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หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานสามารถท�างานได้แทบทุกที่ 
และปรับกระบวนการแทบทัง้หมดให้เป็นระบบ
อัตโนมัติได้ เพื่อให้มนุษย์สามารถหันไปท�าสิ่งที่ตน
ถนัด นัน่คือ การสร้างสรรค์ การท�างานร่วมกัน 
และการท�าในสิ่งที่น่าทึ่ง

หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานหรือโคบอทนัน้ช่วย 
เพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจทุกขนาด  

โดยสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการท�างานของ
พนักงาน ผสานรวมเข้ากับกระบวนการ  
แผนงาน และอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมได้อย่าง 

กลมกลืน ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพในการ 
ใช้งานหลากหลายรูปแบบ ระบบอัตโนมัติร่วม
ปฏิบัติงานท�าให้สถานที่ท�างานมีความปลอดภัย
ยิ่งขึ้นและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานหันไปท�างานที่มี
คุณค่ายิ่งขึ้น

ผู้ผลิตจ�านวนมากมองข้ามระบบอัตโนมัติด้วย 
โคบอทไปเนื่องจากคิดว่าจะท�าให้เกิดปัญหาไม่ต่าง
จากระบบอัตโนมัติดัง้เดิม นั่นคือ ค่าใช้จ่ายมหาศาล 
รบกวนพื้นที่การผลิต และการเขียนโค้ดโปรแกรม 

ที่ซับซ้อนซ่ึงต้องอาศัยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม
มาเป็นพิเศษ แนวคิดสุดโต่งของยุคก่อนๆ ท�าให้ 
ผู้จัดการโรงงานและเจ้าของธุรกิจมากมายเช่ือว่า
ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์นัน้ยากที่จะเข้าถึงได้
ส�าหรับโรงงานของตน

โชคดีที่ความเช่ือเช่นนี้ไม่เป็นความจริง ในปี 2008 
ยูนิเวอร์ซัล โรบอท ได้เปิดตัวแขนกลโคบอทที่น�าไป
ใช้ในเชิงพาณชิยไ์ดเ้ป็นครัง้แรกของโลก ซ่ึงแตกตา่ง
จากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบเดิมๆ เนื่องจากมี
ขนาดเล็ก น�้าหนักเบา และใช้งานง่าย ระบบอัตโนมัติ
มคีวามรวดเรว็ ยืดหยุน่ และราคาไมแ่พงดว้ยหุน่ยนต์
ร่วมปฏิบัติงาน

ทา่มกลางสภาพแวดลอ้มการผลติที่มกีารเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โคบอทสามารถช่วยให้
โรงงานต่างๆ ผลิตตามค�าสั่งลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
เพิ่มทักษะให้กับผู้ปฏิบัติงาน และมีความสามารถ 

ในการแข่งขันสูงขึ้น โคบอทสามารถท�างานที่ต้อง
อาศัยแรงงานคนเป็นหลักได้ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุ
หีบห่อ การจัดเรียงบนพาเลท การหยิบจับช้ินงาน 
การประกอบช้ินส่วน รวมไปถึงการเช่ือม จึงช่วยให้
พนักงานมีอิสระที่จะน�าทักษะความเช่ียวชาญของ
ตนไปใช้กับงานอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่

หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานตระกูล e-Series ของเรา
ก�าลังน�ามอบประโยชน์จากระบบอัตโนมัติให้แก่ภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมมากกว่าที่เคย โบรชัวร์ฉบับนี้
จะกล่าวถึงเทคโนโลยีส�าคัญของ e-Series ที่ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดวิธีการที่โคบอท
พิชิตปัญหาความท้าทายอันดับต้นๆ ที่ธุรกิจการ
ผลิตทุกขนาดก�าลังเผชิญอยู่

เราทราบดีว่าอุตสาหกรรมของคุณ 
มีความต้องการเฉพาะ  
และเราพร้อมตอบโจทย์ให้คุณ

ศึกษากรณีการใช้งานโคบอท 
ที่ประสบความส�าเร็จในอุตสาหกรรม 
ของคุณได้ที่

universal-robots.com/th/
case-stories

กว่า  
50,000

ฐานการติดตัง้ทัว่โลก
มีการน�าโคบอทของยูนิเวอร์ซัล โรบอทกว่า 50,000 
ตัวไปใช้งานแล้วทั่วโลกทัง้ในซัพพลายเออร์
อุตสาหกรรมยานยนต์ระดับ Tier 1 และโรงกลึง 
ขนาดเล็ก รวมถึงโรงงานประเภทอื่นๆ หลายพันแห่ง

1/2 ง่ายต่อการปรับใช้งานใหม่
โคบอทสามารถก�าหนดค่าใหม่และตัง้โปรแกรม 
ส�าหรับงานใหม่ได้ในเวลาเพียงครึ่งวัน

90 ตัง้โปรแกรมได้ง่าย 
หลังจากศึกษาหลักสูตรออนไลน ์90 นาทีของยูอาร ์ 
อคาเดมี (universal-robots.com/th/academy) 
จบแล้ว ไม่ว่าใครก็เป็นโปรแกรมเมอร์โคบอทที่ได้รับ
การรับรองได้ และยังมีช้ันเรียนแบบส่วนตัวให้ได้เรียน
รู้จากการปฏิบัติจริงอีกด้วย

17 พรอ้มส�าหรบัการรว่มปฏบิตังิาน
ฟังก์ชันความปลอดภัยมาตรฐานแบบปรับได ้17 
ฟังก์ชันของ e-Series บรรเทาความเสี่ยงอย่าง
ง่ายดายและได้ผลในหน่วยผลิตหลังจากประเมิน 
ความเสี่ยงแล้ว

1 ระยะเวลาคนืทนุเรว็
โคบอท UR คืนทุนอย่างสม�่าเสมอภายใน 1 ปี

http://www.universal-robots.com/th/case-stories
http://www.universal-robots.com/th/case-stories
http://www.universal-robots.com/th/academy
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UR3e
เล็กแต่ทรงพลัง UR3e สามารถรับน�้าหนักได้ 
3 กก. และมีรัศมีการเคล่ือนที่ 500 มม. 
ข้อต่อทุกข้อสามารถหมุนได้ 360 องศา  
และข้อต่อตัวสุดท้ายสามารถหมุนได้อย่างอิสระ  
โคบอทแบบตั้งโต๊ะรุ่นนี้สามารถท�างานท่ี
ต้องการความแม่นย�าสูงและงานประกอบ 
ช้ินส่วนน�้าหนักเบาได้อย่างง่ายดาย

UR10e
UR10e มีรัศมีการเคลื่อนที่ 1,300 มม.  
จึงสามารถท�างานต่างๆ อย่างเช่นการบรรจุ
หีบห่อและการจัดวางบนพาเลทในโรงงานที่มี 

พื้นที่ปฏิบัติงานแต่ละส่วนอยู่ห่างกันค่อนข้างไกล  
อีกทั้งสามารถท�างานแบบอัตโนมัติที่มีน�้าหนัก 

สูงถึง 12.5 กก. ด้วยความน่าเช่ือถือและ
ประสิทธิภาพตามแบบฉบับของ e-Series

UR16e
ด้วยความสามารถในการรับน�้าหนักถึง 16 กก. 
UR16e จึงช่วยลดต้นทุน ความเสี่ยงที่จะเกิด
การบาดเจ็บจากท่าทางการท�างาน และเวลาที่
ต้องหยุดท�างานเน่ืองจากการหยิบจับช้ินส่วน 

ที่มีน�้าหนักมาก ด้วยขนาดที่ เล็กและระยะการ
เคลื่อนที่ 900 มม. ท�าให้ UR16e  
เหมาะส�าหรับการใช้งานหลายรูปแบบ เช่น  
การขนถ่ายวัสดุที่มีน�้าหนักมากและการหยิบจับ
ช้ินส่วนส�าหรับเคร่ืองจักร CNC รวมถึง
อุปกรณ์ปลายแขนกลชนิดหลายมือจับ

UR5e
สมาชิกรุ่นกลางของตระกูลยูนิเวอร์ซัล โรบอท 
เหมาะส�าหรับการท�างานแบบอัตโนมัติที่มี 

น�้าหนักน้อย โดยมีความสามารถในการรับ 
น�้าหนัก 5 กก. และมีรัศมีการเคลื่อนที่ 
850 มม. ตั้งโปรแกรมได้ง่ายและติดตั้ง 
ได้อย่างรวดเร็ว โคบอท UR5e ลงตัว 
ทั้งขนาดและประสิทธิภาพ

พบกับหุ่นยนต ์
ตระกูล e-Series

ผลิตภัณฑ์ตระกูล e-Series  
มีสมาชิก 4 รุ่น ได้แก ่UR3e, 
UR5e, UR10e และ UR16e  
โคบอทแต่ละรุ่นมีระยะการเคลื่อนที่
และความสามารถในการรับน�้าหนัก
ต่างกัน แต่ใช้งานได้ง่ายและเช่ือถือ
ได้เหมือนกัน จึงกลายเป็นปัจจัย
เสริมที่ทรงคุณค่าต่อโรงงานผลิต
ทุกแห่ง

หลังจากการประเมินความเสี่ยง  
โดยทั่วไปโคบอท e-Series สามารถ
ท�างานเคียงข้างผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะ
ความช�านาญในสายการผลิต
เนื่องจากมีฟังก์ชันความปลอดภัย 
ที่สามารถก�าหนดค่าในตัว โคบอท
ของเราผ่านการรับรองมาตรฐาน 
ISO 10218-1 จาก TÜV NORD 
และฟังก์ชันความปลอดภัยจัดอยู่ใน
ระดับ Cat.3 PL d ตามมาตรฐาน 
ISO 13849-1  
ความปลอดภัยเป็นหนึ่งใน
คุณลักษณะดัง้เดิมของหุ่นยนต์ร่วม
ปฏิบัติงาน และบรรดาผู้ใช้ของเรา
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยอันเคร่งครัดพร้อมกับใช้
งานโคบอทได้อย่างยืดหยุ่นไร้ขีด
จ�ากัด ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น และความ
สบายใจไร้กังวล เป็นแนวทางที่เรา
ค�านึงถึงในการสร้างระบบอัตโนมัติที่
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานที่ตอบสนองทุกความต้องการ
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เพิ่มทักษะให้กับพนักงานของคุณ  
 
เพิ่มเวลาการท�างานใหก้บัธุรกจิของคณุ

อคาเดมีช้ันน�าระดับโลกของเรา
universal-robots.com/th/academy

ผลิตภัณฑ์บริการตามสัง่  
universal-robots.com/th/ผล-ตภ-ณฑ/ur-
service360

และชุดการสนับสนุน  
urrobots.com/support

สามารถช่วยฝึกอบรมพนักงานของคุณ 
และใช้เวลาการท�างานให้คุ้มค่าที่สุด

ข้อมูลจ�าเพาะของแขนกล
UR3e UR5e UR10e UR16e

ข้อมูลจ�าเพาะ    
รับน�้าหนัก 3 กก. (6.6 ปอนด)์ 5 กก. (11 ปอนด)์ 12.5 กก. (27.5 ปอนด)์ 16 กก. (35.3 ปอนด)์
รัศมีการเคลื่อนที่ 500 มม. (19.7 นิ้ว) 850 มม. (33.5 นิ้ว) 1,300 มม. (51.2 นิ้ว) 900 มม. (35.4 นิ้ว)
องศาอิสระในการเคลื่อนที่ ข้อต่อหมุน 6 จุด ข้อต่อหมุน 6 จุด ข้อต่อหมุน 6 จุด ข้อต่อหมุน 6 จุด

การตัง้โปรแกรม < จอสัมผัส 12 นิ้วพร้อมส่วนติดต่อผู้ใช้กราฟิกแบบโพลีสโคป > < จอสัมผัส 12 นิ้วพร้อมส่วนติดต่อผู้ใช้กราฟิกแบบโพลีสโคป >

สมรรถนะ  
ปริมาณการใช้พลังงานค่าเฉลี่ยสูงสุด 300 W 570 W 615 W 585 W
ปริมาณการใช้พลังงานตามปกติ 
เมื่อใช้การตัง้ค่าการท�างานระดับกลาง (โดยประมาณ) 100 W 200 W 350 W 350 W

ความปลอดภัย < ฟังก์ชันความปลอดภัยที่สามารถก�าหนดค่าได ้17 ฟังก์ชัน > < ฟังก์ชันความปลอดภัยที่สามารถก�าหนดค่าได ้17 ฟังก์ชัน >
การรับรอง < EN ISO 13849-1, PLd Category 3 และ EN ISO 10218-1 > < EN ISO 13849-1, PLd Category 3 และ EN ISO 10218-1 >
ระบบตรวจจับแรง, หน้าแปลนเครื่องมือ
 — ช่วง
 — ความเที่ยงตรง
 — ความแม่นย�า

แรงจับ x-y-z
30.0 N
2.0 N
3.5 N

แรงบิด x-y-z
10.0 Nm
0.1 Nm
0.1 Nm

แรงจับ x-y-z
50.0 N 
3.5 N
4.0 N

แรงบิด x-y-z
10.0 Nm
0.2 Nm
0.3 Nm

แรงจับ x-y-z
100.0 N
5.0 N
5.5 N

แรงบิด x-y-z  
10.0 Nm 
0.2 Nm
0.5 Nm

แรงจับ x-y-z
160.0 N
5.0 N
5.5 N

แรงบิด x-y-z
10.0 Nm
0.2 Nm
0.5 Nm

การเคลื่อนที่ 
ความสามารถในการซ�้ าต�าแหน่งตามมาตรฐาน ISO 9283 ± 0.03 มม. ± 0.03 มม. ± 0.05 มม. ± 0.05 มม.
การเคลื่อนที่ตามแนวแกน
 ― ฐาน
 ― ไหล่
 ― ศอก
 ― ข้อมือ 1
 ― ข้อมือ 2
 ― ข้อมือ 3

ระยะท�างาน
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
อิสระ

ความเร็วสูงสุด
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 360°/s
± 360°/s
± 360°/s

ระยะท�างาน
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°

ความเร็วสูงสุด
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s

ระยะท�างาน 
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°

ความเร็วสูงสุด
± 120°/s
± 120°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s

ระยะท�างาน
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°

ความเร็วสูงสุด
± 120°/s
± 120°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s

ความเร็ว TCP ปกติ 1 ม./วินาท ี 
(39.4 นิ้ว/วินาท)ี

1 ม./วินาท ี 
(39.4 นิ้ว/วินาท)ี

1 ม./วินาท ี 
(39.4 นิ้ว/วินาท)ี

1 ม./วินาท ี 
(39.4 นิ้ว/วินาท)ี

คุณลักษณะ
ระดับ IP IP54 IP54 IP54 IP54
ISO 14644-1 Class Cleanroom 5 5 5 5
เสียงรบกวน น้อยกว่า 60 dB(A) น้อยกว่า 65 dB(A) น้อยกว่า 65 dB(A) น้อยกว่า 65 dB(A)
การติดตัง้หุ่นยนต์ ทิศทางใดก็ได้ ทิศทางใดก็ได้ ทิศทางใดก็ได้ ทิศทางใดก็ได้

พอร์ต I/O
 ― ช่องสัญญาณขาเข้าแบบดิจิทัล
 ― ช่องสัญญาณขาออกแบบดิจิทัล
 ― ช่องสัญญาณขาเข้าแบบอนะล็อก

2 
2  
2 

2 
2  
2

2 
2  
2

2 
2  
2

แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า I/O ที่หน้าแปลนเครื่องมือ 12/24 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V

แหล่งจ่ายไฟฟ้า I/O ที่หน้าแปลนเครื่องมือ 600 mA 1.5 A (ขาคู)่  
1 A (ขาเดี่ยว)

2 A (ขาคู)่  
1 A (ขาเดี่ยว)

2 A (ขาคู)่  
1 A (ขาเดี่ยว)

ลักษณะทางกายภาพ
ฐานเครื่อง Ø 128 มม. Ø 149 มม. Ø 190 มม. Ø 190 มม.
วัสดุ อะลูมิเนียม, พลาสติก, เหล็กกล้า อะลูมิเนียม, พลาสติก, เหล็กกล้า อะลูมิเนียม, พลาสติก, เหล็กกล้า อะลูมิเนียม, พลาสติก, เหล็กกล้า

หัวต่อเครื่องมือ (อุปกรณ์ติดตัง้ปลายแขน) M8 | M8 8 พิน M8 | M8 8 พิน M8 | M8 8 พิน M8 | M8 8 พิน

ความยาวสายไฟของแขนกล 6 ม. (236 นิ้ว) 6 ม. (236 นิ้ว) 6 ม. (236 นิ้ว) 6 ม. (236 นิ้ว)
น�้าหนักรวมสายไฟ 11.2 กก. (24.7 ปอนด)์ 20.6 กก. (45.4 ปอนด)์ 33.5 กก. (73.9 ปอนด)์ 33.1 กก. (73 ปอนด)์
ช่วงอุณหภูมิการท�างาน 0-50°C 0-50°C 0-50°C 0-50°C
ความช้ืน 90%RH (ไม่เกิดการควบแน่น) 90%RH (ไม่เกิดการควบแน่น) 90%RH (ไม่เกิดการควบแน่น) 90%RH (ไม่เกิดการควบแน่น)

http://www.universal-robots.com/th/academy
https://www.universal-robots.com/th/ผล-ตภ-ณฑ/ur-service360/
https://www.universal-robots.com/th/ผล-ตภ-ณฑ/ur-service360/
http://www.urrobots.com/support
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ชุดสายไฟ

ข้อมูลจ�าเพาะ มาตรฐาน* มาตรฐานแบบขยาย**
วัสดุ PVC PVC
สี ด�า ด�า

ความยาว 6 ม. (19.7 ฟุต) 12 ม. (39.4 ฟุต)
เส้นผ่านศูนย์กลาง (d) 12.1 มม. (0.48 นิ้ว) 12.1 มม. (0.48 นิ้ว)

ข้อมูลจ�าเพาะ High-Flex** High-Flex แบบขยาย**
วัสดุ PUR PUR
สี น�้าเงิน น�้าเงิน
ความยาว 6 ม. (19.7 ฟุต) 12 ม. (39.4 ฟุต)
เส้นผ่านศูนย์กลาง (d) 13.4 มม. (0.53 นิ้ว) 13.4 มม. (0.53 นิ้ว)
รัศมีการโค้งงอ 4 x d (อยู่กับที่)  

8 x d (เคลื่อนที่)
4 x d (อยู่กับที่)  
8 x d (เคลื่อนที่)

รอบการโค้งงอ 5 ล้าน 5 ล้าน

โคบอท e-Series ทุกตัวที่คุณซ้ือ
จะมีสายไฟมาตรฐาน 6 ม. และ
หัวต่อหน้าแปลนฐานที่ช่วยให้
สามารถติดตัง้หุ่นยนต์ของคุณ 
ในแบบ Through-side และ 
Through-hole

ชุดสายไฟมีให้เลือกหลายรูปแบบและ
ซ้ือแยกต่างหากได้ ตลอดจนเอื้อต่อ
การปรับใช้งานทั่วไปโดยไม่ยุ่งยาก 
เช่น ขยายช่วงการท�างานของคุณ
ด้วยสายไฟมาตรฐานรุ่น 12 ม.  
อีกทัง้ยังมีสายไฟชนิด High-Flex 
ซ่ึงออกแบบมาให้ทนทานต่อการบิด
งอซ�้ าๆ หรือเป็นเวลานาน การเลือก
ชุดสายไฟที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ผลิต
หยิบจับช้ินงานให้เครื่องจักรหลาย
เครื่อง เช่ือมช้ินงานได้ใหญ่ขึ้น  

และเพิ่มความสูงของพาเลทได้อย่าง
ง่ายดาย

แกะกล่องโคบอท UR ของคุณ:

แขนกล

กล่องควบคุม

หน้าจอส�าหรับเขียนโปรแกรม

สายไฟ  
(มีให้เลือก 4 แบบ)

หัวต่อหน้าแปลนฐาน

*  มาพร้อมกับหุ่นยนต์ที่ซ้ือ
** อุปกรณ์เสริมที่มีจ�าหน่ายแยกต่างหาก

01

02

03

04

05

ข้อมูลจ�าเพาะของระบบ

กล่องควบคุม

คุณลักษณะ  
ระดับ IP IP44
ISO 14644-1 Class Cleanroom 6
ช่วงอุณหภูมิการท�างาน 0-50°C
ความช้ืน 90%RH (ไม่เกิดการควบแน่น)
พอร์ต I/O
ช่องสัญญาณขาเข้าแบบดิจิทัล
ช่องสัญญาณขาออกแบบดิจิทัล
ช่องสัญญาณขาเข้าแบบอนะล็อก
ช่องสัญญาณขาออกแบบอนะล็อก
ช่องสัญญาณขาเข้าแบบดิจิทัลควอเดรเจอร์

16
16
2
2
4

แหล่งจ่ายไฟ I/O 24V 2A
การติดต่อ ความถี่ควบคุม 500 Hz Modbus TCP 

PROFINET
Ethernet/IP
USB 2.0, USB 3.0

แหล่งจ่ายไฟ 100-240VAC, 47-440Hz

ลักษณะทางกายภาพ
ขนาดกล่องควบคุม (กว้าง x สูง x ลึก) 460 มม. x 449 มม. x 254 มม.

(18.2 นิ้ว x 17.6 นิ้ว x 10 นิ้ว)
น�้าหนัก 12 กก. (26.5 ปอนด)์
วัสดุ เหล็กกล้าแบบพ่นสีฝุ่น

หน้าจอส�าหรับเขียนโปรแกรม

คุณลักษณะ
ระดับ IP IP54
ความช้ืน 90%RH (ไม่เกิดการควบแน่น)
ความละเอียดของหน้าจอ 1280 x 800 พิกเซล

ลักษณะทางกายภาพ
วัสดุ พลาสติก, PP
น�้าหนัก รวมสาย TP 1 ม. 1.6 กก. (3.5 ปอนด)์
ความยาวของสายไฟ 4.5 ม. (177.17 นิ้ว)

กล่องควบคุม หน้าจอส�าหรับเขียนโปรแกรม และสายไฟมาตรฐาน 
มาพร้อมกับแขนกลมาตรฐานทุกตัว

อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมที่ใช้งาน 
ได้ง่ายของเรา

โพลีสโคปเป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ระดับสูงเพื่อการใช้
งานที่ไม่ยุ่งยากและผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าทุกคน
สามารถเรียนรู้จนช�านาญได้ นอกจากนี้ยังมี
ระบบการตัง้โปรแกรมเชิงลึกและซับซ้อนส�าหรับ
นักพัฒนาเพื่อการใช้งานโคบอทในรูปแบบที่มี
ความซับซ้อนและในเชิงทดลอง

01

02

03

04

05
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โซลูชันของคุณ 
พร้อม UR ในตัว

กล่องควบคุม OEM 
ของ e-Series
กล่องควบคุมมาตรฐานของเราส่ง
เสริมความคล่องตัวและขนาดที่เล็ก
ของแขนโคบอท เราได้พัฒนากล่อง
ควบคุมที่พร้อมผสานการท�างานกับ
ระบบที่มีอยู่เดิมและออกแบบมาให้ฝัง
ตัวในแผงควบคุมอื่น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ส�าหรับโคบอทในระบบอัตโนมัติที่มี
ความซับซ้อนและสร้างขึ้นมาโดย
เฉพาะ กล่องควบคุม OEM ขนาด
เล็กของเราขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติ 

ที่มีความซับซ้อน โซลูชันแบบเทิร์นคีย์ 
และผลิตภัณฑ์ OEM ส�าหรับการใช้
งานหลายรูปแบบและอุตสาหกรรม
หลายประเภท

กล่องควบคุม OEM ขนาดกะทัดรัด 
ใช้ได้กับแขนกล e-Series  
ทุกขนาด ไม่ว่าในรุ่น AC หรือ DC

ข้อมูลจ�าเพาะของฮาร์ดแวร์

ขนาดกล่องควบคุมแบบ OEM 
(กว้าง×สูง×ลึก)

451 มม. × 168 มม. × 150 มม. 
(17.8 นิ้ว × 6.6 นิ้ว × 5.9 นิ้ว)

น�้าหนัก รุ่น AC: 4.7 กก. (10.4 ปอนด)์
รุ่น DC: 4.3 กก. (9.5 ปอนด)์

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า รุ่น AC: 100–240 VAC, 47–440Hz
รุ่น DC: 24–48 VDC (ทั่วไป)

ก�าลังไฟฟ้าขณะรอใช้งาน รุ่น AC: <1.5 W
รุ่น DC: <7 W

ประโยชน์ที่ส�าคัญ

 – คุ้มค่า

 – ขนาดกะทัดรัดและมีน�้าหนักเบา

 – ไม่มีหน้าจอส�าหรับเขียนโปรแกรมหรือตู้ปิดที่เป็นโลหะ

 – ลดส่วนประกอบและของเสียที่ไม่จ�าเป็น

 – เดินสายไฟได้ง่ายด้วยขัว้ต่อพร้อมอุปกรณ์ช่วยจัดระเบียบสายไฟ

 – ติดตัง้สะดวก

 – ส�าหรับรุ่น AC อย่างหุ่นยนต์มาตรฐานของเรา สามารถจ่ายไฟจากเต้ารับ
มาตรฐานแบบเฟสเดียวได้

 – ส�าหรับรุ่น DC จะเหมาะส�าหรับระบบที่ท�างานด้วยแบตเตอรี่ เช่น  
หุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้

หน้าจอส�าหรับเขียน
โปรแกรมแบบ 3PE 
ส�าหรับ e-Series
โคบอท e-Series ทุกรุ่นมีหน้าจอ
ส�าหรับเขียนโปรแกรมแบบมาตรฐาน 
ของ e-Series พร้อมน�าเสนอส่วน
ติดต่อผู้ใช้ส�าหรับตัง้โปรแกรมได้ง่ายๆ 
ด้วยซอฟต์แวร์โพลีสโคปอันทรงพลัง
ของ UR  
นอกจากนี้ หน้าจอส�าหรับเขียน
โปรแกรมที่ติดตัง้อุปกรณ์เปิดการ
ท�างาน 3 ต�าแหน่ง สามารถใช้กับความ
สามารถในการรับน�้าหนักทุกแบบของ 
หุ่นยนต์ e-Series และเป็นส่วนประกอบ
ยูอาร์พลัส อุปกรณ ์3PE นี้สามารถ
ผสานรวมเข้ากับหน้าจอส�าหรับเขียน
โปรแกรมของ e-Series ได้ทัง้ทางกล
ไกลและด้านฟังก์ชัน เพียงต่อเข้ากับ
กล่องควบคุมของ e-Series รุ่นใดก็ได้
ก็สามารถใช้งานได้เลย นอกจากนี้  
ยังสามารถผสานรวมกับผู้ใช้หน้าจอ
ผ่านทางโพลีสโคปเพื่อให้สามารถใช้ 
การเคลื่อนไหวทุกรูปแบบของหุ่นยนต์ได้ 
รวมถงึฟังกชั์นฟรไีดรฟ์ในโหมดแมนนวล

ประโยชน์ที่ส�าคัญ

 – ผสานรวมอุปกรณ์ 3PE ทางกลไกได้เต็มรูปแบบ

 – ผสานรวมกับซอฟต์แวร์ได้เต็มรูปแบบ - หน้าจอส�าหรับเขียนโปรแกรมแบบ 
3PE สามารถใช้งานได้ในโพลีสโคปอยู่แล้ว

 – เช่ือมต่อเข้ากับกล่องควบคุมด้วยหัวต่อเดียวกันกับหน้าจอส�าหรับเขียน
โปรแกรมมาตรฐานของ e-Series 

 – สามารถตดิตัง้เขา้กบัตวัยดึหนา้จอส�าหรบัเขยีนโปรแกรมของ e-Series เดมิได้

 – มีอุปกรณ ์3PE สองช้ิน จึงสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายด้วยมือซ้าย
หรือขวา

 – ผ่านการรับรองโดย TÜV NORD ส�าหรับ ISO 10218-1:2011 และ  
ISO 13849-1:2015

ข้อมูลจ�าเพาะของฮาร์ดแวร ์

ความกว้าง 300 มม. (11.81 นิ้ว)
ความสูง 231 มม. (9.09 นิ้ว)
ความหนา 50 มม. (1.97 นิ้ว)

น�้าหนัก รวมสายไฟ 1 ม. 1.8 กก. (3.961 ปอนด)์
ระดับ IP IP54

พลังในการท�างาน
แบบอัตโนมัติ 
อยู่ในมือคุณแล้ว

พบกับหน้าจอส�าหรับเขียนโปรแกรมแบบ 3PE 
และผลิตภัณฑ์แบบต่อแล้วใช้ได้เลยอื่นๆ ได้ที่ 
ยูนิเวอร์ซัล โรบอทพลัส

universal-robots.com/th/plus

http://www.universal-robots.com/th/plus
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e-Series  
ถูกสร้างมาเพื่อให้
ท�างานได้มากขึ้น
ยูนิเวอร์ซัล โรบอท ช่วยให้บริษัทผู้ผลิตทุกขนาด
สามารถรับผลตอบแทนจากระบบอัตโนมัติที่มี
ความยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการผลิตที่

มากขึ้น คุณภาพช้ินส่วนที่ดีขึ้น ไปจนถึงก�าลัง
การผลิตที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการ
แข่งขันที่สูงขึ้น

และเนื่องยูนิเวอร์ซัล โรบอท สนับสนุนให้บริษัท
ขนาดเล็กสามารถเข้าถึงประโยชน์ของระบบอัตโนมัติ
ได้ จึงเป็นการจุดประกายให้ OEM ต่างๆ เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นผ่านทางการพัฒนา
เทคโนโลยีและระบบนิเวศยูอาร์พลัส ทีมวิศวกรระบบ
อัตโนมัติ ผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบการใช้งาน 
พันธมิตรช่องทางการขาย และฝ่ายสนับสนุนบริการ
ที่เรามีอยู่ทั่วโลกนัน้ ได้น�าโคบอทกว่า 50,000 ตัว
ไปใช้งาน และเทคโนโลยีของเราที่ผ่านการทดลอง
และทดสอบแล้วก�าลังช่วยให้ผู้ผลิตด�าเนินธุรกิจได้
มากขึ้น

อะไรคือเหตุผลที่ท�าให้คุณเปลี่ยนการท�างานให้เป็น
ระบบอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างขีดความ
สามารถทางธุรกิจ เพิ่มผลก�าไร หรือจัดการการ
เติบโตของยอดขาย ยูนิเวอร์ซัล โรบอทได้ออกแบบ 
e-Series มาเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจของคุณ
ด้วยโซลูชันหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับ 
ยูนิเวอร์ซัล โรบอท
ยูนิเวอร์ซัล โรบอท เป็นผู้น�าตลาดด้านหุ่นยนต์ 
ร่วมปฏิบัติงาน นับตัง้แต่เปิดตัวโคบอทที่น�าไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์ได้เป็นครัง้แรกของโลกในปี 2008 UR 
ได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย UR3e, 
UR5e, UR10e และ UR16e ซ่ึงมีระยะการเคลื่อนที่
และความสามารถในการรับน�้าหนักที่หลากหลาย  

โคบอทแต่ละรุ่นใช้ได้กับอุปกรณ์ติดตัง้ปลายแขน
ชนิดต่อแล้วใช้ได้เลย ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เสริม
มากมายในโปรแกรมการรับรองของยูอาร์พลัส  
จึงสามารถปรับใช้หุ่นยนต์หนึ่งตัวได้ใหม่ 
ในหลากหลายรูปแบบและยืดหยุ่น  

ยูนิเวอร์ซัล โรบอท ได้ติดตัง้โคบอททั่วโลกไปแล้ว 
กว่า 50,000 ตัวส�าหรับระบบอัตโนมัติ 
ในอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท 

UR มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโอเดนเซ ประเทศ
เดนมาร์ก โดยมีส�านักงานประจ�าภูมิภาค 21 แห่ง 
ในภูมิภาคอเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก
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