 
 

 Correto 
 

  

 

NOTA 

 

NOTA 
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 (5) Passe a correia dentada através da polia do motor 

e prenda frouxamente ao Braço 2. 

Parafusos Allen: 3-M422 (com arruela de furo 

oblongo) 

  

Certifique-se se de que os entalhes da engrenagem da correia dentada estão 

completamente encaixados nos da polia. 

Ao prender frouxamente a unidade do motor, certifique-se de que esta pode ser 

movimentada manualmente e não inclina quando está sendo empurrada. Se a unidade 

for presa muito frouxa ou muito apertada, a correia não terá a tensão adequada. 

Como é mostrado na imagem, passe o cabo pelo lado 

traseiro da peça de fixação da unidade do motor do Braço 

2. 

Antes de prender a unidade do motor, certifique-se de que 

os cabos não estejam presos no espaço entre a unidade do 

motor e o Braço 2.  

 

 

Pressione a lâmina termocondutora no lado traseiro da 

unidade do motor contra a peça convexa redonda na 

extremidade do Braço 2. 

  
 (6) Aplique a tensão adequada à unidade do motor e prenda-o. 

 
Tensão da correia dentada da Articulação 3: 34 - 58 N 

Valores de configuração do medidor de tensão da correia 

Peso: 2,5g/mm de largura×m de amplitude 

Largura 9,0mm 

Amplitude: 169mm 

 

Parafusos Allen: 3-M4× 22 (com arruela de furo oblongo) 

Torque de aperto: 4,0  0,2 N·m 

 

Sobre a tensão da correia: 

Pode ocorrer salto (diferença de posição) se o valor for abaixo do limite inferior. 

Pode ocorrer vibração (ruído anormal) ou redução da vida útil das peças se o valor 

exceder o limite superior. 

Ao substituir por uma nova correia, a correia se estende e a tensão pode diminuir no 

estágio inicial. Opere o robô por dois a três dias e verifique novamente a tensão da 

correia. 

 

NOTA 

 

NOTA 

 

NOTA 

 

NOTA 
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 (7) Monte a chapa de fixação do cabo no Braço 2. 

(Lado da Articulação 3) 

Parafusos Allen: 2-M412 (com arruela) 

Torque de aperto: 4,0  0,2 N·m 

 

Passe os prendedores de fios (3) pela chapa. 

Prenda os seguintes cabos e o fio terra com o 

prendedor de fios. 

Prendedor de fios: AB150 

Cabo do motor 

Cabo de sinal (para o motor) 

Cabo de LED 

Fio terra 

 

 Prenda com três 

prendedores de fios 

 

 (8) Dobre o cabo de freio do motor da Articulação 3 no 

comprimento de 40mm.  Prenda-o com os 

seguintes cabos com o prendedor de fios. 

Prendedor de fios: AB100 

Cabo de energia 

Cabo de sinal (para o motor) 

Cabo de freio 

 

 

 (9) Passe o prendedor de fios pela base de montagem 

localizada dentro do Braço 2. 

Prenda os seguintes cabos com o prendedor de fios. 

Prendedor de fios: AB100 

Cabo de energia 

Cabo de sinal (para o motor) 

Cabo de freio 

 
 

 (10) Monte a tampa do Braço 2. 

Referência: Manutenção 7.2 Tampa do Braço 2 

 (11) Ligue o manipulador. 

Referência: Configuração e operação 6.5 LED 

Ao iniciar o manipulador pela primeira vez após substituir a unidade do motor, o 

firmware da unidade do motor é atualizado automaticamente. NÃO DESLIGUE o 

manipulador até ele iniciar. 

 (12) Calibre a Articulação 3. 

Referência: Manutenção 19. Calibração. 

  

 

NOTA 
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11.2 Substituição da unidade de engrenagens de redução da Articulação 3 

A unidade de engrenagens de redução deve ser substituída por um técnico de manutenção. 

Para a substituição da unidade de engrenagens de redução, entre em contato com o fornecedor de sua região. 
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11.3 Substituição da correia dentada da Articulação 3 
 

 
CUIDADO 

■ Este procedimento tem possibilidade de causar danos ou mau funcionamento no 

manipulador. 

Tenha muito cuidado ao realizar a manutenção. 

■ NÃO afrouxe os parafusos enquanto o Braço 3 não for inclinado. 

Isso pode ocasionar o desprendimento da correia e queda do Braço 3, o que é 

extremamente perigoso. Certifique-se de efetuar as etapas (1) e (2) da Remoção 

antes de remover o motor. 

 

 Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção Correia dentada 1 1751537 

Ferramentas 

Chave hexagonal (largura entre faces planas: 3 

mm) 
1 Para parafuso Allen M4 

Chave de torque 1 
Para o controle do torque 

de aperto 

Chave de fenda Philips (No 2) 1 Para parafusos Philips 

Alicate 
1 

Para cortar o prendedor 

de fios 

Medidor de tensão da correia 1 Consulte: Unitta U-505 

Material Prendedor de fios -  

O freio é montado em cada articulação para impedir que o braço abaixe devido ao próprio peso enquanto a 

energia do controlador está desligada ou o motor está no estado desligado. O freio não funciona durante a 

substituição. 

Tenha cuidado ao realizar o trabalho de manutenção. 

Ao remover o motor da Articulação 3, incline o Braço 3 e pressione-o contra o Braço 2. 

Referência: Manutenção: 11.1 Articulação 3 - Substituição do motor, etapa (2) da Remoção 

 

Remoção da 

correia dentada 

da Articulação 3 

(1) Remova a correia dentada da Articulação 3. 

Referência: Manutenção 11.1 Substituição do motor da Articulação 3 

Remoção do motor da Articulação 3 Etapas (1) a (7) 

 

Instalação da 

correia dentada 

da Articulação 3 

(1) Instale a correia dentada da Articulação 3. 

Referência: Manutenção 11.1 Substituição do motor da Articulação 3 

Remoção do motor da Articulação 3 Etapas (5) a (11) 
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12. Articulação 4 

 
ATENÇÃO 

■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o 
sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor 
com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões 
corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode 
resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico. 

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação 
da fonte de energia. Conecte o cabo de energia a uma tomada de energia. 
NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica. 

■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador 
e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da 
fonte de energia. 
Executar qualquer procedimento de substituição com a alimentação de energia 
ligada é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau 
funcionamento no sistema robótico. 

 

 
CUIDADO 

■ Tenha cuidado para não aplicar choque excessivo ao eixo do motor ao substituir 
os motores. O choque pode encurtar o ciclo de vida dos motores e do codificador 
e/ou danificá-los. 

■ Nunca desmonte o motor e o codificador. A desmontagem do motor e do 
codificador causará uma diferença posicional e eles não poderão ser usados 
novamente. 

Após a substituição de peças (unidades de motores, unidades de engrenagens de redução, 

correias dentadas), o manipulador não poderá operar corretamente porque existirá uma 

divergência entre a origem armazenada em cada motor e sua origem correspondente 

armazenada no sistema robótico. 

Devido a isso, é necessário efetuar a calibração (repouso e calibração do codificador) para 

compatibilizar essas origens. 

Depois de substituir as peças, consulte a seguinte seção para efetuar a calibração. 

Manutenção19. Calibração. 

 

 

Motor da 
Articulação 4 

Unidade de engrenagens de 
redução da Articulação 4 

Freio eletromagnético da Articulação 4 
 

Correia dentada da 
Articulação 4 
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12.1 Substituição do motor da Articulação 4 

 

 Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção Unidade do motor da Articulação 4 1 2194599 

Ferramentas 

Chave hexagonal (largura entre faces 

planas: 3 mm) 
1 

Para parafuso Allen M4 

Chave de torque 1 Para o controle do torque de aperto 

Alicate 1 Para cortar o prendedor de fios 

Medidor de tensão da correia 1 Consulte: Unitta U-505 

Material Prendedor de fios -  

O freio é montado em cada articulação para impedir que o braço abaixe devido ao próprio peso enquanto a 

energia do controlador está desligada ou o motor está no estado desligado. O freio não funciona durante a 

substituição. 

Tenha cuidado ao realizar o trabalho de manutenção. 

 

Remoção do 

motor da 

Articulação 4 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova a tampa do Braço 3. 

Para detalhes, consulte Manutenção: 7.3 Tampa do Braço 3. 

 (3)  Corte o prendedor de fios atado dentro do 

Braço 3 

Prendedor de fios: AB150  2 

 

Tenha cuidado para não cortar o arnês. 

  

 (4)  Corte o prendedor de fios que prende os 

seguintes cabos do motor da Articulação 4. 

Prendedor de fios: AB100 2 

Cabo de energia 

Cabo de sinal 

Tenha cuidado para não cortar o arnês.   

 (5) Remova a chapa (com a placa AMP) localizada dentro 

do Braço 3. 

Parafusos Allen com arruela cativa: 2-M4×12 

 

 
  

 

NOTA 

 

NOTA 
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 (6) Remova a unidade do motor da Articulação 4. 

Parafusos Allen: 3-M4× 18 (com arruela de furo 

oblongo) 

  

 (7) Desconecte os seguintes conectores da placa AMP. 

A: Conector do cabo de energia 

B: Conector do freio 

C: Conector do cabo de sinal (para a placa AMP) 

D: Conector do motor 

 

 

 

A 

B 

D 

C 

 
 (8) Desconecte os seguintes conectores do motor. 

 

A: Conectores do cabo de sinal (para o motor  2) 

B: Conector do cabo de sinal (para a placa AMP) 

 

Os cabos serão necessários novamente. 

Tenha cuidado para não perdê-los. 

 

 

 

A B 

 
  

 

NOTA 
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Instalação do 

motor da 

Articulação 4 

(1)  Passe a correia dentada através da polia do motor e 

prenda frouxamente ao Braço 3. 

Parafusos Allen: 3-M418 (com arruela de furo 

oblongo) 

  

  Certifique-se se de que os entalhes da engrenagem da correia dentada estão 

completamente encaixados nos da polia. 

Ao prender frouxamente a unidade do motor, certifique-se de que esta pode ser 

movimentada manualmente e não inclina quando está sendo empurrada. Se a unidade 

for presa muito frouxa ou muito apertada, a correia não terá a tensão adequada. 

  A direção para instalar o motor é a direção 

na qual o conector do motor fica virado 

para baixo. 

 

Tenha cuidado com 

a direção da 

instalação 

installation direction  

 (2) Aplique a tensão adequada à unidade do motor e prenda-o. 
 

Tensão da correia dentada da Articulação 4: 23 - 36 N 

Valores de configuração do medidor de tensão da correia 

Peso: 2,5g/mm de largura×m de amplitude 

Largura 6,0mm 

Amplitude: 45mm 

 

Parafusos Allen: 3-M4× 18 (com arruela de furo oblongo) 

Torque de aperto: 4,0  0,2 N·m 

 

Sobre a tensão da correia: 

Pode ocorrer salto (diferença de posição) se o valor for abaixo do limite inferior. 

Pode ocorrer vibração (ruído anormal) ou redução da vida útil das peças se o valor 

exceder o limite superior. 

Ao substituir por uma nova correia, a correia se estende e a tensão pode diminuir no 

estágio inicial. Opere o robô por dois a três dias e verifique novamente a tensão da 

correia. 

 (3) Monte a chapa no Braço 3. 

Parafusos Allen com arruela cativa: 2-

M4×12 

Torque de aperto: 4,0  0,2 N·m 

 

 

 

NOTA 

 

NOTA 

 

NOTA 
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  (4) Conecte os seguintes conectores do motor. 

A: Conectores do cabo de sinal (para o motor  2) 

B: Conector do cabo de sinal (para a placa AMP) 

 

O conector para o conector do cabo de sinal (para o 

motor) é da mesma cor. 

 

 

 

A B 

 
 (5) Conecte os conectores da placa AMP. 

A: Conector do cabo de energia 

B: Conector do freio 

C: Conector do cabo de sinal (para a placa AMP) 

D: Conector do motor 

 

 

 

A 

B 

D 

C 

 
 (6) Passe o prendedor de fios pelo furo da placa 

localizada dentro Braço 3. 

Prenda os seguintes cabos com o prendedor 

de fios. 

Prendedor de fios: AB150 

Cabo de energia 

Cabo de sinal (para o motor) 

Fio terra 
  

 (7) Prenda os seguintes cabos entre o motor da 

Articulação 4 e o motor da Articulação 3 

com o prendedor de fios. 

Prendedor de fios: AB100 

Cabo de energia 

Cabo de sinal (para o motor) 

Cabo do motor 
  

 (8) Prenda os seguintes cabos entre o motor da 

Articulação 4 e o motor da Articulação 3 

com o prendedor de fios. 

Prendedor de fios: AB100 

Cabo de sinal (para a placa AMP) 

Cabo de sinal (para o motor) 

Cabo do freio 
  

 (9) Monte a tampa do Braço 3. 

Referência: Manutenção 7.3 Tampa do Braço 3 
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 (10) Ligue o Manipulador. 

Referência: Configuração e operação 6.5 LED 

Ao iniciar o manipulador pela primeira vez após substituir a unidade do motor, o 

firmware da unidade do motor é atualizado automaticamente. NÃO DESLIGUE o 

manipulador até ele iniciar. 

 (11) Calibre a Articulação 4. 

Referência: Manutenção 19. Calibração. 

  

 

NOTA 
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12.2 Substituição da unidade de engrenagens de redução da Articulação 4 

A unidade de engrenagens de redução deve ser substituída por um técnico de manutenção. 

Para a substituição da unidade de engrenagens de redução, entre em contato com o fornecedor de sua região. 
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12.3 Substituição da correia dentada da Articulação 4 
 

 Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção Correia dentada 1 1751538 

Ferramentas 

Chave hexagonal (largura entre faces 

planas: 3 mm) 
1 Para parafuso Allen M4 

Chave de torque 1 
Para o controle do torque de 

aperto 

Chave de fenda Philips (No 2) 1 Para parafusos Philips 

Alicate 
1 

Para cortar o prendedor de 

fios 

Medidor de tensão da correia 1 Consulte: Unitta U-505 

Material Prendedor de fios -  

O freio é montado em cada articulação para impedir que o braço abaixe devido ao próprio peso enquanto a 

energia do controlador está desligada ou o motor está no estado desligado. O freio não funciona durante a 

substituição. 

Tenha cuidado ao realizar o trabalho de manutenção. 

 

Remoção da 

correia dentada 

da Articulação 4 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova as seguintes tampas. 

Tampa do Braço 3  

Tampa 1 do Braço 4 

Tampa 2 do Braço 4 

Referência: Manutenção 7 Tampas 

 (3) Remova o motor da Articulação 4. 

Referência: Manutenção 12.1 Substituição do motor da Articulação 4 

Remoção do motor da Articulação 4 Etapas (3) a (7) 

 (4) Corte o prendedor de fios atado dentro do Braço 4.  

Prendedor de fios: AB150 

 

 

 (5) Corte o prendedor de fios que prende os seguintes 

cabos e o fio terra. 

Prendedor de fios: AB100 

Cabo do motor da Articulação 5 

Cabo de sinal (para o motor) 

Cabo do motor da Articulação 6 

Fio terra 

Tenha cuidado para não cortar o arnês. 

 

 

 

NOTA 
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 (6) Remova os terminais do fio terra do Braço 4. 

Parafusos Philips: M46 

 
 

 (7) Desconecte o conector do cabo de sinal da 

Articulação 5 (para o motor: preto). 

  

 (8) Passe pela luva e pela correia dentada da Articulação 4 de modo que os seguintes cabos 

e o fio terra fiquem no lado do Braço 3. 

Conectores desconectados dos cabos nas etapas (2) a (7)  

Cabo de energia (Articulação 5, 6 conectores) 

Cabo de sinal da Articulação 5 (para o motor) 

Fio terra 

 (9) Remova a correia dentada da Articulação 4. 
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Instalação da 

correia dentada 

da Articulação 4 

(1) Passe os seguintes cabos através da nova correia dentada da Articulação 4.  

Cabo de energia (Articulação 5, 6 conectores) 

Cabo de sinal da Articulação 5 (para o motor) 

Fio terra 

(2) Instale a unidade do motor da Articulação 4. 

Referência: Manutenção 12.1 Substituição do motor da Articulação 4 

Instalação do motor da Articulação 4 Etapas (1) a (8) 

 (3) Conecte o conector do cabo de sinal da Articulação 

5 (para o motor: preto). 

  

 (4) Instale os terminais do fio terra do Braço 4. 

Parafusos Philips: M46 

Torque de aperto: 2,0  0,1 N·m 

 
 

 (5) Passe o prendedor de fios pelo furo da placa 

localizada dentro Braço 4. 

Prenda os seguintes cabos com o prendedor de fios. 

Prendedor de fios: AB150 

Cabo de energia 

Cabo de sinal (para o motor) 

Fio terra 

  

 (6) Prenda os seguintes cabos com o prendedor de fios. 

Prendedor de fios: AB100 

Cabo do motor (Articulação 5) 

Cabo de sinal (Articulação 5) 

Cabo do motor (Articulação 6) 

Fio terra 
  

 (7) Monte as seguintes tampas. 

Tampa do Braço 3  

Tampa 1 do Braço 4 

Tampa 2 do Braço 4 

Referência: Manutenção 7 Tampas 
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 (8) Ligue o Manipulador. 

Referência: Configuração e operação 6.5 LED 

Ao iniciar o manipulador pela primeira vez após substituir a unidade do motor, o 

firmware da unidade do motor é atualizado automaticamente. NÃO DESLIGUE o 

manipulador até ele iniciar. 

 (9) Calibre a Articulação 4. 

Referência: Manutenção 19. Calibração. 

 

 

 

NOTA 
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13. Articulação 5 

 

ATENÇÃO 

■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o 

sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor 

com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões 

corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode 

resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico. 

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação 

da fonte de energia. Conecte o cabo de energia a uma tomada de energia. 

NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica. 

■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador 

e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da 

fonte de energia. 

Executar qualquer procedimento de substituição com a alimentação de energia 

ligada é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau 

funcionamento no sistema robótico. 

 

 

CUIDADO 

■ Tenha cuidado para não aplicar choque excessivo ao eixo do motor ao substituir 

os motores. O choque pode encurtar o ciclo de vida dos motores e do codificador 

e/ou danificá-los. 

■ Nunca desmonte o motor e o codificador. A desmontagem do motor e do 

codificador causará uma diferença posicional e eles não poderão ser usados 

novamente. 

Após a substituição de peças (unidades de motores, unidades de engrenagens de redução, 

correias dentadas.), o manipulador não poderá operar corretamente porque existirá uma 

divergência entre a origem armazenada em cada motor e sua origem correspondente 

armazenada no sistema robótico. 

Devido a isso, é necessário efetuar a calibração (repouso e calibração do codificador) para 

compatibilizar essas origens. 

Depois de substituir as peças, consulte a seguinte seção para efetuar a calibração. 

Manutenção19. Calibração. 

 

 

Motor da  
Articulação 5 

Correia dentada da 
Articulação 5 

Freio eletromagnético 
da Articulação 5 
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13.1 Substituição do motor da Articulação 5 

 

 Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção Unidade do motor da Articulação 5 1 2194600 

Ferramentas 

Chave hexagonal (largura entre faces 

planas: 3 mm) 
1 

Para parafuso Allen M4 

Chave de torque 1 Para o controle do torque de 

aperto 

Alicate 1 Para cortar o prendedor de fios 

Medidor de tensão da correia 1 Consulte: Unitta U-505 

Material Prendedor de fios -  

O freio é montado em cada articulação para impedir que o braço abaixe devido ao próprio peso enquanto a 

energia do controlador está desligada ou o motor está no estado desligado. O freio não funciona durante a 

substituição. 

Tenha cuidado ao realizar o trabalho de manutenção. 
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Remoção do 

motor da 

Articulação 5 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova as seguintes tampas. 

Tampa 1 do Braço 4 

Tampa 2 do Braço 4 

Referência: Manutenção 7. Tampas. 

 (3) Corte o prendedor de fios que prende os seguintes 

cabos e o fio terra. 

Prendedor de fios: AB100 

Cabo do motor da Articulação 5 

Cabo de sinal (para o motor) 

Cabo do motor da Articulação 6 

Fio terra 

  

  Tenha cuidado para não cortar o arnês. 

 (4)  Remova a unidade do motor da Articulação 5. 

Parafusos Allen: 3-M4× 20 (com arruela de furo oblongo) 

 

 

 

 
 (5) Desconecte os seguintes conectores do motor. 

 

A: Conectores do cabo de sinal (para o motor  2) 

B: Conector do cabo de sinal (para a placa AMP) 

 

Os cabos serão usados novamente. 

Tenha cuidado para não perdê-los. 

 

 

 

A B 

 
 

  

 

NOTA 

 

NOTA 
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Instalação do 

motor da 

Articulação 5 

(1)  Passe a correia dentada através da polia do motor e prenda 

frouxamente ao Braço 4. 

Parafusos Allen: 3-M420 (com arruela de furo 

oblongo) 

 

Certifique-se se de que os entalhes da engrenagem da 

correia dentada estão completamente encaixados nos da 

polia. 

Ao prender frouxamente a unidade do motor, certifique-se 

de que esta pode ser movimentada manualmente e não 

inclina quando está sendo empurrada. Se a unidade for 

presa muito frouxa ou muito apertada, a correia não terá a 

tensão adequada. 

 

 

 

 

  A direção para instalar o motor é a direção na qual 

o conector do motor fica de frente para a lateral 

da Articulação 5. 

 

Tenha cuidado com 

a direção da 

instalação 

 

 (2)  Aplique a tensão adequada à unidade do motor e prenda-o. 

 
Tensão da correia dentada da Articulação 5: 23 - 36 N 

Valores de configuração do medidor de tensão da correia 

Peso: 2,5g/mm de largura×m de amplitude 

Largura 6,0mm 

Amplitude: 184mm 

 

Parafusos Allen: 3-M4× 20 (com arruela de furo oblongo) 

Torque de aperto: 4,0  0,2 N·m 

 

Sobre a tensão da correia: 

Pode ocorrer salto (diferença de posição) se o valor for abaixo do limite inferior. 

Pode ocorrer vibração (ruído anormal) ou redução da vida útil das peças se o valor 

exceder o limite superior. 

Ao substituir por uma nova correia, a correia se estende e a tensão pode diminuir no 

estágio inicial. Opere o robô por dois a três dias e verifique novamente a tensão da 

correia. 

  (3) Conecte os seguintes conectores do motor. 

A: Conectores do cabo de sinal (para o motor  2) 

B: Conector do cabo de sinal (para a placa AMP) 

 

O conector para o conector do cabo de sinal (para o motor) é 

da mesma cor. 

 

 

 

A B 

 

  

 

NOTA 

 

NOTA 

 

NOTA 
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 (4) Prenda os seguintes cabos e o fio terra com o 

prendedor de fios. 

Prendedor de fios: AB100 

Cabo do motor (Articulação 5) 

Cabo de sinal (Articulação 5) 

Cabo do motor (Articulação 6) 

Fio terra 

  

 (5) Monte as seguintes tampas. 

Tampa 1 do Braço 4 

Tampa 2 do Braço 4 

Referência: Manutenção 7. Tampas. 

 (6) Ligue o Manipulador. 

Referência: Configuração e operação 6.5 LED 

Ao iniciar o manipulador pela primeira vez após substituir a unidade do motor, o 

firmware da unidade do motor é atualizado automaticamente. NÃO DESLIGUE o 

manipulador até ele iniciar. 

 (7) Calibre a Articulação 5 e a Articulação 6. 

Referência: Manutenção 19. Calibração. 

  

 

NOTA 
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13.2 Substituição da unidade de engrenagens de redução da Articulação 5 

A unidade de engrenagens de redução deve ser substituída por um técnico de manutenção. 

Para a substituição da unidade de engrenagens de redução, entre em contato com o fornecedor de sua região. 
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13.3 Substituição da correia dentada da Articulação 5 
 

 Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção Correia dentada 1 1762243 

Ferramentas 

Chave hexagonal (largura entre 

faces planas: 3 mm) 
1 Para parafuso Allen M4 

Chave de torque 1 Para o controle do torque de aperto 

Chave de fenda Philips (No 2) 1 Para parafusos Philips 

Alicate 1 Para cortar o prendedor de fios 

Medidor de tensão da correia 1 Consulte: Unitta U-505 

Material Prendedor de fios -  

O freio é montado em cada articulação para impedir que o braço abaixe devido ao próprio peso enquanto a 

energia do controlador está desligada ou o motor está no estado desligado. O freio não funciona durante a 

substituição. 

Tenha cuidado ao realizar o trabalho de manutenção. 

Remoção da 

correia dentada 

da Articulação 5 

(1) Remova a correia dentada da Articulação 6. 

Referência: Manutenção 14.3 Substituição da correia dentada da Articulação 6 

Remoção da correia dentada da Articulação 6 

(2) Remova o motor e a correia dentada da Articulação 5. 

Referência: Manutenção 13.1 Substituição do motor da Articulação 5 

Remoção do motor da Articulação 5 Etapas (1) a (4) 

 

Instalação da 

correia dentada 

da Articulação 5 

(1) Instale a correia dentada e o motor da Articulação 5. 

Referência: Manutenção 13.1 Substituição do motor da Articulação 5 

Instalação do motor da Articulação 5 Etapas (1) a (5) 

(2) Instale a correia dentada da Articulação 6. 

Referência: Manutenção 14.1 Substituição do motor da Articulação 6 

Instalação do motor da Articulação 6 Etapas (1) a (5) 

 (3) Monte as seguintes tampas. 

Tampa do Braço 3  

Tampa 1 do Braço 4 

Tampa 2 do Braço 4 

Referência: Manutenção 7. Tampas. 

 (4) Ligue o Manipulador. 

Referência: Configuração e operação 6.5 LED 

Ao iniciar o manipulador pela primeira vez após substituir a unidade do motor, o 

firmware da unidade do motor é atualizado automaticamente. NÃO DESLIGUE o 

manipulador até ele iniciar. 

 (5) Calibre a Articulação 5 e a Articulação 6. 

Referência: Manutenção 19. Calibração. 

  

 

NOTA 
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14. Articulação 6 

 

ATENÇÃO 

■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o 

sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor 

com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões 

corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode 

resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico. 

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação 

da fonte de energia. Conecte o cabo de energia a uma tomada de energia. 

NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica. 

■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador 

e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da 

fonte de energia. 

Executar qualquer procedimento de substituição com a alimentação de energia 

ligada é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau 

funcionamento no sistema robótico. 

 

 

CUIDADO 

■ Tenha cuidado para não aplicar choque excessivo ao eixo do motor ao substituir 

os motores. O choque pode encurtar o ciclo de vida dos motores e do codificador 

e/ou danificá-los. 

■ Nunca desmonte o motor e o codificador. A desmontagem do motor e do 

codificador causará uma diferença posicional e eles não poderão ser usados 

novamente. 

Após a substituição de peças (unidades de motores, unidades de engrenagens de redução, 

correias dentadas), o manipulador não poderá operar corretamente porque existirá uma 

divergência entre a origem armazenada em cada motor e sua origem correspondente 

armazenada no sistema robótico. 

Devido a isso, é necessário efetuar a calibração (repouso e calibração do codificador) para 

compatibilizar essas origens. 

Depois de substituir as peças, consulte a seguinte seção para efetuar a calibração. 

Manutenção19. Calibração. 

 

 

Motor da Articulação 6 
Correia dentada da Articulação 6 

Freio eletromagnético 
da Articulação 6 
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14.1 Substituição do motor da Articulação 6 

 

 Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção Unidade do motor da Articulação 6 1 2194601 

Ferramentas 

Chave  

hexagonal 

largura entre as faces planas: 

3 mm 
1 

Para parafuso Allen M4 

Chave de torque 1 Para o controle do torque de 

aperto 

Alicate 1 Para cortar o prendedor de 

fios 

Medidor de tensão da correia 1 Consulte: Unitta U-505 

Material Prendedor de fios -  

O freio é montado em cada articulação para impedir que o braço abaixe devido ao próprio peso enquanto a 

energia do controlador está desligada ou o motor está no estado desligado. O freio não funciona durante a 

substituição. 

Tenha cuidado ao realizar o trabalho de manutenção. 
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Remoção do 

motor da 

Articulação 6 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova as seguintes tampas. 

Tampa 1 do Braço 4 

Tampa 2 do Braço 4 

Referência: Manutenção 7. Tampas. 

 (3) Corte o prendedor de fios que prende os seguintes 

cabos e o fio terra. 

Prendedor de fios: AB100 

Cabo do motor da Articulação 5 

Cabo de sinal (para o motor) 

Cabo do motor da Articulação 6 

Fio terra 

  

  Tenha cuidado para não cortar o arnês. 

 (4) Remova a unidade do motor da Articulação 6. 

Parafusos Allen: 3-M4× 20 (com arruela de furo 

oblongo) 

 

 

 

 

 

 (5) Desconecte os seguintes conectores do motor. 

 

A: Conectores do cabo de sinal (para o motor  2) 

B: Conector do cabo de sinal (para a placa AMP) 

 

Os cabos serão usados novamente. 

Tenha cuidado para não perdê-los. 

 

 

 

A B 

 
  

 

NOTA 

 

NOTA 
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Instalação do 

motor da 

Articulação 6 

(1) Confirme se o interruptor do resistor de terminação do 

motor da Articulação 6 está ligado. 

Se o interruptor estiver desligado, empurre a aba para 

ligá-lo. 

 

Ligado 
 

 

Desligado 

 

  (2)  Passe a correia dentada através da polia do motor e 

prenda frouxamente ao Braço 4 

Parafusos Allen: 3-M420 (com arruela de furo 

oblongo) 

 

Certifique-se se de que os entalhes da engrenagem da 

correia dentada estão completamente encaixados nos 

da polia. 

Ao prender frouxamente a unidade do motor, 

certifique-se de que esta pode ser movimentada 

manualmente e não inclina quando está sendo 

empurrada. Se a unidade for presa muito frouxa ou 

muito apertada, a correia não terá a tensão adequada. 

 

  

  A direção para instalar o motor é a direção na qual 

o conector do motor fica de frente para a lateral da 

Articulação 5 

 

Tenha cuidado com 

a direção da 

instalação 

 

 

NOTA 

 

NOTA 
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 (3)  Aplique a tensão adequada à unidade do motor e prenda-o. 

 
Tensão da correia dentada da Articulação 5: 23 - 36N 

Valores de configuração do medidor de tensão da correia 

Peso: 2,5g/mm de largura×m de amplitude 

Largura 6,0mm 

Amplitude: 184mm 

 

Parafusos Allen: 3-M4× 20 (com arruela de furo oblongo) 

Torque de aperto: 4,0  0,2 N·m 

 

Sobre a tensão da correia: 

Pode ocorrer salto (diferença de posição) se o valor for abaixo do limite inferior. 

Pode ocorrer vibração (ruído anormal) ou redução da vida útil das peças se o valor 

exceder o limite superior. 

Ao substituir por uma nova correia, a correia se estende e a tensão pode diminuir no 

estágio inicial. Opere o robô por dois a três dias e verifique novamente a tensão da 

correia. 

  (4) Conecte os seguintes conectores do motor. 

A: Conectores do cabo de sinal (para o motor  2) 

B: Conector do cabo de sinal (para a placa AMP) 

 

O conector para o conector do cabo de sinal (para o motor) é 

da mesma cor. 

 

 

 

A B 

 

 (5) Prenda os seguintes cabos e o fio terra com o 

prendedor de fios. 

Prendedor de fios: AB100 

Cabo do motor (Articulação 5) 

Cabo de sinal (Articulação 5) 

Cabo do motor (Articulação 6) 

Fio terra 

  

 (6) Monte as seguintes tampas. 

Tampa 1 do Braço 4 

Tampa 2 do Braço 4 

Referência: Manutenção 7. Tampas. 

 (7) Ligue o Manipulador. 

Referência: Configuração e operação 6.5 LED 

Ao iniciar o manipulador pela primeira vez após substituir a unidade do motor, o 

firmware da unidade do motor é atualizado automaticamente. NÃO DESLIGUE o 

manipulador até ele iniciar. 

 (8) Calibre a Articulação 6. 

Referência: Manutenção 19. Calibração. 

 

  

 

NOTA 

 

NOTA 
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14.2 Substituição da unidade de engrenagens de redução da Articulação 6 

A unidade de engrenagens de redução deve ser substituída por um técnico de manutenção. 

Para a substituição da unidade de engrenagens de redução, entre em contato com o fornecedor de sua região. 
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14.3 Substituição da correia dentada da Articulação 6 
 

 Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção Correia dentada 1 1762243 

Ferramentas 

Chave hexagonal (largura entre faces planas: 

3 mm) 
1 Para parafuso Allen M4 

Chave de torque 1 
Para o controle do torque de 

aperto 

Chave de fenda Philips (No 2) 1 Para parafusos Philips 

Alicate 
1 

Para cortar o prendedor de 

fios 

Medidor de tensão da correia 1 Consulte: Unitta U-505 

Material Prendedor de fios -  

O freio é montado em cada articulação para impedir que o braço abaixe devido ao próprio peso enquanto a 

energia do controlador está desligada ou o motor está no estado desligado. O freio não funciona durante a 

substituição. 

Tenha cuidado ao realizar o trabalho de manutenção. 

 

Remoção da 

correia dentada 

da Articulação 6 

(1) Remova o motor e a correia dentada da Articulação 6. 

Referência: Manutenção 14.1 Substituição do motor da Articulação 6 

Remoção do motor da Articulação 6 Etapas (1) a (4) 

 

Instalação da 

correia dentada 

da Articulação 6 

(1) Instale a correia dentada e o motor da Articulação 6. 

Referência: Manutenção 14.1 Substituição do motor da Articulação 6 

Instalação do motor da Articulação 6 Etapas (1) a (5) 

 (2) Monte as seguintes tampas. 

Tampa do Braço 3  

Tampa 1 do Braço 4 

Tampa 2 do Braço 4 

Referência: Manutenção 7. Tampas. 

 (3) Ligue o Manipulador. 

Referência: Configuração e operação 6.5 LED 

Ao iniciar o manipulador pela primeira vez após substituir a unidade do motor, o 

firmware da unidade do motor é atualizado automaticamente. NÃO DESLIGUE o 

manipulador até ele iniciar. 

 (4) Calibre a Articulação 5 e a Articulação 6. 

Referência: Manutenção 19. Calibração. 

 

 

NOTA 
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15. Placa AMP 

 

ATENÇÃO 

■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o 

sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor 

com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões 

corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode 

resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico. 

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação 

da fonte de energia. Conecte o cabo de energia a uma tomada de energia. 

NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica. 

■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador 

e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da 

fonte de energia. 

Executar qualquer procedimento de substituição com a alimentação de energia 

ligada é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau 

funcionamento no sistema robótico. 

 

 

CUIDADO 

■ Tenha cuidado para não aplicar choque excessivo ao eixo do motor ao substituir 

os motores. O choque pode encurtar o ciclo de vida dos motores e do codificador 

e/ou danificá-los. 

■ Nunca desmonte o motor e o codificador. A desmontagem do motor e do 

codificador causará uma diferença posicional e eles não poderão ser usados 

novamente. 
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Placa AMP da Articulação 4 

 

 

 

Placa AMP da Articulação 3 

Placa AMP da Articulação 1 

Placa AMP da Articulação 5 

Placa AMP da Articulação 6 

Placa AMP da Articulação 2 
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15.1 Substituição da placa AMP nas Articulações 1, 2 e 3 

 Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção Placa AMP 1 2189027 

Ferramentas 

Chave  

hexagonal 

largura entre as faces 

planas: 2,5 mm 
1 

Para parafusos Allen M3 

largura entre as faces 

planas: 3 mm 
1 

Para parafuso Allen M4 

Chave de torque 1 Para o controle do torque de aperto 

Chave de fenda Philips (No 2) 1 Para parafusos Philips 

Alicate 1 Para cortar o prendedor de fios 

Medidor de tensão da correia 1 Consulte: Unitta U-505 

Material Prendedor de fios -  

O freio é montado em cada articulação para impedir que o braço abaixe devido ao próprio peso enquanto a 

energia do controlador está desligada ou o motor está no estado desligado. O freio não funciona durante a 

substituição. 

Tenha cuidado ao realizar o trabalho de manutenção. 

 

Remoção da 

placa AMP 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova a chapa (com a placa AMP) da unidade do motor. 

Referência: Manutenção 9.1 Remoção do motor da Articulação 1 

Manutenção 10.1 Remoção do motor da Articulação 2 

Manutenção 11.1 Remoção do motor da Articulação 3 

(3) Remova a placa AMP da chapa. 

Parafusos Philips com arruela: 3-M36 

Se a lâmina termocondutora estiver acoplada no lado traseiro da placa 

AMP, remova-a. A lâmina termocondutora será usada novamente. 

Tenha cuidado para não perdê-la. 

 

 

 

  

 

NOTA 
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Instalação da 

placa AMP 

(1)  Se a lâmina termocondutora foi removida na etapa (3) de 

Remoção, encaixe-a na chapa. 

 

Encaixe a lâmina termocondutora na direção em que os lados mais 

longos da lâmina e a chapa fiquem paralelos. Como é mostrado na 

imagem, a posição de encaixe é dentro da faixa circundada por três 

espaçadores da peça de fixação da placa AMP. 
  

 (2) Monte a placa AMP na chapa. 

Parafusos Philips com arruela: 3-M36 

Torque de aperto: 0,45  0,1 N·m 

 

 

 (3) Prenda a chapa (com a placa AMP) na unidade do motor e monte a unidade do motor. 

Referência: Manutenção 9.1 Instalação do motor da Articulação 1 

Manutenção 10.1 Instalação do motor da Articulação 2 

Manutenção 11.1 Instalação do motor da Articulação 3 

 

  

 

NOTA 
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15.2 Substituição da placa AMP na Articulação 4 

 Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção Placa AMP 1 2189027 

Ferramentas 

Chave  

hexagonal 

largura entre as faces planas: 

3 mm 
1 

Para parafuso Allen M4 

Chave de torque 1 Para o controle do torque de 

aperto 

Chave de fenda Philips (No 2) 1 Para parafusos Philips 

Alicate 1 Para cortar o prendedor de fios 

Material Prendedor de fios -  

 

Remoção da 

placa AMP 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova a chapa (com a placa AMP) do Braço 3. 

Referência: Manutenção 12.1 Remoção do motor da Articulação 4 

(3)  Remova a placa AMP da chapa. 

Parafusos Philips com arruela: 3-M36 

Se a lâmina termocondutora estiver acoplada no lado traseiro da 

placa AMP, remova-a. A lâmina termocondutora será usada 

novamente. Tenha cuidado para não perdê-la. 

 

 

 

Instalação da 

placa AMP 

(1)  Se a lâmina termocondutora foi removida na etapa (3) de 

Remoção, encaixe-a na placa. 

 

Encaixe a lâmina termocondutora na direção em que os lados 

mais longos da lâmina e a chapa fiquem verticais. Como é 

mostrado na imagem, a posição de encaixe é dentro da faixa 

circundada por três espaçadores da peça de fixação da placa 

AMP. 

  

 (2) Monte a placa AMP na chapa. 

Parafusos Philips com arruela: 3-M36 

Torque de aperto: 0,45  0,1 N·m 

 

 

 (3) Monte a chapa (com a placa AMP) do Braço 3. 

Referência: Manutenção 12.1 Instalação do motor da Articulação 4 

  

 

NOTA 

 

NOTA 
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15.3 Substituição da placa AMP nas Articulações 5 e 6 

 Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção Placa AMP 1 2189027 

Ferramentas 

Chave  

hexagonal 

largura entre as faces 

planas: 3 mm 
1 

Para parafuso Allen M4 

Chave de torque 1 Para o controle do torque de aperto 

Chave de fenda Philips (No 2) 1 Para parafusos Philips 

 

Remoção da 

placa AMP 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova a tampa 2 do Braço 4. 

Referência: Manutenção 7.5 Tampa 2 do Braço 4 

(3)  Remova a placa AMP da tampa 2 do Braço 4.  

Parafusos Philips com arruela: 3-M36 
 

 

Articulação 5  

 

Articulação 6 

 

Instalação da 

placa AMP 

(1)  Prenda a placa AMP na tampa 2 do Braço 4. 

Parafusos Philips com arruela: 3-M36 

Torque de aperto: 0,45  0,1 N·m 

 (2) Monte a tampa 2 do Braço 4. 

Referência: Manutenção 7.5 Tampa 2 do Braço 4  
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16. Chapa de LED 

 
ATENÇÃO 

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação 

da fonte de energia. Conecte o cabo de energia a uma tomada de energia. 

NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica. 

■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador 

e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da 

fonte de energia. 

Executar qualquer procedimento de substituição com a alimentação de energia 

ligada é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau 

funcionamento no sistema robótico. 

 

 

Chapa de LED  
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16.1 Substituição da chapa de LED 

 Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção Chapa de LED 1 1749496 

Ferramentas 

Chave  

hexagonal 

largura entre as faces planas: 

2,5 mm 
1 

Para parafusos Allen M3 

largura entre as faces planas: 

3 mm 
1 

Para parafuso Allen M4 

Chave de torque 1 Para o controle do torque de aperto 

Chave de fenda Philips (No 2) 1 Para parafusos Philips 

Alicate 1 Para cortar o prendedor de fios 

Medidor de tensão da correia 1 Consulte: Unitta U-505 

Material Prendedor de fios -  

 

Remoção da 

chapa de LED 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova a tampa do Braço 2. 

Referência: Manutenção 7.2 Tampa do Braço 2 

 (3) Remova a placa de LED. 

Parafusos Philips: 2-M310 

  

 (4) Somente para o modelo com proteção: 

Remova a gaxeta de LED. 
 

 

Instalação da 

chapa de LED 

(1) Somente para o modelo com proteção: 

Monte a gaxeta de LED no entalhe do Braço 2.  

 (2) Instale a placa de LED. 

Parafusos Philips: 2-M310 

Torque de aperto: 0,45  0,1 N·m 

 (3) Monte a tampa do Braço 2. 

Referência: Manutenção 7.2 Tampa do Braço 2 
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17. Folha de feltro 

 
ATENÇÃO 

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação 

da fonte de energia. Conecte o cabo de energia a uma tomada de energia. 

NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica. 

■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador 

e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da 

fonte de energia. 

Executar qualquer procedimento de substituição com a alimentação de energia 

ligada é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau 

funcionamento no sistema robótico. 

 

 

Folha de feltro da 
Articulação 1 
(Atrás da tampa do 
Braço 1) 

Folha de feltro da 
Articulação 1 

(Dentro do Braço) 

 
 

 

 

 

Folha de feltro da 
Articulação 2 

Folha de feltro da 
Articulação 3 
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17.1 Substituição da folha de feltro da Articulação 1 

 Nome Quantidade Nota 

Peça de  
manutenção Folha de feltro 2 1840429 

 

Remoção da 

folha de feltro da 

Articulação 1 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova a tampa do Braço 1. 

Referência: Manutenção 7.1 Tampa do Braço 1 

 (3) Remova a folha de feltro da Articulação 1 do Braço 1. 

 

Folha de feltro da 
Articulação 1 

 

 (4) Remova a folha de feltro da Articulação 1 da tampa do 

Braço 1. 
 

Folha de feltro da 
Articulação 1 

 

 

Instalação da 

folha de feltro da 

Articulação 1 

(1) Coloque a folha de feltro no Braço 1. 

Um lado da folha de feltro é uma vedação. Veja a posição 

especificada na figura e encaixe a folha de feltro no 

Braço 1. 

 

Folha de feltro da 
Articulação 1 

 

 (2) Coloque a folha de feltro na tampa no Braço 1. 

Um lado da folha de feltro é uma vedação. Veja a posição 

especificada na figura e encaixe a folha de feltro na 

tampa do Braço 1. 

 
Folha de feltro da 

Articulação 1 

 

 (3) Monte a tampa do Braço 1. 

Referência: Manutenção 7.1 Tampa do Braço 1 
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17.2 Substituição da folha de feltro da Articulação 2 

 Nome Quantidade Nota 

Peça de  
manutenção Folha de feltro 1 1755083 

 

Remoção da 

folha de feltro da 

Articulação 2 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova a tampa do Braço 2. 

Referência: Manutenção 7.2 Tampa do Braço 2 

 (3) Remova a folha de feltro da Articulação 2 do Braço 2. 

Mantenha uma fenda em um lado da folha de feltro para 

removê-la pela parte externa da Articulação 2. 

 
Folha de feltro 
da Articulação 2 

 

 

Instalação da 

folha de feltro da 

Articulação 2 

(1) Mantenha uma fenda em um lado da folha de feltro para removê-la pela parte externa 

da Articulação 2. 

Um lado da folha de feltro é uma vedação. Coloque a folha de feltro na posição onde 

os furos dos parafusos da Articulação 2 e os furos da folha de feltro da Articulação 2 

coincidam.  

 (2) Monte a tampa do Braço 2. 

Referência: Manutenção 7.2 Tampa do Braço 2 
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17.3 Substituição da folha de feltro da Articulação 3 

 Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção Folha de feltro 1 1755084 

 

Remoção da 

folha de feltro da 

Articulação 3 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova a tampa do Braço 2. 

Referência: Manutenção 7.2 Tampa do Braço 2 

 (3) Remova a folha de feltro da Articulação 3 do Braço 2. 

Mantenha uma fenda em um lado da folha de feltro para 

removê-la pela parte externa da Articulação 3. 

 

Folha de feltro 
da Articulação 3 

 

 

Instalação da 

folha de feltro da 

Articulação 3 

(1) Mantenha uma fenda em um lado da folha de feltro para removê-la pela parte externa da 

Articulação 3. 

Um lado da folha de feltro é uma vedação. Coloque a folha de feltro de modo que ela 

encaixe no entalhe da Articulação 3 do Braço 2.  

 (2) Monte a tampa do Braço 2. 

Referência: Manutenção 7.2 Tampa do Braço 2 
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18. Unidade do controlador 

 

ATENÇÃO 

■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o 

sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor 

com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões 

corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode 

resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico. 

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação 

da fonte de energia. Conecte o cabo de energia a uma tomada de energia. 

NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica. 

■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador 

e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da 

fonte de energia. 

Executar qualquer procedimento de substituição com a alimentação de energia 

ligada é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau 

funcionamento no sistema robótico. 

 

 
ATENÇÃO 

■ Tenha extremo cuidado ao manusear a bateria de lítio. O manuseio inadequado 

da bateria de lítio conforme mencionado abaixo é extremamente perigoso, 

podendo resultar em geração de calor, vazamento, explosão ou incêndio. 

Isso pode também causar sérios problemas de segurança. 

<Manuseio inadequado> 

 Tentativa de carregar 

Desmontagem 

Conexão incorreta das baterias 

Exposição ao fogo 

Descarga forçada 

Deformação por pressão 

Curto-circuito (Polaridade; 

Positivo/Negativo) 

Aquecimento (85°C ou mais) 

Soldagem dos terminais diretamente na 

bateria de lítio 

■ Ao descartar a bateria, consulte os serviços de descarte profissionais ou obedeça 

às regulamentações locais. Certifique-se de que o terminal da bateria está 

isolado, mesmo se for uma bateria usada. Se os terminais contatarem com outros 

metais, isso poderá causar curto-circuito e resultar em geração de calor, 

vazamento, explosão ou incêndio. 

A expectativa de vida da bateria de lítio varia dependendo das horas de energização e do 

ambiente de instalação do manipulador. Ela é de aproximadamente 7 anos (quando o 

manipulador é conectado à energia por 8 horas por dia). Quando o manipulador não é 

conectado à energia, o consumo da bateria aumentará significativamente comparado a 

quando o controlador é energizado. Se ocorrerem avisos de redução de voltagem, substitua 

a bateria de lítio mesmo se ela não tiver alcançado o fim da vida útil do produto indicado 

acima. 

Para o EPSON RC+ 7.0, o tempo de substituição recomendado para a bateria pode ser 

verificado na caixa de diálogo [Maintenance]. 

Referência: Manutenção 4. Alarme 

A bateria pode esgotar-se se passar do tempo de substituição recomendado. 

Se nenhum aviso de redução de voltagem ocorrer, não será necessária a calibração de todas 

as articulações. É preciso executar a calibração se a posição mudar com relação à original 

 

NOTA 
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após a substituição da bateria. 

Certifique-se de usar as peças indicadas para a bateria de lítio. 

Referência: Manutenção 22. Lista de peças de manutenção 

Tenha cuidado com a polaridade da bateria para conectá-la corretamente. 

 

18.1 Substituição da unidade do controlador 

 
ATENÇÃO 

■ Certifique-se de que o LED de confirmação de carga na cor laranja na placa DPB 

apaga ao ejetar a unidade do controlador. Se operar sem o LED apagar, choque 

elétricos ou outros problemas sérios para a segurança poderão ocorrer. 

 

LED de 
confirmação 
da carga 

Placa DPB  

 

 

 Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção 

Unidade do 

controlador 

Especificado para CA 1 

Modelo para sala limpa, padrão: 

2194603 

Modelo com proteção: 2208039 

Especificado para CC 1 
2207771 (Somente o modelo 

padrão) 

Ferramentas 

Chave hexagonal (largura entre as 

faces planas: 3 mm) 
1 

Para parafuso Allen M4 

Chave de torque 1 Para o controle do torque de aperto 

Chave de fenda Philips (No 2) 1  

O freio é montado em cada articulação para impedir que o braço abaixe devido ao próprio peso enquanto a 

energia do controlador está desligada ou o motor está no estado desligado. O freio não funciona durante a 

substituição. 

Tenha cuidado ao realizar o trabalho de manutenção. 
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18.1.1 Modelo para sala limpa, padrão 

Remoção da 

unidade do 

controlador 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova a chapa do conector. 

Referência: Manutenção 7.7 Chapa do conector 

Padrão 

Sala limpa 

(3) Desconecte o conector do TP conectado dentro da chapa do conector. 

(4) Desaparafuse os parafusos de montagem 

da unidade do controlador. 

Parafusos Allen: 

3-M410 (com arruela plana) 

  

 (5) Remova a unidade do controlador da 

base do manipulador. 

Ao removê-la, primeiro empurre 

delicadamente a chapa da unidade do 

controlador para a direita (veja a 

imagem) e então remova a lâmina 

termocondutora localizada na base e a 

unidade do controlador. 

Em seguida, empurre a unidade do 

controlador para a frente. 

 

Empurre delicadamente para a direita 

 

 

Puxe para a frente 

  

 (6) Desconecte os seguintes 

conectores da unidade do 

controlador. 

A: Conector do cabo de energia 

B: Conector do cabo de sinal 

C: Conectores de LED  2 

 

 

 

C A 

B 
  

C 
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Instalação da 

unidade do 

controlador 

 

Padrão 

Sala limpa 

(1) Conecte os seguintes conectores na 

unidade do controlador. 

A: Conector do cabo de energia 

B: Conector do cabo de sinal 

C: Conectores de LED  2 

 

C A 

B 
 

 

C 

 

 (2)  Empurre a unidade do controlador para 

dentro da base. 

Insira a unidade do controlador movendo-

a para a direita (veja a imagem). 

Em seguida, mova delicadamente a chapa 

da unidade do controlador para a esquerda 

e deixe que a lâmina termocondutora entre 

em contato com a parede dentro da base. 
 

Mova-a para a direita para inserir 

 

Empurre delicadamente para a esquerda 

 

 

  Empurre a unidade do controlador 

enquanto prende os cabos do motor da 

Articulação 1 na abertura da base. Tenha 

cuidado para não empurrar os cabos para 

trás da base. 

 
 

 

NOTA 

 

NOTA 
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 (3) Prenda a unidade do controlador na base. 

Parafusos Allen: 3-M410 (com 

arruela plana) 

Torque de aperto: 4,0  0,2 N·m 

  

 (4) Conecte o conector do TP dentro da chapa do conector. 

 (5) Monte a chapa do conector. 

Referência: Manutenção 7.7 Chapa do conector 
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18.1.2 Modelo com proteção 

Remoção da 

unidade do 

controlador 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova a chapa do conector. 

Referência: Manutenção 7.7 Chapa do conector Proteção 

(3) Desaparafuse os parafusos de montagem 

da unidade do controlador. 

Parafusos Allen: 

3-M410 (com arruela plana) 

  

 (4)  Remova a unidade do controlador da 

base do manipulador. 

Para removê-la, primeiro empurre 

delicadamente a chapa da unidade do 

controlador para a direita (veja a 

imagem) e então remova a lâmina 

termocondutora localizada na base e a 

unidade do controlador. 

Em seguida, empurre a unidade do 

controlador para a frente. 

 

Empurre delicadamente para a direita 

 

 

Puxe-a para a frente 

  

 (5) Desconecte o conector do TP conectado 

dentro da chapa do conector. 
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 (6) Desconecte os seguintes conectores. 

Conector USB tipo A 

Conector USB tipo B 

Conector de LAN 

 

 

 (7) Desconecte o conector EMERGENCY.  

 

 (8) Desconecte os dois conectores de I/O.  

 

 (9) Desconecte o conector de energia. 

 (10) Desconecte os seguintes 

conectores da unidade do 

controlador. 

A: Conector do cabo de energia 

B: Conector do cabo de sinal 

C: Conectores de LED  2 

 

 

 

 

C A 

B 
  

C 

 

  D: Conector USB tipo A 

E: Conector USB tipo B 

F: Conector de LAN 

 

D 

E 

F 
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Instalação da 

unidade do 

controlador 

 

Proteção 

(1) Monte a gaxeta traseira da base no entalhe localizado na parte traseira da base. 

(2) Conecte os seguintes conectores na 

unidade do controlador. 

A: Conector do cabo de energia 

B: Conector do cabo de sinal 

C: Conectores de LED  2  

G: Conector do TP 

 

C A 

B 
 

 

C 

 

 (3)  Empurre a unidade do controlador para 

dentro da base. 

Insira a unidade do controlador movendo-

a para a direita (veja a imagem). 

Em seguida, mova delicadamente a placa 

da unidade do controlador para a esquerda 

e deixe que a lâmina termocondutora 

entre em contato com a parede dentro da 

base. 
 

Mova-a para a direita para inserir 

 

Empurre delicadamente para a esquerda 

 

 

  Empurre a unidade do controlador 

enquanto prende os cabos do motor da 

Articulação 1 na abertura da base. Tenha 

cuidado para não empurrar os cabos para 

trás da base. 

 
 

 

NOTA 

 

NOTA 
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 (4) Prenda a unidade do controlador na base. 

Parafusos Allen: 3-M410 (com arruela 

plana) 

Torque de aperto: 4,0  0,2 N·m 

  

 (5) Conecte o conector de energia na unidade 

do controlador. 

 

 

 (6) Conecte o conector de I/O na unidade do 

controlador. 

 (7) Conecte o conector EMERGENCY na 

unidade do controlador. 

 

 

 (8) Conecte os seguintes conectores na 

unidade do controlador.  

D: Conector USB (tipo A) 

E: Conector USB (tipo B) 

F: Conector de LAN 

 

D 

E 

F 

 

 (9) Monte a chapa do conector. 

Referência: Manutenção 7.7 Chapa do conector 
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18.2 Substituição da placa de energia 

 
CUIDADO 

■ O dissipador de calor tem peças pontiagudas. Use luvas de proteção ao remover 

a placa de energia ou desconectar cabos. 

 
 

Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção 

Placa de energia 

Especificado para 

CA 
2 2188638 

Especificado para 

CC 
1 2207410 

Ferramentas Chave de fenda Philips (No 2) 1 
 

 

Remoção da 

placa de energia  

 

(1) Remova a unidade do controlador. 

Referência: Manutenção 18.1 Substituição da unidade do controlador 

 (2) Desconecte os conectores da placa de 

energia. 

Conectores de energia 

Especificado para CA: 

(ENTRADA/SAÍDA 2 de 

cada) 

Especificado para CC: 

(ENTRADA/SAÍDA 1) 

 

ENTRADA 

Especificado para CA 

SAÍDA 

 

SAÍDA 

ENTRADA Especificado para CC 

 

 (3) Remova a placa de energia. 

Parafusos Philips: 

Especificado para CA: 10-M3×8 

Sems 

Especificado para CC: 6-M3× 8 

Sems 

 

Instalação da 

placa de energia 

 

(1) Monte a nova placa de energia. 

Parafusos Philips:  

Especificado para CA: 10-M3×8 Sems 

Especificado para CC: 6-M3× 8 Sems 

Torque de aperto: 0,45  0,1N·m 

 (2) Conecte os conectores da placa de energia. 

Conectores de energia: 

Especificado para CA: (ENTRADA/SAÍDA 2 de cada) 

Especificado para CC: (ENTRADA/SAÍDA 1 de cada) 

 (3) Monte a unidade do controlador. 

Referência: Manutenção 18.1 Substituição da unidade do controlador 
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18.3 Substituição da placa CPU/DPB 
 

Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção 

Placa 

CPU/DPB 

Especificado para CA 1 2193553 

Especificado para CC 1 2207409 

Ferramentas Chave de fenda Philips (No 2) 1 
 

 

Remoção da 

placa CPU/DPB 

(1) Remova a placa de energia. 

Referência: Manutenção 18.2 Substituição da placa de energia 

 (2) Desconecte os conectores da placa CPU/DPB. 

E: Conector de energia (ENTRADA/SAÍDA 1 de cada) 

F: Conector do ventilador de resfriamento 

G: Conector do resistor regenerativo 1  

H: Conector do resistor regenerativo 2 

 

Não esqueça o layout dos cabos para reconectá-los após a substituição. 

  Especificado 

para CA 

 

F 

G 
H 

E-SAÍDA
  

E-ENTRADA  

Especificado 

para CC 

 

 (3) Remova a placa CPU/DPB. 

Parafusos de fixação: 5-M36 

 

Em primeiro lugar, desaparafuse os 

parafusos de montagem. 

Em seguida, puxe a placa CPU/DPB na 

direção da seta. 

 
 

 

NOTA 

 

NOTA 

E-SAÍDA 

E-ENTRADA 
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 (4) Remova a lâmina de dissipação de calor acoplada à 

placa CPU. 

A lâmina de dissipação de calor será usada novamente. 

Tenha cuidado para não perdê-la. 

Tenha cuidado para não quebrar a lâmina de dissipação 

de calor. 

 

 

 

Lâmina de dissipação  
do calor 

 

  

 

NOTA 



Manutenção 18. Unidade do controlador 

 

278 VT  Rev.9 

Instalação da 

placa CPU/DPB 

(1) Acople a lâmina de dissipação de calor na superfície (o 

lado sem conectores) da nova placa CPU/DPB. 

Certifique-se de não acoplar a lâmina na superfície 

errada. 

 

 

 

Lâmina de dissipação 
de calor 

 

 (2) Monte a placa CPU/DPB e prenda-a com os parafusos de montagem. 

Parafusos de fixação: 5-M3×6 

Torque de aperto: 0,45  0,1N·m 

A posição de montagem da placa CPU/DPB difere entre os modelos padrão, para sala 

limpa e com proteção. 

 (3) Conecte os conectores da placa CPU/DPB. 

E: Conector de energia (ENTRADA/SAÍDA 1 de cada) 

F: Conector do ventilador de resfriamento 

G: Conector do resistor regenerativo 1  

H: Conector do resistor regenerativo 2 

 

Tenha cuidado para não conectar os conectores incorretos ou esquecer de conectá-los. 

  Especificado 

para CA 

 

F 

G 
H 

E-SAÍDA E-ENTRADA  

Especificado 

para CC 

 

 (4) Monte a placa de energia. 

Referência: Manutenção 18.2 Substituição da placa de energia 

  

 

NOTA 

 

NOTA 

 

NOTA 

E-SAÍDA 

E-ENTRADA 
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18.4 Substituição da bateria de lítio 
 

Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção 

Bateria de lítio 1 2113554 (R13B060003) 

Substitua a bateria em até 30 minutos após desligar. 

Se mais de 30 minutos se passarem após a remoção da bateria, a voltagem do capacitor 

baixará e o tempo poderá ser zerado. 

 

Remoção da 

bateria de lítio 

(1) Remova a placa CPU/DPB da base. 

Referência: Manutenção 18.3 Substituição da placa CPU/DPB 

 (2) Remova a bateria do conector de bateria.  

 

Instalação da 

bateria de lítio 

(1) Conecte uma nova bateria no conector de bateria. 

 (2) Monte a placa CPU/DPB na base. 

Referência: Manutenção 18.3 Substituição da placa CPU/DPB 

 

18.5 Substituição do ventilador de resfriamento 

 Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção Ventilador de resfriamento 1 2191301 

Ferramentas Chave de fenda Philips (No 2) 1  

 

Remoção do 

ventilador de 

resfriamento 

(1) Remova a unidade do controlador. 

Referência: Manutenção 18.1 Substituição da unidade do controlador 

 (2) Remova o ventilador de resfriamento. 

Parafusos de fixação: 4-M4×30 

 

Ventilador de 
resfriamento 

 

Instalação do 

ventilador de 

resfriamento 

(1) Monte o novo ventilador de resfriamento. 

Parafusos de fixação: 4-M4×30 

Torque de aperto: 0,45  0,1N·m 

 (2) Monte a unidade do controlador. 

Referência: Manutenção 18.1 Substituição da unidade do controlador 
 
  

 

NOTA 
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18.6 Substituição do cartão SD 
 

Nome Quantidade Nota 

Peças de 
manutenção 

Cartão SD 1 2182748 

Ferramentas Chave de fenda Philips (No 2) 1 
 

Remova o cartão SD após remover o módulo de I/O fieldbus se este estiver inserido no 

slot opcional. Além disso, instale o módulo de I/O fieldbus após instalar o cartão SD. 

Para mais detalhes sobre o módulo de I/O fieldbus, consulte o seguinte. 

Configuração e operação 17: I/O Fieldbus. 

 

18.6.1 Modelo para sala limpa, padrão 

Remoção do 

cartão SD 

 

Padrão, sala 

limpa  

 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova o cabo de energia. 

(3) Remova a tampa do slot opcional. 

Parafusos Philips: 2-M3× 6 Sems 

 

Tampa do slot opcional  

(4) Empurre o cartão SD que está inserido ao lado 

do slot opcional para ejetá-lo. 

 

Instalação do 

cartão SD 

 

Padrão, sala 

limpa 

(1) Empurre o cartão SD e insira-o no slot do cartão SD ao lado do slot opcional. 

(2) Monte a tampa do slot opcional. 

Parafusos Philips: 2-M3×6 Sems 

Torque de aperto: 0,45  0,1 N·m 
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18.6.2 Modelo com proteção 

Remoção do  

cartão SD 

 

Proteção 

(1) Desligue o manipulador. 

(2) Remova o cabo de energia. 

(3) Remova a chapa do conector. 

Referência: Manutenção 7.7 Chapa do conector 

 (4) Empurre o cartão SD que está inserido ao lado do slot opcional para ejetá-lo. 

 

Instalação do 

cartão SD 

 

Proteção 

(1) Empurre o cartão SD e insira-o no slot do cartão SD ao lado do slot opcional. 

(2) Monte a chapa do conector. 

Referência: Manutenção 7.7 Chapa do conector 
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19. Calibração 
 

19.1 Visão geral 

Após a substituição de peças (unidades de motores, unidades de engrenagens de redução, 

correias dentadas, etc.), o manipulador não poderá realizar o posicionamento corretamente 

porque existirá uma divergência entre a origem armazenada em cada codificador do motor 

e sua origem correspondente no controlador. 

Portanto, é necessário compatibilizar essas origens depois de substituir as peças. 

O processo de alinhamento das duas origens é chamado de “Calibração”. Observe que 

calibração não é o mesmo que ensino*. 

* “Ensino” significa ensinar ao controlador os pontos das coordenadas (incluindo as 

posições) em qualquer lugar da área de operação do manipulador. 

 
ATENÇÃO 

■ Para garantir a segurança, deve ser instalado um sistema de proteção de 

segurança para o sistema robótico. Para detalhes sobre a proteção de segurança, 

consulte Precauções de instalação e de projeto no capítulo Segurança do Guia 

do usuário do EPSON RC+. 

■ Antes de operar o sistema robótico, assegure-se de que não haja ninguém dentro 

da área de proteção de segurança. O sistema robótico pode ser operado no modo 

de ensino mesmo quando houver alguém dentro da área de proteção de 

segurança. O movimento do manipulador é sempre no estado restrito (velocidade 

baixa e potência baixa) para garantir a segurança do operador. No entanto, operar 

o sistema robótico enquanto houver alguém dentro da área de proteção de 

segurança é extremamente perigoso e pode causar sérios problemas de 

segurança caso o manipulador se mova inesperadamente. 

 

No EPSON RC+, um ponto de coordenada que inclui a posição do braço é definido como 

“ponto” e seus dados são chamados de “dados de ponto”. 

 

Existem dois métodos para movimentar o manipulador durante a calibração. 

- Liberar o freio eletromagnético e mover os braços manualmente. 

Para detalhes, consulte Configuração e operação 1.5 Como mover os braços com o freio 

eletromagnético. 

- Mover o manipulador usando Jog & Teach (Deslocar e ensinar). 

 

Mover o manipulador enquanto libera o freio eletromagnético envolve riscos conforme 

descrito abaixo. 

- Recomenda-se mover o manipulador usando Jog & Teach (Deslocar e ensinar). 
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CUIDADO 

■ Normalmente, libere o freio das articulações um a um. Tome cuidado adicional se 

precisar liberar os freios de duas ou mais articulações simultaneamente. Liberar 

os freios de duas ou mais articulações simultaneamente pode fazer com que suas 

mãos e dedos sejam prensados e/ou causar danos no equipamento ou mau 

funcionamento do manipulador, pois os braços deste podem mover-se em 

direções inesperadas. 

■ Tenha cuidado com a queda do braço ao liberar o freio. 

Enquanto o freio está sendo liberado, o braço do manipulador cai com o próprio 

peso.  

A queda do braço pode fazer com que as mãos e os dedos sejam prensados e/ou 

causar danos no equipamento ou mau funcionamento do manipulador. 

Preste também atenção nos seguintes pontos na inicialização do codificador. 

 

 
CUIDADO 

■ A Articulação 4 não tem batentes mecânicos e pode ser girada em mais de 360 

graus. Se a inicialização do codificador for realizada com a postura incorreta, o 

manipulador se movimentará fora da faixa de operação. Se o manipulador se 

movimentar fora da faixa de operação, a fiação interna pode ser danificada por 

ser torcida ou comprimida e isso pode resultar em mau funcionamento do 

manipulador. 

 

 Quando a posição de origem da Articulação 4 é incerta, verifique se os cabos internos 

estão torcidos. A posição de origem é onde os cabos internos do manipulador não ficam 

torcidos na orientação básica descrita em Configuração e operação 3.9 Verificação da 

orientação básica. 

A torção dos cabos internos pode ser verificada removendo a seguinte tampa. 

Articulação 4: Tampa do Braço 3  

 

  

Tampa do Braço 3 

3-M412 Sems 

 

Para mais detalhes sobre Jog & Teach, consulte o seguinte manual. 

Guia do usuário do EPSON RC+ 

 5.11.1 Página [Tools]-[Robot Manager]-[Jog and Teach] 

 

- Para detalhes sobre a orientação básica, consulte Configuração e operação 3.9 

Verificação da orientação básica. 

- Calibre uma articulação de cada vez. (Substitua também as peças de uma articulação por 

vez). Se você calibrar as origens de múltiplas articulações simultaneamente, será mais 

difícil verificá-las e obter as posições corretas das origens.  

 

NOTA 

 

NOTA 
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Fluxograma da calibração 
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19.2 Procedimentos de calibração 

Entrada do comando 

Em alguns procedimentos de calibração, é necessária a execução de comandos. 

Selecione o menu EPSON RC+ -[Tools]-[Command Window]. 

Esta etapa é omitida nos procedimentos de calibração. 

 

Movimento de deslocamento 

Em alguns procedimentos de calibração, é necessário o movimento de deslocamento. 

Selecione o menu Select EPSON RC+ -[Tools]-[Robot Manager] e a página [Jog & 

Teach]. 

A página acima é indicada como [Jog & Teach] nos procedimentos de calibração. 

 

 Siga as etapas 1 a 6 para calibrar o manipulador. 

 1. Confirmação da orientação básica 

  A calibração é realizada com a orientação básica do manipulador. 

Para detalhes sobre a orientação básica, consulte Configuração e operação 3.9 

Verificação da orientação básica. 

Quando o manipulador não puder ter a orientação básica, defina antes a orientação de 

referência e registre os dados de ponto. Coloque também as “marcas de 

correspondência” para indicar a orientação. 

Os pontos das coordenadas, incluindo a orientação do Braço, são designados como 

“pontos” e os dados dos pontos são chamados de “dados de ponto” no EPSON RC+. 

 2. Substituição de peças 

  Substitua as peças conforme instruído neste manual. 

Tenha cuidado para não se ferir ou danificar as peças durante a substituição. 

 3. Inicialização do codificador 

  Siga os procedimentos abaixo para inicializar o codificador. 

 

 EPSON 

RC+ 
 

 Execute o seguinte comando em [Command Window]. 

>Encreset [O número da articulação (1 a 6) do codificador deve ser reiniciado] 

Selecione o menu EPSON RC+ -[Tools]-[Controller] e então clique em <Reset 

Controller>. 
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 4. Calibração 

 

 EPSON 

RC+ 
 

 4-1 Mova visualmente a Articulação do manipulador a ser calibrada para a 

orientação básica 

Configure o modo de deslocamento para “Joint” no painel [Jog & Teach] do menu 

EPSON RC+ - [Tools] - [Robot Manager], e então mova o manipulador no 

movimento Jog de modo que a articulação alvo corresponda o máximo possível à 

orientação básica. 

Quando o manipulador não puder ter a orientação básica, mova-o de modo que as 

“marcas” fiquem alinhadas, dependendo da orientação de referência pré-

determinada. 

 

 EPSON 

RC+ 
 

 4-2 Inicialize o codificador 

Execute o comando em [Command Window] pelo menu EPSON RC+ - [Tools] de 

acordo com a articulação a ser ajustada como segue. 

Articulação 1 >Encreset 1 

Articulação 2 >Encreset 2 

Articulação 3 >Encreset 3 

Articulação 4 >Encreset 4 

Articulação 5 >Encreset 5, 6 

Articulação 6 >Encreset 6  

 

 EPSON 

RC+ 
 

 4-3 Reinicialize o controlador 

Clique no menu EPSON RC+ -[Tools]-[Controller]-<Reset Controller>. 

 

 EPSON 

RC+ 
 

 4-4 Especifique um valor de pulso configurado como um ponto de origem 

Execute o comando em [Command Window] pelo menu EPSON RC+ - [Tools] de 

acordo com a articulação a ser ajustada como segue. 

>calpls J1 pulse, J2 pulse, J3 pulse, J4 pulse, J5 pulse, J6 pulse 

* O manipulador não se moverá. 

Especifique os valores de pulso “0” quando o manipulador estiver alinhado com a 

orientação básica, ou os valores registrados na orientação de referência pré-

determinada (onde as marcas de correspondência ficam alinhadas) com os 

parâmetros do comando (valores de pulso). 

Se os dados de ponto para a orientação de referência forem “P1”, os parâmetros do 

comando podem ser especificados como segue 

>calpls ppls(P1,1), ppls(P1,2), ppls(P1,3), 

ppls(P1,4), ppls(P1,5), ppls(P1,6) 
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 EPSON 

RC+ 
 

 4-5 Defina o valor de pulso especificado para o codificador 

Execute o comando em [Command Window] pelo menu EPSON RC+ - [Tools] de 

acordo com a articulação a ser ajustada como segue. 

Articulação #1 >calib 1 

Articulação #2 >calib 2 

Articulação #3 >calib 3 

Articulação #4 >calib 4 

Articulação #5 >calib 5,6 

Articulação #6 >calib 6 

 

Quando a origem da Articulação 5 for calibrada, a Articulação 6 ficará fora da 

posição. (Devido à estrutura do manipulador, qualquer compensação na posição da 

Articulação 5 afeta a Articulação 6.) Calibre a origem da Articulação 6 ao mesmo 

tempo ao calibrar a Articulação 5. 

 

Mova o braço para vários pontos para verificar se ele se move adequadamente para 

as posições originais. 

Ensine os pontos se for necessário o ajuste fino. 

  

 

NOTA 
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 5. Calibração (Posicionamento mais preciso) 

 EPSON 

RC+ 
 

 Mova o manipulador para os dados de ponto selecionados deslocando-o em [Jog & 

Teach]. 

Mova a articulação* que não está calibrada para o ponto especificado pelo comando de 

movimento. 

*Quando a Articulação 5 estiver calibrada, ajuste as Articulações 1 - 4. 

Por exemplo, quando o dado de ponto selecionado for “P1”, execute “Motor On” em 

[Control Panel] e execute “Go P1” em [Jog & Teach]. 

Ajuste as articulações calibradas com precisão pelo comando de deslocamento de modo 

que o atuador da extremidade fique alinhado com a posição dos dados de ponto. 

*Quando a Articulação 5 estiver calibrada, ajuste as Articulações 5 e 6. 

Selecione o modo de deslocamento “Joint” em [Jog & Teach] para mudar e ajustar o 

ângulo da articulação calibrada. 

Defina novamente os valores de pulso no ponto ajustado. 

Execute o seguinte comando em [Command Window] pelo menu EPSON RC+ - 

[Tools] para especificar os valores de pulso a serem definidos. 

>calpls J1 pulse, J2 pulse, J3 pulse, J4 pulse, J5 pulse, J6 pulse 

* O manipulador não se moverá. 

Especifique os valores de pulso dos dados de ponto selecionados para os parâmetros 

do comando. 

Se os dados de ponto para a orientação de referência forem “P1”, os parâmetros do 

comando podem ser especificados como segue 

>calpls ppls(P1,1), ppls(P1,2), ppls(P1,3), ppls(P1,4), 

ppls(P1,5), ppls(P1,6) 

* O manipulador não se moverá. 

Em seguida, execute o seguinte comando em [Command Window] para definir os 

valores de pulso especificados para o codificador de acordo com a articulação para a 

qual definir o ponto de origem. 

Articulação 1: > Calib 1 

Articulação 2: > Calib 2 

Articulação 3: > Calib 3 

Articulação 4: > Calib 4 

Articulação 5: > Calib 5,6 

Articulação 6: > Calib 6 

 6. Teste da precisão 

  Mova o manipulador para uma posição (ponto) diferente para verificar se ele se move 

de volta para a posição original. Se a precisão for inadequada, é necessário recalibrar a 

origem usando uma posição (ponto) diferente. Você deve definir a posição (ponto) 

novamente se o manipulador não se mover de volta para a posição original após a 

recalibração. 
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20. Restrições 

Para o manipulador da série VT, existem comandos com restrições ou que podem causar um 

erro se executados. No entanto, o erro não ocorre ao desenvolver um programa. 

Algumas funções também têm restrições. 

 

20.1 Comandos que não podem ser utilizados 

Os seguintes comandos/funções não estão disponíveis. 

AbortMotion  Aborta um comando de movimento e coloca a tarefa em execução no 

estado de erro. 

Toff Desativa a exibição da linha de execução na tela LCD. 

Ton Especifica uma tarefa que mostra uma linha de execução na tela LCD. 

ShutDown Encerra o EPSON RC+ e opcionalmente encerra ou reinicia o Windows. 

WindowsStatus Retorna o estado de inicialização do Windows. 

 

20.2 Comandos que causam erro de movimento se estiver sendo 
especificada a RS-232C 

Se estiver especificando a porta RS-232C do controlador, os seguintes comandos/funções 

causarão erro de movimento.  

Input # Permite que sejam recebidos dados de string ou numéricos de um 

arquivo, uma porta de comunicação ou um banco de dados e 

armazenados em uma ou mais variáveis. 

Print # Gera dados para o arquivo, porta de comunicação, banco de dados ou 

dispositivo especificado. 

Line Input # Lê os dados de uma linha de um arquivo, porta de comunicação, banco 

de dados ou do dispositivo. 

Lof Verifica se a porta RS-232 ou TCP/IP especificada tem linhas de dados 

em seu buffer. 

Read Lê os caracteres de um arquivo ou porta de comunicação. 

ReadBin Lê os dados binários de um arquivo ou porta de comunicação. 

Write Grava caracteres em um arquivo ou porta de comunicação sem o 

terminador de fim de linha. 

WriteBin Grava dados binários em um arquivo ou porta de comunicação. 
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20.3 Comandos que causam erro 
 

20.3.1 Comandos de rastreamento do transportador 

Se estiver executando comandos/funções de rastreamento do transportador, ocorre erro de 

movimento. 

Cnv_AbortTrack Aborta um comando de movimento de rastreamento para um 

ponto da fila do transportador. 

Função Cnv_Accel Retorna a aceleração e desaceleração do transportador 

Cnv_Accel Define a aceleração e a desaceleração do transportador. 

Função Cnv_DownStream Retorna o limite a jusante para o transportador especificado. 

Cnv_DownStream Define o limite a jusante para o transportador especificado. 

Função Cnv_Fine Retorna a configuração atual de Cnv_Fine. 

Cnv_Fine Define o valor de Cnv_Fine para um transportador. 

Função Cnv_Flag Retorna o estado de rastreamento do robô. 

Função Cnv_Mode Retorna o valor do modo de configuração do transportador 

Cnv_Mode Define o valor do modo de configuração do transportador 

Função Cnv_Name$ Retorna o nome do transportador especificado. 

Cnv_Number Retorna o número de um transportador especificado por nome. 

Cnv_OffsetAngle Define o valor dos dados da fila do transportador. 

Função Cnv_OffsetAngle Retorna o valor da compensação dos dados da fila do 

transportador. 

Função Cnv_Point Retorna um ponto do robô no sistema de coordenadas do 

transportador especificado derivado das coordenadas do sensor. 

Função Cnv_PosErr Retorna o desvio na posição atual de rastreamento comparada 

ao alvo do rastreamento. 

Função Cnv_Pulse Retorna a posição atual de um transportador em pulsos. 

Cnv_QueAdd Adiciona um ponto do robô à fila de um transportador. 

Função Cnv_QueGet Retorna um ponto da fila do transportador especificado. 

Função Cnv_QueLen Retorna o número de itens na fila do transportador especificado. 

Cnv_QueList Exibe uma lista dos itens na fila do transportador especificado. 

Cnv_QueMove Move os dados da fila do transportador a montante para a fila 

do transportador a jusante. 

Cnv_QueReject  Define e exibe a distância de rejeição da fila de um transportador. 

Função Cnv_QueReject Retorna a distância de rejeição da peça atual de um 

transportador. 

Cnv_QueRemove Removes itens da fila de um transportador. 

Cnv_QueUserData Define e exibe os dados do usuário associados à entrada de uma 

fila. 

Função Cnv_QueUserData Retorna o valor dos dados do usuário associados a um item na 

fila de um transportador. 

Função Cnv_RobotConveyor Retorna o transportador que está sendo rastreado por um robô. 

Função Cnv_Speed Retorna a velocidade atual de um transportador. 

Cnv_Trigger Engata a posição atual do transportador para a instrução 

Cnv_QueAdd. 

Função Cnv_Upstream Retorna o limite a montante para o transportador especificado. 

Cnv_Upstream Define o limite a montante para o transportador especificado. 
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20.3.2 Comandos do PG 

Se estiver executando comandos do PG, ocorre erro de movimento. 

PG_FastStop Para os eixos do PG imediatamente. 

PG_LSpeed Define a velocidade do pulso do momento em que o eixo do 

PG começa a acelerar e termina de desacelerar. 

PG_Scan Inicia o movimento giratório contínuo dos eixos do PG do robô. 

PG_SlowStop Para lentamente o giro contínuo dos eixos do PG. 

20.3.3 Comandos de R- I/O 

Se estiver executando comandos/funções de R-I/O, ocorre erro de movimento. 

LatchEnable Habilita/desabilita a função de engate da posição do robô pela 

entrada R-I/O. 

Função LatchState Retorna o estado de engate da posição do robô usando a R-I/O. 

Função LatchPos Retorna a posição engatada do robô usando o sinal da entrada 

R-I/O. 

SetLatch Define a função de engate da posição do robô usando a entrada 

R-I/O. 

20.3.4 Comandos do sensor de força 

Se estiver executando comandos/funções do sensor de força, ocorre erro de movimento. 

Force_Calibrate Define compensações zero para todos os eixos do sensor de força 

atual. 

Force_ClearTrigger Elimina todas as condições de disparo para o sensor de força atual. 

Force_GetForces Retorna as forças e torques para todos os eixos do sensor de força 

em um array. 

Função Force_GetForce Retorna a força para um eixo especificado. 

Force_Sensor Define o sensor de força atual para a tarefa atual. 

Função Force_Sensor Retorna o sensor de força atual para a tarefa atual. 

Force_SetTrigger Define o disparador de força para o comando Till. 

20.3.5 Outros (FineDist) 

Você não pode usar o comando: FineDist 

O robô determina a posição pelo valor definido em Fine mesmo se estiver usando FineDist. 

Fine Especifica e exibe os limites de erro de posicionamento. 

(Unidade: pulso) 

FineDist Especifica e exibe os limites de erro de posicionamento 

(Unidade: mm) 

20.3.6 Outros (HealthCalcPeriod) 

Você não pode usar o comando: HealthCalcPeriod 

O período das informações dos comandos de consumo de peças para calcular os “meses 

restantes” é um dia e não pode ser mudado. 

HealthCalcPeriod Define o período de cálculo dos comandos de consumo de 

peças. 

Função HealthCalcPeriod Retorna o período de cálculo dos comandos de consumo de 

peças. 

20.3.7 Outros (ChDisk) 

Você não pode especificar a opção USB para o comando: ChDisk 
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20.4 Restrições das funções 

Algumas das seguintes funções não estão disponíveis. 

 

20.4.1 TP3 

Você não pode usar para desenvolver o programa. Ocorre um erro que finaliza o programa 

se ele estiver sendo executado. Outras funções estão disponíveis. 

 

20.4.2 Processamento em loop 

Se o programa de controle do robô criado consistir em múltiplas tarefas e existirem também 

algumas tarefas com loop infinito, o sistema pode ficar instável e a conexão com o EPSON 

RC+ ser desconectada.  

O controlador detecta tarefas com loop infinito. Se forem detectadas possibilidades de afetar 

o sistema, o seguinte erro ocorre e interrompe o programa. 

Se o erro ocorrer, modifique o programa e certifique-se de não configurar um loop infinito. 

Código do erro : 2556 

Mensagem de erro: Foi detectado loop excessivo.  

Reduza o número tarefas em loop ou defina Wait 

Não execute quaisquer processamentos tais como loop infinito ou qualquer outro 

processamento similar tanto quanto possível. 

 

Execute o comando Wait ou comando similar no processamento em loop e evite ocupar o 

processador se estiver fazendo cálculo que requeira loop ou aguardando sinais de I/O. 

Não há problema em executar comandos com Wait no loop, tal como o comando Wait, o 

comando de operação do robô, o comando Print e o comando NetWait.  

NOTA: O loop infinito é realizado no seguinte caso: 

Quando os comandos são criados somente com o comando sem Wait no loop tal 

como uma instrução de operação, um comando de atribuição e o comando de 

verificação da I/O. 

 

Exemplo 1: Desativa a porta de saída “2” quando a porta de entrada “0” foi ativada 

Exemplo de programa que pode causar erros 

    Do 

     If Sw(0) = On Then 

      On(2) 

      Exit Do 

     EndIf 

    Loop 

 

Exemplo de correção 

    Wait Sw(0) = On 

    On(2) 
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Exemplo 2: Ao executar uma grande quantidade de cálculo com uma estrutura em 

loop. 

Exemplo de programa que pode causar erros 

    For i = 0 To 10000 

     For j = 0 To 10000 

      a = a + 1 

     Next 

    Next 

 

Exemplo de correção 

    For i = 0 To 10000 

     For j = 0 To 10000 

      a = a + 1 

     Next 

     Wait 0.01  ' Execute Wait para evitar a ocupação do processador 
    Next 

 

20.4.3 Pesquisa pela câmera CV1/CV2 

Você pode não ser capaz de usar a pesquisa pela câmera pelo manipulador da série VT se a 

CV1/CV2 for utilizada e as seguintes duas condições forem preenchidas. 

- Ao conectar o PC e o manipulador da série VT por conexão USB 

- Quando a configuração do gateway padrão do manipulador da série VT é Nenhum, ou 

“0.0.0.0”. 

Digite o endereço IP da CV1/ CV2 manualmente quando não puder usar a pesquisa pela 

câmera. 

Para mais detalhes sobre a pesquisa pela câmera, consulte o seguinte. 

Hardware e configuração do Vision Guide 7.0 

Configuração: 2.3.2 Configuração da câmera CV1/CV2 

 

20.4.4 Restauração dos dados da cópia de segurança da função do 

controlador 

A cópia de segurança da função do controlador adquirida pelo controlador virtual não pode 

ser restaurada para o manipulador da série VT. 

NOTA : A cópia de segurança da função do controlador adquirida pelo equipamento real 

pode ser restaurada para o manipulador da série VT. 
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20.5 Comando disponível somente no manipulador especificado para CC 

O seguinte comando está disponível somente no manipulador especificado para CC. Se ele 

for usado em manipulador especificado para CA, ocorrerá um erro. 

    CtrlInfo(15) 

Adquire a voltagem da fonte de energia CC (100 vezes maior do que a voltagem de 

entrada) 
 

Exemplo 

    Do 

     Voltage = CtrlInfo(15) / 100.0 ' Adquire o valor da voltagem 
 

     if Voltage < 43 then 

      print “Voltage became under 43V” 
     endif 

 

     Wait 1 

    Loop 

 

Ao usar o comando, certifique-se de operar o manipulador dentro da faixa de voltagem 

apropriada monitorando a voltagem. 

 

  

 

NOTA 
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21. Tabela de códigos de erro 
Para os códigos de erro, consulte o seguinte manual. 

EPSON RC +7,0 Referência de linguagem SPEL+ Mensagens de erro do SPEL+ 
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22. Lista de peças de manutenção 

 

Nome da peça Código Nota 
Referência: 

Manutenção 

Reparo 

*1 

Tampa 

Braço 1 1774549 

 

7.1  

Braço 2 1774548 7.2  

Braço 3 1774547 7.3  

Braço 4 
1 1774546 7.4  

2 1774550 7.5  

Unidade do cabo 2191349  8.1, 8.2  

Servomotor de CA 

Articulação 1 2194596 
Unidade de 300 W 

9.1 ✓ 

Articulação 2 2194597 10.1 ✓ 

Articulação 3 2194598 Unidade de 200 W 11.1 ✓ 

Articulação 4 2194599 

Unidade de 100W 

12.1 ✓ 

Articulação 5 2194600 13.1 ✓ 

Articulação 6 2194601 14.1 ✓ 

Correia dentada 

Articulação 1 1751536 
Largura 

de 9 mm 

255 mm 9.1, 9.3 ✓ 

Articulação 2 1753920 501 mm 10.1, 10.3 ✓ 

Articulação 3 1751537 480 mm 11.1, 11.3 ✓ 

Articulação 4 1751538 
Largura 

de 6 mm 

210 mm 12.1, 12.3 ✓ 

Articulações 5, 6 1762243 495 mm 
13.1, 13.3 

14.1, 14.3 
✓ 

Lâmina termocondutora 1755573 Para o motor 9.1, 10.1, 11.1  

Placa AMP 2189027 Para o motor 15.1, 15.2, 15.3  

Chapa de LED 1749496 Braço 2 16  

Folha de feltro 

Articulação 1 1840429 Braço 1 17.1  

Articulação 2 1755083 
Braço 2 

17.2  

Articulação 3 1755084 17.3  

Unidade do controlador 

Padrão 

Sala limpa 
2194603 

Placa CPU, 

Placa DPB, 

Unidade do ventilador de 

resfriamento 

18.1 

 

Proteção 2208039  

Unidade do controlador 

Especificado para 

CA 

2194603 
Padrão 

Sala limpa 

Placa CPU, 

Placa DPB, 

Unidade do 

ventilador de 

resfriamento 

18.1 

 

2208039 Proteção  

Especificado para 

CC 
2207771 Padrão  

Placa de energia 

Especificado para 

CA 
2188638  

18.2 

 

Especificado para 

CC 
2207410   

Placa CPU/DPB 

Especificado para 

CA 
2193553 Com: bateria 

Sem: SD, lâmina 

dissipadora de calor 

18.3 

 

Especificado para 

CC 
2207409  

Bateria de lítio 2113554 (Código 2: R13B060003) 18.4  

Ventilador de resfriamento 2191301  18.5  

Cartão SD 2182748  18.6  
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Nome da peça Código Nota 
Referência: 

Manutenção 

Reparo 

*1 

Gaxeta 

Base 

Gaxeta traseira 
1804004 

1825359 

Modelo com proteção 

  

Gaxeta da placa auxiliar 1822684   

Gaxeta do LED 1804010   

Braço 1 Gaxeta da tampa 
1804011 

1825378   

Braço 2 
Gaxeta da tampa 1804013   

Gaxeta do LED 1804014   

Braço 3 Gaxeta da tampa 1804016   

Braço 4 

Gaxeta da tampa 

(esquerda) 
1804018 

  

Gaxeta da tampa 

(direita) 
1804019 

  

Arruela de vedação 

M3 1803975   

M4 1665882   

M22 1666016    

 

Nome da peça Código Nota 
Referência: 

Manutenção 

Graxa *2 

SK-1A  Articulação 1, 2, 3, 4 - Para comprar graxa e 

adesivo, entre em 

contato com o 

fornecedor de sua 

região. 

9.2, 10.2, 11.2, 12.2 

SK-2 
Articulação 5, 6, 

Engrenagem cônica 
- 13.2, 14.2 

GPL-224 Cabo - 8.1, 8.2 

Adesivo *2 LOCTITE641 - 9.2, 10.2, 11.2, 12.2, 13.2, 14.2 

Prendedor de 

fios 

AB100 1675753 1 pacote (100 pçs: branco) 
8.1, 8.2 

AB150 1675754 1 pacote (100 pçs: branco) 

*1 Reparo: 

Como indicação aproximada, execute o reparo (substituição de peças) antes de alcançar 20.000 horas de 

operação do manipulador. As horas de operação podem ser verificadas na caixa de diálogo [Controller Status 

Viewer]-[Motor On Hours] . 

Para detalhes, consulte Manutenção 2.2 Reparo 

 

*2 Com referência à compra de graxa e adesivo: 

Devido às regulamentações para produtos químicos de cada país (o GHS da ONU), estamos solicitando que 

nossos clientes comprem graxa e outros materiais necessários para a manutenção dos fabricantes relacionados 

na tabela abaixo a partir de abril de 2015.  

Com referência à compra de graxa e outros materiais, entre em contato com os seguintes fabricantes. Se houver 

alguma dúvida, entre em contato com o fornecedor de sua região. 

Nome do produto Fabricante URL 

Harmonic Grease SK-1A 

Harmonic Grease SK-2 
Harmonic Drive Systems Inc. http://www.harmonicdrive.net/  

Krytox®GPL-224 DuPont 
http://www2.dupont.com/Our_Company/en_U

S/worldwide/us_country.html 

LOCTITE641 

LOCTITE243 
LOCTITE http://loctite.com/ 
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23. Lista de peças opcionais 

Nome da peça Código Nota 

Referência 

Configuração e 

operação 

Unidade da chapa da câmera R12NZ900ZZ  11,1 

Adaptador de ferramenta (flange ISO) R12NZ900ZX  11.2 

Batentes mecânicos ajustáveis 

J1 R12NZ90101  

11.3 J2 R12NZ90102  

J3 R12NZ90103  

Kit de fiação externa R12NZ900ZW  11.4 

 

 

  



Apêndice A: Licença de software de código fonte aberto 

 

VT  Rev.9 299 

Apêndice A: Licença de software de código fonte aberto 

(Manipulador da série VT) 

(1) O produto da série VT inclui os programas de software de código fonte aberto relacionados na 

Seção (6) de acordo com os termos da licença de cada programa de software de código fonte aberto. 

(2) Nós fornecemos o código fonte dos Programas de Código Fonte Aberto (cada um definido na Seção 

(6)) até 5 (cinco) anos após a descontinuação do mesmo modelo deste produto opcional. Se você 

quiser receber o código fonte acima, entre em contato com o "FORNECEDOR" citado nas primeiras 

páginas do manual Segurança e instalação do sistema robótico. Você deve cumprir os termos da 

licença de cada programa de software de código fonte aberto.  

(3) Os programas de software de código fonte aberto são fornecidos SEM NENHUMA GARANTIA; 

nem mesmo a garantia implícita de COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UMA 

FINALIDADE PARTICULAR. Consulte os contratos de licença de cada programa de software de 

código fonte aberto para obter mais detalhes, que são descritos na Seção (7). 

(4) Kit de ferramentas OpenSSL 

O produto da série VT inclui software desenvolvido pelo projeto OpenSSL para uso no Kit de 

ferramentas OpenSSL (http://www.openssl.org/). 

Este produto inclui software criptográfico desenvolvido por Eric Young (eay@cryptsoft.com). 

(5) Os termos da licença de cada programa de software de código fonte aberto são descritos na Seção 

(7). 

(6) A lista de programas de software de código fonte aberto que o produto da série VT inclui é a 

seguinte.  

bash dash libc-bin libc6 

libcomerr2 libdevmapper 1.02.1  libgcc1 libstdc++6 

libudev1 login Logrotate makedev 

mount mountall net-tools netbase 

rsyslog ssh sudo tzdata 

ubuntu-minimal udev Linux Xenomai 

 

  

http://www.openssl.org/
mailto:eay@cryptsoft.com


Apêndice A: Licença de software de código fonte aberto 

 

300 VT  Rev.9 

(7) Para cada licença de código fonte aberto, consulte os URLs abaixo. 

bash http://tiswww.case.edu/php/chet/bash/bashtop.html 

dash http://packages.ubuntu.com/ja/precise/dash 

libc-bin http://www.eglibc.org/home 

libc6 http://www.eglibc.org/home 

libcomerr2 http://packages.ubuntu.com/ja/precise/libcomerr2 

libdevmapper1.02.1 ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/ 

libgcc1 ftp://gcc.gnu.org/pub/gcc/releases/ 

libstdc++6 ftp://gcc.gnu.org/pub/gcc/releases/ 

libudev0 http://packages.ubuntu.com/ja/precise/libudev0 

login http://packages.ubuntu.com/ja/precise/login 

logrotate https://fedorahosted.org/logrotate/ 

makedev ftp.redhat.com 

mount ftp://ftp.us.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux-ng/ 

mountall http://packages.ubuntu.com/ja/precise/mountall 

net-tools https://developer.berlios.de/projects/net-tools/ 

netbase http://packages.ubuntu.com/ja/precise/netbase 

rsyslog http://www.rsyslog.com 

ssh http://www.openssh.com/ftp.html 

sudo http://www.sudo.ws/ 

tzdata http://www.iana.org/time-zones 

ubuntu-minimal http://packages.ubuntu.com/ja/precise/ubuntu-minimal 

udev http://packages.ubuntu.com/ja/precise/udev 

Linux http://www.kernel.org/ 

Xenomai http://www.xenomai.org/ 

 

http://packages.ubuntu.com/ja/precise/dash
http://packages.ubuntu.com/ja/precise/libcomerr2
http://packages.ubuntu.com/ja/precise/libudev0
http://packages.ubuntu.com/ja/precise/login
http://packages.ubuntu.com/ja/precise/mountall
http://packages.ubuntu.com/ja/precise/netbase
http://packages.ubuntu.com/ja/precise/ubuntu-minimal
http://packages.ubuntu.com/ja/precise/udev
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