Try first,
don’t just say I can’t.
Try and find a way to do it.
Kazuma Tateisi
Oprichter van Omron

We will exceed
your expectations
Yoshihito Yamada, president-directeur en CEO
Al 80 jaar werken we samen met onze klanten om nieuwe en innovatieve producten te ontwikkelen.
Samen met u en onze toegewijde, gepassioneerde en betrokken medewerkers openen wij de deur
naar de toekomst, waarbij we voldoen aan de behoeften van mensen over de hele wereld.

Vermeld in de Forbes Top 2000
van grootste bedrijven ter wereld
Omron Corporation NASDAQ: OMRNY
Toppositie in Dow Jones Sustainability Index
Clarivate Analytics Top 100 Global Innovator 2016

omron.me/omr_ir

1933
Kazuma Tateisi richt Omron op

1972
Japans eerste fabriek voor werknemers
met een handicap opgericht

1974
Vestiging van Omron in Europa

2006
Overname van Safety Products Group van STI

2015
Overname van motion-specialist
Delta Tau Data System

2015
Overname van Adept Technologies,
toonaangevende leverancier van
intelligente robots, autonome mobiele
robotoplossingen en services

2017
Overname van Sentech, toonaangevende
producent van industriële camera's

2018
Overname van Microscan, wereldwijde
leverancier van industriële codescanners

80

jaar ervaring in detectie en besturing
Opgericht in Osaka, Japan in 1933
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Als bedrijf
zijn wij gegroeid

Yoshihito Yamada
President en CEO

…door samen te werken met klanten aan de ontwikkeling van nieuwe
en innovatieve producten. Zo is het altijd geweest - onze eerste groeiimpuls kwam toen een vriend onze oprichter aanspoorde een snelle
timer voor röntgenfotografie te ontwikkelen.
Deze geest van samenwerking is een deel van het DNA van ons bedrijf
geworden. We luisteren naar onze partners en betrekken hen bij onze
productontwikkeling. Hierdoor onderscheiden wij ons van anderen en
wordt onze positie - en die van onze klanten - aanzienlijk versterkt.
Dus: eis en verwacht vooral meer van ons. Op die manier blijven wij
producten, systemen en oplossingen ontwikkelen die ons helpen de
kansen van morgen te scheppen.

6,3%
jaarlijkse investering
in onderzoek en ontwikkeling
Elk jaar investeren wij veel in R&D. Zelfs als de marktomstandigheden ongunstig zijn, houden wij vast aan dit principe. Want alleen
door innovatie en door continu grenzen te verleggen, kunnen wij systemen en apparatuur blijven maken waarmee de belangrijke
volgende stap kan worden gezet. Het bewijs daarvan is onze uitstekende reputatie van voortdurende innovatie.

1933 Röntgentimer met hoge precisie
Geïnspireerd door een vriend ontwikkelde de
oprichter van Omron, Kazuma Tateisi, een timer
met hoge precisie voor röntgenfotografie.

1960 Solid-state-benaderingsschakelaar
In reactie op de marktvraag maakte Omron
een contactloze (solid-state-)schakelaar die de
verwachtingen van de klanten ruimschoots overtrof.

1964 Geautomatiseerde verkeerslichten
In Tokyo installeerde Omron 's werelds eerste
geautomatiseerde elektronische verkeerslichten om
opstoppingen en ongevallen te voorkomen.

1987 Ultrasnelle fuzzy logic controller
Omron begon met de toepassing van fuzzy
logic als kerntechnologie en lanceerde in
1987 de snelste fuzzy-controller ooit.

2005 Technologie voor
gezichtsherkenning
Omron's unieke detectiesysteem inspireerde de
technologie voor gezichtsherkenning die wordt
gebruikt op smartphones van Apple en Samsung.

2011 Sysmac machinecontroller

80 jaar innovatie
1200 werknemers in dienst van R&D
8224 verleende patenten

Eén controller, één softwarepakket en één machinenetwerk
worden geïntegreerd om machineautomatisering
van de volgende generatie te realiseren.

2011 detectie en besturing + THINK
Technologie voor de integratie van
Human Intelligence in machines.

2017 Kunstmatige intelligentie
Bekendmaking van de ontwikkeling van een controller voor
machineautomatisering, die met kunstmatige intelligentie
(een AI-algoritme) voor zelflerende machines is uitgerust.

H

Human.
Working for the benefit of society
Bijdragen aan een duurzame samenleving door
het afwegen van de economische, ecologische
en sociale gevolgen van onze handelingen.

1970
De SINIC-theorie

De SINIC-theorie werd voor het eerst voorgesteld in 1970 door de oprichter van Omron, Kazuma Tateisi. Deze
theorie definieert hoe de samenleving, wetenschap en technologie elkaar wederzijds beïnvloeden.
Wetenschap maakt nieuwe technologie mogelijk die bijdraagt aan de samenleving. Anderzijds stimuleren de
behoeften van de samenleving zowel technologische ontwikkelingen en wetenschappelijke ontdekkingen.
Het is een dialoog die vandaag de dag nog steeds voortduurt en ten grondslag ligt aan de relaties tussen ons
en onze klanten, tussen technici en eindgebruikers, machinemakers en consumenten. Dit is een inspiratiebron
voor onze verbeelding en geeft u de ruimte voor creativiteit.

"To the machine the work of the machine.
To man the thrill of further creation."
Kazuma Tateisi, oprichter van Omron

Realiseer innovaties
in de productie
De levens van mensen
over de hele wereld verrijken

Geïntegreerde
automatisering
Technologie naadloos integreren
dankzij geavanceerde besturing

Intelligente automatisering
Gegevens uit de fabriek omzetten naar hoogwaardige informatie

Interactieve automatisering
Zorgen voor harmonieuze interactie tussen mens en machines

Veiligheid
Robotica

Input

Geïntegreerde oplossingen voor
industriële en mobiele robots
We bieden robotautomatiseringsoplossingen voor
toepassingen die variëren van
geavanceerde productiefaciliteiten tot
handmatige arbeidsprocessen. Dit doen
we met een groot aanbod aan
besturingsapparatuur en de integratie
van robotica in automatisering.

Ongeëvenaarde
toepassingsexpertise
Sensortechnologie, van eenvoudige
schakelaars tot geavanceerde visionsystemen, detectie, kwaliteitscontrole en
inspectie door uitgebreide expertise van
technologie en beproefde knowhow
van toepassingen.

Onze mobiele robots zijn autonome,
intelligente voertuigen (AIV's) die de
doorvoersnelheid in productie en
logistiek verhogen, de stilstandtijd van
de machine verlagen, fouten
voorkomen en de traceerbaarheid van
materiaal verbeteren. Hierdoor kunnen
werknemers zich richten op taken
waarvoor complexe menselijke
vaardigheden nodig zijn

Logic
Machinebesturing en
motion control in één
Onze controllers vormen de kern van
iedere automatiseringsoplossing:
Besturing, motion, temperatuur,
netwerken, veiligheid en vision,
gespecialiseerd of geïntegreerd in de
Sysmac machinecontroller.

Output
Snel, flexibel, veelzijdig en
uiterst betrouwbaar
Van relais tot zeer nauwkeurige servoaandrijvingen, wij zetten uw
besturingslogica om in actie.

Compleet
portfolio voor
machine
automatisering

200.000

producten bieden
input, logica, output,
veiligheid en robotica

industrial.omron.nl

Efficiënte
paneelengineering
Nieuwe waarde voor panelen
Mensen: paneelbouw eenvoudig en gemakkelijk gemaakt
Eenvoudige bedrading met Push-in Plus-technologie, aansluiten en loshalen van
bedrading aan de voorzijde
Proces: innovatie in de paneelbouw
Efficiënt ontwerpen, een snelle aanpassing aan uw behoeften, snellere bedrading
Panelen: een evolutie voor bedieningspanelen
Ruimtebesparing, minder loze ruimte, trillingsbestendigheid, betere luchtstroom

Software
Eén geïntegreerde software-ontwikkelomgeving (IDE) voor configuratie,
programmering, simulatie en bewaking.

Connectiviteit
Open netwerken: Profibus, DeviceNet, Profinet, CANopen, Componet,
Modbus, Mechatrolink II, Compobus/S, I/O link.

Voordelige intelligente automatisering

Lean
Een werkelijk klantgerichte benadering
van productie

Vanaf 35 dagen naar minder dan 5 dagen productietijd
Een gemiddelde van 0,008% defecten
Werknemersproductiviteit gestegen met 60%

Klantspecifieke aanpassing
Als ons standaard assortiment van 200.000 producten niet voldoet
aan uw wensen, vraag ons dan wat wij voor u kunnen doen
1-3 weken voor kleine wijzigingen aan bestaande producten
6-10 weken voor klantspecifieke producten
Ad-hocprojecten voor klantspecifieke producten

95 % van uw vraag geleverd uit voorraad
Overal in Europa binnen 2 werkdagen

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 van het probleem;
als u wilt produceren in een ander land, zullen zij u in contact brengen met
onze expert op dit gebied.

"Onze apparatuur en systemen zijn een essentieel onderdeel van de
totale machine; ze zijn van levensbelang. Visuele inspectie, motion
control, procesregeling, veiligheid - allemaal zaken die de productie
draaiende houden er ervoor zorgen dat de kwaliteit gedurende de
hele levenscyclus van de machine gehandhaafd blijft.
Mijn taak is ervoor te zorgen dat mijn klanten het beste krijgen,
elke keer weer."
Ben van Boxtel, Engineer

365

dagen per jaar ontwikkelen we
nieuwe en innovatieve machines, samen met u

Test uw ideeën met ons
Automation Technology Center, 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.

Tsunagi connectiviteitslabs
Dankzij ons behoren problemen met interoperabiliteit tot het verleden
De gespecialiseerde technici in onze Tsunagi labs 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)

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.

Voordelen van
een wereldwijd
netwerk
Wereldwijd
36.000+ werknemers in 117 landen
Ondersteuning die u nodig hebt om wereldwijd te werken
Wereldwijde beschikbaarheid van producten
R&D op basis van wereldwijde eisen
Wereldwijde structuur voor ondersteuning en service

Industrial Automation Europe
1700 werknemers in 22 landen
Inzicht in en kennis van lokale markten en vereisten
Aanpassing van de productie aan lokale behoeften
Logistieke structuur
Fabricage
Repair Center
R&D

Lokale
ondersteuning
EMEA
800 technische specialisten
39 verkoop- en ondersteuningskantoren
We zijn dicht bij uw fabrieken en klanten met bevoegde technici. Wereldwijde
schaal, kennis van locatie en markt overal tot uw beschikking.

Wat kunnen wij voor uw bedrijf betekenen?
+31 (0) 23 568 13 00
industrial.omron.eu

Volg ons online
Volg Omron op Twitter of Facebook, sluit u bij ons aan op LinkedIn
en bekijk het Omron kanaal op YouTube. En vergeet niet het
Omron weblog, waarop we verhalen achter de schermen over
de automatiseringsbranche delen.
Neem contact op met Omron voor alles wat u wilt weten over
machineautomatisering: samen werken we aan morgen.

twitter.com/omroneurope
youtube.com/user/omroneurope
linkedin.com/company/omron
blog.omron.eu
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