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O QUE QUEREMOS DIZER COM

ROBÔS DE AUTOAPRENDIZAGEM
O conceito de autoaprendizagem é baseado na função “ensinar. O robot  durante a fase de aprendizado 
registra em tempo real os movimentos dos eixos pilotados pelo operador. O operador usa o manipulo  do 
braço do robot durante a fase de ensino . Quando a fase de ensino estiver concluída, o robot pode reproduzir 
os mesmos movimentos no modo “auto play”.

O processo de “ensinar” consiste em 4 fases:

NOMEAÇÃO
Cada curso deve ter um nome exclusivo.
Os ensinamentos podem ser agregados em 
“programas” para que possam ser executados em 
sequência.

CONFIRME “PRONTO” E “SAI DO CABO”
robô precisa de uma confirmação para prosseguir e 
solte seu braço para que o operador possa movê-lo 
sem nenhum esforço.

ENSINO
A pistola de pintura é conectada ao pulso do robô e 
é usada para pintar uma peça de amostra permitindo 
que o robô registe os movimentos.

ECONOMIZAR
O ensinamento pode ser salvo ou agregado com 
outros ensinamentos para criar um programa, pode 
ser apagado ou reproduzido imediatamente.

ENSINO REPRODUÇÃO AUTOMÁTICA

BENEFICIOS DE
UM ROBOT AUTO APRENDIZAGEM

TEMPO DE PROGRAMAÇÃO 
IGUAL AO TEMPO DA 
PRIMEIRA PINTURA

SOFTWARE AMIGÁVEL 
FÁCIL DE USAR
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O QUE QUEREMOS DIZER COM

ROBÔS INDUSTRIAIS
Para cada uso, onde um robot não precisa aprender o programa por meio de um “método de autoaprendizagem”, 
Lesta integra robôs industriais em seus próprios sistemas avançados. O objetivo desta integração é 
simplificar o uso do robot industrial e do controlador através do software inovador da Lesta. 

Ao contrário dos robôs de autoaprendizagem de Lest, os robôs industriais têm braços muito pesados que 
não podem ser “desbloqueados” e movidos diretamente pela manipulação da pistola de pintura.

O software da Lesta também pode ser 
integrado a outros robôs industriais para 
processos como:

JATO DE AREIA

ESCOLHA E COLOQUE

ROBÔS INDUSTRIAIS
EM AUTO-APRENDIZAGEM

Alguns robôs industriais conhecidos como 
“colaborativos” podem ser movidos pelo operador 
(com os motores sempre ligados) para gravar 
programas através do método de autoaprendizagem.

No entanto, isso não registra a pintura em 
tempo real, como acontece com os modelos de 
autoaprendizagem Lesta.

Os robôs industriais são, portanto, geralmente 
integrados pela Lesta com sistemas de visão 2D / 
3D e caminhos de pintura gerando automação.

BENEFÍCIOS
DE UM ROBOT INDUSTRIAL

GRANDE ACESSIBILIDADE 
DA ÁREA DE TRABALHO

MAIS CAPACIDADE
NO PULSO

MAIS PRECISÃO
(REPETIBILIDADE)



ROBOT

Lesta LEBOT MV A6

Classe de proteção: zona ATEX 2/22 Cat. 3G
Material do braço: Alumínio
Carga útil no pulso: 4 kg
Peso total: 380 Kg
Repetibilidade: ±3 mm no pulso
Velocidade máxima: 1000 mm/s
Configurações possíveis: De cabeça para baixo, piso, carruagem, 
                                           carrossel
Fonte de alimentação: 3x400 VCA
Programação: Autoaprendizagem, Ponto a ponto lite, offline,
                        sistemas de visão 2D e 3D

Lesta LEBOT MV A6 NO CARROSSEL COM EasyPROG 2D
APLICAÇÃO DE LÍQUIDO OU PÓ PARA PEQUENOS COMPONENTES DE PLÁSTICO E METAL

Lesta LEBOT MV A6 NO CARRO
APLICAÇÃO LÍQUIDA PARA METAL

Sistema com Lesta LEBOT MV A6 em carrossel com 2 braços de geometria variável para pintura de acessórios de moda.

Planta com Lesta LEBOT MV A6 no vagão suspenso XYZA adequado para pintura de grandes componentes.

Robot antropomórfico de 6 eixos para autoaprendizagem 
de acabamento
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ROBOT

Lesta LEBOT MV A5

Classe de proteção: Zona ATEX 2/22 Cód. cat. 3G
Material do braço: Alumínio
Carga útil no pulso: 4 kg
Peso total: 320 Kg
Repetibilidade: ±3 mm no pulso
Velocidade máxima: 1000 mm/s
Configurações possíveis: De cabeça para baixo, piso, carruagem, 
                                           carrossel
Fonte de alimentação: 3x400 VCA
Programação: Autoaprendizagem, Ponto a ponto lite, offline,
                        sistemas de visão 2D e 3D

LESTA LEBOT MV A5 EM UM CARROSSEL
APLICAÇÃO LÍQUIDA PARA CADEIRA DE MADEIRA

Robot antropomórfico de 5 eixos para autoaprendizagem 
de acabamento



ROBOT

Lesta LEBOT I A6

Modelos disponíveis: Lesta LEBOT I A6 / W
Classe de proteção: IP65
Material do braço: Fundição de ligas leves
Repetibilidade: ±0,05 mm no pulso
Velocidade máxima: 1500 mm/s
Configurações possíveis: Piso, carruagem, carrossel
Fonte de alimentação: 3x400 VCA
Programação: Lesta PAINT STUDIO, sistemas de visão 2D e 3D

Lesta LEBOT I A6 no carrossel com EasyPROG 3D Scan
APLICAÇÃO LÍQUIDA PARA MADEIRA

Lesta LEBOT I A6 W
Quando nos referimos a um Lesta LEBOT I 
A6 W estamos falando de uma configuração 
específica para pintura de janelas e esquadrias. 
Geralmente o robô Lesta LEBOT I A6 W é 
instalado com sistemas de visão como Image 
MATCH 2D / 3D ou EasyPROG 3D Scan.

Robot antropomórfico de 6 eixos tipo industrial
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ROBOT

Lesta LEBOT I A6
ROBOT

Lesta LEBOT WP

Número de eixos: 3
Classe de proteção: ATEX zona 2/22 Cat. 3G
Material do braço: Alumínio
Carga útil sem pulso: 2 kg
Peso total: 72 Kg
Repetibilidade: ±1,5 mm sem pulso
Velocidade máxima: 600 mm/s
Configurações possíveis: De cabeça para baixo, piso, carruagem,
                                           carrossel
Fonte de alimentação: 3x400 VCA
Programação: Offline, Ponto a ponto lite

Transportador móvel Lesta LEBOT WP
SU APLICAÇÃO DE LÍQUIDO PARA CAPACETES 
DE PLÁSTICO

Planta com Lesta LEBOT WP montada em um pequeno 
transportador móvel com painel integrado. O robô está 
configurado para repetir um movimento contínuo

Robot pequeno de 3 eixos, espaço mínimo e 
investimento mínimo

COMPACTAR
ocupa um espaço
relativamente pequeno

ECONÓMICO
É o investimento mais barato
de toda a linha Lesta

2 FUNÇÕES
Pode ser usado como posicionador ou 
pode repetir caminhos de pintura com 
seus 3 eixos

Lesta LEBOT WP como posicionador
de pistolas de pintura
APLICAÇÃO LÍQUIDA PARA PERFIS DE MADEIRA

Sistema com 8 Lesta LEBOT WP montados como 
posicionadores para pistolas automáticas em linha 
contínua



ROBOT

Lesta LEBOT C5

Classe de proteção: ATEX zona 2/22 Cat. 3G
Carga útil no pulso: 4 kg
Repetibilidade: ±3 mm no pulso
Velocidade máxima: 700 mm/s
Fonte de alimentação: 3x400 VCA
Programação: Sistemas de visão offline, 2D e 3D

Lesta LEBOT C5 PARA janelas clássicas
APLICAÇÃO LÍQUIDA PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA

Planta com Lesta LEBOT C5 para instalações de pintura com Lesta Image MATCH 2D, sistema de 
reconhecimento e autogeração do caminho de pintura

Robot cartesiano de 5 eixos

USAR
Geralmente para pintar janelas 
e esquadrias

ADAPTABILIDADE
Comprimento altura e profundidade da 
estrutura podem ser personalizados

SOLIDEZ
A corrente é usada
para lidar com o vagão

RAPIDEZ
O pulso é aplicado
a uma guia de correia linear Tamanhos máximos de janela e opções sob medida

A estrutura, conforme ilustrado, pode pintar janelas de 
até 5 metros de largura e 3 metros de altura. A estrutura 
também exige que nossa equipe técnica adote o 
sistema.
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CABINE CONTROL

Lesta LECROB Robot Controller
Interface do robot e controle equipado com tela sensível ao toque de 15” e 
software de manuseamento Lesta LECROB Robot Manager.

SOFTWARE DE GABINETE DE CONTROLE

Lesta LECROB Robot Manager

Lesta LECROB Robot K Manager

Lesta LECROB Robot Manager é um software para o controle e manuseamento de robôs da série MV. Além 
do manuseamento  padrão de um robot de autoaprendizagem para pintura, ele oferece as seguintes funções 

Lesta LECROB Robot K Manager é um software dedicado ao controle das séries de 
robôs Lesta LECROB I A6 e Lesta LECROB I A6 W e foi criado para simplificar o uso.

VELOCIDADE DO ROBOT MODULAR
Com reprodução perfeita, 70% a 130% de velocidade

ARQUIVAMENTO DE PROGRAMAS
Na memória local, na chave USB ou em um caminho 
de rede

IMAGENS E NOTAS PARA OS 
PROGRAMAS
Cada programa pode ser associado a uma imagem 
e/ou a um arquivo de “várias anotações”

CALIBRAÇÃO DO ROBOT
Verificação rápida e fácil dos zeros da máquina (zeros 
do codificador) e com calibração guiada e intuitiva do 
codificador

ARQUIVAMENTO DE DADOS 
DE PRODUÇÃO
Arquivos .csv do Microsoft Excel ou banco de dados 
MySQL

5 NÍVEIS DE ACESSO E USO
Acesso a funções específicas da máquina, apenas 
para pessoal autorizado

REDUÇÃO DO TEMPO DE INATIVIDADE
O tempo em que o robot não se move e a pistola não 
dispensa tinta pode ser eliminado através de uma 
otimização

ESTATÍSTICAS DE MANUTENÇÃO
Indicadores gráficos divididos por atividade 
(lubrificação, engraxamento, manutenção de rotina, 
troca de corrente)

ATUALIZAÇÕES REMOTAS
Software atualizável remota
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POINT TO POINT LITE
Este recurso opcional de plug-in permite a geração e processamento de um caminho de pintura virtual 
direcionando fisicamente a pistola para os pontos desejados e confirmando os locais escolhidos com um 
clique no joystick. Através da interface plug-in, disponível com o Lesta LECROB Robot Controller, é possível 
utilizar pontos selecionados e gerar o caminho via software. Isso é feito definindo diferentes parâmetros, 
como velocidade, aceleração, distância da peça, parâmetros da pistola (atomização, vazão e ventoinha) e 
muito mais.

CICLO DE INÍCIO VIRTUAL
Onde os sistemas possuem um transportador, o sensor de início de ciclo é montado para permitir o início 
do programa de pintura. Quando não for possível instalar o sensor de ciclo na cabine por sujeira, ATEX ou 
outros motivos, ele é instalado fora da cabine ao longo do transportador e o plug-in de fim de curso virtual 
calculará o momento exato para o robot começar a reproduzir o programa.

FILA INTERNA
Este recurso opcional do plug-in permite definir, a partir de uma lista de programas, a ordem em que serão 
executados. O operador sempre pode intervir e controlar os programas definindo a ordem na tela do Lesta 
LECROB Robot Controller.
Este plug-in é amplamente utilizado em configurações com carrossel ou transportador.

COMEÇO RÁPIDO
Este plug-in permite gravar um programa e, assim que a gravação terminar, iniciar o ciclo automático com 
1 clique.
Este plug-in é amplamente utilizado em linhas sólidas.

FOLLOW ME
É um sistema onde o robot é montado em um carrinho. Quando o operador tiver que realizar movimentos 
maiores que a área de trabalho normal do robô, o carrinho permitirá que o robô alcance espaços maiores 
sem a necessidade de usar o botão externo O robot se moverá fisicamente no carrinho de forma 
independente seguindo o movimentos do operador. Todos esses movimentos, na etapa de “ensino”, serão 
gravados e serão repetidos na etapa de “repetição automática”.

EDIÇÃO AVANÇADA DE PARÂMETROS DE PINTURA
Permite modificar os 3 principais parâmetros de distribuição de tinta:
1. ALCANCE
2. ATOMIZAÇÃO
3. VENTILADOR
para intervalos de tempo escolhidos dentro de um programa após sua criação.

A pistola montada no braço do robô deve estar equipada com uma predisposição para esta função.

Lesta LECROB ROBOT MANAGER

Plug-in



4.0

PACOTE DE PÓ
Opção de software dedicada a sistemas em pó:
1. SALVAR TINTA
O pó é dosado somente quando o elemento chega ao operador e começa o registo dos movimentos
2. LIMPEZA POR FORA
Permite iniciar e gerenciar atividades de lavagem de dispositivos externos.
3. MANUSEAMENTO DA PISTOLA ELETROSTÁTICA
Um suporte especial é instalado que isola a pistola de pulverização. 

PACOTE LÍQUIDO
Opções de software dedicadas a sistemas líquidos:
1. INTERFACE DE GESTÃO COM SISTEMAS EXTERNOS DE MUDANÇA DE COR
2. LIMPEZA AUTOMÁTICA
3. MANUSEAMENTO DA PISTOLA ELETROSTÁTICA

PACOTE DE FIBRA DE VIDRO
Opções de software dedicadas a sistemas de fibra de vidro, gelcoat e resina:
1. POSIÇÃO DE LAVAGEM AUTOMÁTICA APÓS CADA CICLO
2. DOSAGEM DE DISTRIBUIÇÃO DE FIBRA DE VIDRO ATRAVÉS DO GERENCIAMENTO DO PICADOR
3. GESTÃO DE VÁLVULAS DE GELCOAT E RESINA

APLICATIVO INTELIGENTE
O plug-in de aplicativo inteligente permite monitorizar o status dos robôs Lesta em qualquer dispositivo 
(PC, tablet, smartphone)

CONECTOR DA INDÚSTRIA
Conecta o robô aos sistemas de computador da fábrica para a troca de dados de produção

SELEÇÃO DE PROGRAMA EXTERNO
Este plug-in permite a seleção e o lançamento de programas de pintura por um sistema externo, por ex. 
um controlador PLC.

O robô pode receber código de programa por meio de sinais de hardware ou diferente

Lesta LECROB ROBOT MANAGER

Plug-in
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ACESSORIOS INTEGRADOS

Easy PROG 2D
EasyPROG 2D é um software capaz de gerar autonomamente o percurso de pintura de painéis, caixas e 
gavetas. Requer a inserção da altura da gaveta na receita.
Diretamente da tela do Robot Controller será possível criar receitas específicas para cada tipo de produto a 
ser pintado, que podem ser recuperadas através da leitura de um código de barras ou diretamente da tela 
sensível ao toque.

ESTE SISTEMA MANUSEIA 
APENAS PAINÉIS E OBJETOS 
EM FORMA DE CAIXA 

Carregue a peça

Selecione o programa 
escolhido ou escaneie o 
código de barras que carrega 
o programa associado a ele.

O software gera 
automaticamente o caminho 
de pintura

A ESPESSURA MÍNIMA 
ADMINISTRÁVEL PELO 
SISTEMA É DE 15 MM

EASY PROG 2D LASER
O sistema pode ser equipado com um 
par de ponteiros laser, montados em 
correspondência com o robot com carrossel, 
e com um software dedicado que compensa 
automaticamente a posição da peça caso ela 
não esteja centralizada.

COMO USAR
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ACESSORIOS INTEGRADOS

Easy PROG 3D Scan
Easy PROG 3D Scan é um software equipado com um scanner 3D usado com o sistema carrossel. Este 
scanner é capaz de identificar a carga superficial de objetos tridimensionais e gerar um caminho de pintura 
de forma autonoma.
Diretamente da tela do Robot Controller é possível criar receitas específicas para cada tipo de produto que 
necessita de pintura. Cada programa pode ser recuperado lendo o código de barras por meio de um scanner 
ou diretamente da tela de toque

Carregue a peça

Selecione o programa 
escolhido ou escaneie o 
código de barras que carrega 
o programa associado a ele

O software gera 
automaticamente o caminho 
de pintura

PODE SER USADO PARA PINTURA 
DE PAINÉIS, CAIXAS E GAVETAS, 
SEM LIMITES DE ESPESSURA

TAMBÉM PODE SER USADO PARA 
PINTAR PAINÉIS CURVADOS E 
FORMAS QUE NÃO SÃO DE FORMA 
PADRÃO

HOW TO USE IT



Ele pode distinguir entre objetos de diferentes espessuras

Reconhece a posição real e ajusta o percurso de pintura

ACESSORIOS INTEGRADOS

Image MATCH 2D
Image MATCH 2D é um sistema composto por um software dedicado e um par de barreiras fotoelétricas. 
Este sistema permite identificar as superfícies 2D das peças e associá-las ao programa de pintura 
correspondente.

Durante a primeira fase do trabalho, são criados programas-modelo para cada tipo de peça. As peças estão 
penduradas e prontas para a pintura. O Image MATCH 2D reconhece as peças uma a uma, associando-as 
aos modelos correspondentes e carregando o programa de pintura correto

Lendo 
Imagem

Partida!

Lendo 
Imagem

Partida!
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ACESSORIOS INTEGRADOS

Image MATCH 3D PRO
O Image MATCH 3D PRO é um sistema composto por um software de gestão e um ou mais scanners 3D 
montados em uma linha capaz de reconhecer o tamanho de objetos tridimensionais e associar o programa 
de pintura correspondente.

Numa primeira fase de trabalho são criados os programas para cada tipo de peça, após o que é simplesmente 
necessário carregar a linha de abastecimento com as peças a pintar. Image MATCH 3D PRO se encarregará 
de reconhecer as peças através de seus scanners 3D e aplicar o programa de pintura relativo.

Ele pode distinguir entre objetos de diferentes espessuras

Reconhece a posição real e ajusta o percurso de pintura

Image MATCH 3D PRO reconhece a inclinação e a posição das peças e ajusta automaticamente o 
caminho da pintura

Posição requerida

ΔY

3D Scanner

Posição detectada

ΔY

ΔA



SUCÇÃO BLOW-OFF

Este acessório é composto por uma pistola especial capaz de soprar ou sugar o excesso de água e humidade 
da superfície da peça.

Principais benefícios:

ACESSORIOS INTEGRADOS

FERRAMENTAS DE SUCÇÃO E SOPRO

EVITA A FORMAÇÃO DE BOLSAS DE 
ÁGUA APÓS A APLICAÇÃO DA TINTA

PERMITE A MANUTENÇÃO DE 
TEMPERATURAS MAIS BAIXAS NO 
INTERIOR DO FORNO
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O sistema anticolisão Lesta é um dispositivo pneumático especial montado entre a pistola e seu suporte. 
Ele foi concebido para proteger tanto de sobrecargas quanto de choques.

Se a pistola colidir com um objeto, é gerada uma sobrecarga mecânica que leva a um deslocamento do 
sensor e libertação de ar pressurizado. Uma vez detectada a queda de pressão, o sistema envia um sinal ao 
PLC de controle que  pára o robot.

Existem três tipos de sobrecargas que podem ocorrer:

TANGENCIAL: 
Ocorre se a pistola  colidir 
lateralmente com um 
obstáculo

AXIAL:
Ocorre se a força de compressão 
na direção Z em direção ao 
sistema exceder o valor limite 
de sobrecarga

TORCENDO:
Ocorre no caso de uma rotação em 
torno do eixo z quando torce e  o  
máximo é excedido

ACESSORIOS INTEGRADOS

ANTI COLISÃO
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ACESSÓRIOS INTEGRADOS / AUTÓNOMOS

Lesta CLEANING STATION
Lesta CLEANING STATION é um sistema que se integra com cabines de pintura e é desenvolvido para 
limpeza automática de bicos de pulverização.

2 ALTURAS DISPONIVEIS

PINCEL MODULAR
(LARGURA PERSONALIZADA)

A Lesta CLEANING STATION pode ser entregue 
em versão móvel Sua altura é variável graças ao 
pistão de ar comprimido.

22



23

ACESSÓRIOS INTEGRADOS / AUTÓNOMOS

Lesta RECIPE MANAGER
Lesta RECIPE MANAGER é um sistema de administração  de parâmetros de pintura, organizado em receitas 
e facilmente recuperável. Interage com qualquer sistema de pintura com pistolas ou reciprocadores.

A pistola montada deve estar equipada com uma predisposição para esta função.

QUOCIENTE DE 
VAZÃO

VENTILADOR 
FLEXÍVEL

ATRASAR E 
ANTECIPAR A 
ABERTURA

TEMPO DE CICLO

AUTOMIZAÇÃO

Os parâmetros que
o Lesta RECIPE MANAGER 
pode controlar são:

Lesta RECIPE MANAGER e seu software dedicado podem ser integrados em todos os 
robôs Lesta com ou sem o painel que consiste em uma caixa e uma tela.

A interface do usuário é integrada ao software Lesta LECROB Robot Manager.



No transportador em campo pode trabalhar 
com 2 passos diferentes no mesmo 
equipamento. 

No transportador de bitola, pode 
trabalhar com 2 passos diferentes

ACESSÓRIOS INTEGRADOS / AUTÓNOMOS

Lesta ROTATION UNIT RA / RT / RHT

RA: GRUPO DE ROTAÇÃO AÉREO

RT: GRUPO DE ROTAÇÃO NO TERRENO

RHT: GRUPO DE ROTAÇÃO HORIZONTAL

Lesta ROTATION UNIT RA é um 
dispositivo que permite girar as peças em 
um transportador aéreo.

Lesta ROTATION UNIT RT é um dispositivo 
de piso que permite que as peças a serem 
pintadas sejam enganchadas e giradas 
perpendicularmente ao piso.

Pode ser integrado nos 
braços dos carrosséis ou 
em um transportador

Lesta ROTATION UNIT RHT é um 
dispositivo de piso, que permite que 
as peças a serem pintadas sejam 
enganchadas e giradas paralelamente ao 
piso.

Pode ser integrado nos 
braços dos carrosséis
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ACCESSORI INTEGRATI / STAND-ALONE

Lesta PAINT STUDIO

Importação de modelos 3D
em formato STL e STEP

Visão 360° do ambiente ao redor do robot 
(mesmo durante a simulação)

Criação de grades automáticas em superfícies 
para ajudar a gerar os caminhos

Simulação de ciclo de robô, com verificação de 
limites de alcance e tempos de ciclo

Criação de grades automáticas em superfícies 
para facilitar a geração de caminhos

Lesta PAINT STUDIO é um software projetado para 
a programação de robôs de pintura. Graças a este 
software, caminhos de pintura offline podem ser 
criados.
Para cada caminho de pintura criado, existe a 
possibilidade de modificar vários parâmetros, 
incluindo
• Velocidade
• Aceleração
• Distância da peça
• Parâmetros da pistola
• Canto de pintura

Como importar as peças:

CONSTRUÇÃO DE 
GEOMETRIA NO 
SOFTWARE

MPORTAÇÃO DE MODELOS 3D DE 
OBJETOS E DA CABINE

AQUISIÇÃO DE PONTOS-
CHAVE ATRAVÉS DO ROBOT 
OU ATRAVÉS DO SOFTWARE 
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Lesta PRODUCTION MANAGER TAG WEB

TAG RFID

O sistema Lesta PRODUCTION MANAGER TAG WEB é geralmente utilizado em sistemas in-line quando a 
necessidade é pintar um grande número de peças diferentes, cada uma associada a um programa de pintura 
diferente.

Como usar
No momento do carregamento, uma tag é fisicamente colocada no gancho e quando chega perto do robot, 
a tag é identificada pela antena que permite automaticamente o robot executar o programa de pintura 
correspondente.

O processo digitalizado pode fornecer estes parâmetros:
• Posição da peça em linha
• Configuração da temperatura do forno, ciclo de lavagem e receitas de pintura (quando reciprocadores 
estão presentes)
• Tempo total do ciclo
• Capacidade de catalogar todos os produtos por código, objeto ou macrofamília
• Possibilidade de enviar ordens de produção de seu escritório diretamente para  
 
Recursos: 
• Plano sinótico de sua planta disponível no painel traseiro com exibição de várias estações de 
processamento e posições dos componentes.
• Gerenciamento, armazenamento e registro de paradas e alarmes de produção.
• Monitora vários sinais de IO
• Instruções (texto ou imagens PDF / JPG) para upload, download e mascaramento corretos no painel de 
toque (opcionalmente na smart TV)

RFID ANTENNA PAINEL DE CONTROLO
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CERTIFICAÇÕES

Declaração de conformidade da máquina
de acordo com  Annex II.1.A das directivas  2006/42 / EC

CERTIFICAÇÕES

Declaração de incorporação de máquinas parcialmente concluídas
de acordo com o  Anexo II.1.B de  Directivas 2006/42 / EC

O equipamento, incluindo dispositivos de segurança, uma vez montado/instalado de 
acordo com as instruções do fabricante, pode ser usado com segurança.

Ex. O robô, incluindo barreiras de segurança
e comandos relacionados ao controlador do robot

A seguinte documentação é fornecida:
• Normas da CE na máquina (placa)
• Manual de uso e manutenção
• Declaração de conformidade da EU

Os equipamentos, para serem usados com segurança, devem ser completados ou 
montados com outras máquinas ou máquinas semi-acabadas

Ex. O robot, para ser usado com segurança, deve ser protegido 
por barreiras de segurança e por comandos relacionados ao 
controlador do robot

O seguinte material é fornecido:
• Manual de integração
• Declaração de conformidade da EU

28
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SET-UP

ATEX (EU)

SET-UP

HAZLOC (UL)

O robot deve ser construído em uma versão à prova de explosão

Preparação necessária para o mercado americano.

Uma unidade de pressão dedicada e componentes específicos são 
implementados para o mercado americano

Se a área onde o robot será instalado for categorizada como ATEX, será nosso dever fornecer aos clientes 
equipamentos ATEX.

Existem 3 características que fazem um sistema ATEX:

O robot deve ser entregue com todas as partes elétricas pressurizadas da 
máquina, bem como as tampas para as conexões entre o painel e o robot.

O sistema de pressão é controlado por um PLC seguro que interrompe o 
funcionamento da máquina cortando todas as tensões nos casos em que:
• O ciclo de lavagem inicial não foi concluído corretamente
• Há uma perda de pressão nos cárteres
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www.Lestausa.com
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A Lesta tem qualidade totalmente europeia tanto 
no design quanto na produção.

A sede está espalhada por um parque industrial 
de cerca de 1.000 metros quadrados, dividido em 
escritórios, laboratórios, oficinas e armazéns, e está 
localizado perto de Milão, uma área de excelência 
para a indústria.

Esta característica, juntamente com a forte vontade 
dos proprietários da empresa de trazer a excelência 
italiana para o mundo, permitiu que Lesta obtivesse 
a certificação 100% Made In Italy (Registro Nº. 
R.N.P.I. IT01.IT/2380.051.V.
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