50 ANOS
DE INOVAÇÃO

DENSO Robotics

A INOVAÇÃO ESTÁ NO NOSSO DNA
A nossa história começou em 1949, no ano em que é fundada a
Nippondenso Co. Ltd. (actualmente DENSO), uma entidade
separada da Toyota Motor Co. Ltd.

AS NOSSAS ÁREAS DE NEGÓCIO

Um dos 3 maiores
fornecedores mundiais de
componentes para automóvel.

Automóvel

Produtos de Consumo

Micro-redes elétricas; Assistência de energia elétrica;
Segurança; Cuidados de saúde; Biotecnologia;
Apoio à agricultura; Cadeia de frio; Modelo de negócio
em rede.

Novas Áreas de Negócio
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Produtos Industriais

DENSO Robotics

UM BREVE OLHAR SOBRE A DENSO CORPORATION*

$40.4b
de receita
anual (USD)

9%

da receita é
reinvestida em I&D

154,000

colaboradores em
200 empresas do grupo

QR Code

inventado em 1994

*Dados referentes a 31 de março de 2017.

PIONEIRA EM ROBÓTICA
50 anos

100,000 robots

Mais de 50 anos a
Desenvolver Robots Industriais

Líder do Mercado Mundial

Desde 1967 que estamos a desenvolver
robots para a indústria automóvel.

Com mais de 100,000 robots
DENSO, somos líderes de mercado
de pequenos robots industriais.

OEM fornecedor

20,000 own use

Fornecedor de confiança
de robots OEM
Confiança por parte de empresas
internacionais na qualidade dos nossos produtos.

Um dos maiores utilizadores
mundiais de robots
Mais de 20,000 robots DENSO
trabalham dentro das nossas
unidades de produção.
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A DIFERENCIAÇÃO DENSO
A prioridade máxima, na DENSO, é a oferta de produtos
com a melhor qualidade e relação preço-benefício,
permitindo assim maximizar a sua produção, enquanto
obtém o máximo retorno possível (ROI).

Mais de 10 anos de vida útil e fiabilidade

Os robots DENSO são reconhecidos por operar há mais de 10 anos,
garantindo o mesmo desempenho e precisão, como no seu primeiro dia.

Facilidade de Integração

Soluções que permitem programar os robots DENSO e os equipamentos
de automação industriais, tais como, eixos externos, sistemas de
alimentação e sensores, utilizando uma única interface.

Facilidade de Programação

Programação dos equipamentos facilitada pela utilização de assistentes
e modelos que permitam programar os robots DENSO para efetuarem
operações de pick & place e paletização, utilizando para isso,
linguagens de programação como LabVIEWTM, Matlab, C++, C#,
Java e Visual Basic ou via PLC.

Manutenção reduzida

As engrenagens dos robots DENSO são lubrificadas, com um
produto de longa duração, o que resulta num baixo custo
de manutenção.
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Garantia standard de 24 meses

A DENSO oferece uma garantia de 24 meses a todos os seus clientes.

Tecnologias exclusivas

Opcional - Cabo ethernet e fixação elétrica interna, até à flange do
robot, para proteção dos cabos.

Compact Design

Braço robotizado pequeno e compacto.
O mais pequeno controlador de robot.

Ampla variedade de opções

Um leque alargado, de braços robotizados e funcionalidades
opcionais, desde salas standard, à prova de água,
ou clean room.
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AS NOSSAS INDÚSTRIAS
Os robots DENSO são uma excelente escolha
para inúmeras aplicações, desde pick & place
a tarefas altamente complexas.

Vídeo de Aplicação

Aplicação referente à alimentação de componentes
com Eyefeeder em Danfoss
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Automóvel

Produção geral

Indústria Aeronáutica

Estufas

Electrodomésticos

Máquinas-ferramentas

Produtos de consumo

Tecnologia de medição

Eletrónica

Plásticos

Indústria Cinematográfica

Farmacêutica e Médica

Gastronomia e Alimentação

e muitos mais ...

DENSO Robotics

O QUE OS NOSSOS CLIENTES DIZEM
“A DENSO oferece a maior gama
de modelos, assim como a mesma
programação e controladores para os seus
robots de 4 e 6 eixos.”
Svend Arne Dynnweber, Gestor de Projeto,
Danfoss, Dinamarca

“Os robots podem ser calibrados com precisão e
são fáceis de programar. Ficámos conquistados
pela fiabilidade e pelos longos ciclos de vida dos
robots DENSO.”
Peter Klement, Diretor Geral
Klement Engineering, Alemanha

“Foi fácil integrar os robots DENSO no
nosso ambiente de software já existente.”
Eva-Maria Mendez Montilla, Controlo Aerodinâmico,
Airbus Operations GmbH, Alemanha

“Durante o processo de montagem, até as zonas
dedifícil acesso passam a ser alcançáveis, graças
ao robot de 6 eixos VS-087. Isto faz com que os
controlos e as inspecções de qualidade, sejam
extremamente versáteis.”
Matthias Scheel, Diretor Geral
Handke Industrial Solutions GmbH, Alemanha
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A NOSSA GAMA COMPLETA
DE PEQUENOS ROBOTS INDUSTRIAIS

6 EIXOS

SÉRIE VP

Max alcancedobraço
Carga máxima

VP-5243G

SÉRIE VS
VP-6242G

VS-6556G

432 mm
2.5 kg

653 mm		

430 mm		
3kg			

Repetibilidade

0.99 seg

+- 0.02 mm		

+- 0.03 mm

0.49 seg1 		

1

•
•
•
•

Standard (IP30)

Opções

854 mm
7 kg

+- 0.02 mm

Tempo de ciclo

VS-6577G

0.59 seg1

Standard (IP40)
Á prova de poeiras e salpicos (IP65/54)
Sala limpa/estéril (ISO 5 & 3) UL specifications
Especificações UL
300
300mm
mm

One
cycle
is the time
required
to
Um
ciclo
compreende
o tempo
necessário
lift an
object
to a height
of até
25 mm
para
o robot
levantar
um objeto,
uma
altura
de 25 mm
e movimentar-se,
para
and move
back
and forth between
trás
para a frente,
entre
dois pontos com
twoe points
300 mm
apart.
300mm de distância.

25 mm
mm

Cycle de
time
Tempo
ciclo

1 Com 1 kg de carga útil | 2 Com 5 kg de carga útil. | 3 Com 2 kg de carga útil. | 4 Os modelos de sala limpa e estéril
(HS-A1 Series) são apenas adequados à montagem em chão. | 5 As especificações UL referem-se apenas à montagem em
chão (HS-A1 Series). 6 As especificações UL referem-se tanto a montagens em chão, como em teto (HM Séries).

SÉR

4 EIXOS

SÉRIE HS-A1

Max alcance do

HS-035A1

HS-045A1

350 mm			

450 mm		

+- 0.015 mm

Tempo de ciclo
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HSR-048

HSR-055

480 mm		

550 mm		

100, 200 e 320 mm (com f

5 kg

Carga máxima

Opções

550 mm

100, 150, 200 e 320 mm

Curso vertical
Repetibilidade

HS-055A1

8 kg

+- 0.02 mm

+- 0.02 mm

0.29 seg3
• Modelo Standard (IP40)
• Foles no 3º eixo
• À prova de poeiras
e salpicos (IP65)
• Sala limpa/estéril (ISO 3)4
• Especificações UL5

+- 0.01 mm

+- 0.012 mm
0.28 seg3

Montado no teto
(Apenas HS-045A1
& HS-055A1)

2.5 kg

• Modelo Standard (IP40)
• À prova de poeiras e salpicos (IP65)
• Sala limpa/estéril (ISO 5 & 3)

DENSO Robotics

NOVA SÉRIE VS
VS-060

VS-050

505 mm		

SÉRIE VM

VS-068

605 mm

VS-087

710 mm		

VM-6083G

905 mm

1,021 mm		

7 kg

4 kg

1,298 mm

13 kg

+- 0.02 mm

+- 0.02 mm		

0.35 seg1

0.31 seg1			0.34 seg1

• Standard (IP40)
• À prova de poeiras e salpicos (IP65/54)
• Protegido (IP67)

VM-60B1G

+- 0.03 mm

+- 0.05 mm,		
+- 0.07 mm
0.89 seg2			0.95 seg2

• Sala limpa/estéril (ISO 5 & 3)
• Especificações UL

• Standard (IP40)
• À prova de poeiras e salpicos (IP65/54)
• Sala limpa/estéril (ISO 5)

O NOVO CONTROLADOR
RC8A
SÉRIE HM

RIE HSR
HSR-065

		

650 mm

HM-4060*G

HM-4070*G

600 mm		

fole de 170 e 290 mm)

HM-4085*G

700 mm		

HM-40A0*G

850 mm		

1,000 mm

200, 300 e 400 mm
10 / 20 kg
+- 0.02 mm				

+- 0.012 mm

Montado no teto
(Todos os modelos)

2.5 kg

+- 0.025 mm

0.29 seg3						0.31 seg3

0.31 seg3

		

•
•
•
•

Modelo Standard (IP40)
Foles no 3º eixo
À prova de poeiras e salpicos (IP65)
Especificações UL6

Montado no teto
(Apenas HM-4070*G & HM-4085*G
Modelos de 10 kg e 20 kg

2.5 kg
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MODELOS ESPECIAIS DE ROBOT
SÉRIE XR
Carga útil: 5 kg.
Amplitude de movimentos: até 1660 mm.
Curso do eixo-R: 1660 mm.
Exemplos de aplicação: paletização, montagem,
pick & place, alimentação e transporte, etc.
Maior amplitude de movimentos
A estrutura X-R permite uma maior amplitude de
movimentos, em comparação ao robot de 4 e 6-eixos.
Compacto
Ideal para linhas de produção compactas,
com espaços e alturas limitadas.

VS-050-S2
DESTINADO ÀS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICA E MÉDICA

Carga útil: 4 kg. Amplitude do braço: 520 mm.
Exemplos de aplicação: manipulação de culturas
celulares, sondas pick & place, packaging de
medicamentos, etc.
Interface de Comunicação (opcional)
Ligação de pinças elétricas à flange do robot.
Resistente
E.g. Luz UV, H2O2 (concentração de 35%)
e outros químicos.
Design higiénico de acordo com os padrões GMP
Identificando e limpando as impurezas com facilidade
(salas assépticas classe ISO 5).
Conector posicionado na face inferior do robot
Protege os cabos, poupa espaço e mantém
o robot livre de bactérias.
Extremidades arredondadas
e ausência de parafusos no exterior
Evitando, assim, a acumulação de bactérias
9

Certificação UL (opcional)
Para os EUA e Canadá

DENSO Robotics

CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO – TECNOLOGIA PATENTEADA
•
•
•

Conecta facilmente pinças elétricas e dispositivos GigE à flange do robot.
Evita o entrelaçar de cabos entre o robot e os equipamentos adjacentes.
Disponível para o novo VS e o VS-050-S2.

Interface de comunicação

Ethernet GigBit/PoE
connector (standard)

17 conectores elétricos
(standard)

Câmera

Pinça elétrica

CONECTOR NA PARTE INFERIOR

UNIDADE DE BATERIA EXTERNA

•
•

•

Proteção de cabos e conectores.
Economia de espaço na instalação.

Facilidade de substituição das
baterias do encoder.
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CONTROLADOR DE ROBOT - O NOVO RC8A

CONETIVIDADE
Os robots DENSO são entregues com um controlador
compacto e poderoso, o que permite a sua ligação a uma
ampla variedade de dispositivos de automação industrial,
proporcionando, flexibilidade aos seus projetos.

Placas de expansão do controlador
•
•
•
•
•
•
•

Dispositivos de
segurança
Scanner Laser de Segurança
Barreira de Segurança
Tapete de Segurança

PLC de Segurança

Parallel I/O
DeviceNet Slave
DeviceNet Master
PROFIBUS Slave
Dispositivo PROFINET I/O
CC-Link RD
EtherNet/IP

•
•
•
•
•

EtherCAT Slave
CONTEC Serial Comm.
CONTEC Analog I/O
CONTEC Digital I/O
Eixo Externo

Dispositivos
operacionais
Consola de controlo

Cabo de Entrada Safety Motion (8m, 15m)

Cabo de Saída Safety Motion (8m, 15m)

Safety PLC
WINCAPS III

EMU

Robot Tools

Software
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VRC

ORIN 2 SDK

RC Vision

Mobile Tools

DENSO Robotics

COMPACTO, MAS PODEROSO
Modelo do controlador apresentado: RC8A Safety Motion. L 411 x P 320 x A 94 mm
EN ISO 13849-1 (função de segurança). Certificado por TUV Rheinland

ANSI, CE, UL, CSA

Eixo Adicional
Mini
Consola

Eyefeeder com Câmera

Paragem de
emergência

Cabo de Alimentação

Cabo Mini II O (8 m, 15 m)

Cabo conexão ao Robot (2, 4, 6, 12, 15m)

Robot

Câmeras
Industriais

PLC

Transportadores

Dispositivos Periféricos
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CONTROLADOR DE ROBOT - RC8A
Controlador compacto
RC8A Standard (mm): L 357 x P 320 x A 94
RC8A Safety Motion (mm): L 411 x P 320 x A 94

VANTAGENS

Controlador
RC8A Standard

Apenas um controlador para todos os modelos de robots.
Flexibilidade de programação (Java, C++, C#, VB, LabVIEW, etc. ou PLC)
Interface comum para a programação de robots e dispositivos de automação industrial.
Suporte através de interfaces industriais comuns.
Dados referentes à análise de desempenho podem ser obtidos através da cloud.
Possibilidade de controlo de robots até 8 eixos (e.g. robot de 6 eixos + 2 eixos adicionais).
Economia de espaço (volume 10.6l). Todos os conectores estão colocados na frente do equipamento.
Certificações TUV Rheinland, ANSI, CE, UL e CSA.
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Controlador Standard

Controlador Safety Motion

Unit: mm

Unit: mm

DENSO Robotics

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Descrição
Fonte

Alimentação

Especificações
Potência
Gama de tensões
Frequência

Comprimento do cabo de alimentação
Número de eixos de controlo
Método de controlo
Tipo de drive
Linguagem usada
Capacidade de memória
Métodos de programação

trifásico AC 200V -15% ~ AC 240V +10%
monofásico AC 230V -10% ~ AC 240V +10%
50/60 Hz
5m
8
PTP, CP3-linha directa dimensional, 3-arcos dimensionais
(PTP controlo apenas para o eixo adicional)
Todos os eixos digitais AC servo
Linguagem de robot DENSO (PacScript)
Área do utilizador, área variável: 1,75Mb (equivalente a 32.766 pontos),
área de ficheiros: 400Mb (5000 passos x 256 ficheiros)
1) Programação remota, 2) Entrada numérica, 3) Programação direta

Mini I/O

Entrada: 8 pontos disponíveis para o utilizador + 14 pontos fixados pelo sistema
Saída: 8 pontos disponíveis para o utilizador + 17 pontos fixados pelo sistema

Hand I/O

Entrada: 8 pontos disponíveis para o utilizador
Saída: 8 pontos disponíveis para o utilizador

Safety Motion I/O (opcional)

Entrada: 30 pontos para sinais do circuito de segurança
Saída: 14 pontos para sinais do circuito de segurança

Parallel I/O Expansion Board
(opcional)

Encaixe de placa de expansão: PCI Entrada: 40 pontos / Saída: 48 pontos

CC-Link Remote Device Board
External (opcional)
signals
DeviceNet Slave Board
(I/O,
(opcional)
etc.)
DeviceNet Master Board
(opcional)

Encaixe de expansão: PCI Express. Entrada: 8192 pontos / Saída: 8192 pontos
Registo Remoto: Entrada: 2048 palavras / Saída: 2048 palavras
Encaixe de expansão: PCI Express. Entrada: 256 pontos / Saída: 256 pontos
Encaixe de expansão: PCI Express. Entrada: 1024 pontos / Saída: 1024 pontos

EtherNet/IP Adaptor Board
(opcional)

Encaixe de expansão: PCI Express. Entrada: 4032 pontos / Saída: 4032 pontos

PROFIBUS Slave Board
(opcional)

Encaixe de expansão: PCI Express. Entrada: 256 pontos / Saída: 256 pontos

PROFINET I/O Device Board
(opcional)

Encaixe de expansão: PCI Express. Entrada: 8192 pontos / Saída: 8192 pontos

EtherCAT Slave Board
(opcional)

Encaixe de expansão: PCI Express. Entrada: 2048 pontos / Saída: 2048 pontos

Comunicação Externa
Slot de Expansão
Função de auto-diagnóstico
Condições ambientais de funcionamento
(em deslocação)
Categoria de segurança
Índice de proteção

RS-232: 1 linha, Ethernet: 1 linha, (GbE: Gigabit Ethernet), USB: 2 linhas,
VGA: 1 slot (opcional)
PCI: 1 slot, PCI Express: 1 slot
Sobrecarga, anomalia de servo, anomalia de memória, erro de entrada,
deteção de curto circuito (ligação de utilizador), etc.
Temperatura: 0-40ºC, Humidade: 90% RH (sem condensação)
Controlador standard (Safety I/O): Categoria 4 PL=e
(Safety Motion I/O) : Categoria 3 PL=d
IP20
Controlador standard: aprox. 10Kg
Controlador de Safety Motion: aprox. 11Kg1

Peso
Dimensões

3.0 kVA

Controlador standard

L 357 x C 320 x A 94 mm

Controlador de Safety Motion

L 411 x C 320 x A 94 mm

1 O peso do cabo acessório não está incluído.
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PROGRAMAÇÃO
SIMPLIFICADA
A programação dos robots DENSO é simples e de fácil utilização.
Oferecemos ferramentas flexíveis e intuitivas que permitem a
criação de programas em apenas alguns minutos.

Modelos de programas (disponíveis em WINCAPS III e no controlador do robot)
Economize tempo e esforço, utilizando para isso, os modelos standard do software, para
aplicações, tais como: pick & place, paletização e sincronização de transportadores.
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Assistentes de programação
Configure o software, de forma simples e rápida, com a ajuda de assistentes de configuração.

Exemplo: Pick & Place

Vídeo "Pick and Place with
DENSO Easy Programming"

Exemplo: Paletização

Opções de Programação Adicionais
LabVIEWTM, RPS (ArtiMinds) e drag&bot (Fraunhofer).
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COLABORAÇÃO ENTRE
HOMEM E MÁQUINA
O controlador RC8A Safety Motion permite a colaboração segura entre
humanos e robots. Cumpre as normas:
• EN ISO 13849-1 (função de segurança). Certificada pela TÜV Rheinland.
• Nível de Desempenho PL = d/SIL2 (controlador standard; PL = e/SIL3).

UNIDADE DE SAFETY MOTION

VANTAGENS
Economia de espaço
A área de operação do robot
pode ser limitada a espaços
reduzidos e criar assim,
unidades de trabalho
mais compactas.

Guardas de Segurança

Barreira mínima com
Safety Motion

•

Economize espaço valioso

•

Maior flexibilidade no layout de produção

•

Elimina a necessidade de instalação de guardas de segurança.

•

Monitorização da zona de movimento, velocidade e posição de paragem.

•

Implementação de projetos nos E.U.A e no Canadá. (Controlador UL opcional)

•

Utilização de dispositivos de segurança, tais como barreiras de segurança,
scanners laser, tapetes de segurança e interruptores de porta de segurança.
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OPERAÇÃO FENCELESS (sem guardas)

DISPOMOS DE UMA FERRAMENTA INTEGRADA
QUE PERMITE CALCULAR E DEFINIR ÁREAS DE SEGURANÇA.
Áreas de trabalho
sem guardas
A constante monitorização
de zona de movimento, bem como
a sua velocidade e a posição de
paragem permite a configuração
de áreas de trabalho sem barreiras
físicas (fenceless).
As áreas de segurança podem ser
facilmente calculadas e definidas no
nosso software WINCAPS III.
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CONTROLADOR DE ROBOT - O NOVO RC8A

INDÚSTRIA 4.0 & IoT
Os nossos controladores utilizam ORIN, o que possibilita a conexão
dos robots DENSO a bases de dados na cloud, que armazenam e
analisam a informação relativa ao desempenho do equipamento,
permitindo o acesso à informação em qualquer lugar.
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VANTAGENS
•
•
•

Monitorização das condições do robot, para efeitos de manutenção preventiva.
Possibilidade de programar e controlar o robot DENSO remotamente.
Supervisão do tempo de ciclo do robot, por forma a medir a sua
produtividade.
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SERVIÇO DE EXCELÊNCIA

ATENDIMENTO E
ASSISTÊNCIA AO CLIENTE
A NÍVEL MUNDIAL
A nossa equipa de especialistas, altamente qualificados, está pronta para
o ajudar, onde quer que se encontre.
Disponibilizamos um contacto personalizado, rápido e sem necessidade
de recorrer a hotlines.
Oferecemos uma leque alargado de serviços, tais como:
Formação (standard e personalizada, on e off-site)
• Programação
• Operador
• Manutenção
• Reparação
• Entre outras
Suporte técnico
• Simulações
• Testes
• Resolução de problemas
• Programação
• Entre outras
Centro de reparação localizado na Alemanha
• Reparação rápida e profissional (on e off-site)
• Revisão do robot
•
Fornecimento e entrega de peças sobresselentes, de
forma rápida, a partir de centros de reposição locais.
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bresimar@bresimar.pt
Tel. +351 234 30 33 20

EUROPA
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DENSOROBOTICS-EUROPE.COM

REPRESENTANTE OFICIAL:
Bresimar Automação S.A.

Telephone:

Email:

+351 234 30 33 20

bresimar@bresimar.pt

Quinta do Simão - EN109
Esgueira
3800-230 Aveiro

Veja os nossos vídeos
mais recentes
Your Area Dealer

DENSO - Inventor do QR Code

DENSORoboticsEurope

DENSORoboticsEurope

DENSORoboticsEU

denso-robotics-europe

DENSO_Robotics_EU_2019_V1_PT
Nota: A informação apresentada nesta brochura serve apenas para efeitos de referência e está sujeita
aalterações sem aviso prévio. Por favor, contacte-nos para obter mais informações.

