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R-TANK V1 KIT
(P-ET-A-00149) * 720.-

R-SENSOR
5
(P-ET-A-00314)

ชุด MODIFY ET-ROBOT RD2,
877, STAMP P40, LOGO 877

* 650.-

เป็ น ชุ ด R-OPA แบบ 5 ช่ อ ง พร้ อ มตั ว SENSOR
(R-REFLEX S5) จำนวน 5 ชุด ออกแบบให้ตอ่ เข้ากับตัว
ROBOT ของทาง อีทที ี โดยมี R ปรับค่าในการปรับเปลีย่ น
ระดับสัญญาณจากรูปแบบของ ANALOG ให้เป็นรูปแบบ
OUTPUT แบบ TTL พร้อมสายต่อ 3PIN ROBOT 5 เส้น
สามารถนำไปทำกันชนอิเล็คทรอนิคส์ สามารถปรับเปลีย่ น
รูปแบบของ SENSOR ได้เป็น แบบแสง (R-LIGHT S5),
แบบเสียง (R-SOUND)

ชุด R-TANK V1 KIT เป็นชุดสำหรับปรับแต่ง MODIFY ชุด
ET-ROBOT ของ อีทที ี ให้ปรับเปลีย่ นเป็น ชุดรถถังสายพาน
ทำให้สามารถเคลือ่ นทีใ่ นสภาพต่างๆ ได้ดขี น้ึ พร้อมชุดกันชน
LEGOใช้ ป รั บ แต่ ง กั บ ชุ ด ET-ROBOT RD2, 877,
STAMP P40 PLUS, LOGO 877

• การติดตัง้ ชุด R-SENSOR 5 เข้ากับ ET-ROBOT
สามารถปรับการต่อได้ 3 แบบ คือ ด้านหน้า,
ด้านบน, ด้านล่าง

การติดตั้ง ชุด R-TANK V1 KIT
เข้ากับ ET-ROBOT

R-BUG V1 KIT

* 720.-

(P-ET-A-00178)
ชุด MODIFY ET-ROBOT RD2, 877,
STAMP P40, LOGO877

• R-SENSOR 5 ... สามารถ
ประยุกต์ใช้งาน เช่น ให้เดินตาม
แสง, ตามสัญญาณ REMOTE
IR, เดินไม่ตกโต๊ะ, เดินไม่ให้ชน,
เดินไปตามเสียง เป็นต้น ...

R-REFLEX S5

(2)
เป็นตัว SENSOR แบบ REFLEX แบบพิเศษ
สามารถใช้กบั ระยะทางได้ถงึ 8 cm.

R-LIGHT S5

(P-ET-A-00316)

* ชุด R-BUG V1 KIT จะไม่รวมส่วน ET-ROBOT *
Tel : 02-7121120 Fax : 02-3917216
e-mail : sale@etteam.com

www.etteam.com

6.5 cm.

* 45.• ET-ROBOT GRIP SET เมือ่ ประกอบเล้ว

ชุด R-BUG V1 KIT ประกอบด้วย

(1) ชุดขา R-BUG 2 ขา พร้อมชุด SW ตรวจสอบ
การเดิน 4 ชุด พร้อมสาย
(2) ชุด R-SERVO MOUNT
(3) ชุด LEGO ตัวกันชน
(4) ชุดน็อตในการประกอบ
(5) CD-ROM การประกอบและตัวอย่างโปรแกรม
ชุด R-BUG V1 KIT เมือ่ ติดตัง้ เข้ากับ ET-ROBOT ก็จะ
ได้ ROBOT เดิน 6 ขาให้คุณได้ศึกษาการเขียนโปรแกรม
ควบคุมการเดินเคลือ่ นทีข่ อง ROBOT

2.5 cm.

ขนาดและระยะของมือจับ
• ขนาดกว้างสุดของส่วนมือจับทีจ่ ะจับวัตถุได้กว้างสุด 3.5 cm.
• ขนาดความลึกสุดของส่วนมือจับ 3 cm.
• ขนาดส่วนมือจับไม่รวม SERVO MOTOR ยาว 6 cm.,
กว้าง 6.5 cm., สูง 3.5 cm.
• นํา้ หนักของส่วนมือจับไม่รวม SERVO MOTOR 0.02 kg.
• นํา้ หนักรวม SERVO MOTOR 0.12 kg.
• สามารถจับยึดวัตถุนา้ํ หนัก 0.5 kg. พร้อมเคลือ่ นทีแ่ กน
หมุน

(4)

ชุด R-BUG V1 KIT เป็นชุด KIT ใช้ปรับแต่ง MODIFY ชุด ETROBOT ของทาง อีทที ี ให้ปรับเปลีย่ นเป็น ชุดแมลงเดิน 6 ขา
พร้อม SW ตรวจสอบการเดิน และชุดกันชน LEGO

3cm.

* 45.-

(P-ET-A-00315)

(5)

ET-ROBOT GRIP SET ... เป็นอุปกรณ์มอื จับควบคุมด้วย
SERVO MOTOR สามารถหมุนได้ 2 แกน ตัวมือจับ GRIP
ทำด้วยพลาสติกขึน้ รูปด้วยการฉีดขึน้ แบบพิมพ์อย่างดี สีดำ
ออกแบบให้ตอ่ เข้ากับ SERVO MOTOR จำนวน 2 ตัว ในการ
ควบคุมการเคลือ่ นไหว โดยหนึง่ ตัวใช้กบั การเคลือ่ นทีเ่ ข้าออก
ของมือจับ และ SERVO อีกตัว ใช้ในการหมุนแกนของมือ
จับทัง้ ชุด ด้วยการใช้ SERVO MOTOR ในการควบคุมนัน้
ทำให้ระบบมือจับมีแรงมากพอในการจับสิง่ ของ และสามารถ
ควบคุมระยะความกว้างในการจับ รวมทัง้ สามารถหมุนมือจับ
ให้เป็นมุมต่างๆ ได้ตามต้องการอีกด้วย ชุด ET-ROBOT GRIP
SET พร้อมแผ่นฐานยึด สามารถต่อเข้ากับระบบหุน่ ยนต์ของ
ทาง อีทที ไี ด้โดยตรง สามารถต่อใช้งานกับชุด ET-ROBOT
RD2, 877, STAMP P40 หรืออาจจะประยุกต์ไปต่อใช้พฒ
ั นา
เป็นระบบแขนกลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
6 cm.

(1)

(3)

มือจับ ควบคุมด้วย SERVO MOTOR หมุนได้ 2 แกน

3.5 cm.

* ชุด R-TANK V1 KIT
จะไม่รวมในส่วน
ET-ROBOT *

ET-ROBOT GRIP SET
(P-ET-A-00189)
* 1,690.-

3.5
cm.

ET-ROBOTICS SERIAL

○
○ ○
○ ○

เป็นตัว SENSOR แบบแสง พร้อม R ปรับค่า ใช้ตรวจ
สอบความสว่างของแสง ประยุกต์ให้ ROBOT เดินตาม
แสงได้

R-SOUND S5

(P-ET-A-00317)

* 45.-

เป็นตัว SENSOR แบบเสียงให้ตรวจสอบความดังของเสียง
โดยใช้ MICROPHONE ในการรั บ เสี ย ง ประยุ ก ต์ ใ ห้
ROBOT ทำงานตามเสียง

บริษัท อีทีที จำกัด

ETT CO., LTD.

• ET-ROBOT GRIP SET ต่อใช้งานกับ ET-ROBOTICS

R-SERVO GRIP * 390.-

(A-MO-M-00076)

เป็นเฉพาะส่วนพลาสติก
มือจับ ไม่รวม SERVO
MOTOR สามารถต่อเข้า
กับตัว SERVO MOTOR
ในการใช้งาน จำนวน 2
ตัว รุ่น S03T, S03N,
S03NXF, FUTABA
S3003

* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

