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industrie

industrial.omron.nl / industrial.omron.be

Integratie - Intelligentie - Interactie



Innovatie door automatisering - Integratie, intelligentie en interactie

Innovatie door automatisering 

Door de trend naar digitalisering en het toenemende 
gebruik van mobiele informatie in de samenleving 
ontstaat bij consumenten de vraag naar meer 
informatie over de oorsprong en inhoud van 
producten en willen ze door meer veiligheid de risico's 
beperken. Daarnaast is er ook sprake van hogere 
verwachtingen ten aanzien van de personalisering van 
producten, informatie en services.

Producenten en machinebouwers dienen deze 
uitdagingen op te pakken en stappen te ondernemen 
om een transparante toeleveringsketen en de 
zogenoemde ‘Smart Factory’ te realiseren. Dit omvat 
o.a. de introductie van producttraceerbaarheid in het 
productieproces en in de complete toeleveringsketen, 
met behulp van flexibel data- en productiebeheer. 

Een hoge productiviteit handhaven, of zelfs de Overall 
Equipment Effectiveness (OEE) vergroten, is essentieel 
om wereldwijd concurrerend te zijn. De concepten die 
zijn ontwikkeld in het kader van Industrie 4.0, worden 
nu door producenten in praktijk gebracht. Dat 
stimuleert nieuwe productiemethoden en intelligente 
procesautomatisering, waardoor een hogere 
machinebezetting en hogere productierendementen 
mogelijk worden. 

Omron ondersteunt deze transformatie naar een 
transparante, slimme en interactieve fabriek en 
toeleveringsketen op basis van drie pijlers: integratie, 
intelligentie en interactie.
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Aanpassen aan maatschappelijke 
veranderingen

Sinds de term 'Industrie 4.0' in 2011 door de Duitse 
overheid werd geïntroduceerd, zijn er wereldwijd 
talloze soortgelijke initiatieven genomen. Maar 
ongeacht het overkoepelende motto waaronder deze 
activiteiten plaatsvinden, zijn er andere 
gemeenschappelijke aspecten zoals een hogere mate 
van met elkaar verbonden apparaten, machines 
en IT, en veranderingen in het gedrag van 
consumenten die tot maatschappelijke veranderingen 
leiden. Deze veranderingen worden vaak worden 
versterkt door bijkomende veranderingen op het 
gebied van wetgeving. Volgens de SINIC-theorie (Seed-
Innovation to Need-Impetus Cyclic Evolution) van 
Kazuma Tateishi, de oprichter van Omron, hebben 
wetenschap, technologie en samenleving een 
onderlinge cyclische relatie. Ze beïnvloeden elkaar op 
twee verschillende manieren.
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Omarming Industrie 4.0, de 'Smart Factory' en Supply Chain

Het beeld van de vierde industriële revolutie sluit 
naadloos aan op het model waarop de SINIC-theorie is 
gebaseerd en de kernvaardigheden en -technologieën 
die Omron ontwikkelt en aan de moderne 
samenleving aanbiedt. De terminologie is wellicht 
anders, maar de relevantie blijft recht overeind.

De hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen 
beïnvloeden de manier waarop producten worden 
besteld, geproduceerd, geleverd en waardevoller 
worden gemaakt met informatie en dienstverlening. Bij 
Omron streven we ernaar onze klanten met 
innovatieve technologieën en producten te 
ondersteunen bij het realiseren van die uitdagingen. 
Daarbij worden nieuwe productieprocessen mogelijk 
en vindt er intelligente optimalisatie van de productie 
plaats ten behoeve van een hogere machinebezetting 
en hogere productierendementen. En dat maakt ook 
innovatie op automatiseringsgebied mogelijk op basis 
van de drie pijlers: Integratie - Intelligentie - Interactie.

SINIC-theorie van Dr. Kazuma Tateisi, oprichter van Omron

Ga voor meer informatie over Omrons positie 
met betrekking tot Industrie 4.0 en de SINIC-
theorie naar:
industrial.omron.eu/innovationinautomation

Industrie 4.0 en Omrons innovatie in de automatiseringspijlers 
'Integratie– Intelligentie – Interactie' zijn qua benadering vergelijkbaar 
voor het faciliteren van nieuwe productiemethoden, een grotere 
bedrijfszekerheid van machines en een hogere totale effectiviteit van 
installaties en apparatuur
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Smart
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Interfacing
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Innovatie mogelijk maken in de industrie
De verbonden, slimme en samnwerkende fabriek

Transparante, slimme en interactieve toeleveringsketen

Klant MagazijnWinkel / eShop Groothandel Fabriek Leverancier

Verbonden
machine

Verbonden
fabriek

Slimme
fabriek

Data uit de fabriek 
omzetten naar hoogwaardige 

informatie

De verbonden fabriek verbindt 
machinelaag en corporate IT

Technologie naadloos integreren 
dankzij geavanceerde besturing

Integratie Intelligentie

Interactie

Interactieve 
fabriek

Verbonden
apparaten

Verbonden
machines en IT

De transparante, slimme en interactieve 
toeleveringsketen – maakt gepersonaliseerde 

producten en diensten mogelijk.

Interactie – zorgt voor harmonieuze 
wisselwerking tussen mens en 
machines. 
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De verbonden fabriek

De verbonden fabriek vormt de basis voor een transparante toeleveringsketen. Traceerbaarheid van producten, 
in combinatie met effectief en flexibel data- en productiebeheer, speelt een belangrijke rol. 
Om de verbonden fabriek te realiseren, moeten diverse IT-, software- en machineoplossingen van verschillende 
toeleveranciers naadloos op elkaar aansluiten. Omron ondersteunt dit met een open partnernetwerk met als doel 
een gestandaardiseerde interface- en connectiviteitsarchitectuur te realiseren.
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Machinelaag en corporate IT verbinden 

Ga voor meer informatie 
over Omrons methode van 
flexibele lagen voor de
verbonden fabriek naar:
industrial.omron.eu/flexlayer

Beweegredenen voor het realiseren van een verbonden fabriek:

• meer informatie en traceerbaarheid zijn steeds vaker wettelijk vereist;
• hogere productiviteit van producenten die big data gebruiken;
• markttrends en nieuwe automatiseringsconcepten binnen IoT, 

Industrie 4.0.

OVERHEID
PUBLIEKE SERVERS

PARTNERS LAGEN

OMRON
OPLOSSING

ERP

MES

SCADA

Automatisering

Farma Tabak Voeding Cosmetica Overig

Belangrijke inspecties/codes

Partner 1

Partner 2

Partner 3

FMD
DQSA
etc.
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Verbonden corporate IT, software en consumenten

Omdat er steeds meer vraag is naar elektronische documentatie, productiegegevens, gepersonaliseerde service-
informatie en functies voor authenticatie en traceerbaarheid, moeten de diverse softwareprogramma's in de 
fabriek, de productielijnen en de klantgerichte IT op elkaar aansluiten. En producenten eisen tegenwoordig 
leveranciersonafhankelijke oplossingen waarbij via gestandaardiseerde interfaces en protocollen de meest 
geschikte oplossingen kunnen worden gecombineerd zonder afhankelijk te zijn van specifieke technologie of een 
specifieke toeleverancier.

IMES / ERP
MACHINE / MACHINE
CYBERBEVEILIGING

IMACHINE
BESTURING
MOTION
VEILIGHEID

ISENSOR / ACTUATOR
CONFIGURATIE
STATUS
ONDERHOUD

Omron ondersteunt deze ontwikkeling door:
• ondersteuning van interfacing-normen op niveau 3, 4 
    en 5;
• samenwerking met producenten van aanvullende 

apparatuur op niveau 1 (bijv. printers) voor geïntegreerde 
weergave- en gebruiksinterfaces;

• open partnernetwerk met beproefde functionaliteit voor 
connectiviteit en gegevensuitwisseling voor complete 
machines, productielijnen en productielocaties;

• standaard communicatiearchitectuur op niveau 1 en 2 
voor de integratie van componenten, snelle motion-
apparatuur, machines en productielijnen.

PLC / IPC voor 
lijnbesturing
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Integratie – De verbonden machine

Sysmac is een geïntegreerd automatiseringsplatform dat speciaal is ontwikkeld voor volledige controle over en 
beheer van uw geautomatiseerde installaties. In het hart van dit platform zorgen de Sysmac-machinecontrollers 
niet alleen voor synchrone besturing van alle machineapparatuur, maar bieden ze ook geavanceerde functies, 
zoals motion, robotica, veiligheid en databaseconnectiviteit. Met dit multidisciplinaire concept vereenvoudigt u 
de oplossingsarchitectuur, hoeft u minder te programmeren en optimaliseert u uw productiviteit.
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Integratie via geavanceerde besturingstechnologie 

Bekijk industrial.omron.eu/sysmac-video voor het geïntegreerde automatiseringsplatform Sysmac

Eén geïntegreerde software-
ontwikkelomgeving (IDE) voor 
configuratie, programmering, simulatie- en 
bewakingssoftware

Controller voor machineautomatisering

Motion
• Motion control: geïntegreerd binnen de 

IDE, en werkt realtime
• Standaard PLCopen-functieblokken plus 

door Omron gegenereerde motion-
functieblokken 

• Directe synchrone positie-, snelheids- en 
koppelregeling

Veiligheid
• Alle veiligheidsgerelateerde gegevens 

worden met het gehele netwerk 
gesynchroniseerd

• Veiligheidsfuncties zoals muting, 
veiligheidsvergrendeling, bewaking 
van veiligheidsdeuren enz. zijn 
eenvoudig te beheren

MACHINE
BESTURING

FABRIEKS
AUTOMATISERING
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• Sysmac communiceert realtime met databases, zoals SQL
• Gegevens zijn veilig: bij uitval van een server of de verbinding 

worden gegevens automatisch opgeslagen in het interne 
geheugen

• Sysmac werkt met een hoge snelheid (1000 tabelelementen/100 
ms) met databases. Dat zorgt voor realistische big data processing 
voor een hogere productiviteit, ondersteuning van preventief 
onderhoud enz. 

Ga voor meer informatie over Omrons geïntegreerde automatisering naar: industrial.omron.eu/integrated

Geïntegreerde Automation Control

Het Sysmac-platform levert de prestaties en 
functionaliteit voor zeer uiteenlopende 
oplossingen, van eenvoudige machines tot 
complete productiecellen.

Slimme fabriek IT-apparatuur

Kantoren, hoofdkantoor Verkoopteam

 Informatie

• Geserialiseerde codeverificatie met 
tijdstempel en informatie over 
afdrukkwaliteit

• Shape Search-technologie: om objecten 
stabieler en nauwkeuriger te detecteren 
bij pick-and-place-projecten 

Vision
Robotica

• Tot 8 Delta-robots met één controller
• Eenvoudiger programmeren dankzij op 

tijd gebaseerde functieblokken voor 
robotica

• Volledige controle over de instelling van 
procesparameters en overdracht via IO-Link voor 
efficiënte omwisseling

• Uiterst nauwkeurige, op het netwerk 
gesynchroniseerde detectie- en 
positioneringsgegevens

Detectie

Informatie-
technologieën
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Intelligentie – De slimme fabriek bouwen

Statusgegevens die zijn verzameld van alle relevante machineonderdelen en productkwaliteitsgegevens van 
inspectiesystemen, vormen de basis voor een intelligente evaluatie en visualisatie van machine- en 
productieprestaties. De nieuwe generatie machinecontrollers van Omron biedt een geïntegreerde SQL-database-
interface, waar alle verzamelde gegevens veilig, snel en eenvoudig kunnen worden geëvalueerd. En met de 
functionaliteit voor bewaking op afstand hebt u vanaf iedere gewenste locatie toegang tot alle prestatie- en 
procesparameters.
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Fabrieksdata omzetten naar hoogwaardige informatie 

Bekijk industrial.omron.eu/intelligent-video voor intelligente automatisering van Omron 
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Bewaking op afstand – dashboard voor belangrijke 
prestaties

• verzamel relevante productiegegevens en bouw  
prestatie-dashboards;

• voorzie de machine, pc's op afstand of mobiele 
apparaten van realtime indicatoren.

Ga voor meer informatie over Omrons geïntegreerde automatisering naar: industrial.omron.eu/intelligent 

Snel problemen oplossen

• alle belangrijke onderdelen kunnen met één 
druk op de knop eenvoudig worden gereset;

• beheer al de via EtherCAT aangesloten apparaten 
met de ingebouwde troubleshooter van de NA-
serie HMI's;

• complete machineprogramma's en 
parametersets kunnen worden teruggezet via 
een SD-kaart.

Vroegtijdige waarschuwing en predictive 
maintenance

• bewaak belangrijke procesparameters via 
ingebouwde functieblokken binnen de 
machinebesturing voor vroegtijdige waarschuwing;

• bouw dashboards voor statistieken en 
triggerdrempels om trends te detecteren, voordat de 
machine wordt stilgezet voor predictive maintenance.
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Interactie – De samenwerkende fabriek

Er worden steeds meer robots in productielijnen 
ingezet, zelfs buiten traditionele toepassingsgebieden. 
De toenemende vraag om producten aan te passen (te 
personaliseren) stimuleert de trend naar meer 
flexibiliteit in de automatisering. Voor toepassings-
gebieden waar aan de flexibiliteit en cognitieve 
vaardigheden van de mens de voorkeur wordt 
gegeven, maar waar kracht, nauwkeurigheid en 
mogelijkheden voor het opnemen en rapporteren van 

elektronische gegevens zijn vereist, wordt een nieuwe 
generatie collaboratieve robots (cobots) ontwikkeld.

Omron volgt een nieuwe aanpak voor gebaren-
besturing en aanpassing van een robot aan 
verschillende menselijke interacties. Wat er mogelijk is, 
ziet u bijvoorbeeld bij de tafeltennisrobot FORPHEUS 
(zie hieronder).
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Harmonie tussen mens en machine

Bekijk industrial.omron.eu/kusatsu voor de technologie waarop onze tafeltennisrobot FORPHEUS is 
gebaseerd

Interactieve robots (cobots)

De recente acquisitie en integratie van Adept Technologies in het portfolio van 
Omron betekent dat het aanbod industriële robots, mobiele autonome robots 
en cobot-technologie van Omron verder wordt versterkt. Onze oplossingen zijn 
gericht op een adaptieve en veilige interactie met mensen die in dezelfde 
omgeving werken, zoals dynamische routeaanpassing van autonome mobiele 
robots. Mobiele autonome robots: 

veilig werken in de buurt van 
mensen
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Interactieve programmering

De Sysmac Studio-programmeersoftware van Omron 
biedt volledige controle over de programmering van 
machines, integratie van configuraties, programmering, 
bewaking en interactieve ondersteuning:
• slimme ondersteunende functies voor controle op 

syntaxisfouten en duidelijke kleurmarkering van 
variabelen;

• grafische CAM-motion-editor met mogelijkheden 
voor 'on-the-fly' aanpassingen;

• gesynchroniseerde besturing van alle machine-
apparatuur;

• importeren uit simulatietools (Sysmac, Matlab, 
Simulink) voor eenvoudige programmering.

Ga voor meer informatie over Omrons interactieve automatisering naar: industrial.omron.eu/interactive

Interactieve machinebediening

• nieuwe aanpak voor eenvoudige, ergonomische en intuïtieve 
bedieningsconcepten voor automatiseringscomponenten;

• veilige en efficiënte interactie tussen de mens en bewegende en/of 
gevaarlijke machineonderdelen.

Interactief machineontwerp

Sysmac Studio-software biedt simulatiefunctionaliteit 
ter ondersteuning van de ontwerpfase, met name voor 
motion en robotbewegingen
• motion-trajecten in 3D kunnen vooraf worden getest 

via geavanceerde simulatie van sequentiebesturing 
en motion control;

• afzonderlijke functieblokken, POU’s 
(Program Organization Unit) of het complete 
programma kunnen worden gesimuleerd.
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Personalisering van producten

Continue productie is essentieel om tijdrovende 
wisseltijden te voorkomen. Personalisering van een 
product houdt in dat de omvang van de productie-
order moet worden gereduceerd tot één artikel.

Serialisatie en produce-to-order

Om producten te maken met een gepersonaliseerde 
inhoud en/of verpakking, moet er op het product een 
geserialiseerde code worden aangebracht die is 
gekoppeld aan de productieorder. Dat gebeurt vaak in 
de vorm van een 'hulpcode' op de primaire container 
die aangeeft wat er bij elke stap tijdens de productie 
en de toeleveringsketen gebeurt.

Codegebaseerd sorteren door robots

Tijdens het kartonneren en palletiseren kan gebruik 
worden gemaakt van geserialiseerde codes om 

producten te verpakken op basis van verzending. Dit 
kan worden gecombineerd met de aggregatie-eisen 
die gelden voor gereguleerde toepassingen, zoals 
voedingsmiddelen en dranken, farmaceutica of 
medische apparatuur enz.

Geïntegreerde aanpak om kosten en moeite te 
besparen

De combinatie en integratie van de eisen voor 
geserialiseerde code-inspectie, kwaliteitsinspectie en 
vision-gestuurde pick & place door robots in één 
vision-systeem levert aanzienlijke besparingen qua 
kosten en moeite op, niet alleen voor wat betreft 
investeringskosten maar ook voor de kosten van 
voortdurende training van operators, documentatie en 
onderhoud.
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Sorteren met robots op basis van geserialiseerde codes

Batch A 

Lijnvrijgave 

Batch B

Lijnvrijgave

Batch C
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Nieuwe aanpak voor gepersonaliseerde 
geneesmiddelen

• gepersonaliseerde (maar geanonimiseerde) 
geneesmiddelen made-to-order;

• geautomatiseerde identificatie via geserialiseerde 
2D-code;

• geautomatiseerde inspectie, sortering en tracking op 
artikel- en geaggregeerde niveaus (karton, 
verzending);

• toepassing voor patiënten met gepersonaliseerde 
elektronische bijsluiter.

industrial.omron.eu/traceability

Batch A Batch C

Batch B

Klantspecifiek
artikel

Levering aan 
 gekoeld 

verpakkingsstation

Productieproces 
met geserialiseerde 
codes en 
cameragebaseerd 
sorteren
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200.000 producten

Omrons portfolio met meer dan 200.000 producten 
biedt componenten voor machineautomatisering met 
befaamde betrouwbaarheid en kwaliteit. Het portfolio 
omvat: 
• INPUT-apparaten (sensoren, touchscreens, 

drukknoppen)
• LOGIC-apparaten (PLC's, temperatuurregelaars)
• OUTPUT-apparaten (motion, relais, voedingen, 

indicatoren, visualisatieschermen) 
• Industriële en mobiele ROBOTS 
• MACHINEVEILIGHEIDSAPPARATUUR 

(voor alle bovengenoemde groepen)
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Voor input, logic, output, robotica en veiligheid

industrial.omron.eu/catalogue

Om de voor het beoogde doel meest geschikte 
oplossing te vinden voor uiteenlopende eisen en 
toepassingen, biedt Omron verschillende 
waardebereiken voor producten:
• lijnen die de beste waar voor hun geld bieden voor 

standaard fabrieksomgevingen en niet-veeleisende 
toepassingen;

• all-round lijnen met zeer veel functies, brede 
toepassingsmogelijkheden en uitgebreide prestaties;

• speciale lijnen met optimale afstemming van 
prestaties voor speciale toepassingen.

Compleet portfolio voor machineautomatisering 

Veiligheid
Input Logic Output Robotica
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Onze technici

…deskundig, ervaren - en vooral betrokken. Elke dag 
maken zijn het verschil.

Als u met een ontwerpkwestie zit, hebben zij het 
antwoord; als u een besturingsprobleem hebt, helpen 
zij u met het oplossen daarvan; als u wilt produceren in 
een ander land, zullen zij u in contact brengen met 
onze lokale expert.

Tsunagi connectiviteitslabs

Problemen met interoperabiliteit behoren tot het 
verleden

De gespecialiseerde technici in onze Tsunagi 
connectiviteitslabs garanderen dat oplossingen van 
verschillende leveranciers worden ondersteund door te 
zorgen voor conformiteit met open standaarden. 
Beschikbaar in: Shanghai (CN), Den Bosch (NL), Kyoto (JP).

Beproefde toepassingsondersteuning
Om uw nieuwe en innovatieve machines te ontwikkelen

Om uw slimme ideeën nog slimmer te maken

Automation Technology Centre, Barcelona

Neem contact op met de allerbeste technici, probeer 
de nieuwste toepassingen uit, test uw nieuwe ideeën. 
Elk jaar organiseren wij meer dan 200 workshops.

myOMRON.com

Uw internationale online community

Beschikbaar voor iedereen in de industriële markt: 
25.000 geregistreerde gebruikers, 2200 FAQ's, 24-uurs 
reactie, ondersteuning in uw eigen taal.
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Voordelen van een wereldwijd netwerk 

Ondersteuning voor u om wereldwijd te opereren

• wereldwijde beschikbaarheid van producten;
• research en ontwikkeling gebaseerd 

op wereldwijde eisen;
• wereldwijde prijsafspraken;
• wereldwijde structuur voor ondersteuning en service.
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37.500 werknemers in 110 landen 2700 field en application engineers
ondersteunen u wereldwijd

Wereldwijd servicenetwerk met lokale expertise

• leveringsnetwerk met 19 opslagcentra over de hele 
wereld;

• direct netwerk met 190 regionale kantoren bij u in de 
buurt;

• distributienetwerk met 1325 erkende distributeurs 
in 95 landen.



Omron in één oogopslag

Detectie, besturingssystemen, vision, aandrijvingen, robots, veiligheid, 
kwaliteitscontrole en inspectie, regel- en schakelcomponenten

producten voor input, 
logic, output en safety

80 jaar
innovatie
1200 werknemers in dienst van R&D
Meer dan 12.500 verleende en ingediende patenten

6%
37.500
werknemers wereldwijd

200
vestigingen wereldwijd

22
landen in EMEA

Toegesneden op uw behoeften 
Technische trainingen & seminars, technische ondersteuning, Automation Technology Centers, online community 
(MyOmron), online catalogi en technische documentatie, klantenservice en verkoopondersteuning, interoperabiliteitslabs 
(Tsunagi), veiligheid, reparaties.

Jaarlijkse investering in Research & Development

200.000 

Working for the 
benefit of society

Industrial automation 39%

Automotive components 16%

Electronic & mechanical 
components 12%

Healthcare 12%

Other businesses 11%

Social systems, 
solutions & services 10%



Kom meer te weten   

OMRON BENELUX

 +31 (0) 23 568 11 00

 industrial.omron.nl

 omron.me/socialmedianl

Hoewel wij streven naar perfectie, bieden Omron Europe BV en/of haar dochterondernemingen en filialen geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid en de volledigheid van de 
informatie in dit document. Wij behouden ons het recht voor op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

België
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Denemarken
Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Duitsland
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Finland
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Frankrijk
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Hongarije
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Italië
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Noorwegen
Tel: +47 22 65 75 00
industrial.omron.no

Oostenrijk
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Polen
Tel: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Portugal
Tel: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Rusland
Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Spanje
Tel: +34 902 100 221
industrial.omron.es

Tsjechië
Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Turkije
Tel: +90 (216) 556 51 30
industrial.omron.com.tr

Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

Zuid-Afrika
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Zweden
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Zwitserland
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Overige 
Omron-vertegenwoordigers
industrial.omron.eu

Verkoopkantoren
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