
Khi ngày càng có nhiều cơ sở sản xuất đang tiến hành tự động hóa để thay thế các 
công việc thông thường, chẳng hạn như vận chuyển vật liệu, lắp ráp sản phẩm và 
thực hiện công việc ở những khu vực khó tiếp cận. Các sản phẩm tương thích với 
Tự Động Hóa Theo Mô-Đun là một nhóm sản phẩm sử dụng nguồn điện đầu vào 
một chiều hoặc vận hành bằng pin và được thiết kế để hỗ trợ hướng đi này.

Quét ở đây để
biết chi tiết

Hệ thống tuyệt đối không yêu cầu pin và không cần cảm biến trong nhà hoặc các cảm biến khác. 
Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ hỗ trợ tiết kiệm không gian, có thể vận hành bằng đầu vào một chiều hoặc 
pin.

Có thể vận hành ở tốc độ thấp từ 1 vòng/phút, với chuyển 
động mượt mà. Cả động cơ và bộ truyền động đều nhỏ hơn 
và nhẹ hơn nhiều, và có thể được vận hành bằng cả đầu vào 
một chiều hoặc pin.

Động Cơ Không Chổi Than 
Dòng BLV Loại R

Bộ Truyền Động mini
Kiểu Giao Tiếp RS-485

Động Cơ Đầu
Vào Một Chiều

Thanh Trượt Tuyến
Tính Điện

Bộ Kẹp Điện

Thiết Bị Truyền
Động Quay Rỗng

Xi Lanh Điện Nhỏ Gọn

Hệ Thống thanh răng
và bánh răng truyền

Hộp Giảm Tốc
Bánh Răng Phẳng

Trục Rỗng

Trục TrònHộp Giảm Tốc
Bánh Răng Trục

Song Song

Bộ Truyền Động
Nhỏ Gọn, Nhẹ

Động cơ (hộp giảm tốc bánh răng song song 100 W)

Bộ Truyền Động & Động Cơ và Thiết Bị Truyền Động mini 
Dòng AZ của 

Bộ Truyền Động Bộ Điều Hợp ổ Đĩa Mặt Bích (bán riêng)

Tính Linh Hoạt trong 
Bố Trí Dây Chuyền Sản Xuất là chìa 

khóa của Tự Động Hóa Theo Mô-Đun.
Các sản phẩm tương thích với tự động hóa theo mô-đun cung 
cấp các tính năng có lợi cho dây chuyền lắp ráp linh hoạt, cho 
phép sản xuất các lô nhỏ và nhiều loại sản phẩm khác nhau.

Tự Động Hóa
Theo Mô-Đun

Có thể thiết kế các 
robot vận chuyển 
khối lượng bằng 
phẳng, có khả 
năng vận chuyển
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Oriental Motor, nhà sản xuất toàn cầu về các động cơ công suất điện phân đoạn, hỗ trợ thiết kế nội bộ các robot ứng 
dụng cụ thể với Dòng AZ. Dòng AZ là dòng động cơ, bộ truyền động mạng và thiết bị truyền động có cảm biến tuyệt 
đối, điều khiển vòng kín và dễ dàng hoạt động với bộ điều khiển MRC01 đa trục. Sự kết hợp của các sản phẩm này 
cho phép tự động hóa được thiết kế nội bộ và tích hợp trong nhà, được thiết kế tùy theo tình huống và giảm bớt các 
rào cản ở những vị trí không thể thực hiện tự động hóa. Ví dụ: khi các robot thương mại bị hạn chế về không gian 
hoặc thiếu không gian bên trong thiết bị, giới hạn về chi phí và các rào cản khác. Dưới đây là ví dụ về tự động hóa 
trong nhà được tích hợp bằng cách sử dụng các sản phẩm Dòng AZ này.

Robot Lắp Ráp Dây Chuyền Cảm Biến 
Tự Động
Hai hành động là vận chuyển giữa các thiết bị quy trình lân 
cận và định vị bổ sung đã được kết hợp trong một robot 
SCARA nằm ngang, giảm các quy trình để giải quyết vấn 
đề về chiều rộng và chiều cao của thiết bị bị hạn chế do 
dây chuyền sản xuất được mô-đun hóa ➊. Robot này 
được bố trí bên cạnh robot sản xuất. Bằng cách tiến hành 
đồng thời công việc vận chuyển bởi robot sản xuất và công 
việc lắp đặt các bộ phận thực hiện bởi robot sản xuất bên 
trong, tổng thời gian của máy sẽ giảm ➋.
Robot có thiết kế đơn giản và nhỏ gọn bao gồm các yếu tố 
sau, với một đơn vị có giá USD 7750 (bao gồm các bộ 
phận điện): một đầu vào một chiều dòng AZ, một thiết bị 
truyền động quay rỗng dòng DGII, một thiết bị truyền động 
tuyến tính nhỏ gọn dòng DR, một bộ kẹp điện dòng EH và 
một bộ điều khiển robot MRC01. Mặc dù ban đầu có một 
số lo ngại về cách điều khiển và thiết lập robot đa trục, 
nhưng ngay cả những người dùng thiếu kinh nghiệm cũng 
có thể thực hiện cài đặt trơn tru bằng phần mềm lập trình 
MRC Studio ➌.
Liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng của Oriental 
Motor để biết thông tin chi tiết và các lựa chọn có sẵn.

Ví dụ thực tế về tự động hóa theo mô-đun giúp tăng năng 
suất bằng cách sử dụng một robot được lắp ráp bên trong.

➊Mô-đun xử lý và kiểm tra: Vận chuyển, định vị, xử lý và kiểm tra với robot SCARA 
nằm ngang và robot cần trục

➌Phần mềm lập trình MRC Studio để điều khiển robot cho phép người dùng dễ 
dàng thiết lập và kiểm tra các hoạt động bằng cách làm theo Trình Hướng Dẫn 
của phần mềm

➋Mô-đun ép khít các bộ phận bằng lực: Không gian hạn chế dưới cánh tay robot 
sản xuất được sử dụng hiệu quả bởi robot SCARA nằm ngang tiết kiệm không 
gian (ở phía trước)
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ORIENTAL MOTOR ASIA PACIFIC PTE. LTD.

2 Kakit Bukit Ave 1 #05-06
Singapore 417938
TEL: +65-6745-7344  FAX: +65-6745-9405
http://www.orientalmotor.com.sg/

ORIENTAL MOTOR (THAILAND) CO., LTD.

63 Athenee Tower, 6th Floor Unit 603, Wireless Rd,
Headquarters & Bangkok Office

Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
TEL: +66-2-251-1871 FAX: +66-2-251-1872

 

ORIENTAL MOTOR (INDIA) PVT. LTD.

No.810, 8th Floor, Prestige Meridian-1 No.29, 
M.G.Road, Bangalore, 560001, India
TEL: +91-80-41125586 FAX: +91-80-41125588
http://www.orientalmotor.co.in/

http://www.orientalmotor.com.th/

ORIENTAL MOTOR (MALAYSIA) SDN. BHD.

No.1 Medan Syed Putra Utara 59200

Headquarters & Kuala Lumpur Office

Penang Office

A-13-1, North Point Offices, Mid Valley City,

Kuala Lumpur, Malaysia
TEL: +60-3-22875778  FAX: +60-3-22875528

1-4-14 Krystal Point II, Lebuh Bukit Kecil 6, Bayan Lepas, 
11900 Penang, Malaysia
TEL: +60-4-6423788       FAX: +60-4-6425788

http://www.orientalmotor.com.my

http://www.orientalmotor.com.my

Oriental Motor Sales Offices

Distributor Vietnam

DAI PHU CAT TRADING SERVICE CO., LTD

Floor 12, Hai Au Building, 39B Truong Son Street, 
Ward 4, Tan Binh District
TEL: +84 8 39771936   FAX: +84 8 3977 1935
info@dpcvietnam.com
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