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Otomasyonda İnovasyon

Dijitalleşme ve mobil bilgi toplumuna doğru eğilimin 
artmasıyla birlikte tüketiciler ürünlerin menşei ve içeriği 
hakkında daha fazla bilgi talep ediyor ve gelişmiş 
güvenlik özellikleriyle ürün kullanımında riskleri 
azaltmak istiyor. Bunların yanı sıra, ürünlerin, bilgilerin 
ve hizmetlerin kişiye özel bir şekilde sunulmasıyla ilgili 
beklentiler de yükseliyor.

Bu zorlayıcı taleplerle karşı karşıya kalan üreticiler ve 
makine imalatçıları şeffaf bir tedarik zinciri ve "Akıllı 
Fabrika" adıyla anılan bir sistem oluşturma yolunda 
ilerliyor. Esnek veriler ve üretim yönetimine dayalı bu 
sistem, üretim prosesinde ve tüm tedarik zincirinde 
ürün izlenebilirliğine yönelik uygulamalar içeriyor. 

Ne var ki, global rekabet sahasında yer edinmek için 
verimlilikte yüksek düzeyi korumanın, hatta toplam 
ekipman etkinliğini (OEE) artırmanın önemi tartışılmaz. 
Makinelerin daha yüksek oranda kullanılmasına ve 
üretim açısından daha fazla verim elde edilmesine 
olanak tanıyan yeni üretim yöntemleri ve akıllı proses 
optimizasyonu sunan Endüstri 4.0 çerçevesinde 
geliştirilmiş konseptler şimdilerde üreticiler arasında 
oldukça yaygın şekilde uygulanıyor. 

Omron; şeffaf, akıllı ve interaktif fabrika ve tedarik 
zincirine doğru yönelen bu dönüşümü üç temel 
kavramla destekliyor: Entegre, Akıllı ve İnteraktif.
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Entegre
 otomasyon

İleri düzeyde kontrol ile 
sorunsuz teknoloji 

entegrasyonu

Akıllı otomasyon

Fabrika üretim ortamı verilerinin 
değerli bilgilere dönüştürülmesi

İnteraktif otomasyon

İnsanlar ve makineler arasında 
uyumlu etkileşim 

oluşturulması
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Toplumdaki değişimlere uyum sağlayın

"Endüstri 4.0" teriminin 2011'de Alman hükümeti 
tarafından kullanılmasından bu yana dünyada benzer 
girişimlere imza atıldı. Ancak bu etkinliklerin faaliyet 
gösterdiği çerçevenin dışında bağlantılı cihazlar, 
makineler ve IT kullanımının artması ve toplumda 
değişime yön veren müşteri davranışlarındaki 
değişiklikler gibi durumlar da yaygın şekilde görülüyor.

Bu değişimler genelde hukuki çerçevelerde yapılan 
değişikliklerle artarak güçleniyor. Omron'un kurucusu 
Kazuma Tateishi'nin SINIC teorisine göre (Tohum-Yenilik 
ve İhtiyaç-Güdü Döngüsel Evrimi) bilim, teknoloji ve 
toplum birbirlerini aynı döngüsel ilişki içinde iki farklı 
şekilde karşılıklı olarak etkiliyor.
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Endüstri 4.0, Akıllı Fabrika ve Tedarik Zincirini Benimseme

Dördüncü endüstriyel devrim tablosu, SINIC teorisinin 
dayandığı modele ve Omron'un geliştirdiği ve modern 
topluma sunduğu temel yetkinlikler ve teknolojilere 
kusursuz şekilde oturuyor. Terminoloji değişkenlik 
gösterse de konuyla olan bağlantıda hiçbir fark yok.

Günümüz toplumunda yaşanan değişiklikler ürünlerin 
sipariş edilme, üretilme, sunulma ve bilgi ve hizmetlerle 
zenginleştirilme şekline ilişkin taleplere yön veriyor. 
Omron'da, daha fazla makine kullanımı ve daha yüksek 
üretim verimi sağlamak üzere yeni üretim prosesleri 
sunarak ve akıllı üretim optimizasyonu kullanarak 
müşterilerimizi bu gibi güçlükleri karşılamaları 
konusunda desteklemeyi hedefliyoruz. Ayrıca, Entegre - 
Akıllı - İnteraktif olmak üzere üç temele dayalı yenilikçi 
otomasyon olanakları da sunuyoruz.

Omron'un kurucusu Dr. Kazuma Tateisi'nin SINIC teorisi

Omron'un 
Endüstri 4.0'daki pozisyonu ve SINIC teorisi 
hakkında daha fazla bilgi için:
industrial.omron.com.tr/innovationbyautomation

Endüstri 4.0 ve Omron'un otomasyon alanında "Entegre - Akıllı - 
İnteraktif" temellerine dayalı yenilikleri, yeni üretim yöntemleri, daha 
fazla makine çalışma süresi ve genel anlamda daha yüksek ekipman 
etkinliği sağlama yaklaşımlarıyla benzeşiyor

Akıllı Sensörler

Akıllı Hizmetler

Akıllı
Sistemler

Arayüz Oluşturma

Modülerlik ve Birlikte Çalışabilirlik

Uyarlanabilir işlevsellik
Merkezden dağıtılmış altyapı
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Yüksek makinekullanılabilirliği ve
üretim verimi
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Üretime inovasyon getirin
Bağlantılı, akıllı ve işbirliğine dayalı fabrika

Şeffaf, akıllı ve interaktif tedarik zinciri

Müşteri DepoMağaza/ e-Mağaza Toptancı Fabrika Tedarikçi

Bağlantılı
Makine

Bağlantılı
Fabrika

Akıllı
Fabrika

Fabrika zemin verilerini 
değerli bilgilere dönüştürün

Bağlantılı fabrika, makine 
katmanı ve kurumsal BT arasında 

bağlantı kurma

İleri düzeyde kontrol ile sorunsuz 
teknoloji entegrasyonu

Entegre Akıllı

İnteraktif

İnteraktif 
Fabrika

Bağlantılı
Cihazlar

Bağlantılı
Makineler ve BT

Şeffaf, akıllı ve interaktif tedarik zinciri – kişiye 
özel 

ürün ve hizmet sağlayıcısı.

İnteraktif – insanlar ve makineler 
arasında uyumlu etkileşim 
oluşturulması. 
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Bağlantılı Fabrika

Bağlantılı fabrika, şeffaf bir tedarik zinciri oluşturmanın temelidir. Etkin ve esnek veriler ve üretim yönetimiyle 
birlikte ürün izlenebilirliği merkezi bir rol oynar. Bağlantılı bir fabrika için farklı tedarikçilerin sunduğu çeşitli BT, 
yazılım ve makine çözümleri arasında sorunsuz şekilde bağlantı kurulması gerekir. Standartlaştırılmış bir arayüz ve 
bağlantı mimarisi kurma hedefiyle hareket eden Omron, bu ihtiyacı açık bir iş ortağı ağıyla destekler.
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Makine katmanı ve kurumsal IT arasında bağlantı kurma 

Omron'un 
bağlantılı fabrika için esnek 
katman yaklaşımı hakkında
daha fazla bilgi için:
industrial.omron.com.tr/
flexlayer

Bağlantılı fabrika kurma hareketine yön veren etkenler:

• daha fazla bilgi ve izlenebilirliğe yönelik olarak ortaya çıkan hukuki 
gereklilikler

• yığın veri kullanan üreticilerde artan verimlilik
• Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0'daki piyasa trendleri ve yeni 

otomasyon konseptleri

İDARE
GENEL SUNUCULAR

İŞ 
ORTAKLARI

OMRON
ÇÖZÜMÜ

ERP

MES

Scada

Otomasyon

İlaç
Tütün 

Ürünleri
Yiyecek Kozmetik Diğer

Başlıca denetimler/kodlar

İş Ortağı 1

İş Ortağı 2

İş Ortağı 3

FMD
DQSA
vb.
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Bağlantılı kurumsal IT, yazılımlar ve tüketiciler

Elektronik broşürler, üretim verileri, kişiye özel hizmet bilgileri, kimlik doğrulama ve izlenebilirlik özellikleri sağlama 
yönünde artan taleple birlikte farklı fabrika dahili yazılımlarının, üretim hatlarının ve müşteriyle yüz yüze olan BT 
birimlerinin birbiriyle bağlantılı olması gerekiyor. Ayrıca günümüz üreticileri, bir teknoloji veya tedarikçiye bağlı 
kalmaksızın standartlaştırılmış arayüzler ve protokollerin en uygun çözümlere olanak sağlayacağı tedarikçiden 
bağımsız çözümler talep ediyorlar.

MES / ERP
MAKİNE / MAKİNE
SİBER GÜVENLİĞİ

MAKİNE
LOJİK
HAREKET
GÜVENLİK

SENSOR / AKTÜATÖR
YAPILANDIRMA
DURUM
BAKIM

Omron, bu geliştirmeyi şu yollarla destekliyor:
• seviye 3, 4 ve 5 arayüz oluşturma standartlarını destekleme
• tamamlayıcı seviye 1 cihaz üreticileriyle (yazıcılar gibi) 

entegre ekran ve kullanım arayüzleri sağlama konusunda 
işbirliği

• tüm makineler, üretim hatları ve üretim tesislerinde 
kanıtlanmış bağlantı ve veri alışverişi sağlamak için açık iş 
ortağı ağı

• bileşenlerin, hızlı hareket cihazlarının, makinelerin ve 
üretim hatlarının entegrasyonu için standart seviye 1 ve 2 
haberleşme mimarisi

Hat kontrolü için 
PLC / IPC
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Entegre – Bağlantılı Makine

Sysmac, otomasyon tesisiniz üzerinde tam kontrol ve yönetim olanağı sağlayan entegre bir otomasyon 
platformudur. Bu platformun merkezinde yer alan Sysmac makine kontrolörleri tüm makine cihazlarını senkronize 
kontrol etme olanağının yanı sıra hareket, robotlar, güvenlik ve veritabanı bağlantısı gibi gelişmiş işlevler de sunar. 
Birden fazla disiplinin bir arada sunulduğu bu konsept sayesinde çözüm mimarinizi sadeleştirebilir, programlama 
ihtiyacını azaltabilir ve 
verimliliği optimize edebilirsiniz.
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İleri düzey kontrol teknolojisiyle entegrasyon 

Entegre Sysmac Otomasyon Platformu ile ilgili videoyu izleyin [friendly url]

Tek Entegre Geliştirme 
Yazılım yapılandırması, programlama, 
simülasyon ve 
yazılım izleme için ortam (IDE)yazılımı

Makine Otomasyon Kontrolörü

Hareket
• hareketkontrolü: IDE ile entegre, gerçek 

zamanlı çalışma
• standart PLCopen fonksiyon blokları ve 

Omron tarafından oluşturulan hareket 
fonksiyon blokları 

• konum, hız ve tork için doğrudan 
senkronize kontrol

Güvenlik
• güvenlikleilgili tüm veriler ağın 

tamamında senkronize edilir
• sessize alma, emniyet kapağı, güvenlik 

kapısı kilitleme gibi güvenlik 
fonksiyonları kolayca yönetilir

MAKİNE
KONTROLÜ

FABRİKA
OTOMASYONU
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• Sysmac, SQL gibi veritabanlarıyla gerçek zamanlı iletişim kurar
• güvenli veriler: Bir sunucunun çökmesi veya bağlantının kopması 

halinde veriler otomatik olarak dahili belleğe kaydedilir
• Sysmac, verimliliği artırmak, kestirimci bakımı kolaylaştırmak vb. için 

veritabanlarıyla yüksek hızda [1000 tablo öğesi/100 msn] çalışarak 
büyük veri işleme sürecinin gerçekçi olmasını sağlar. 

Omron Entegre Otomasyon hakkında daha fazla bilgi için: industrial.omron.com.tr/integrated

Entegre Otomasyon Kontrolü

Sysmac platformu, basit makinelerden tüm 
üretim hücrelerine kadar geniş bir yelpazeye 
yayılan farklı çözümler için performans ve işlevleri 
sağlar

Akıllı Fabrika IT Cihazları

Ofis Genel Merkezi Satış gücü

 Bilgi

• zaman damgalı serileştirilmiş kod 
doğrulama ve baskı kalitesi 
derecelendirme bilgileri

• şekil arama teknolojisi: Pick & Place 
projeleri için daha kararlı ve hassas nesne 
algılama olanağı sağlar 

Görsel Denetim
Robotlar

• utek kontrolör ile 8 adede kadar delta 
robot

• zamana dayalı robot fonksiyon blokları 
programlamayı kolaylaştırır

• fproses parametresi ayarı için tam kontrol ve bir 
uygulamadan diğerine geçiş için I/O bağlantısı 
üzerinden transfer

• ağ üzerinde senkronize edilen verileri son derece 
hassas şekilde algılama ve konumlandırma

Algılama

Bilgi
teknolojileri
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Akıllı – Akıllı Fabrika Kurma

İlgili tüm makine öğelerinden toplanan veriler ve denetim sistemlerinden alınan ürün kalitesi verileri makinenin ve 
üretim performansının akılcı şekilde değerlendirilmesi ve görselleştirilmesinde temel oluşturur. Omron'un yeni 
nesil makine kontrolörleri, toplanan tüm verilerin güvenli, hızlı ve basit bir şekilde değerlendirilebildiği entegre bir 
SQL arayüzü sunar. Ayrıca, uzaktan izleme işlevi sayesinde tüm performans ve proses parametrelerine istenen 
yerden erişilebilir.
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Fabrika verilerinin değerli bilgilere dönüştürülmesi 

Omron Akıllı Otomasyon ile ilgili videoyu izleyin [friendly url] 

11

Uzaktan izleme – temel performans paneli

• ilgili ürün verilerini toplama ve performans panelleri 
oluşturma

• makinede ve uzak bilgisayar veya mobil cihazlarda 
gerçek zamanlı göstergeler sunma

Omron Entegre Otomasyon hakkında daha fazla bilgi için: industrial.omron.com.tr/integrated

Hızlı sorun giderme işlemleri

• tüm önemli bileşenler tek bir düğmeye 
dokunularak kolayca sıfırlanabilir

• NA serisi HMI'da dahili olarak bulunan sorun 
giderici ile EtherCAT ile bağlı tüm cihazları izleme

• tüm makine programları ve parametre ayarları SD 
karttan geri yüklenebilir

Hızlı sorun giderme işlemleri

• önceden uyarı vermek için makine kontrolü 
içindeki yerleşik fonksiyon bloklarıyla temel 
proses parametrelerini izleme

• kestirimci bakım için makineyi durdurmadan 
önce trendleri belirlemek üzere istatistikler 
oluşturma ve panelleri tetikleme
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İnteraktif – İşbirliğine Dayalı Fabrika

Üretim hatların robot kullanımı, geleneksel uygulama 
alanlarının dışında bile giderek daha çok artıyor. 
Ürünlerin özelleştirilmesine (kişiye özel hale 
getirilmesine) yönelik artan talep otomasyon alanında 
daha fazla esneklik yönünde bir trend oluşturuyor. 
Esneklik ve kavramsal insan becerilerinin tercih edildiği; 
ancak kuvvet, doğruluk ve elektronik veri kaydı ve 
raporlama özelliklerinin gerekli olduğu uygulama 
alanlarında, yeni nesil işbirlikçi robotlar (Cobot) 

geliştiriliyor.

Hareket kontrolünde yeni bir yaklaşım uygulayan 
Omron, farklı insani etkileşimlerde robot kullanımını da 
benimsiyor. Nelerin mümkün olduğuna ilişkin bir örnek 
olarak ping-pong robotu FORPHEUS'u verebiliriz 
(aşağıda).
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İnsanlar ve makineler arasında uyum

Ping-Pong robotumuz FORPHEUS'un ardındaki teknoloji ile ilgili videoyu izleyin [friendly url]

İnteraktif Robotlar (Cobot)

Adept Technologies'in Omron portföyüne katılması ve entegre edilmesiyle 
birlikte, Omron endüstriyel robotlar, mobil otonom robotlar ve Cobot teknolojisi 
teklifini daha da güçlendirdi. Çözümlerimizde, aynı ortamda çalışan insanlarla 
otonom mobil robotların dinamik rota ayarı gibi konularda uyumlu ve güvenli bir 
etkileşim sağlanması hedefleniyor.

Mobil otonom robotlar: 
insanlarla güvenli çalışma
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İnteraktif programlama

Entegre yapılandırma, programlama, izleme ve 
interaktif destek sunan Omron'un Sysmac Studio 
programlama yazılımı, makine programlama işlemleri 
üzerinde tam kontrol sunar:
• sözdizimi hata kontrolleri ve değişkenlerin renk 

ayrımı için akıllı programlama desteği işlevleri
• makine çalışırken değişiklik yapma olanaklarıyla grafik 

CAM hareket düzenleyicisi
• tüm makine cihazlarının aynı anda kontrol edilmesi.
• basitleştirilmiş programlama için simülasyon 

araçlarında içe aktarma (Sysmac, Matlab, Simulink)

Omron İnteraktif Otomasyon hakkında çevrimiçi bilgilere ulaşın: industrial.omron.com.tr/interactive

İnteraktif makine çalışması

• otomasyon bileşenleri için basit, ergonomik ve pratik çalışma 
konseptlerine yönelik yeni bir yaklaşım

• insanlar hareketli ve/veya tehlikeli makine öğeleri arasındagüvenli ve 
etkin etkileşim

İnteraktif makine tasarımı

Sysmac Studio yazılımı, özellikle hareket ve robot 
hareketlerinde tasarım aşamasını desteklemek için 
simülasyon işlevi sunar
• gelişmiş sıra ve hareket kontrol simülasyonu 

sayesinde 3D hareket eğrileri önceden test edilebilir. 
• Tekli Fonksiyon Blokları, POU’lar 

(Program Organizasyon Birimi) veya programın 
tamamı 
için simülasyon yapılabilir 
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Ürünleri kişiselleştirme

Uygulamalar arasında zaman alan geçişleri önlemek 
için sürekli üretim yapılması önemlidir. Bir ürünün 
kişileştirilmesi üretim sipariş boyutunu tek bir öğeye 
indirgemek anlamına gelir.

Serileştirme ve sipariş üzerine üretim

Ürünleri kişiye özel içerik ve/veya ambalajlarla üretmek 
için üretim siparişiyle bağlantılı seri bir kodun genellikle 
üretimin ve tedarik zincirinin her aşamasında neler 
olacağını belirleyen birincil konteynerde bir "yardımcı 
kod" şeklinde ürüne uygulanması gerekir.

Robotlar tarafından kod tabanlı sıralama

Kutulama ve/veya paletleme işlemleri sırasında, ürünleri 
gönderimlere göre paketlemek için seri kodlar 
kullanılabilir. Bu işlem, yiyecek-içecek, ilaç veya tıbbi 

cihazlar gibi düzenlemelere tabi alanlar için geçerli olan 
kümeleme gereklilikleri uygulanarak gerçekleştirilebilir.

Daha az maliyet ve efor için entegre yaklaşım

Seri kod denetimi, kalite denetimi ve görsel kılavuzlu 
robot Pick & Place için geçerli olan gerekliliklerin bir 
arada uygulanması ve tek bir görüntü sistemiyle 
entegre şekilde kullanılması, gerek sermaye giderleri 
gerekse sürekli operatör eğitimi, belgelendirme ve 
bakım masrafları bakımından daha az masraf 
yapılmasına ve daha az efor harcanmasına olanak tanır.
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Robotlar ile seri kod tabanlı sıralama kullanılarak üretim

Parti A 

Hat Boşluğu 

Parti B

Hat Boşluğu

Parti C
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Kişiselleştirilmiş ilaçlarda yeni yaklaşım

• kişiselleştirilmiş (ancak anonim) ilaçların sipariş 
üzerine yapımı

• seri 2D kod kullanılarak otomatik tanıma
• malzeme ve kümelenen (kutu, gönderim) seviyelerde 

otomatik denetim, sıralama ve takip
• kişiselleştirilmiş elektronik broşürle hasta uygulaması.

industrial.omron.com.tr/traceability

Parti A Parti C

Parti B

özelleştirilmiş
ürünün

soğutmalı 
ambalaj istasyonuna 

gönderilmesi

Seri kodlar ve 
kamera tabanlı 
sıralama 
kullanılan üretim 
prosesi



Otomasyonda İnovasyon - Entegre, Akıllı ve İnteraktif

200.000 ürün

Omron'un sayısı 200.000'i aşan ürün portföyü, makine 
otomasyonu için güvenilirliği ve kalitesiyle ün salmış 
bileşenlerden oluşur. Portföyde bulunan ürünler: 
• GİRİŞ cihazları (sensörler, dokunmatik ekranlar, 

pushbutton'lar)
• LOJİK cihazları (PLC'ler, sıcaklık kontrolörleri)
• ÇIKIŞ cihazları (hareket, röleler, güç kaynakları, 

göstergeler, görselleştirme ekranları) 
• Endüstriyel ve mobil ROBOTLAR 
• MAKİNE GÜVENLİĞİ CİHAZLARI 

(yukarıdaki grupların tümünde)
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Giriş, lojik, çıkış, robotlar ve güvenlik

industrial.omron.com.tr/catalogue

Omron, farklı talepler ve uygulamalarda amaca en 
uygun ürünü sağlamak için farklı fiyat aralıkları sunar:
• standart fabrika ortamları ve sorunsuz uygulamalar 

için en iyi fiyat
• özel birim hacim, geniş uygulama olanakları ve daha 

fazla performansla her alanda başarılı hatlar
• özel uygulamalar için en iyi performansı sunan 

uzman düzeyinde hatlar

Makine otomasyonu için eksiksiz portföy 

Güvenlik
Giriş Lojik Çıkış Robotlar
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Mühendislerimiz

Bilgili, deneyimli ve her şeyden öte ilgilidir. Her gün fark 
yaratıyorlar.

Zorlu bir tasarımınız varsa yanıtını bulurlar; kontrol 
sorununuz varsa çözümünü gösterirler; farklı bir ülkede 
üretim yapmak isterseniz sizi o bölgedeki uzmanımıza 
bağlarlar.

Tsunagi bağlantı laboratuvarları

Birlikte çalışabilirlik sorunları geçmişte kaldı

Tsunagi Bağlantı Laboratuvarlarımızdaki uzman 
mühendisler, açık standartlara uygun şekilde çoklu 
tedarikçi çözümlerinin desteklenmesini sağlar. Mevcut 
olduğu yerler: Şanghay (CN), Den Bosch (NL), Kyoto (JP).

Kanıtlanmış uygulama desteği
Sizinle yeni ve yaratıcı makineler geliştirmek için

Parlak fikirlerinizi daha da geliştirmek için

Otomasyon Teknoloji Merkezi, Barcelona

Alanlarının en iyisi mühendislerle konuşun, en yeni 
uygulamalarımızı deneyin, yeni fikirlerinizi sınayın. Her 
yıl 200'den fazla atölye düzenliyoruz.

myOmron.com

Uluslararası çevrimiçi topluluğunuz

Endüstriyel piyasadaki herkese açık, 25.000 kayıtlı 
kullanıcı, 2200 SSS, 24 saat yanıt süresi, yerel dilinizde 
destek.



Otomasyonda İnovasyon - Entegre, Akıllı ve İnteraktif

Global ağın avantajları 

Global olarak faaliyet gösterebilmeniz için gerekli 
desteği sağlar

• Tüm dünyada ürün bulunabilirliği
• Dünya çapındaki gereklilikler için Araştırma ve 

Geliştirme
• Global fiyatlandırma koşulları
• Global destek ve hizmet yapısı
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110 ülkede 37.500 çalışan Sahadaki 2700 mühendis dünyanın her yerinde size 
destek sunuyor

Global hizmet ağı ve yerel uzmanlık

• Teslimat ağı: dünya genelinde 19 stok merkezi
• Direkt ağ: her yerde size yakın 190 bölge ofisi
• Distribütör ağı: 95 ülkede 1325 yetkili distribütör



Bir bakışta Omron

İhtiyaçlarınızın hemen yanındadır
Teknik eğitimler ve seminerler, teknik destek, Otomasyon Teknolojisi Merkezi, online topluluk (MyOmron), 
online kataloglar ve teknik dokümanlar, müşteri hizmetleri ve satış desteği, işbirliği laboratuvarları (Tsunagi), 
güvenlik hizmetleri, onarımlar.

Dünyanın En Büyük 2000 şirketi listesinde
Omron Corporation olarak NASDAQ'da: OMRNY
Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde en üst sıralarda 
Thomson Reuters'ın En Yenilikçi 100 şirketi arasında

Algılama, Kontrol Sistemleri, Görselleştirme, Sürücüler, 
Robotlar, Güvenlik, Kalite Kontrol ve Denetim, Kontrol ve 
Anahtarlama Komponentleri

Giriş, lojik, çıkış ve güvenlik 
alanlarında 200.000 ürün

80 yıllık yenilikçi 
başarı geçmişi
Ar-Ge alanında 1200 çalışan
Kabul edilen ve beklenen 12.500 patent

% 6
37.500
Dünya çapında çalışan

200
Dünya çapında tesis
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EMEA Ülkesi

Toplumun faydası 
için çalışmak
Endüstriyel otomasyon

Otomotiv komponentleri

Elektronik ve mekanik 
komponentler

Sağlık hizmetleri

Diğer iş alanları

Sosyal sistemler, 
çözümler ve hizmetler

Araştırma ve Geliştirme için yıllık yatırım

% 39

% 16

% 12

% 12

% 11

% 10



Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?  

OMRON TÜRKİYE

 +90 (216) 556 51 30

 industrial.omron.com.tr

 omron.me/socialmedia_tr

Mükemmeli hedeflememize rağmen, Omron Europe BV ve/veya bağlı ortakları ve bağlı şirketleri, bu belgede izah edilmiliş olan bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği hakkında garanti 
vermez veya sorumluluk kabul etmez. Önceden haber vermeksizin herhangi bir zaman herhangi bir değişikliği yapma hakkımız mahfuzdur

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

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

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

Çek Cumhuriyeti
Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

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

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

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

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

Hollanda
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diğer Omron Temsilcileri
industrial.omron.eu

Satış & Destek Ofisleri
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