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Modüler güvenlik kontrolü

Omron G9SP serisi, paketleme, gıda, otomotiv, 
enjeksiyon kalıplama ve matbaa endüstrisine uygun, 

yapılandırılabilir özellikte yeni bir güvenlik 
kontrolürüdür. Sistemle bütünleşik olmaması, 

kurulumunuza yeni güvenlik özellikleri eklendiğinde 
yeniden yapılandırma yapılmasını kolaylaştıran bir 

esneklik avantajı sunar. I/O sayısına göre 
çeşitlendirilen üç model içinden sisteminize en 

uygun olanı seçebilirsiniz. Kontrolörlerin hepsi de, 
endüstri tarafından piyasadaki en basit ve kolay 

erişilebilir yapılandırma aracı olarak bilinen Omron 
yapılandırma aracıyla uyumludur.

Omron G9SP: Global emniyet düzeyleri, daha düşük 
toplam maliyete

Yapılandırılabilir birim özelliği sayesinde bu •	
kontrolörler, aynı özelliklere sahip birden fazla 
bağımsız sistem oluşturmak veya var olan kurulumu 
yeniden yapılandırmak için idealdir
Kontaksız anahtarlar, tek ışınlı sensörler ve emniyet •	
paspası girişleri için fonksiyon bloklarını kontrol eder 
Bütünleşik sistemlere kıyasla daha hızlı ve kolay •	
entegrasyon sağlar
Yapılandırma, simülasyon, test etme ve doğrulama •	
için tek ve basit bir grafiksel kullanıcı arayüzü vardır
Kurulum süresini ciddi ölçüde kısaltır•	
EN ISO 13849-1 hazır (PLe)•	
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Acil durdurma, kapı ve limit anahtarlarından emniyet 
sensörü ve paspasına kadar tüm emniyet çözümleri 
Omron'da bulunmaktadır. Omron'un G9SP serisi, 
Omron'un tüm dünyada çok sayıda uygulamayı çözecek 
tüm ürünleri sunmasını sağlayan, endüstrideki en 
kapsamlı parçalardan biridir. 

Operatör güvenliği tüm sistemlerin en önemli noktası 
olduğu için, sahip olduğumuz deneyimi tamamen 
uyumlu ürünlerden oluşan bir seri oluşturmakta 
kullandık. Kapsamlı emniyet ürünleri yelpazemiz 
çalışma süresinin maksimum, kesintilerin minimum 
olduğu tam korumalı bir çalıma ortamı oluşturulmasını 
sağlar.

Dahası, global ofis ağımız, dünya çapında ürün 
dağıtımı ve sağladığımız rakipsiz satış sonrası destek, 
Omron müşterilerine açıkça bir üstünlük sağlar. 
Kurulum, çalıştırma ve bakıma ilişkin yardım ve uzman 
görüşü her yerde hizmetinizdedir.

Bir standart olarak 
güvenlik
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Emniyet sistemlerinin güvenilirliği doğru kurulum ve en 
uygun ekipman kullanımına dayanır. Omron'un G9SP 
serisi kontrolörleri, bu konuda büyük kolaylık sağlıyor. 
Bu ürün yelpazesinin özellikleri, var olan sistemlerinize 
veya yeni kurulumlarınıza bir dizi avantaj sağlıyor.

Yapılandırılabilir, esnek, basit:
emniyetin anahtarı

Yapılandırma matriksi

  G9SP Güvenlik kontrolörü
  Genişletme I/O Üniteleri
  Hafıza kartı
  Ethernet opsiyon kartı
  RS-232C opsiyon kartı
  Kompakt kontaksız 

kapı anahtarı
  Emniyet paspasları
  CJ1/PLC
  Zorlamalı kontaklı röleler
  Yapılandırma Aracı
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Yeniden yapılandırılabilme
Omron Yapılandırma Aracıyla, ünite giriş 
çıkışlarına ilişkin açıklama, simülasyon, 
test ve doğrulama işlemleri, kullanımı 
kolay grafiksel kullanıcı arayüzüyle 
yapılabilir. Çok çeşitli kullanımda 
geçerli tek bir profil inşa ediyorsanız, 
yapılandırmalar kopyalanıp tüm sistemlere 
uygulanabilir. Var olan bir kurulumu 
yeniden yapılandırmanız da bir o kadar 
kolaydır. Kullanıcı ihtiyaçları değiştiğinde, 
kurulum bu ihtiyaçları karşılamak üzere 
hızla ve kolayca adapte edilebilir.

Esnek
Tümleşik güvenlik rölelerinin aksine 
Omron G9SP, pek çok amaca göre yeniden 
yapılandırılabilir. Yazılım kontrollü, solid 
state röle olduğu için, çalıştırılmasına 
ilişkin her şey, kontaksız anahtar veya 
emniyet paspaslarına doğrudan bağlantılı 
biçimde yeniden yapılandırılabilir. Üç 
giriş/çıkış çeşidi bulunmaktadır: 20/8, 
10/16 ve 10/4. Küçük ila orta boyutlu 
tipik sistemlerin tümünü kapsayan 
Omron G9SP'de standart giriş/çıkış 
sinyallerine yönelik opsiyonel genişleme 
üniteleri bulunmaktadır (12/8 ve 0/32). 
128 adete kadar fonksiyon bloğu her 
yönden esnek bu seriyi tamamlar, böylece 
ihtiyacınıza uygun çözümü her zaman 
bulabileceğinizden emin olabilirsiniz.

Basit
Her şeyden önemlisi, Omron G9SP kolay 
kullanım ve yapılandırma sunar. Omron 
Yapılandırma Aracını kullanarak tüm 
giriş ve çıkışları ve test, simülasyon, 
doğrulama ve sistem çalışmasını hızla 
tanımlayabilirsiniz. Ekran metinleri ve 
ikon tabanlı menüler kullanıcının tüm 
kurulum aşamalarını hızla tamamlamasını 
sağlar. Hassas sistem durumu izleme ve 
uyarılar sayesinde operatör her çalışma 
aşamasında anında genel bilgi edinir.

PaketlemeSimülasyon

Yeniden 
kullanım

Tasarım

Opsiyon Kartı

I/O
Ethernet Seri

G9SP CPU Ünitesi
Genişletme I/O 

Ünitesi

PLC
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Modern üretim hatları değişen müşteri ihtiyaçlarına 
yanıt verebilmek için esnek olmalıdır. Bu durum çoğu 
zaman, özel işler veya ekstra gerekliliklere göre kısa 
süre içinde kurulumun değiştirilmesi anlamına gelir. 
Omron G9SP bu işi çok kolaylaştırır. Basit ikon tabanlı 
kullanıcı arayüzü sayesinde fonksiyon blokları tekrar 
tasarlanıp değiştirilebilir, tüm uygulama değişiklikleri 
veya eklemeler kolayca yapılabilir. 

En karmaşık kontroller dahi kolayca yapılandırılabilir. 
Yeni kullanıcılar için net programlama rehberliği 
bulunmasının yanı sıra, ayar değiştirme ve bakım 
da oldukça kolaylaştırılmıştır. Çevrimdışı teşhis için 
ayarlar bellek kasetine kaydedilebilir. Ayrıca bellek 
kasetiyle tüm programlama değişiklikleri Omron 
G9SP'ye anında geri yüklenebilir. 

Otomobil bileşenleri üretiminde emniyet 
Uygulama programını yeniden yapılandırarak makine çalışma 
düzenindeki değişiklikleri kolayca yapabilirsiniz. Tüm emniyet 
fonksiyonlarına yönelik onaylı fonksiyon blokları önceden 
kayıtlı ve kullanıma hazırdır.

Yeniden yapılandırılabilir ve düşük 
maliyet sağlar
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Şeffaf tanı
Ethernet'le PC/PLC'ye bağlanılması sayesinde G9SP 
tamamen erişilebilir hale gelir. USB programlama arabirimi 
ve çıkartılabilir hafıza kartı sayesinde tanı, sorun giderme ve 
program değişikliği basitçe yapılır.

Basit ünite değişimi
G9SP yazılım tabanlı bir kontrolör olduğu için değişimi çok 
kolaydır. Tüm ayarlar, parametreler ve fonksiyon blokları bir 
PC'ye kaydedilebilir veya bir üniteden diğerine kolay aktarım 
için hafıza kartında saklanabilir.

Kolay bakım

Eski
Yeni

Opsiyon Kartı

I/O
Ethernet Seri

G9SP CPU Ünitesi
Genişletme I/O 

Ünitesi

PLC
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Modern paketleme makineleri değişen müşteri 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek için esnek olmalıdır. 
Omron G9SP serisinde uygulama esnekliği sisteme 
dahildir. Üç bağımsız güvenlik kontrolöründen birini 
seçerek iletişim arayüzlerinden biriyle veya 2 ilave 
standart giriş/çıkış sinyaliyle birleştirilebilir. Tüm 
G9SP üniteleri, her çeşit güvenlik sensörüyle doğrudan 
bağlantıyı destekler, buna emniyet paspasları, 
kontaksız kapı izleme sistemleri ve tek ışınlı sensörler 
de dahildir.

Omron G9SP; Ethernet, seri kart veya standart I/O 
hatları aracılığıyla standart kontrol konsolundan 
izlenip yapılandırılabilir. Tek bir yapılandırmanın çoklu 
uygulaması için Omron G9SP hafıza kartı kullanılabilir. 
Bu sayede sistem tasarımcıları üniteyi yalnızca bir defa 
programlar ve eşdeğer sistemlere ayarları kurmak için 
hafıza kartını kullanırlar.

Kapı izleme
Maksimum esneklik ve kurulum, minimum bakım için tüm 
Omron kontaksız kapı izleme çözümleri G9SP ailesi ürünler 
tarafından desteklenir.

Varlık algılama
Omron'un değişik boyutlarda bir dizi basınç emniyet paspası 
vardır. Personelin risk altında olabileceği alanlarda kullanılan 
bu paspaslar, Omron G9SP'yi anında uyarır ve ünite alarm 
sesi vermek veya tehlikeli makineleri kapatmak gibi eylemlere 
başvurur.

Daha fazla esneklik daha düşük maliyet 
demektir
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Standart I/O
G9SP ailesi, kolay bağlanan bir dizi standart I/O ünitesinden 
oluşur. Emniyet kontrolleri ve standart kontroller arasındaki 
bu arayüzle standart kontrol sinyalleri tam emniyet 
yapılandırmasına dönüştürülebilir. Standart I/O üniteleri veya 
gelişmiş izleme için Ethernet/Seri kartlarla izleme işlemi de 
kolayca yapılır.

Hızlı, basit ve kolay kullanım için hafıza kartı
Güvenlik sistemi tasarlamak artık eskiden olduğu gibi 
karmaşık bir görev değil. Açık ve basit bir programlama 
arayüzünün yanı sıra, Omron G9SP hafıza kartı avantajını da 
sunuyor. Programlar bu sayede fazla çaba göstermeden hızla 
değiştirilebilir ve geri yüklenebilir.

Emniyet girişleri

Emniyet çıkışları

Standart girişler

Standart çıkışlar

Kolay konfigürasyon kopyalaması
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Bir güvenlik sistemi tasarımında yapılandırma en çok 
vakit kaybına yol açan görevlerden biriydi - Omron 
G9SP bu durumu ortadan kaldırana kadar.

Açık ve basit kullanıcı arayüzü sayesinde sisteminizi 
tasarlamanız artık hiç olmadığı kadar kolay. Adım 
adım açıklamalı talimatlar sizi tasarımın her 
aşamasında yönlendiriyor. Simülasyon aracıyla, 
sisteminiz çalışmaya başlamadan önce ayarları test 
edip düzeltebiliyorsunuz. Bunun ardından, kullanıcı 
tanımlı fonksiyon blokları sayesinde tasarımınızın tüm 
yönlerini gelecekteki sistemlerde de kullanabilirsiniz.

Basit yapılandırma
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Kolay yapılandırma
G9SP'de tüm emniyet fonksiyonları kullanıma hazırdır. Onaylı 
fonksiyon bloklarını grafik kullanıcı arayüzünden kolayca seçip 
uygulamanıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Kullanıcı tanımlı fonksiyon blokları
Test edilmiş kapı izleme çözümü gibi onaylı yapılandırma 
öğeleri, kullanıcı tanımlı fonksiyon bloğu olarak kolayca 
kaydedilebilir ve gelecekteki projelerde yeniden kullanılabilir. 
Bu özellik yeni sistem konfigürasyonu oluşturmanın yarattığı 
zaman kaybını en aza indirir.

Simülasyon
Tüm fonksiyonlar Yapılandırma Aracı'nda teste ve simülasyona 
tabi tutulabilir, böylece mühendis için fazladan iş yükü 
oluşmaz. Buna ek olarak, çevrimiçi teşhis sayesinde makine 
kontrol sisteminde, uygulama sırasında hata ayıklama süresi 
azalır.

Birikim oluşturma
G9SP Yapılandırma Aracı, güvenlik kontrolünde var olan ve 
kanıtlanmış yöntemlerin yanı sıra kullanıcı tanımlı fonksiyon 
bloklarının yeniden kullanımını destekler. Böylece tekrar çaba 
sarf etmeye gerek kalmaz, bunun yerine giderek büyüyen bir 
güvenlik çözümleri kütüphanesi oluşur.
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Bağımsız Kontrolör Emniyet kontrolörleri

G9SP
G9SP emniyet kontrolorü, tüm yerel emniyet temelli giriş ve çıkışları sağlar 
ve emniyet uygulamasını kontrol eder. 

• Farklı uygulamalara uygun üç CPU tipi
• Ethernet veya Seri bağlantı üzerinden teşhis koyma ve izleme
• Yapılandırmanın kolay kopyalanması için hafıza kartı
• Programın kolay tasarımını, doğrulanmasını, standartlaştırılmasını ve yeniden 

kullanılmasını desteklemek için benzersiz programlama yazılımı
• PLe (EN ISO 13849-1) ve SIL 3 (IEC 61508) uyarınca onaylanmıştır

Sipariş bilgisi

Yazılım

Genişletme üniteleri (standart I/O)

Opsiyon üniteleri

G9SP konfigürasyonu

Özellikler

Genel özellikler

Emniyet girişi özellikleri

Emniyet çıkışı özellikleri

Test çıkışı özellikleri

Standart çıkış özellikleri (G9SP-N10S)

*Nominal çıkış gerilimi ile ilgili ayrıntılar için lütfen G9SP kullanım kılavuzuna bakın.

Görünüm Görünüm tanımı Sipariş kodu
Bağımsız 
Emniyet 
Kontrolörü

10 PNP emniyet girişi
4 PNP emniyet çıkışı
4 test çıkışı
4 PNP standart çıkışı

G9SP-N10S

10 PNP emniyet girişi
16 PNP emniyet çıkışı
6 test çıkışı

G9SP-N10D

20 PNP emniyet girişi
8 PNP emniyet çıkışı
6 test çıkışı

G9SP-N20S

Görünüm Ortam Geçerli OS Sipariş kodu
G9SP 
konfigüratör

1 lisanslık kurulum diski Windows 2000
Windows XP
Windows Vista

WS02-G9SP01-V1

10 lisanslık kurulum diski WS02-G9SP10-V1

50 lisanslık kurulum diski WS02-G9SP50-V1

Kurulum diski Site lisansı WS02-G9SPXX-V1

Görünüm Tip I/O sayısı Model
Giriş Çıkış

Genişletme I/O 
ünitesi

Akım çeken 12 8 (solid state) CP1W-20EDT

Akım veren 12 8 (solid state) CP1W-20EDT1

Akım çeken - 32 (solid state) CP1W-32ET

Akım veren - 32 (solid state) CP1W-32ET1

I/O Bağlantı kablosu, uzunluk 80 cm CP1W-CN811

Görünüm Sipariş kodu
RS-232 Opsiyon Kartı CP1W-CIF01

Ethernet Opsiyon Kartı (Ver. 2.0 veya üstü) CP1W-CIF41

Hafıza Kartı CP1W-ME05M




















 Emniyet kontrolörü G9SP
 Genişletme I/O Üniteleri
 Hafıza kartı
 Ethernet opsiyon kartı
 RS-232C opsiyon kartı
 Kompakt kontaksız kapı switchi
 Emniyet paspasları
 CJ1/PLC
 Zorlamalı kontaklı röleler
 Konfigüratör

Güç kaynağı gerilimi 20,4 ila 26,4 VDC 
(24 VDC - % 15 + % 10)

Akım tüketimi G9SP-N10S 400 mA 
(V1: 300 mA, V2: 100 mA)

G9SP-N10D 500 mA 
(V1: 300 mA, V2: 200 mA)

G9SP-N20S 500 mA 
(V1: 400 mA, V2: 100 mA)

Montaj yöntemi 35 mm’lik DIN track

Çevre çalışma sıcaklığı 0°C +55°C

Çevre saklama sıcaklığı -20°C +75°C

Koruma derecesi IP20 (IEC 60529)

Giriş tipi Akım çeken girişler (PNP)
ON gerilim Her giriş terminali ve G1 arasında min. 11 VDC 

OFF gerilim Her giriş terminali ve G1 arasında maks. 5 VDC 

OFF akım maks. 1 mA 

Giriş akımı 6 mA

Çıkış tipi Akım veren çıkışlar (PNP)
Nominal çıkış akımı Her çıkış için maks. 0,8 A*

Atık gerilim Her çıkış terminali ve V2 arasında maks. 1,2 V 

Çıkış tipi Akım veren çıkışlar (PNP)
Nominal çıkış akımı Her çıkış için maks. 0,3 A*

Atık gerilim Her çıkış terminali ve V1 arasında maks. 1,2 V 

Çıkış tipi Akım veren çıkışlar (PNP)
ON Artık gerilim maks. 1,5 V (her çıkış terminali ve V2 arasında)

Nominal çıkış akımı maks. 100 mA*

Order/version: 2353149/008 (width: 210mm, height: 297mm) 
Print type: G9SP Brochure - Central Print, Full color, with extra spotcolor(s) 
Produced  by Adnovate on 30-dec-2010 at 10:52:41 in Adobe InDesign 5.0.4.682 
Low resolution proof not suitable for production purposes 
Page: 12



Bağımsız Kontrolör Emniyet kontrolörleri

13

G9SP yapılandırma aracı

Ethernet

Seri RS232C

I/O kablolama

CP1L PLC

G9SP Bağımsız emniyet kontrolörü

Makine kontrolü Emniyet kontrolü

Emniyet ıșık 
bariyeri

Emniyet kapı 
switchi

Kontaktör KontaktörAcil 
stop

Kontrol sistemi entegrasyonu
Emniyet — I/O durumu şeffaf hale gelir
Bağımsız Emniyet Kontrolorü, 3 şekilde teşhis bilgisi sunar:
1) Paralel kablolama ile
2) Seri RS232C arayüz ile (opsiyon)
3) Ethernet arayüz ile (opsiyon). 
Standart kontrol sistemindeki bütün güvenlik giriş ve çıkışları bilgisi minimum makine devre dışı kalma zamanını azaltmanızı sağlar.

Kolay kurulum ve yapılandırma, donanım seçimini destekleyen 
bir kurulum sihirbazı tarafından sağlanır. 

Kullanıcı tanımlı fonksiyon blokları
Test edilmiș kapı izleme çözümü gibi onaylı yapılandırma unsurları, 
kullanıcı tanımlı fonksiyon bloku olarak kolaylıkla kaydedilebilir 
ve gelecekteki projelerde yeniden kullanılabilir. Bu, yeni bir sistem 
konfigürasyonu olușturmak için kullanılan süreyi minimuma indirir.

Entegre Simülatör
Tüm fonksiyonlar, Yapılandırma Aracı'nda test edilebilir ve simüle 
edilebilir, dolayısıyla mühendis için gereksiz ek iș yükü söz konusu 
değildir. Ayrıca çevrimiçi teșhis, makine kontrol sisteminin 
uygulaması sırasında hata giderme süresini minimuma indirir.

Bilgi oluşturma
Mevcut konfigürasyonlar, yeni projeler için temel niteliğindedir. 
G9SP Yapılandırma Aracı, emniyet kontrolünde mevcut ve 
kanıtlanmıș bilginin yeniden kullanımını ve kullanıcı tanımlı 
fonksiyon bloklarını destekler. Bu da, artık çalıșma tekrarı yerine 
büyüyen emniyet çözümleri kütüphanesi anlamına gelir.

Tasarlama Yeniden kullanma

Simüle etme Paketleme
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Fonksiyonlar

Fonksiyon Blokları
Lojik Fonksiyonlar

Zaman Rölesi/Sayıcı Fonksiyonları

Emniyet Cihazı Fonksiyon Blokları

Sıfırlama ve Yeniden Başlatma Fonksiyon Blokları

Konnektör Fonksiyon Blokları

Fonksiyon Bloku Adı Fonksiyon Listesinde 
Gösterimi

İkon

NOT NOT

AND AND

OR OR

NAND NAND

NOR NOR

Özel OR EXOR

Özel NOR EXNOR

RS-FF
(Sıfırlama: 
SetFlip-Flop)

RS-FF

Karşılaştırıcı Comparator

Karşılaştırıcı 2 Comparator2

Fonksiyon Bloku Adı Fonksiyon Listesinde 
Gösterimi

İkon

Kapamada Gecikmeli Zaman 
Rölesi

Off-Delay Timer

Açmada Gecikmeli Zaman 
Rölesi

On-Delay Timer

Puls Oluşturucu Pulse Generator

Sayıcı Counter

Yukarı/Aşağı Sayıcı Up-Down
Counter

Seri-Paralel Konvertör Serial-Parallel
Converter

Fonksiyon Bloku Adı Fonksiyon Listesinde 
Gösterimi

İkon

Harici Cihaz İzleme EDM

Etkin Switch İzleme Enable Switch

Acil Stop Switchi İzleme E-Stop

Işık Bariyeri İzleme Light Curtain
Monitoring

Muting Muting

Emniyet Kapı İzleme Safety Gate Monitoring

Çift El Kontrolör Two Hand Controller

Kullanıcı Modu Switchi İzleme User Mode Switch

Redundant Girişi İzleme Redundant Input

Tek Işınlı Emniyet Sensörü Single Beam
Safety Sensor

Kontaksız Kapı Switchi İzleme Non-Contact
Door Switch

Emniyet Paspası İzleme Safety Mat

Fonksiyon Bloku Adı Fonksiyon Listesinde 
Gösterimi

İkon

Sıfırlama Reset

Yeniden başlatma Restart

Fonksiyon Bloku Adı Fonksiyon Listesinde 
Gösterimi

İkon

Multi Konnektör Multi Connector

Yönlendirme Routing
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Boyutlar

Emniyet Kontrolörü
G9SP-N10S

G9SP-N10D/G9SP-N20S

8

81

85

86

76

90100110

2-4,5 çap

8

81

85

130

120

90100110

4-4,5 çap
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Otomasyon Sistemleri  
•	Programlanabilir	lojik	kontrol	cihazları	(PLC)		•	İnsan	makine	arayüzleri	(HMI)		•	Uzak	I/O		 
•	Endüstriyel	PC’ler		•	Yazılım

Hareket Kontrolü ve Sürücüler
•	Hareket	kontrolörleri		•	Servo	sistemler		•	İnvertörler

Kontrol Komponentleri 
•	Sıcaklık	kontrolörleri		•	Güç	kaynakları		•	Zaman	röleleri		•	Sayıcılar

Programlanabilir röleler 
•	Dijital	gösterge	panelleri		•	Elektro	mekanik	röleler		•	Kontrol	ve	izleme	röleleri		 
•	Solid	state	röleler		•	Limit	switchler		•	Push	buton	switchler		 
•	Düşük	gerilim	anahtarlama	elemanları

Algılama ve Emniyet 
•	Fotoelektrik	sensörler		•	İndüktif	sensörler		•	Kapasitif	sensörler	ve	basınç	sensörleri		 
•	Kablo	konektörleri		•	Lazer	sensörler	ve	genişlik	ölçen	sensörler		•	Görsel	denetim	sistemleri		 
•	Emniyet	sistemleri		•	Emniyet	sensörleri		•	Emniyet	üniteleri/röle	üniteleri		 
•	Emniyet	kapısı/koruma	kilitleme	switchleri

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.

OmrOn EurOPE B.V.   Wegalaan	67-69,	NL-2132	JD,	Hoofddorp,	Hollanda.			Tel:	+31	(0)	23	568	13	00			Faks:	+31	(0)	23	568	13	88			www.industrial.omron.eu	

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

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

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

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

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

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

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

Güney Afrika 
Tel: +27 (0)11 608 3041 
www.industrial.omron.co.za

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

İngiltere 
Tel: +44 (0) 870 752 08 61 
www.industrial.omron.co.uk	

İspanya 
Tel: +34 913 777 900 
www.industrial.omron.es	

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

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

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

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

norveç 
Tel: +47 (0) 22 65 75 00 
www.industrial.omron.no	

Polonya 
Tel: +48 (0) 22 645 78 60 
www.industrial.omron.pl	

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

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

Diğer Omron Temsilcileri
www.industrial.omron.eu

TürKİyE 
Omron Electronics Ltd. 
Silkar Plaza, Maltepe Cad. No:6 Kat:4 34030
Topkapı	/	Bayrampaşa	/	İstanbul	/	Türkiye
Tel: +90 (0) 212 467 30 00
Faks:	+90	(0)	212	467	30	30
www.industrial.omron.com.tr	
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