FACTORY AUTOMATION

Robot Maintenance Instruction
คู่มือการบารุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

•

Basic Maintenance and Guideline

•

Plan for maintenance

•

Importance of overhaul

Features
Mitsubishi Electric's F-Series industrial robots are equipped with technology developed and tested
at its own production plants. Equipped with advanced technology and easy-to-use features, these
robots are designed to facilitate automation of any production plant.

•
•
•

Designed for flexible automation
Compact and powerful
High reliability

A compact 6-axis jointed robot with an optimal arm length and wider range of
movement suited for complex assembly and processing tasks.
Compact body and slim arm design, allowing operating area to be expanded
and load capacity increased.
Layout accommodates a wide range of applications from transport of
mechanical parts to assembly of electrical parts.
Environmental resistance specifications enable application to a wide range of
uses without needing to consider the installation environment.

• The fastest high-speed operation in its class
• Contributes to improve productivity with highfrequency operations.
• Prevention of interference with cables
• Compatibility with internal Ethernet cable tools
• Expanded J4 axis operating range

• Compact installation with operation performed
near the robot base

• Changes in operating posture made even more
quickly

• Full use of installation space.

Matches perfectly to a variety of applications with a wide range of
operating areas and variations.
High speed and high accuracy achieved with the highly rigid arm
and latest servo control technology.
Suitable for a wide range of fields from mass production of food and
pharmaceutical products requiring high-speed operation to
assembly operations requiring high precision.

•
•
•
•
•

The fastest high-speed operation in its class
Improved speed for vertical movements
Improved continuous operability
Enhanced wrist axis
Internal routing of cables results in simplified

cable management
• Internal routing of cables results in simplified
cable management
• Compatibility with internal Ethernet cable tools
• Full use of installation space.

Model and Load capacity of Robot

Benefits of Robot Maintenance
Lack of maintenance would lead
to damage and loss of
production.

The benefits of robot maintenance
•
•
•
•

Robot works efficiently
Prevent disruption of production line
Ensure the product quality
Extend lifetime of robots

ประโยชน์ ของการบารุงรักษาโรบอท
การไม่ดแู ลบารุงรักษาโรบอทตามตารางเวลาอันสมควร อาจทาให้โรบอทของท่านเสียหายเป็ นเหตุให้การผลิตหยุดะงงัก
การบารุงรักษาตามระยะเวลา ทาให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
- โรบอทสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ป้ องกันการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต
- ผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ
- ยืดอายุการใช้งานของโรบอทให้ยาวนานยิง่ ขึน้

Why do we need to overhaul?
ทาไมเราจึงต้องทาการเปลี่ยนอะไหล่?

Robot Overhaul

การเปลี่ยนอะไหล่โรบอทยกชุด

Same as other machine, robot’s parts will be
depreciate or damage over a time. To
prevent from this, maintenance is needed.
Especially, we need to overhaul for the
significant damage.

การใช้งาน โรบอทเป็ นระยะเวลา นานๆ ก็เหมือนการใช้งาน
เครื่องจักรทัวไปเครื
่
่องจักรจะมีการเสือ่ มสภาพ หรือ เสียหาย
เพื่อป้ องกันปั ญหาดังกล่าวเราจึงต้องทาการบารุงรักษาตาม
ระยะเวลาและเราจาเป็ นต้องเปลีย่ นอะไหล่แบบยกชุด ในกรณี
ทีใ่ ช้งานเป็ นเวลานานจนเครื่องจักร เสียหาย

Basic Maintenance
การบารุงรักษาโรบอทเบือ้ งต้น
CHECKLIST

รายการตรวจสอบสาหรับการ
บารุงรักษาเบือ้ งต้น

Back up Program
Backing up the program of robot will
help us to restore anytime of robot
failure which cause to loss of data.

สารองข้อมูลและโปรแกรม
สารองข้อมูลและโปรแกรมในโรบอทอย่างสม่าเสมอ
เพือ่ ป้ องกันปั ญหาการสูญหายของโปรแกรมอัน
เนื่องจากความเสียหายของโรบอท

Change battery of controller and
arms
Controller’s battery is really importance
for storing initial data of robot’s
operation. Therefore, robot will not work
without its battery.

เปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัวควบคุมและแกน
แบตเตอรีข่ องตัวควบคุมมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
ในการเก็บค่าตัง้ ต้นการทางานของโรบอท ถ้า
แบตเตอรี่ หมดโรบอทจะไม่ทางาน

Greasing
Since the robot has been designed for
application of movement, so it is a must
to do greasing once we have used the
robot for longtime in order to avoid
damaging.

Air Filter in controller
Ensure that air filter have been cleaned
enough. If there is blocked, the
temperature inside will be increased
and once the temperature is over,
electronics' part would be damaged.

Timing Belt
Timing belt’s condition should be
checked frequently. If any cracks are
founded, replacement is immediately
needed.

Remark:
Life time of battery is 6,000 hours
accumulating when power on.

จารบี
การทางานของโรบอท จะต้องมีการเคลื่อนทีอ่ ยู่
ตลอดเวลา จึงเป็ นเหตุให้เราต้องดูแลการหล่อลื่นของ
จาระบี ซึง่ ควรบารุงรักษาให้เหมาะสมกับกาลเวลา
ไส้กรองฝุ่ นละอองส่วนของกล่องควบคุม
ตรวจสอบความสะอาดของไส้กรองฝุ่ นละอองอย่าง
สม่าเสมอ หากเกิดกรณีการอุดตันจะส่งผลต่อ
อุณหภูมทิ ส่ี งู ขึน้ อาจทาให้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
เสียหายได้
สายพานไทม์มิ่ง
ตรวจสอบสายพานไทมิง่ ว่าสามารถใช้งานได้ ดีอยู่
หรือไม่ โดยสังเกตรอยแตกของสายพาน หากมีรอย
แตกก็ควรทาการเปลีย่ นโดยทันที
หมายเหตุ
อายุการใะ้งานของแบตเตอรีเ่ ท่ากับ 6,000 ะัวโมง
่
เริม่ นับตัง้ แต่การเปิ ดใะ้งานครัง้ แรก

Period of robot maintenance
According to full version of robot maintenance’s instruction, time duration will
be counted since the robot start operating.
Period can be divided as follows:
1. Servo on time 750 hours (Simple check)
Basic check component (battery, ground, tighten bolt)
2. Servo on time 1500 hours (Soft check)
Basic check inspection ( grease leak ,cable inside ,connector)
3. Servo on time 3000 hours (Normal check)
Inspection timing belt, origin data, option unit , special function
4. Servo on time 6000 hours (High precision)
Inspection thoroughly and check in detail data.

ระยะเวลาสาหรับการบารุงรักษาโรบอท
อ้างอิ งจากคู่มือการบารุงรักษาฉบับเต็ม เวลาจะเริ่ มถูกนับตัง้ แต่โรบอทเริ่ มทางานครัง้ แรก

1. โรบอททางานเป็ นระยะเวลาครบ 750 ชัวโมง
่
(Simple check)
ตรวจสอบแบตเตอรี,่ ความแน่นของน๊ อต และสายไฟสายดิน

2. โรบอททางานเป็ นระยะเวลาครบ 1,500 ชัวโมง
่
(Soft check)
ตรวจสอบการรัวของจาระบี
่
สายไฟและขัว้ ต่อต่างๆ

3. โรบอททางานเป็ นระยะเวลาครบ 3,000 ชัวโมง
่
(Normal check)
ตรวจสอบสายพานไทม์มงิ่ และโปรแกรมข้อมูลทีม่ ากับเครือ่ งอุปกรณ์เสริมพิเศษ

4. โรบอททางานเป็ นระยะเวลาครบ 6,000 ชัวโมง
่
(High precision)
ตรวจสอบการทางานและข้อมูลอย่างละเอียด

Basic Maintenance Period

Basic Maintenance Period (Cont.)

Robot Maintenance Fee

Period of maintenance (FEE THB)

RV SERIE & RS SERIE

Robot model/Load
capacity
Small
(RV-2F to 4lF)
(RH-3FH)

Middle
(RV-7F to 7lF)
(RH-6FH)

Large
(RV-7LLF to 20F L)
(RH-12FH-20FH)

Easy
750Hr.

Simple
1,500 Hr.

Normal
3,000 Hr.

High
precision
6,000 Hr.

5,000B.

6,000B.

8,000B.

10,000B.

7,000B.

8,000B.

10,000B.

12,000B.

9,000B.

10,000B.

12,000B.

14,000B.

* Remark the price does not include spare parts

Onsite Rate for robot maintenance
*** พืน้ ทีจ่ งั หวัดทีอ่ ยูน่ อกเหนือจากนี้จะมีการคิดค่าเดินทางและค่าทีพ่ กั ต่างหากไม่รวมในค่าบริการ Maintenance ปกติ
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