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Disclaimer 
 
Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. 
 
Sysmac is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van OMRON Corporation in Japan en andere landen voor 
fabrieksautomatiseringsproducten van Omron. 
 
EtherCAT® is een geregistreerd handelsmerk en is gepatenteerde technologie, die wordt gelicentieerd door Beckhoff Automation 
GmbH in Duitsland. 
 
EtherNet/IP™ is een handelsmerk van ODVA. 
 
Andere merknamen en productnamen zijn de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende 
ondernemingen. 
 
© Omron Electronics n.v./s.a., Knokke-Heist, België / Omron Electronics B.V., Hoofddorp, Nederland 
 
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. 
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Inleiding 
 
Voor u ligt de uitgave van de informatiebrochure ‘Trainingen’ met de planning van de door ons in België en Nederland 
te verzorgen Nederlandstalige cursussen in 2018. 
 
In de opzet van ons trainingsaanbod voor PLC’s zijn wij uitgegaan van drie cursussen: 
 

-  Basiskennis met CJ en CX-Programmer 
- Databewerking met CJ en CX-Programmer 
- Functieblokken en structured text met CJ en CX-Programmer. 

 
Het aanbod voor de NS bedieningsterminals bestaat uit twee delen: 
 

- NS-terminals Basis 
- NS-terminals Expert 

 
De trainingen op het gebied van frequentieregelaars bestaan uit één basistraining voor de X-serie (of Yaskawa) 
regelaars.  
 
De Sysmac-besturingsplatform basistraining is opgebouwd uit meerdere modules. Sysmac Controller Basis en Sysmac 
Controller Advanced vormen de kern. Deze kan verder worden uitgebreid met Sysmac Motion training. 
 
De Sysmac Controller Basis, Advanced en Sysmac Motion training modules kunnen in overleg gevolgd worden door 
een aantal workshops die elk een halve dag duren. De inhoud van deze workshops wordt dan volledig afgestemd op 
de applicatie en wensen van de klant. 
 
Op verzoek verzorgen wij voor u trainingen of workshops op maat. In deze trainingen gaan we dieper in op onze 
producten, productcombinaties of op uw specifieke applicatie. Informatie over de prijzen en mogelijkheden kunt u 
krijgen via de technical support afdeling. 
  
Engels- en Nederlandstalige handleidingen van producten die tijdens de trainingen aan de orde komen, kunt u -
evenals 2D/3D CAD-data en veel meer productinformatie- direct downloaden vanaf het Download Center van onze 
websites industrial.omron.be en industrial.omron.nl.  
 
Uitgebreide informatie bieden ook onze overzichtscatalogus Handboek Industriële Automatisering, onze websites en 
onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief. Neem voor toezending van documentatie contact met ons op, stuur een e-mail 
naar info.be@eu.omron.com of omron-nl@eu.omron.com. Voor de e-mailnieuwsbrief kunt u zich abonneren op 
industrial.omron.be/enews of industrial.omron.nl/enews. 
 
Heeft u problemen met de werking van een van onze producten? Zend dan uw technische vraag naar onze helpdesk. 
Zowel voor Nederland als België is het adres helpdesk-nl@eu.omron.com. 
  
De in dit overzicht beschreven cursussen worden standaard in het Nederlands gegeven. Op verzoek is het tevens 
mogelijk een cursus in het Engels of andere taal voor u te verzorgen, uiteraard tegen een aangepast tarief. 
 
Het aanbod van trainingen verschilt in België en Nederland, zie hiervoor het ‘Overzicht trainingen’ achterin. 
 
Wij menen u met dit cursusprogramma een optimale service te bieden bij het toepassen van Omron-producten. 

http://industrial.omron.be/
http://industrial.omron.nl/
mailto:info.be@eu.omron.com
mailto:omron-nl@eu.omron.com
http://industrial.omron.be/enews
http://industrial.omron.nl/enews
mailto:helpdesk-nl@eu.omron.com
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1 – PLC Basis met CJ en CX-Programmer (Max. 10 pers.) 
 
Deze training is bedoeld als inleiding in de PLC-techniek voor weinig tot niet ervaren gebruikers. Er worden een aantal 
eenvoudige programma's geprogrammeerd met het CX-Programmer pakket. De cursisten oefenen de behandelde stof 
op een CJ2M-trainingsset en het CX-Programmer softwarepakket, dat volledig onder Windows draait. 
 
De volgende zaken worden behandeld: 
 

• De structuur van een PLC wordt uitgelegd aan de hand van de CJ2M. 
 
Begrippen als input/output, intern geheugen, programmageheugen e.d. worden verklaard en toegelicht. 
De basisinstructies van de Omron C-serie PLC's, hieronder onder andere logische basisinstructies zoals: 

• Timers 
• Counters 
• Keeprelais 

 
Er wordt hands-on getest en gemodificeerd met geavanceerde functies zoals als “online edit”. 
 
Noodzakelijke kennis:  Eenvoudige begrippen uit de elektro- en besturingstechniek, ervaring in het  
 werken met Windows. 
 
 
2 – PLC Databewerken met CJ en CX-Programmer (Max. 10 pers.) 
 
Deze training is een vervolg op de Basiskennis met CJ2M. De meer geavanceerde instructies en functies worden 
behandeld, zoals rekenkundige functies en programmastructuur-instructies. Voorts wordt de cursist uitgelegd hoe 
men groepen gegevens kan manipuleren, d.w.z. verplaatsen, vergelijken, e.d. Aan de hand van een voorbeeld wordt 
de werking van instructies getoond. 
 
De volgende zaken worden behandeld: 
 

• Deze training bestaat voor een belangrijk deel uit oefeningen die de cursist zelf op een pc, een CJ2M PLC en 
met behulp van het CX-Programmer pakket uitvoert. 

 

Aan de cursist wordt tevens nog een aantal additionele functies binnen CX-Programmer gedemonstreerd. 
 
Noodzakelijke kennis:  Ruime ervaring met het programmeren van PLC's en een uitgebreide kennis van CX- 
  Programmer. 
 
 
3 – PLC Functieblokken en Structuren Text met CJ en CX-Programmer (Max. 10 pers.)  
 
Functieblokken in een PLC-programma zijn een handige manier om het programma overzichtelijk te houden. De PLC-
programmeur kan op eenvoudige wijze bestaande of zelfgemaakte functieblokken (her)gebruiken. 
 
De volgende zaken worden behandeld: 
 

• Tijdens de training wordt de toepassing van functieblokken uitgelegd. Verder komt het maken van 
functieblokken met behulp van structured text aan de orde en raakt de deelnemer door een aantal 
oefeningen vertrouwd met deze manier van programmeren. 

 
Noodzakelijke kennis:  Ruime ervaring met het programmeren van PLC’s en een uitgebreide kennis 
 van CX-Programmer. 
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4 – HMI NS Basis (Max. 6 pers.) 
 
De geavanceerde programmeerbare NS-terminal biedt buitengewoon krachtige grafische mogelijkheden, interne 
rekencapaciteit en uitgebreide communicatiemogelijkheden. De basistraining geeft inzicht in de elementaire 
programmeermogelijkheden. 
 
De volgende zaken worden behandeld: 
Het aanmaken van bijvoorbeeld 

• Lampen; 
• Bedieningsknoppen; 
• Staafdiagrammen; 
• Trending; 
• Loggen van alarmen.  

 
De toepassingen worden beoefend door middel van praktijkopdrachten met gebruik van CX-Designer en de CJ2M PLC. 
 
Noodzakelijke kennis: Bekendheid met het programmeren van Omron PLC’s. 
 
 
5 – HMI NS Advanced (Max. 6 pers.) 
 
Deze training is een vervolg op de elders beschreven NS-terminals Basis. De meer geavanceerde functies van de 
terminal worden behandeld. 
 
De volgende zaken worden behandeld: 
 

• Uitgebreide instructies; 
• Netwerkmogelijkheden; 
• Recepten; 
• Macro’s. 

 
De cursus bestaat voor een groot deel uit praktijkoefeningen die de cursist zelf op een pc met behulp van het 
softwarepakket CX-Designer uitvoert. 
 
Noodzakelijke kennis: Behandelde stof in de training NS-terminals Basis en bekendheid met het 

programmeren van Omron PLC’s. 
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6 – Frequentieregelaars Basis (Max. 6 pers.) 
 
Omron heeft een zeer compleet pakket op het gebied van frequentieregelaars. Van eenvoudige regelaars voor 
snelheidsregelingen tot geavanceerde apparaten voor wikkel- en/of hijsapplicaties. Om een duidelijk beeld te krijgen 
van de mogelijkheden van frequentieregelaars begint deze training met een theoretisch gedeelte. Hierin komen 
onderwerpen als draaistroommotoren, basiswerking frequentieregelaars en selectie van een aandrijving aan bod. 
Aan de hand van toepassingen laten we zien welke functies in de regelaars voor de verschillende applicaties van 
belang zijn. 
 
De volgende zaken worden behandeld: 
 

• De standaard typen Omron-regelaars 
o JX 
o MX2 

• De standaard typen Yaskawa-regelaars 
o A1000 
o J1000 
o V1000 

• Een korte introductie van de geavanceerde Flux Vector regelaars. 
 
Na theoretische uitleg wordt de behandelde stof direct beoefend door middel van hands-on training op de regelaar. 
 
Noodzakelijke kennis: Eenvoudige begrippen uit de elektro- en besturingstechniek, ervaring in het werken 

met Windows. 
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7 – Sysmac Controller Basis (Max. 6 pers.) 
 
De Sysmac opleiding bestaat uit twee modules, die elk één dag duren. De opvolgende (Advanced) module bouwt voort 
op de kennis die opgedaan is in deze module en tezamen helpen deze modules u om het uiterste uit uw 
automatiseringssysteem te halen. In de Sysmac Controller Basis worden de eerste stappen gezet om optimaal te 
kunnen werken met het Sysmac-platform. Het instellen en programmeren van de apparatuur uit het Sysmac-platform 
wordt gedaan met Sysmac Studio.  
 
De volgende zaken worden behandeld: 
 

• Eigenschappen van de Controllers; 
• Configureren van de Controller; 
• Werken met Sysmac Studio;  
• Configureren van het Etherdaad netwerk; 
• Instellen van frequentieregelaars;  
• Opzetten van het communicatienetwerk; 
• Instellen van de servo-assen en het programmeren van de besturing; 
• Werken met variabelen (I/O, globaal en lokaal); 
• Basis datatypes; 
• Programma’s en deze koppelen aan een task; 
• Invoer van een simpel programma; 
• Simulatie van het programma, transfer naar de controller, programma’s testen, monitoren en online 

debuggen; 
• Diverse handige tools binnen Sysmac Studio. 

 
Alle geleerde zaken worden direct op een democase geprogrammeerd en getest zodat u aan het einde van de dag niet 
alleen over theoretische kennis beschikt maar ook over de nodige praktische vaardigheden.  
 
Noodzakelijke kennis: Eenvoudige begrippen uit de elektro- en besturingstechniek, ervaring in het werken 

met Windows. 
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8 – Sysmac Controller Advanced (Max 6 pers.) 
 
De Sysmac opleiding bestaat uit twee modules, die elk één dag duren. Deze module bouwt voort op de kennis die 
opgedaan is in de voorgaande (Basis) module en tezamen zorgen de twee modules ervoor dat u het uiterste uit uw 
automatiseringssysteem kunt halen. De deze module bouwt voort op de kennis die opgedaan is in de elders 
beschreven Sysmac Controller Basis module die uit 2 maal een dag training bestaat. Tezamen zorgen deze modules 
ervoor dat u het uiterste uit uw automatiseringssysteem kunt halen. Elke training heeft een theoretisch en een 
praktisch gedeelte zodat u het geleerde direct in de praktijk kan brengen. 
 
In de Sysmac Controller Advanced wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden om optimaal te kunnen werken met 
het Sysmac-platform. Alle geleerde zaken worden direct op een democase geprogrammeerd en getest zodat u aan het 
einde van de dag niet alleen over theoretische kennis beschikt maar ook over de nodige praktische vaardigheden. 
 
De volgende zaken worden behandeld: 
 

• Korte herhaling van wat in Sysmac Controller Basis behandeld is; 
• Data types zoals Structures, Arrays, Unions en Enumerations ; 
• Aanmaken van Functies en Functieblokken; 
• Gebruik van Functies en Functieblokken; 
• PDO mappings aanpassen; 
• Creëren van variabelen op basis van een spreadsheet; 
• Data Trace; 
• Meerdere handige tools binnen Sysmac Studio. 

 
Hands-on vormt een belangrijk onderdeel van deze dag. 
 
Noodzakelijke kennis: Afgeronde Sysmac Controller Basis Training 
 
 
9 – Sysmac Motion (Max 4 pers.) 
 
Deze training sluit naadloos aan op de Sysmac Controller Basis en Advanced training en is een direct vervolg hierop. 
Net als de Sysmac Controller Basis en Sysmac Controller Advanced training is deze training opgedeeld in theorie- en 
praktijkonderdelen waarbij elk stuk theorie wordt afgesloten met een praktische hands-on om het geleerde direct toe 
te passen en uit te proberen. 
 
De volgende zaken worden behandeld: 
 

• De theorie over de werking en eigenschappen van de motion controller zelf; 
• Het aansluiten en configureren van home (proximity) en limit switches om veilig software te kunnen testen; 
• Werking van functies en functieblokken uit de motion library;  
• Het programmeren van een paar programma’s aan de hand van wat opdrachten. 

 
Het uitgangspunt van deze training is een programmeur die alle onderdelen op zijn bureau heeft liggen zoals de 
controller, voeding, drives, motoren en sensoren. Na het volgen van deze training is de programmeur in staat dit 
samen te bouwen tot een werkend geheel waarmee de applicatiesoftware geschreven en getest kan worden. 
 
Noodzakelijke kennis: Afgeronde Sysmac Controller Basis en Advanced Training. De Sysmac Controller Basis, 

Advanced en Sysmac Motion trainingen kunnen, in overleg, gevolgd worden door een 
aantal workshops die elk een halve dag duren. De inhoud van deze workshops wordt 
volledig afgestemd op de applicatie en wensen van de klant.  
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10 – Klantspecifieke trainingen en workshops 
 
In het Omron Application Center in Hoofddorp, een praktische testruimte, staan diverse installaties waarop applicaties 
getoond en getest kunnen worden om u te ondersteunen bij het verbeteren van uw machines.  
 
Bestaande en potentiële gebruikers kunnen hier onder begeleiding van een Application Engineer de functies van 
Omron-apparatuur uitproberen in combinatie met diverse mechanische installaties.  
De inhoud van de training of workshop kan aan uw wensen worden aangepast. Een uitstekende omgeving om de 
match te maken tussen de juiste Omron-producten en uw applicatie of om verfrissende ideeën op te doen voor het 
ontwikkelen van nieuwe machines.  
 
De training of workshop kan helpen u een vliegende start te geven bij de implementatie van Omron producten in uw 
machine.  
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Tarieven  
 

PLC Basis met CJ en CX-Programmer  €  385,00  1 dag 
 
PLC Databewerken met CJ en CX-Programmer  €  485,00  1 dag 
 
PLC Functieblokken en Structuren Text met CJ en CX-Programmer  €  485,00  1 dag 
 
HMI NS Basis  €  385,00  1 dag 
 
NS NS Advanced €  485,00  1 dag 
 
Frequentieregelaars Basis €  485,00  1 dag 
 
Sysmac Controller Basis €  385,00 1 dag 
 
Sysmac Controller Advanced €  485,00 1 dag 
 
Sysmac Motion €  485,00 1 dag 
 
Klantspecifieke trainingen en workshops op aanvraag in overleg 

 
Uiteraard is de prijs van onze trainingen per persoon, per dag en inclusief lunch, koffie/thee, frisdrank en het 
benodigde lesmateriaal. Exclusief zijn de door u te maken reis- en verblijfkosten en BTW. 
 
Alle trainingen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Mocht een geplande training naar een 
andere datum worden verschoven, dan wordt u daar telefonisch van op de hoogte gebracht. Na inschrijving ontvangt 
u een schriftelijke bevestiging van de door u opgegeven trainingsdag(en) vergezeld van een routebeschrijving. 
 
Zie ook onze verkoop- en leveringsvoorwaarden op industrial.omron.be/Service-info of industrial.omron.nl/Service-
info. 
 
 
Locatie 

 
De trainingen in Nederland worden verzorgd in ons kantoor te Hoofddorp: 

Wegalaan 61 
Bedrijvenpark Beukenhorst-Oost 
2132 JD Hoofddorp 

Deze locatie bevindt zich op ca. 10 minuten lopen van het NS-station Hoofddorp. 
 
Aangezien Omron Industrial Automation Nederland over een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikt, adviseren wij u 
met het openbaar vervoer te komen. Omron is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. Indien u toch besluit per 
auto naar Hoofddorp te reizen dan verzoeken wij u dit tijdig aan te geven zodat wij een parkeerplaats voor u kunnen 
reserveren. 
 
De trainingen in België worden verzorgd in MeetDistrict Gent: 
        Ghelamco Arena 

Ottergemsesteenweg Zuid  
        808 B – bus 300 

9000 Gent - België 

http://industrial.omron.be/nl/services_and_support/terms_conditions/default.html
http://industrial.omron.nl/nl/services_and_support/terms_conditions/default.html
http://industrial.omron.nl/nl/services_and_support/terms_conditions/default.html
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Trainers 
 
De trainingen worden verzorgd door ervaren Technical Support Engineers.  
 
 
Aanmelden 
 
Op onze website vindt u het meest actuele overzicht van trainingen en data: industrial.omron.nl/nl/services-
support/trainings. Daar kunt u zich ook aanmelden. Door inschrijving voor één van deze trainingen geeft u aan dat u 
de gestelde voorwaarden kent en accepteert. Wij adviseren u tijdig in te schrijven in verband met de grote 
belangstelling voor onze trainingen. 
 
Voor eventuele vragen betreffende de trainingen kunt u altijd contact opnemen met: 
 

Omron Electronics B.V./ Omron Electronics N.V. 
Sales Support  
  
  

 

Tel. +31 (0)23 568 11 00 
E-mail: omron-nl@eu.omron.com 
Internet: industrial.omron.be 
  industrial.omron.nl 
 

Certificaat 

 
U ontvangt na afloop een gepersonaliseerd certificaat (zorg er dus voor dat bij uw aanmelding uw naam correct is 
doorgegeven). 
 

 
Aanvang / duur 
 
Deelnemers aan de trainingen dienen uiterlijk om 8.45 uur aanwezig te zijn. De trainingen starten om 9.00 uur en 
eindigen om ongeveer 16.30 uur. Vanaf 8.30 uur staat de koffie klaar. 

 
 
Annuleren 
 
Annuleren tot uiterlijk één week voor aanvang van de training is kosteloos. Bij annulering binnen één week voor 
aanvang van de training wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. In dit geval blijft alle cursusmateriaal het 
eigendom van Omron Electronics N.V. of Omron Electronics B.V. Alle trainingen vinden doorgang onder voorbehoud 
van voldoende deelnemers. Mocht een geplande training naar een andere datum worden verschoven, dan wordt u 
daar tijdig van op de hoogte gebracht. 
 
 
Klant specifieke trainingen – op aanvraag 
 
Voor groepen van minimaal 4 deelnemers bestaat de mogelijkheid om klant specifieke trainingen te volgen. Dit kan 
een combinatie zijn van de standaard trainingen of toepassings-gerichte trainingen, verspreid over één of meerdere 
dagen. Heeft u voldoende deelnemers voor een standaard training of komt de geplande datum niet uit, dan is het 
eveneens mogelijk om hier een andere datum voor te bepalen. 

https://industrial.omron.nl/nl/services-support/trainings
https://industrial.omron.nl/nl/services-support/trainings

