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Neuromeka dẫn đầu tự động hóa quy trình sản xuất của doanh nghiệp vừa và 

nhỏ thông qua robot cộng tác dễ sử dụng và giá cả phải chăng. Robot cộng tác của 

Neuromeka an toàn khi cộng tác với con người và dễ dàng được lập trình cho các tác 

vụ. Neuromeka đang trên đường xây dựng một hệ sinh thái nền tảng RaaS (Robot as a 

Service) xoay quanh cobot, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ thiếu vắng đội 

ngũ chuyên gia robot vẫn có thể lắp đặt và vận hành hệ thống tự động hóa bằng robot. 

Chúng tôi hy vọng công nghệ robot và kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm của mình 

có thể đóng góp nâng cao năng suất của các công ty khách hàng.

Robot as a Tool, Robot as a Service, Robots for Every Workplace.
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Thành lập Neuromeka (Namyangju, Gyeonggi)
Ra mắt NRMKFoundation SDK
Ra mắt NRMKPlatform SDK

Được chứng nhận là công ty đầu tư mạo hiểm
Thành lập viện nghiên cứu doanh nghiệp
Di dời trụ sở chính (Seongsu, Seoul)
Ra mắt STEP/PC, STEP/BBB
Ra mắt IGoT/HUB
Ra mắt STEP/iMX, STEP/HPC

Ra mắt ứng dụng CONTY
Ra mắt IGoT/WSN

Thu hút đầu tư Series-A
Ra mắt STEP2
Ra mắt Indy-RP
Khai trương Pohang SCRC (Smart Connected Robot Center)

Được chứng nhận INNOBIZ
Ra mắt Indy3/5/10
Di dời trụ sở chính (Apgujeong, Seoul)
Thu hút đầu tư Series-B
Di dời Pohang SCRC (C5, Postech)
Thành lập cơ sở sản xuất tại SCRC
Ra mắt Indy7
Được lựa chọn là công ty robot của năm 2017 (lĩnh vực robot công nghiệp)

Sáp nhập Autopower
Khai trương V-SCRC tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Khai trương CILab (Cobot Intelligence Laboratory) tại Postech
Bắt đầu kinh doanh kỹ thuật hệ thống (System Engineering Business)
Ra mắt LASER (Delta Robot)
Bắt đầu sản xuất Indy7
Thu hút đầu tư Series-C
Nhận được giải thưởng Red Dot Design Award (Indy7)
Khai trương cơ sở kinh doanh kỹ thuật hệ thống (System Engineering Business Unit)
Di dời cơ sở sản xuất
Được lựa chọn là công ty robot của năm 2018 (lĩnh vực robot công nghiẹp)
Nhận được giải thưởng KDB NextRound Blue Frog Award
Ra mắt STEP3
Ra mắt dự án thí điểm IndyGo

Di dời trụ sở chính (Seongsu, Seoul)
Ra mắt Indy12
Ra mắt IndyEye
Ra mắt IndyCARE
Sáp nhập cơ sở sản xuất và cơ sở kinh doanh kỹ thuật hệ thống tại chi nhánh Daejeon
Giải thưởng Doanh nghiệp Robot của năm 2019 (lĩnh vực robot công nghiệp)
Giải thưởng Phát triển Win-Win Hàn Quốc năm 2019

Thu hút đầu tư bắc cầu (Bridge Investment)
Được lựa chọn là "Kỳ lân" bởi Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc
Nhận được giải thưởng IR52 Jang Young Sil
Chứng nhận sản phẩm mới cho robot Indy7 (NEP)
Giải thưởng Doanh nghiệp Robot của năm 2020 (lĩnh vực robot công nghiệp)
Thành lập chi nhánh Trung Quốc (tại Diêm Thành, tỉnh Giang Tô)

Chi nhánh Daejeon mở rộng và chuyển địa điểm (tại Jukdong, Daejeon)
Được công nhận là Viện nghiên cứu công ty xuất sắc (bởi Bộ Khoa học Công nghệ - Thông tin Truyền thông Hàn Quốc)
Thu hút đầu tư Series-D
Giải thưởng Doanh nghiệp Robot của năm 2021 (lĩnh vực robot công nghiệp)
Nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (vì có công xúc tiến công nghệ công nghiệp)
Được chứng nhận sản phẩm sáng tạo (bởi Bộ Thương mại, Công nghệip và Năng lượng Hàn Quốc)

Được chứng nhận là Công ty Đổi mới Thiết kế năm 2022 bởi Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc
thành lập tập đoàn mỹ  (Pflugerville, Texas)
Niêm yết cổ phiếu trên KOSDAQ
Giải thưởng Doanh nghiệp Robot của năm 2022 (lĩnh vực robot công nghiệp)
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Indy
Indy là sản phẩm chủ đạo do Neuromeka trực tiếp thiết kế và sản xuất. Indy được tích hợp thuật toán phát hiện va chạm tân tiến đảm 

bảo an toàn cho người sử dụng và tính năng chỉ dạy trực tiếp (direct teaching) trực quan hơn thông qua điều khiển trở kháng (impedance 

control). Indy cũng có thể được lập trình trực tuyến (online) hoặc độc lập (offline) thông qua ứng dụng Teach Pendant trên máy tính 

bảng Android. Dòng sản phẩm Indy bao gồm 5 phiên bản với khả năng tải trọng khác nhau: Indy3/5/7/10/12 (tải trọng tương ứng 3kg, 

5kg, 7kg, 10kg, 12kg) và Indy-RP2 - là robot cộng tác cho mục đích nghiên cứu với 7 bậc tự do (degrees of freedom). Thông qua cổng 

mở rộng gắn vào trục 6, Indy có thể tích hợp nhiều loại công cụ tiêu chuẩn như gripper, cảm biến hình ảnh (vision sensor), v.v.

Robot cộng tác
Your first industrial robot for small and medium sized manufacturers 

Collaborative Robot Collaborative Robot06 07

Spec
DOF

Weight

Payload

Joint Motion Range

Maximum Joint Speed

Maximum Tool Speed

Repeatability

	 Indy7
 6 (all revolute)

 28kg

 7kg

 1,2,3,4,5 : ±175deg | 6 : ±215deg

 1,2,3 : 150deg/s | 4,5,6 : 180deg/s

 1m/s

 1.3m

 0.8m

 100µm

Spec
DOF

Weight

Payload

Joint Motion Range

Maximum Joint Speed

Maximum Tool Speed

Repeatability

	 Indy7 Pro (with IndyEye)
 6 (all revolute)

 28kg

 7kg

 ±360deg for all joints

 1,2,3,4 : 150deg/s | 5,6 : 180deg/s

 1m/s

 1.3m

 0.8m

 50µm

Spec
DOF

Weight

Payload

Joint Motion Range

Maximum Joint Speed

Maximum Tool Speed

Repeatability

	 Indy12
 6 (all revolute)

 55kg

 12kg

 ±360deg for all joints

 1,2 : 120deg/s | 3,4,5,6 : 150deg/s

 1m/s

 1.8m

 1.2m

 100µm

Spec
DOF

Weight

Payload

Joint Motion Range

Maximum Joint Speed

Maximum Tool Speed

Repeatability

	 Indy-RP2 (Controlled by STEP3)
 7 (all revolute)

 30.5kg

 5kg

 ±175deg for all joints

 1,2,3,4 : 150deg/s | 5,6,7 : 180deg/s

 1m/s

 1.3m

 0.8m

 100µm

Spec
Controller

Supply Voltage

Interfaces

I/O

Control Box Size

Power

Weight

	 IndyCB
 STEP2

 EtherCAT, EtherNet, USB, CAN, RS232, RS485

 DI/O 32ch, AI/O 4ch

 420 x 360 x 222 mm

 max. 700w (avg. ~350w)

 ~ 15.5kg

 100~240 Vac, 50~60hz

Spec
DOF

Weight

Payload

Joint Motion Range

Maximum Joint Speed

Maximum Tool Speed

Repeatability

Indy10
6 (all revolute)

40kg

10kg

±175deg for all joints

1,2 : 60deg/s | 3,4,5,6 : 90deg/s

1m/s

1.5m

1.0m

100µm

Indy5
6 (all revolute)

25kg

5kg

±175deg for all joints

90deg/s

1m/s

1.2m

0.8m

100µm

Indy3
6 (all revolute)

17kg

3kg

±175deg for all joints

90deg/s

1m/s

1.0m

0.6m

100µm

O B S O L E T E

Maximum Workspace  
w/Full Payload

Maximum Reach

Maximum Workspace  
w/Full Payload

Maximum Reach

Maximum Workspace  
w/Full Payload

Maximum Reach

Maximum Workspace  
w/Full Payload

Maximum Reach

Maximum Workspace  
w/Full Payload

Maximum Reach



Spec

DOF

Maximum Reach

Weight

Payload

Joint Motion Range

Maximum Joint Speed

Repeatability

Ingress Protection

 ICoN7L

 6 (all revolute)

 920mm

 53kg

 7kg

 1: ±170deg | 2: -100/+135deg | 3: -120/+156deg
 4: ±200deg | 5: ±135deg | 6: ±360deg

 1: 380deg/s | 2: 320deg/s | 3: 390deg/s
 4: 490deg/s | 5: 565deg/s | 6: 815deg/s

 ±30µm

 IP67

Spec

Spec

DOF

DOF

Maximum Reach

Maximum Reach

Weight

Weight

Payload

Payload

Joint Motion Range

Joint Motion Range

Maximum Joint Speed

Maximum Joint Speed

Repeatability

Repeatability

Ingress Protection

Ingress Protection

ICoN20

ICoN10

ICoN20L

ICoN12L

6 (all revolute)

6 (all revolute)

6 (all revolute)

6 (all revolute)

1702mm

1420mm

2001mm

2001mm

270kg

180kg

280kg

300kg

20kg

10kg

20kg

12kg

1: ±170deg | 2: -85/+150deg | 3: -95/+170deg
4: ±180deg | 5: ±135deg | 6: ±400deg

1: ±170deg | 2: -85/+150deg | 3: -95/+170deg
4: ±195deg | 5: ±135deg | 6: ±360deg

1: ±170deg | 2: -85/+150deg | 3: -95/+170deg
4: ±180deg | 5: ±135deg | 6: ±400deg

1: ±170deg | 2: -95/+155deg | 3: -95/+170deg
4: ±185deg | 5: ±135deg | 6: ±400deg

1: 175deg/s | 2: 175deg/s | 3: 170deg/s
4: 360deg/s | 5: 360deg/s | 6: 600deg/s

1: 200deg/s | 2: 200deg/s | 3: 200deg/s
4: 370deg/s | 5: 370deg/s | 6: 600deg/s

1: 175deg/s | 2: 175deg/s | 3: 170deg/s
4: 360deg/s | 5: 360deg/s | 6: 600deg/s

1: 175deg/s | 2: 175deg/s | 3: 170deg/s
4: 355deg/s | 5: 355deg/s | 6: 300deg/s

±60μm

±30μm

±60μm

±60μm

wrist IP67

wrist IP67

wrist IP67

wrist IP67

ICoNRobot cộng tác công nghiệp
a high-performance industrial robot with cobot’s safety and ease

“ICoN” là Robot cộng tác công nghiệp thế hệ mới được áp dụng tính an toàn và tính dễ dàng sử dụng của “Indy”, Robot cộng tác của 

Neuromeka. Tính an toàn vốn thiếu trong Robot công nghiệp hiện có đã được cải thiện đáng kể bằng cách áp dụng thuật toán phát 

hiện va chạm được nâng cao và thêm những thiết bị an toàn ngoại vi như đèn hiển thị trạng thái, máy quét laser, v.v. Nhờ chỉ dạy trực 

tiếp thông qua điều khiển trở kháng (Impedance Control), ứng dụng Teach Pendant dựa trên máy tính bảng “CONTY” và thêm thiết bị 

lead-through dựa trên cảm biến lực, bạn có thể lập trình dễ dàng và nhanh chóng. ICoN đảm bảo năng suất cao bằng cách cung cấp tốc 

độ gấp 2,3 lần (so sánh tốc độ tối đa) so với Robot cộng tác và độ lặp lại cao, tiêu chuẩn chống bụi chống nước tối đa lên đến IP67 và 4 

đường khí nén. Có 7 phiên bản được cung cấp tuỳ theo trọng tải và chiều dài.
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Spec

DOF

Maximum Reach

Weight

Payload

Joint Motion Range

Maximum Joint Speed

Repeatability

Ingress Protection

 ICoN7

 6 (all revolute)

 710mm

 49kg

 7kg

 1: ±170deg | 2: -100/+135deg | 3: -120/+156deg
 4: ±200deg | 5: ±135deg | 6: ±360deg

 1: 380deg/s | 2: 350deg/s | 3: 480deg/s
 4: 490deg/s | 5: 565deg/s | 6: 815deg/s

 ±30µm

 IP65

(Long Length)

(Long Length)

(Long Length)

Spec

DOF

Maximum Reach

Weight

Payload

Joint Motion Range

Maximum Joint Speed

Repeatability

Ingress Protection

 ICoN3

 6 (all revolute)

 560mm

 23kg

 3kg

 1: ±170deg | 2: -110/+120deg | 3: -110/+155deg
 4: ±200deg | 5: ±120deg | 6: ±350deg

 1: 450deg/s | 2: 450deg/s | 3: 525deg/s
 4: 600deg/s | 5: 600deg/s | 6: 800deg/s

 ±30µm

 IP65

Co-Industrial Robot Co-Industrial Robot



Moby DRobot tự hành
versatile autonomous mobile robot with collaborative robot

Robot Delta
Pride of Korean delta robots for high-speed automation

Moby của Neuromeka là một nền tảng robot tự hành (AMR) cung cấp khả năng tự hành cơ động cho robot cộng tác Indy. Robot cộng 

tác Indy được gắn trên Moby để mở rộng không gian làm việc, và có thể gắn nhiều cảm biến khác nhau bằng cách thay đổi tấm cảm 

biến. Ngoài ra, pallet công việc có thể được thay đổi tuỳ theo mục đích công việc, vì thế Moby có thể được sử dụng cho nhiều loại công 

việc từ giao hàng đến tuần tra, kiểm dịch và dẫn đường,...Đặc biệt, vì 4 mô-đun bánh xe 2 bậc tự do giúp giảm thiểu lực dẫn động nên 

khả năng điều khiển đường thẳng và khả năng điều khiển đa hướng rất cao. Bạn có thể sử dụng LiDAR và cảm biến 3D để tránh chướng 

ngại vật và di chuyển đến vị trí mục tiêu một cách chính xác.

D của Neuromeka là Delta Robot 4 trục có độ chính xác và với tốc độ cao dựa trên thiết kế triệt tiêu rung động. Hiện tại, D3 (tải trọng 

3kg) và D6 (tải trọng 6kg) được sản xuất phù hợp với tải trọng và bán kính làm việc tương ứng. Delta Robot của Neuromeka đưa ra giải 

pháp tự động hóa toàn diện tích hợp nhiều thiết bị khác nhau như băng chuyền, gripper, cảm biến hình ảnh (vision sensor) và PLC 

nhằm đáp ứng nhu cầu tự động hóa quy trình sản xuất của khách hàng.

Autonomous Mobile Robot Delta Robot10 11

Spec
Weight

Repeatability

Cycle Time

Payload

DOF

 XY Axis

 XY Axis

 Roll Axis

Reachable
Area

Actuator

	 D6
 80kg

Path Payload Cycle

25 x 305 x 25

0kg 0.30s

1kg 0.36s

2kg 0.37s

3kg 0.39s

4kg 0.41s

5kg 0.43s

6kg 0.45s

 6kg

 4axis

 1300mm

 500mm

 ±180 deg

 ±0.1mm

 AC servo motor, absolute encoder

Spec
Weight

Repeatability

Cycle Time

Payload

DOF

 XY Axis

 XY Axis

 Roll Axis

Reachable
Area

Actuator

	 D3
 60kg

Path Payload Cycle

25 x 305 x 25

0kg 0.30s

1kg 0.45s

2kg 0.51s

3kg 0.55s

 3kg

 4axis

 800mm

 300mm

 ±180 deg

 ±0.1mm

 AC servo motor, absolute encoder

Spec
Demension

Max. Rotation Speed

Ambient Humidity

Traversable gap

Weight

Max. Payload

Rate. Speed

Max. Speed

Rate. Rotation Speed

Ambient Temperature

Traversable step

	 Moby
 950(L) x 600(W) x 590(H) mm

 5 ~ 95°

 5mm max

 200kg

 100kg

 2m/s

 3m/s

 273°/s

 409°/s

 5 ~ 40°

 5mm max ↑
Top

← Front



COREIndyEye Bộ truyền động thông minh
Integrated module for your own cobot

Giải pháp xử lý hình ảnh
Reasonable price and reliable performance

Bộ truyền động thông minh CORE của Neuromeka là mô-đun điều khiển khớp robot được tích hợp với động cơ BLDC, hộp giảm tốc 

Harmonic Drive, phanh từ, encoder tuyệt đối đa vòng, mạch EtherCAT slave và trình điều khiển động cơ thông qua cấu trúc rỗng trục.

Dòng CORE (dùng trong Cobot Indy) bao gồm 4 phiên bản theo công suất hoạt động: CORE100/200/500/1000 (tương ứng 100W, 200W, 

500W, 1300W). Mỗi CORE có thể nhận lệnh điều khiển torque ở tần suất 8kHz. Qua đó, người dùng có thể hiện thực thuật toán điều 

khiển servo chuyên dụng ở lớp ứng dụng cấp cao. Dòng CORE được cung cấp không kèm khung bao để khách hàng tự do tích hợp vào 

robot của mình.

IndyEye cung cấp giải pháp xử lý ảnh hợp lý với cảm biến hình ảnh chi phí thấp, thuật toán deep learning hiệu suất cao, và máy chủ 

dùng chung.

Không giống các cảm biến hình ảnh truyền thống yêu cầu điều kiện làm việc nghiêm ngặt, IndyEye có thể được áp dụng linh hoạt vào 

mọi môi trường làm việc mà không bị giới hạn bởi điều kiện không gian và ánh sáng. IndyEye chia sẻ dữ liệu vật thể với máy chủ deep 

learning nên có thể đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của khách hàng. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, IndyEye có thể được áp dụng 

nhanh chóng vào đa dạng các loại nhiệm vụ trong quy trình sản xuất.

Smart Actuator13Vision Solution12

Spec
Size

Processing Time

Field of View (H/V/D)

Interface

Working distance

	 IndyEye
 67mm x 67mm x 74.4mm

 250~1500ms/img

 86º ±5º / 70º ±5º / 100º ±5º

 USB 2.0

 5cm-70cm

Spec
Rated Power

Rated Voltage
Maximum
Continuous Current
Rated Output Torque

Rated Output Speed

Size

Weight

CORE100
100W

48V

3.8A

21Nm

180deg/s

∅80 x 135mm

1.45kg

CORE200
200W

48V

4.8A

50Nm

150deg/s

∅90 x 145mm

1.84kg

CORE500
500W

48V

11.7A

121Nm

150deg/s

∅142 x 155mm

4.87kg

CORE1000
1130W

48V

22.6A

361Nm

120deg/s

∅178 x 195mm

9.1kg



STEPRobot Controller
Realtime embedded EtherCAT master robot controller

STEP được đóng gói cùng với NRMK Platform SDK, bộ phần mềm phát triển ứng dụng điều khiển thời gian thực trên nền tảng Hệ điều 

hành Linux/Xenomai. Phiên bản SDK trên môi trường Windows cũng được cung cấp cho các khách hàng chưa quen phát triển ứng dụng 

trên nền tảng Linux.

STEP được tích hợp với EtherLab, thư viện mã nguồn mở EtherCAT master cho nhiều hệ thống điều khiển phân tán, thời gian thực, tốc 

độ cao, và đồng bộ hóa đa trục. Việc phát triển các ứng dụng điều khiển EtherCAT thời gian thực theo giao thức CoE (CANOpen-over-

EtherCAT) được hỗ trợ bởi các công cụ phần mềm tự sinh code đi kèm. Ngoài việc hỗ trợ các thiết bị ngoại vi qua giao tiếp RS485 và 

CAN chuẩn, STEP và bộ phần mềm NRMK Platform SDK cũng hỗ trợ các giao thức RT CAN và CanFestival (phần mềm CANOpen mã 

nguồn mở).

STEP2 là bộ điều khiển thời gian thực mặc định cho dòng sản phẩm robot Indy và chạy thuật toán điều khiển trở kháng (impedance 

control) ở tần suất 4kHz. STEP3 là phiên bản nâng cấp hiệu suất hoạt động, được tích hợp GPU hiệu suất cao và thư viện NIVIDIA 

TensorRT hỗ trợ phát triển nhiều thuật toán tính toán tốc độ cao dựa trên deep-learning.

Robot Controller Robot Software14 15

IndyFrameworkPhần mềm Robot
Control Engine for Cobots

IndyFramework 2.0 là hệ thống phần mềm độc quyền Neuromeka, được tạo ra để phát triển ứng dụng cho robot cộng tác một cách 

hiệu quả. Do hoạt động trên bộ điều khiển STEP, IndyFramework 2.0 có khả năng điều khiển robot ở tần suất tối đa 8kHz (trên STEP3). 

Thông qua thư viện thuật toán điều khiển mạnh mẽ, đa chức năng, xử lý các điểm kỳ dị động học và bất định mô hình trên robot khớp 

nối cùng với thuật toán phát hiện va chạm cải tiến, nhiều loại tác vụ có thể được robot thực hiện một cách an toàn và ổn định. Ngoài 

ra, hệ thống phần mềm được thiết kế có khả năng mở rộng thêm tính năng cần thiết cho các hệ thống tự động hóa và giám sát robot từ 

xa.

Spec
Platform

EtherCAT

CPU

GPIO

RAM

RS485/422

Storage

RS232

Dim

Ethernet

CAN

Optional

STEP2 STEP3
Fanless Braswell Industrial PC Skylake Industrial PC

1port 1port

Intel Celeron Braswell soc (4X, 1.6GHz) Intel Skylake i7-6700K (3.4GHz)

16pin N/A

4GDDR3 8GDDR4

1port 1port

128G SSD(SATA3) 128G SSD

2port 1port

204 x 185 x 52 350 x 265 x 182

1port 1port

1port N/A

- Geforce GTX 1080 Ti

Chức năng

Điều khiển tốc độ cao trên hệ điều hành thời 
gian thực

Chức năng hệ thống hỗ trợ thiết lập hệ thống 
tự động hóa

Thư viện điều khiển robot khớp nối tổng quát

Cấu trúc phần mềm robot có thể mở rộng

Bảo dưỡng kết nối thông minh

An toàn và thuận tiện khi vận hành robot 
không có rào chắn

EtherCAT Master chuẩn chạy trên hệ điều hành Xenomai thời gian thực được tối ưu hóa cho nền tảng STEP

Tần số điều khiển của robot tối đa 8kHz (4kHz cho STEP2)

Mô-đun công cụ tiêu chuẩn như kẹp điện, kẹp điện từ, công cụ hút chân không, công cụ vặn đinh ốc tự động

Digital I/O cách ly hoàn toàn (16 kênh mỗi loại) và Analog I/O hiệu suất cao (2 kênh mỗi loại)

Cổng EtherCAT độc lập giao tiếp thiết bị ngoại vi (thông qua EtherCAT hub nội bộ)

Giao thức TCP / IP, Modbus, và OPC-UA giao tiếp với các bộ điều khiển và PLC ngoại vi (bộ phần mềm 
SDK cần thiết trong vài trường hợp) 

Giao thức IoT tiêu chuẩn như MQTT

Thuật toán động học và động lực học hiệu quả cho nhiều loại kết cấu robot

Thuật toán điều khiển mạnh mẽ dựa trên điều khiển tối ưu H-infinity phi tuyến

Khả năng điều khiển ổn định quanh vùng kỳ dị động học

Thuật toán điều khiển trở kháng (impedance control) trong không gian 3 chiều

Thuật toán hoạch định chuyển động và thuật toán nội suy quỹ đạo trong không gian khớp và 3D

Cấu trúc plugin hỗ trợ mở rộng logic điều khiển

Lập trình chuyển động robot với script Python

Bộ phần mềm SDK để phát triển mở rộng chức năng robot

Chức năng giới hạn lực tác động dựa trên phát hiện va chạm

Giám sát thời gian thực và kiểm soát tốc độ khớp và dòng điện

Lập trình trực tuyến: Lập trình Joint/Frame move bằng CONTY (ứng dụng Teach Pendant trên Android)

Chỉ dạy trực tiếp: Lập trình quỹ đạo khớp (Joint move) bằng tương tác trực tiếp lên các khớp

Chỉ dạy trở kháng: Lập trình quỹ đạo 3D (Frame move) bằng tương tác trực tiếp lên End Effector

Cập nhật phần mềm trực tuyến từ xa (ứng dụng CONTY, phần mềm điều khiển robot thời gian thực, và 
motor driver firmware)

Gửi log file tự động phục vụ chẩn đoán từ xa cho sự cố hệ thống

Chức năng hộp đen camera giám sát hiện trường từ xa

Tính năng



IndyToolsStandard Tools
Robot as a Tool

Neuromeka cung cấp các loại công cụ cần thiết cho robot cộng tác với giá hợp lý. Thông qua hợp tác với các nhà sản xuất công cụ được 

sử dụng trong robot công nghiệp, chúng tôi cung cấp công cụ tối ưu mà người dùng cần. Các loại công cụ bao gồm: Kẹp để dễ dàng vận 

chuyển các vật nặng trong quá trình làm việc, cảm biến F/T 6 trục chi phí thấp ước lượng trọng tải động, chân đế robot di chuyển được, 

và nhiều loại khác.

Teach Pendant Standard Tools16 17

CONTYTeach Pendant
Everyone’s teach pendant for cobot programming

CONTY là tên gọi của ứng dụng teach pendant (chạy trên hệ điều hành Android) được phát triển độc lập để lập trình cho mọi Cobot của 

Neuromeka. CONTY có thể chạy trên mọi máy tính bảng Android và giao tiếp với bộ điều khiển robot STEP bằng kết nối có dây hoặc 

không dây. CONTY hỗ trợ lập trình trực tuyến, ngoại tuyến, và chỉ dạy trực tiếp Cobot Indy. Với các tính năng phong phú được thiết kế 

trực quan của CONTY, mọi người đều có thể lập trình Cobot của Neuromeka.

*Khách hàng có thể mua CONTY cùng với máy tính bảng chuyên dụng

Spec
CPU

Size / Weight

Components

Display

OS

Memory / Storage

Battery

Network

Camera

	 CONTY
 Media Tek Deca-Core MT6797T (10-core)

 Tablet, Charger, Cable, Cover case

 10.1inch / 2560 x 1600 (WQXGA)

 Android

 4GB / 64GB eMMC

 8000mAh

 Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz (IEEE 802.11 ac/a/b/g/n) / GPS

 239mm x 166.9mm x 7.5mm / 550g

 1,300 megapixel (Front, Rear)

Spec
Weight

Height

Feature

	 BASE(Mobile Base)
 About 50kg

 420mm, 685mm

 Axial folding mobile base

Spec
Dimension

Weight

Data Rate

Load Capacity

Resolution

Feature

	 Torque Sensor(RFT76-HA01)
 ∅76 x 18.5mm

 200g

 max 1,000Hz

 300N, 8Nm(torque)

 200mN, 8mNm(torque)

 Capacitance type, 6 axis force with low price

Spec
Gripping Force

Feature

Stroke

Jw Closing Time

Power Supply

Nominal Current

Weight

	 Gripper(MPLM 1630)
 63N

 2 x 15mm

 0.37s

 24Vdc

 0.3

 263g

 Optimized electric gripper for collaborative robots

Spec
Finger

Feature

Weight

DOF

Algorithm

Control

Actuator

	 Gripper(IndyHand)
 Fully acuated robot hand(3-finger)

 1.7kg

 11

 Advandced blind grasping algorithm

 Torque control

 DYNAMIXEL (ROBOTIS)

 Flexible grip with three fingers
 and eleven DOF



IndyCAREDịch vụ quản lý từ xa
remote management of robots for smart factory

IndyCARE là dịch vụ nền web hỗ trợ quản lý cobot từ xa. Chỉ cần kết nối Internet, người dùng có thể truy cập vào trạng thái hiện tại, dữ 

liệu vận hành, và nhật ký sự kiện mọi lúc mọi nơi. Riêng dữ liệu vận hành có thêm 3 kênh phụ cho người dùng tùy chỉnh thông tin cần 

thiết bên cạnh dữ liệu số lượng công việc hoàn thành và nhiệt độ các khớp. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ video trực tuyến 

từ hiện trường làm việc qua các camera lắp đặt bên cạnh cobot.

IndyCARE lưu các tập tin nhật ký sự kiện và video hiện trường cho các sự kiện va chạm và dừng khẩn cấp. Qua đó, quản trị viên cobot 

phân tích nguyên nhân một cách nhanh chóng và các kỹ sư có thể hỗ trợ khách hàng từ xa.

Robot Platform Service Remote Management Service18 19

IndyGoDịch vụ nền tảng robot
Robot as a Service

“IndyGO” là từ ghép của “Indy (Cobot của Neuromeka)” và “go (có nghĩa là đến tận nơi khách hàng)”, là dịch vụ giải pháp toàn diện 

bao gồm tiếp nhận, vận dụng, và bảo trì Cobot cho khách hàng. Dịch vụ “IndyGO”, được tùy biến và tích hợp dựa trên phân tích toàn 

diện quá trình sản xuất, sẽ đề xuất một sơ đồ bố trí robot và kế hoạch vận hành dây chuyền sản xuất hiệu quả nhất.

Qua đó, chi phí sản xuất được giảm thiểu, hiệu suất được nâng cao, và các thay đổi trong quy trình sản xuất cũng được đáp ứng một 

cách chủ động. “IndyGO” đặc biệt hướng đến các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ theo mô hình cho thuê và thu phí hàng tháng 

nhằm tối giảm chi phí đầu tư ban đầu; qua đó, xóa mờ rào cản để xây dựng dây chuyền sản xuất tự động hóa bằng robot.

“IndyGO” giúp giải quyết bài toán về tài chính, thời gian, công sức đầu tư robot, tích hợp hệ thống, bảo dưỡng, và đào tạo nhân sự có 

chuyên môn để vận hành hệ thống tự động hóa xoay quanh cobot với chi phí hợp lý. Nhờ đó, tỷ lệ hoàn vốn (ROI) luôn được giữ ở mức 

cao.

ʻIndyPD’ là chuyên gia cobot tại chỗ để tiếp nhận, bảo trì và đào tạo Cobot cell.

ʻIndyPD’, sẽ được gửi đến hiện trường, cung cấp kế hoạch vận hành và bố trí robot hiệu quả nhất cho quy trình sản xuất, và làm việc trực tiếp với công 

nhân để cung cấp giải pháp tức thời cho quy trình sản xuất cần được thay đổi. Ngoài ra, ʻIndyPD’ cũng đào tạo một số nhân viên của khách hàng và giúp 

họ trở thành ʻIndyPD’. ʻIndyPD’ hướng dẫn nhân viên ở hiện trường về cách sử dụng Cobot, và giải quyết các vấn đề ở hiện trường, và giúp bất kỳ ai làm 

quen với robot trở thành một chuyên gia Cobot. Trong tương lai, khách hàng có thể vận hành tự động hóa với chi phí thấp hơn thông qua ʻIndyPD’, và cũng 

có thể tự cung cấp ʻIndyGO’ cho đối tác.

Lịch trình
điều phối

nguyên ngày

Giai đoạn vận hành
(12 tháng tiếp theo)

2 tuần 1 lần

Giai đoạn tiếp nhận
(6 tháng đầu)
2 lần 1 tuần

Giai đoạn ổn định
 (6 tháng tiếp theo)

1 lần 1 tuần

Chức năng

Giám sát trạng thái hiện tại của Cobot

Tích lũy dữ liệu vận hành

Video trực tuyến từ hiện trường sản xuất

Thu thập Nhật ký sự kiện

Tính năng

Kiểm tra hệ thống đã bắt đầu hoạt động hay chưa
Quản lý từ xa thông qua giám sát tình huống va chạm và dừng khẩn cấp (thông báo qua E-mail khi sự cố xảy ra)

Giám sát sản lượng bằng cách thu thập dữ liệu số lượng công việc hoàn thành của Cobot
Giám sát nhiệt độ của từng khớp
Tùy chỉnh dữ liệu theo ý muốn của người dùng

Truyền tải video từ hiện trường sản xuất cho quản trị viên bằng camera được kết nối với IndyCARE
Kiểm tra trạng thái Cobot trực quan mà không cần đến hiện trường

Thu thập tập tin Nhật ký về sự thay đổi của trạng thái Cobot (VD: va chạm, dừng khẩn cấp, v.v)
Quan sát lại các tình huống mà quản trị viên bỏ sót
Phân tích nhanh chóng bất thường của robot nhằm giảm thiểu thời gian và chi phí bảo dưỡng
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