Robôs colaborativos
da série TM da OMRON

SECÇÃO 1: LINHA DE PRODUTOS

Robôs colaborativos
da série TM da OMRON

A gama de robôs colaborativos da OMRON inclui uma variedade de
modelos para garantir o alcance e a carga útil adequados para diferentes
aplicações, incluindo versões compatíveis com robôs móveis (CC).

Concebidos para cumprir os regulamentos de segurança
ISO 10218-1 (incluindo TS 15066) e ISO 13849-1.

TM 5-700
Alcance: 700 mm

CARGA
MÁX.
6 Kg

TM 5-900
Alcance: 900 mm

CARGA
MÁX.
4 Kg

TM14
Alcance: 1100 mm

CARGA
MÁX.
14 Kg

TM12
Alcance: 1300 mm

CARGA
MÁX.
12 Kg

SECÇÃO 2: APLICAÇÕES

Principais indústrias
e aplicações

Os robôs colaborativos da série TM da OMRON foram concebidos
para uma grande variedade de aplicações em várias indústrias.

Montagem

Principais
indústrias

Aparafusamento

Manipulação
móvel

Automóvel

Montagem:
Os nossos cobôs conseguem melhorar o rendimento e a consistência
de tarefas de montagem repetitivas ou complexas, incluindo a
inserção, a união de peças, a mudança de ferramentas e o trabalho
com pessoas.
Manipulação móvel:
Ao montar um cobô da série TM da Omron num robô móvel LD da
OMRON, esta solução robótica automatiza não só o transporte de
mercadorias, como também operações de recolha complicadas.
Paletização:
Os nossos cobôs economizadores de espaço conseguem simplificar
o empilhamento de caixas de fim de linha numa palete. A visão
incorporada permite ordenar as caixas por código de barras ou outra
indicação visual.
Embalagem:
Os nossos cobôs podem inspeccionar e ordenar os produtos antes de
os colocar em caixas. Os clientes podem adaptar rapidamente as linhas
de produção a novos produtos ou modelos sazonais.

Alimentação e
mercadorias

Digitais e de
semicondutores

Recolha e
colocação com
inspecção

Paletização

Supervisão de máquinas:
Um cobô pode ser utilizado para supervisionar máquinas de CNC,
máquinas de moldagem por injecção, prensas de estampagem e
punção, máquinas de desbaste e corte, libertando os trabalhadores de
trabalhos repetitivos e perigosos.
Recolha e colocação com inspecção:
Os nossos cobôs dispõem de um sistema de visão integrado que
facilita o processo de recolha e colocação, juntamente com uma
inspecção sofisticada, sem necessidade de instalar câmaras adicionais
ou equipamento de iluminação.

Supervisão de
máquinas

Embalagem

Aparafusamento:
Os nossos cobôs acrescentam precisão e consistência às suas
aplicações de aparafusamento e fixação de peças. É fornecida uma
solução completa pronta a usar com um kit de aparafusar e uma caixa
de controlo pneumático.

SECÇÃO 3: PRINCIPAIS VANTAGENS

Fácil de utilizar

Com programação gráfica, orientação manual e visão inteligente, os cobôs
da série TM da OMRON foram concebidos para serem fáceis e intuitivos. Os
clientes podem configurar aplicações simples em apenas alguns minutos.

Orientação manual

Visão inteligente

Programação gráfica

O modo de orientação manual permite aos utilizadores
definir pontos e atribuir tarefas ao robô facilmente. Os
botões incorporados no braço do cobô permitem aos
utilizadores orientar o robô para a posição pretendida e
registar automaticamente a posição no software.

O nosso sistema de visão incorporado permite a
configuração rápida de tarefas de recolha e colocação,
com a ajuda de uma orientação manual simples e do
posicionamento de pontos de referência.

A programação intuitiva permite aos utilizadores automatizar
uma tarefa com software baseado em fluxos, criando fluxos de
trabalho completos através de um método de clicar e arrastar.

ISO/TS 15066 Definições de segurança
orientada

Ponto de referência

As nossas "definições de segurança da região corporal"
exclusivas e patenteadas apresentam valores de parâmetros
de segurança predefinidos, com base na TS 15066 e na
cinemática dos robôs. Não é necessário compreender
cálculos de segurança complicados para configurar uma
aplicação segura.

Um ponto de referência é um objecto físico passível de
reconhecimento pela câmara incorporada no robô e
funciona como um dispositivo de sinalização para ajudar o
robô a deslocar-se. O robô utiliza pontos de referência para
conseguir uma melhor localização dos objectos dentro da
área de trabalho. Durante uma produção de mistura elevada
e baixo volume com alterações rápidas, os clientes podem
colocar o robô novamente em funcionamento sem perder
tempo a recalibrar o sistema de visão.

SECÇÃO 3: PRINCIPAIS VANTAGENS

Concebidos para o
fabrico flexível

Os cobôs da série TM
da OMRON podem ser
rapidamente adaptados
a várias aplicações.

Os robôs colaborativos da série TM da OMRON foram concebidos para
serem facilmente reimplementados em diferentes tarefas e aplicações,
tornando a produção tão flexível quanto necessária.

É possível deslocar facilmente
os cobôs da série TM da OMRON
na estação de trabalho móvel
(acessório).

O sistema de visão incorporado
utiliza pontos de referência que
ajudam o cobô a deslocar-se sem
a necessidade de dispositivos
fixos.

A programação
gráfica permite uma
aplicação e alterações rápidas,
sem experiência prévia de codificação.

Os robôs colaborativos da
série TM da OMRON podem
ser utilizados em espaços
pequenos, mesmo invertidos ou
em qualquer ângulo, o que os
torna adaptáveis a praticamente
qualquer ambiente de fábrica.

SECÇÃO 3: PRINCIPAIS VANTAGENS

Há décadas que os serviços de segurança da OMRON são o parceiro de eleição de fabricantes de
máquinas e marcas globais nas indústrias automóvel, de alimentação e bebidas, electrónica de
consumo e cosmética. Os nossos conhecimentos em robótica industrial, móvel e colaborativa,
combinados com mais de 85 anos de experiência em automação industrial, conferem-nos
conhecimentos incomparáveis em segurança.

Rede global

Serviço de avaliação de riscos
O Serviço de Avaliação de Riscos da OMRON ajuda os clientes a
reduzir os potenciais riscos de segurança antes de implementar
uma solução robótica. Os nossos engenheiros de
segurança funcional oferecem conhecimentos
incomparáveis para trabalhar com os clientes no
local, com vista a identificar normas e requisitos
relevantes para a interacção entre seres humanos e
máquinas.
Oferecemos:
− Suporte com análise de processos, identificação de casos de
utilização de aplicações, tarefas e potenciais pontos de colisão.
− Avaliação de riscos, compatibilidade e conformidade de acordo
com as mais recentes normas da indústria.
− Estratégias de redução de riscos com foco no espaço de trabalho
partilhado entre robôs e humanos e no design de efectores
terminais.

América do Norte
e América do Sul
Mais de 10 localizações
Ásia e Pacífico
Mais de 100 localizações
Europa e África
Mais de 40 localizações

Equipa de serviços de segurança
Parceiros de soluções
de segurança contratados

Membros do
Comité de segurança
Especialistas em
produtos de segurança
Escritórios locais
Suporte alargado disponível

Mais de 150 localizações
em mais de 40 países
Mais de 20 idiomas

SECÇÃO 4: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Anatomia do cobô
da série TM da OMRON

1

O botão VISION (visão)
programa tarefas de visão e
sequências de tarefas

2

O botão POINT (indicação)
regista a posição no programa
do cobô

3

O botão FREE (mãos livres) permite
uma programação prática

4

Porta de E/S analógica

5

A luz circular indicadora
apresenta o estado do robô

6

Porta de E/S digital

7

Câmara incorporada
com luz integrada

8

Botão da pinça

9

Flange de aplicação de
ferramentas na extremidade
do braço

1
3
2

J6
J5

QUALIDADE
INDUSTRIAL
J4

VISÃO
INCORPORADA*

6
4
5

J3

7

JUNTAS
RESISTENTES

8

J2
9
J1

*A versão sem câmara está disponível mediante pedido.
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Visão incorporada

O sistema de visão integrado é a maior vantagem dos cobôs da OMRON. Foi concebido
para reconhecer padrões de grau industrial, posicionamento de objectos e identificação de
funcionalidades. Os utilizadores conseguem configurar tarefas de visão para aplicação imediata
sem passar pelos passos complexos de integração de câmaras externas ou de equipamento de
iluminação.
Reconhecimento
de caracteres

Pontos de referência
Âncora
Contraste
Correspondência
de padrões (forma)
Extracção de
planos de cores

Correspondência
de padrões (imagem)

Suavização
Correspondência
de pontos de referência
Limitação
Detecção de blob

Morfologia

Inversão de imagem

Leitura de QR,
códigos de barras, 2D

Identificação de cores

SECÇÃO 4: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

A OMRON estabeleceu uma parceria com um número de empresas seleccionadas para oferecer
uma grande variedade de periféricos que se integram rápida e facilmente com os nossos cobôs,
permitindo uma aplicação e um retorno do investimento mais rápidos. São colectivamente
designados por dispositivos e software "Plug & Play" e concebidos para servir uma vasta gama
de aplicações do cliente e cumprir os mais elevados padrões de teste da OMRON.

Plug & Play

Categorias Plug & Play
Didáctilo

Aparafusamento

PINÇAS

APLICAÇÕES
Visão 2D

Sensor
de força

„Bin picking“
3D

Expansão de E/S
EtherCAT

CONECTIVIDADE

OUTROS
Kits Plug & Play
Porta de ligação
Modbus para PROFINET

Gestão
de cabos

Todos os produtos são fornecidos como um kit
pronto a utilizar, para uma instalação fácil.

SECÇÃO 5: SOLUÇÕES EM DESTAQUE

Manipulador
móvel

Ao montar um braço de robô colaborativo
da série LD da OMRON num robô móvel
autónomo da série LD, este manipulador
móvel é capaz de recolher um produto
e transportá-lo para locais diferentes.
Reduz significativamente os erros
humanos associados ao transporte de
produtos de valor elevado, bem como
a contaminação humana associada a
produtos como câmaras unificadas de
abertura frontal (FOUP) de wafers. Seja
o seu funcionamento como plataforma
independente ou numa frota, esta solução
acrescenta rastreabilidade à sua produção
e aumenta a eficiência.
A solução de manipulador móvel da
OMRON proporciona a integração mais
fácil, o desempenho mais estável e a maior
duração de bateria do mercado. Além
disso, esta solução respeita os padrões
SEMI S2. A equipa local de engenharia
de aplicações da OMRON pode fornecer
orientações sobre como integrar de
forma optimizada as nossas ofertas de
dispositivos móveis e cobôs.

Mais fabricantes estão a explorar soluções de manipulador móvel para combinar as vantagens
da robótica colaborativa com a robótica móvel autónoma, de forma a permitir a implementação
da solução mais ágil nas suas fábricas. Com a nossa vasta experiência em automação industrial,
robôs móveis e colaborativos, a OMRON tem a capacidade única de oferecer uma solução
completa de manipulação móvel. Todo o manipulador pode ser construído com produtos da
OMRON, com o melhor desempenho do mercado.

A solução é ideal para:
− Transporte de produtos de valor elevado
(por exemplo, wafers semicondutores,
jóias ou amostras biológicas)
− Recolha de caixas de peças montadas e
entrega na estação de inspecção
− Supervisão de máquinas e mudança de
ferramentas em várias estações
− Verificação pontual aleatória, como a
identificação de fissuras e imperfeições
na pintura de produtos em movimento
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Alimentação flexível

A solução de alimentação flexível da OMRON fornece um sistema compacto e
económico para a montagem automatizada. A solução inclui o cobô OMRON,
a câmara inteligente da OMRON Microscan e o AnyFeeder da OMRON.

A solução é ideal para aplicações de alimentação
flexível que requerem sistemas de visão para
identificar a localização, orientação e forma de
diferentes peças, onde poderá ser necessária uma
interacção humana ocasional.

2

− Simplifica a consolidação de sistemas de
alimentação compactos ao incorporar visão
integrada
− Colaboração segura com humanos durante os
processos de alimentação e montagem
− Todos os modelos de cobô e AnyFeeder são
compatíveis com a solução

1

1: O AnyFeeder da OMRON é um alimentador
flexível avançado de peças em lote, com
armazenamento integrado para componentes
de diferentes formatos e materiais.
2: A plataforma MicroHAWK da OMRON confere
a mais avançada capacidade de visão da máquina
através das câmaras inteligentes mais pequenas
do mundo.
As câmaras MicroHAWK estão totalmente
integradas com óptica, processadores e iluminação
para executar qualquer tarefa de inspecção.

Robôs industriais tradicionais

Escolher entre cobôs
e robôs industriais

Os robôs colaborativos da série TM da OMRON vieram mudar a forma de
trabalho da fábrica tradicional. Já não são necessárias barreiras físicas.
Concebidos para uma produção de mistura elevada e baixo volume, a uma
velocidade semelhante à dos trabalhadores humanos, os cobôs da série
TM da OMRON conseguem trabalhar em harmonia com os humanos.

Segurança

Necessita de uma
barreira física, tais
como uma cerca ou
uma jaula, para garantir
a segurança.

Foi concebido para ser inerentemente
seguro, mas pode necessitar de sensores
de segurança para garantir que a aplicação
é segura (por exemplo, o leitor de laser
de segurança da OMRON), com base na
avaliação dos riscos. Normalmente, não
necessita de uma barreira física se estiver
a trabalhar em modo de colaboração.
A definição de segurança do software é
simples com a interface de utilizador gráfica.

Espaço de trabalho

Separado do espaço
de trabalho humano.

Pode ser partilhado com pessoas.

Espaço ocupado

Grande

Flexibilidade

Não. Fixo a um local e
dedica-se a uma única
tarefa.

Programação
Configuração

Robô industrial

Cobôs da OMRON

Difícil. Requer
competências e
formação.
Requer competências
avançadas e é
demorada.

Pequeno
Sim. Pode ser deslocado entre locais durante
o dia para trabalhar em diferentes tarefas.
A câmara incorporada e o posicionamento
de pontos de referência permitem uma
alteração rápida da localização.
Fácil. Pode ser feita com o mínimo de
formação.
Rápida e fácil.

Aplicação

Adequado para
produção em massa a
altas velocidades.

Adequado para uma produção de mistura
elevada e baixo volume a uma velocidade
semelhante à dos trabalhadores humanos.
Pode ser utilizado a altas velocidades com
medidas de segurança.

Tempo do ciclo
(Pick & Place)

Em segundos

Mais de 5 segundos

Velocidade do
processo
(Percurso)

Abaixo de 8,2 m/s

Abaixo de 1,4 m/s

Repetibilidade

+/- 0,02 mm

+/- 0,05 mm

Ambiente

Requisitos de IP
acima de IP54

IP54 (braço de robô), IP32 (caixa de controlo)

Complexidade do
processo

Pode ser complexo

Deve ser simples

Robô colaborativo

SECÇÃO 6: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dados técnicos
TM5

Especificações da série TM5
Nome do produto

TM5-700

TM5M-700

TM5M-700
SEMI

TM5-900

TM5M-900

TM5M-900
SEMI

Número de peça

RT6-0007000

RT6-0107000

RT6-0107010

RT6-0009000

RT6-0109000

RT6-0109010

Peso (kg)

22,1

Peso do controlador (kg)

13,5

14,5

14,5

Carga máx. (kg)

6

4

Alcance (mm)

700

900

Montagem

Parede, mesa, tecto

Velocidade normal (m/s)

1,1

Gama de juntas

Especificações da série TM5
TM5-700

Velocidades
das juntas

+/- 270°

Juntas 2,4,5

+/- 180°

Junta 3

+/- 155°

Junta 6

+/- 270°

Juntas 1,2,3

80°/s

Juntas 4,5,6

225°/s

14,5

14,5

13,5

1,4

Repetibilidade (mm)

+/- 0,05

IP

IP54 (braço de robô), IP32 (caixa de controlo), IP40 (suporte para robô)

Temperatura de funcionamento (°C)

0-50

Fonte de alimentação

100-240 V CA,
50-60 Hz

Portas de E/S

TM5-900

Junta 1

22,6

22-60 V CC

22-60 V CC

100-240 V CA,
50-60 Hz

22-60 V CC

Caixa de
controlo

Entradas digitais: 16; saídas digitais: 16; entradas analógicas: 2; saídas analógicas: 1

Ferramenta

Entradas digitais: 4; saídas digitais: 4; entradas analógicas: 1; saídas analógicas: 0

Interface de E/S

3 x COM, 1 x HDMI, 3 x LAN, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Comunicação

RS232, Ethernet (principal), Modbus TCP/RTU (principal e secundário)

Câmara integrada

5 megapixéis, cor

Fonte de alimentação E/S

24 V 1,5 A (caixa de controlo e ferramenta)

Ambiente de programação

TMflow, com base em fluxograma

Certificação SEMI-S2

Não

*versão sem câmara disponível mediante pedido.

Não

Sim

Não

Não

22-60 V CC

Sim
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Especificações da série TM12/14

Dados técnicos
TM12/14

Nome do produto

TM12

TM12M

TM12M SEMI

TM14

TM14M

TM14 SEMI

Número de peça

RT6-1001300

RT6-1101300

RT6-1101310

RT6-2001100

RT6-2101100

RT6-2101110

Peso (kg)

33,3

Peso do controlador (kg)

13,8

14,5

14,5

Carga máx. (kg)

12

14

Alcance (mm)

1300

1100

Montagem

Parede, mesa, tecto

Velocidade normal (m/s)

1,3

22-60 V CC

22-60 V CC

Gama de juntas

Especificações da série TM12/14

Velocidades
das juntas

TM12

+/- 270°

Juntas 2,4,5

+/- 180°

Junta 3

+/- 166°

Junta 6

+/- 270°

Juntas 1,2

120°/s

Junta 3

180°/s

Juntas 4,5

180°/s

Junta 6

180°/s

14,5

14,5

13,8

1,1

+/- 163°

150°/s

Repetibilidade (mm)

+/- 0,1

IP

IP54 (braço de robô), IP32 (caixa de controlo)

Temperatura de funcionamento (°C)

0-50

Fonte de alimentação

100-240 V CA,
50-60 Hz

Portas de E/S

TM14

Junta 1

32,6

22-60 V CC

22-60 V CC

100-240 V CA,
50-60 Hz

Caixa de
controlo

Entradas digitais: 16; saídas digitais: 16; entradas analógicas: 2; saídas analógicas: 1

Ferramenta

Entradas digitais: 4; saídas digitais: 4; entradas analógicas: 1; saídas analógicas: 0

Interface de E/S

3 x COM, 1 x HDMI, 3 x LAN, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Comunicação

RS232, Ethernet (principal), Modbus TCP/RTU (principal e secundário)

Câmara integrada

5 megapixéis, cor

Fonte de alimentação E/S

24 V 1,5 A (caixa de controlo e ferramenta)

Ambiente de programação

TMflow, com base em fluxograma

Certificação SEMI-S2

Não

*versão sem câmara disponível mediante pedido.

Não

Sim

Não

Não

Sim
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