
Oddělovací téma

Seznam pokynů
Děkujeme vám za zakoupení zařízení SiteManager řady RT1.
Chcete-li zajistit bezpečné používání produktu, přečtěte si pozorně tento
dokument a porozumějte mu. Jedná se o automatický překlad původního
dokumentu v angličtině. V případě jakýchkoli pochybností nahlédněte do
původního dokumentu v angličtině.
Uchovávejte tento dokument na bezpečném místě a přesvědčte se, že je
doručen konečnému uživateli produktu.
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Ochranné známky
Názvy společností a produktů v tomto dokumentu jsou ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných
společností.
Řešení vzdáleného přístupu řady RT1 je produkt označený značkou
OMRON vyvinutý společností Secomea. Secomea je předním
výrobcem průmyslových komunikačních zařízení se silným zaměřením
na bezpečnost a použitelnost produktů.

Bezpečnostní opatření
Definice informací pro preventivní účely

VAROVÁNI
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která,
pokud jí nebude zabráněno, může vést k úmrtí nebo
vážnému zranění. Navíc může dojít k vážnému
poškození majetku.

Pozor
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která
v případě, že jí nebude zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému zranění nebo
poškození majetku.

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNI

Aby tento produkt vyhovoval bezpečnostním certifikacím, musí být
nainstalován v místě s omezeným přístupem.
Nepokoušejte se produkt rozebírat, opravovat ani upravovat. Mohlo by
dojít k poruše nebo požáru.
Dbejte na to, aby instalaci a konfiguraci jednotky RT1 prováděla pouze
kompetentní a kvalifikovaná osoba. Nesprávná instalace nebo
nedoporučená bezpečnostní nastavení mohou ohrozit váš systém.
Dbejte na to, aby vaše jednotka RT1 měla vždy nainstalovanou
nejnovější verzi firmwaru, která zajišťuje nejlepší funkčnost a ochranu
kybernetického zabezpečení.
Nepřipojujte porty DEV a UPLINK ke stejné fyzické síti. Pokud tak
učiníte, můžete ohrozit svůj systém.
Nepřiřazujte adresu DEV ve stejné logické síti jako port UPLINK.
Pokud tak učiníte, můžete ohrozit svůj systém.

Opatření pro bezpečné použití

Vždy používejte napájecí zdroj, který zajišťuje napájení v rámci
určeného rozsahu produktu.
Kabely neohýbejte ani netahejte za normální mez. Na kabely ani jiná
vedení kabeláže nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít
k přerušení kabelů.
Produkt nevystavujte abnormálním vibracím ani nárazům. Pokud tak
učiníte, může dojít k poruše produktu nebo požáru.
Po provedení změn v kabeláži jednotky před zapnutím napájení
pečlivě zkontrolujte všechny spoje. Nesprávné připojení může
způsobit trvalé poškození jednotky nebo systému.
Při rozbalení pečlivě zkontrolujte vnější škrábance nebo jiná
poškození. Výrobkem jemně zatřepte a zkontrolujte, jestli není slyšet
abnormální zvuk.
Zařízení SiteManager pravidelně kontrolujte, abyste se přesvědčili, že
jeho povrch není narušený a že neexistují žádné známky poškození
zařízení SiteManager. Pokud je povrch narušený nebo existují známky
poškození zařízení SiteManager, okamžitě ho odpojte.

Produkt zlikvidujte podle platných místních předpisů.

Opatření pro správné použití

Produkt nepoužívejte ani neskladujte na následujících místech. Může
přestat fungovat nebo může dojít k poruchám.
* Místa vystavená přímému slunečnímu záření
* Místa, která jsou vystavena teplotám nebo vlhkosti mimo rozsah
uvedený v technických údajích
* Místa vystavená kondenzaci v důsledku prudkých změn teploty
* Místa vystavená korozivním nebo hořlavým plynům
* Místa vystavená prachu (zejména železnému) nebo soli
* Místa vystavená působení vody, oleje nebo chemikálií
* Místa vystavená nárazům nebo vibracím
Při instalaci produktu na následujících místech proveďte vhodná
a dostatečná protiopatření.
* Místa vystavená silnému vysokofrekvenčnímu šumu
* Místa vystavená statické elektřině nebo jiným formám šumu
* Místa vystavená silným elektromagnetickým polím
* Místa vystavená možné radioaktivitě
* Místa v blízkosti elektrického vedení
Před zahájením instalace nebo údržby se vždy dotkněte uzemněného
kusu kovu, abyste vybili statickou elektřinu z těla.
Do produktu se nesmí dostat odřezky, hobliny ani jiný cizí materiál.
V opačném případě může dojít k požáru, poruše nebo závadě.
Zakryjte produkt nebo proveďte jiná vhodná protiopatření, zejména při
práci s kabeláží.

Přehled RT100

B C

A

Rozložení se může lišit v závislosti na konfiguraci.
A Pohled zepředu s ethernetovými porty a indikátory LED.
B Pohled shora se slotem (micro)SIM, mobilním připojením uplink

a konektory USB.
C Pohled zespodu s elektrickými připojeními, porty IO a sériovým

portem

Porty Ethernet
Pro připojení portu UPLINK k přepínači v síti, která má přístup
k internetu, použijte standardní propojovací kabel Ethernet (přímý nebo
křížový). Poznámka: Toto neplatí pro modely používající sítě Wi-Fi nebo
4G.
Připojení:

Port UPLINK pouze pro přístup k zařízení na straně Uplink. A
Porty Uplink a DEV na stávající nebo samostatné síti. Zkontrolujte,

jestli je připojená síť oddělena od sítě UPLINK. B

PLC

192.168.2.100/24

PLC

192.168.2.2/24

10.0.0.2

192.168.2.2/24

192.168.2.5/24

A B

C D

Poznámka:

Nepřipojujte porty DEV a UPLINK ke stejné fyzické síti. C

Nepřiřazujte adresu DEV stejné logické síti jako adresu UPLINK.C D

Indikátory LED
Indikátory LED poskytují informace o stavu.
Než stavová kontrolka LED bude odrážet nový stav, může to nějakou
chvíli trvat. V závislosti na nastavení intervalu udržování v činnosti na
zařízení GateManager může trvat například až 4 minuty, než se odpojení
GM projeví.

Modely RT100 Stav Připojení
Spouštění Červená

kontrolka
trvale bliká

-

Zařízení GateManager se připojuje nebo
odpojuje

Červená
kontrolka
dvakrát blikne

-

Vzdálená správa je zakázána
prostřednictvím INPUT1 nebo grafického
uživatelského rozhraní SiteManager
Zařízení SiteManager v režimu
probuzení SMS

- Dlouhá pauza
+ 2 bliknutí
zeleně

Zařízení GateManager připojeno Zelená svítí -
Připojení UPLINK je fyzicky odpojeno
V zařízení SiteManager chybí
konfigurace GateManager
Neexistuje trasa k hostiteli GateManager,
protože jeho adresa je nakonfigurována
jako název DNS a server DNS není
nakonfigurován nebo není dostupný/
funkční

Červená svítí -

Zařízení LinkManager připojeno - Zelená svítí

Model RT100-W5M3010 (Wi-Fi) UPLINK2
Není nakonfigurován název SSID sítě Wi-Fi
Název SSID je nakonfigurován, ale není
nakonfigurován žádný klíč Wi-Fi
Je nakonfigurován název SSID a klíč Wi-Fi, ale
nebyl nalezen žádný přístupový bod odpovídající
názvu SSID

OFF

Název SSID sítě Wi-Fi byl nalezen, ale dosud není
připojen. Možná chyba klíče Wi-Fi.

2 bliknutí zeleně

Připojení Wi-Fi proběhlo úspěšně. Zelená svítí

Model RT100-4GM3010 (3G/4G) UPLINK2
Nebyla zjištěna žádná karta SIM OFF
Chybný nebo chybějící kód PIN karty SIM 3 bliknutí zeleně
Kód PIN karty SIM je v pořádku, ale schází připojení.
(Potíže vyřešte v grafickém uživatelském rozhraní
SiteManager)

2 bliknutí zeleně

Model RT100-4GM3010 (3G/4G) UPLINK2
GPRS připojeno (pomalé připojení) Svítí zeleně + 1

bliknutí zeleně
Připojení 3G nebo 4G (rychlé připojení) Zelená svítí
Zařízení SiteManager je v režimu probuzení SMS Dlouhá pauza + 2

bliknutí zeleně

Konektory USB
Port USB omezuje spotřebu energie periferních zařízení na 500 mA na
jeden konektor USB. To odpovídá standardu USB 2.0.

Porty IO
Digitální vstupní port 1 a 2
Vstupní port 1 = výchozí přiřazený pro přepnutí přístupu zařízení
GateManager. Pokud by měla být povolena vzdálená služba, připojte
vypínač, který ji bude ovládat.
STAVY:
• Zapnuto = 0,16 V nebo méně
• Nedefinováno = 0,16 V až 2,34 V
• Vypnuto = 2,34 V až 3,3 V.
• Vypnuto = nepřipojeno (vytahovací odpor 10 kΩ až 3,3 V)
Reléový výstup 1
Výchozí nastavení je zapnuto, když je připojeno zařízení LinkManager.
TIP: Připojte indikátor, abyste uživatele upozornili na servis zařízení.
STAVY:
• Vypnuto = izolované kolíky
• Zapnuto = připojené kolíky

SPECIFIKACE:
Max. pohlcovaný proud = 0,5 A
Max. napětí = 24 V.
Digitální výstup 2
STAVY:
• Vypnuto = impedance min. 24 MΩ
• Zapnuto = impedance max 0,5 Ω

SPECIFIKACE:
Typ s otevřeným odvodem = napětí musí být přiváděno externím
zdrojem (max. 24 V) nebo z Vout ping (5 V).
Max. pohlcovaný proud = 0,2 A

Mechanická instalace
Montáž na lištu DIN

B

CA

1. Umístěte spodní část zařízení SiteManager proti liště DIN a zatlačte

zařízení SiteManager nahoru A .

2. V horní poloze nakloňte zařízení SiteManager vodorovně. B

3. Spusťte a uvolněte zařízení SiteManager. C

4. Ověřte, že je bezpečně upevněno.

Elektrická instalace
Připojení napájení
A

C
B

A  Připojení 12 až 24 V DC
B  Připojení k 0 V
C  Připojení uzemnění snižující rušení signálů

Spotřeba energie: Max. 6 W.

Řada RT1  
SiteManager RT100



Instalace softwaru
1. Připojení k internetu (3 metody uvedené níže)
2. Připojení k zařízení GateManager (uvedeno níže)
3. Konfigurace zařízení GateManager
4. Konfigurace zařízení SiteManager
5. Použití zařízení LinkManager

Použití připojení UPLINK pro přístup k internetu
Zařízení SiteManager vyžaduje přístup k internetu prostřednictvím portu
UPLINK, aby bylo možné najít server GateManager. Podle výchozího
nastavení obdrží svou adresu IP od protokolu DHCP a připojení UPLINK
je nutné nakonfigurovat ručně pouze tehdy, pokud na připojení UPLINK
použijete pevnou adresu IP.
Vyberte jednu z následujících 4 metod:

1. Použijte nástroj Appliance Launcher

a. Stáhněte a nainstalujte nástroj Appliance Launcher z webu 
https://kb.secomea.com/docs/appliance-launcher.

b. Připojte port DEV1 nebo UPLINK zařízení SiteManager k místní
síti a zapněte ho. Zařízení SiteManager musí být na stejné
podsíti jako váš počítač. Případně připojte zařízení SiteManager
ethernetovým kabelem přímo k počítači.

c. Zapněte zařízení SiteManager a počkejte přibližně 1 minutu, než
bude připraveno.

d. Spusťte nástroj Appliance Launcher. Zařízení SiteManager by
mělo být uvedeno na první obrazovce. Pokud se nezobrazí
okamžitě, zkuste několikrát stisknout tlačítko Hledat. (Nástroj
Appliance Launcher zobrazí zařízení SiteManager pouze
v případě, že má počítač skutečnou soukromou adresu IP (10.x.
x.x.x, 172.16–31.x.x, 192.168.x.x nebo 169.254.x.x))

e. Chcete-li použít pevnou adresu IP, postupujte podle pokynů
průvodce a nastavte adresu UPLINK, nebo pokračujte v průvodci
do nabídky UPLINK2 a nastavte název SSID / klíč Wi-Fi pro
modul s integrovaným modulem Wi-Fi nebo kód PIN pro
integrovaný širokopásmový modem.

f. Nakonfigurujte nastavení zařízení GateManager.
Podrobnosti viz Konfigurace zařízení GateManager on page 2.

2. Použít výchozí adresu IP (10.0.0.1)

a. Připojte port DEV1 zařízení SiteManager k ethernetovému portu
počítače pomocí standardního ethernetového kabelu.

b. Nakonfigurujte ethernetový adaptér počítače na 10.0.0.2, maska
podsítě 255.255.255.0.

c. Zapněte zařízení SiteManager a počkejte přibližně 1 minutu, než
bude připraveno.

d. Do webového prohlížeče zadejte následující adresu: https://
10.0.0.1

e. Přihlaste se pomocí uživatele admin a adresou MAC zařízení
SiteManager jako heslem (vytištěno na štítku produktu).

f. Chcete-li použít pevnou adresu IP, přejděte do nabídky Systém
--> UPLINK a nastavte adresu UPLINK, nebo přejděte do
nabídky UPLINK2 a nastavte název SSID / klíč Wi-Fi pro modul
s integrovaným modulem Wi-Fi nebo kód PIN pro integrovaný
širokopásmový modem.

g. Nakonfigurujte nastavení zařízení GateManager.
Podrobnosti viz Konfigurace zařízení GateManager on page 2.

3. Použití serveru DHCP

a. Připojte port UPLINK zařízení SiteManager k místní síti
a zapněte ho.

b. Přibližně po 1 minutě by mělo zařízení SiteManager obdržet
adresu IP ze serveru DHCP.

c. Podívejte se na seznam pronájmů serveru DHCP a zjistěte, jaká
je adresa IP.

d. Do webového prohlížeče zadejte IP adresu a před ni řetězec
„https://“ (např. https://192.168.41.13).

e. Přihlaste se pomocí uživatele admin a adresou MAC zařízení
SiteManager jako heslem (vytištěno na štítku produktu).

f. Chcete-li nastavit pevnou adresu IP, přejděte do nabídky Systém
--> UPLINK a nastavte adresu UPLINK, nebo přejděte do
nabídky UPLINK2 a nastavte název SSID / klíč Wi-Fi pro modul
s integrovaným modulem Wi-Fi nebo kód PIN pro integrovaný
širokopásmový modem.

g. Nakonfigurujte nastavení zařízení GateManager.
Podrobnosti viz Konfigurace zařízení GateManager on page 2.

4. Použití paměťového zařízení USB

a. Spusťte zařízení GateManager s poskytnutou doménou.
b. Zadejte parametry zařízení GateManager: adresa zařízení

GateManager, token domény a název zařízení SiteManager.
c. Klikněte na symbol „Konfigurace USB“ a nastavte port UPLINK

nebo UPLINK2. Pokud je zařízení SiteManager připojeno
k místnímu intranetu se serverem DHCP, nemusíte nic
konfigurovat.

d. Kliknutím na možnost „Vytvořit“ uložte soubor cfg do počítače.
e. Zkopírujte soubor cfg na paměťové zařízení USB naformátované

systémem fat32.
f. Zapněte zařízení SiteManager a počkejte, až bude zařízení

SiteManager připraveno (kontrolka Stav přestala blikat)
g. Vložte paměťové zařízení a počkejte, až se zařízení

SiteManager automaticky restartuje. Pokud má zařízení
SiteManager přístup GateManager, kontrolka STAV by měla
zezelenat.

h. Vyjměte paměťové zařízení. Není třeba žádná další konfigurace.

Použití širokopásmového modemu pro přístup
k internetu

Připojení širokopásmovým modemem se označuje jako UPLINK2.
Zařízení SiteManager se podle výchozího nastavení vždy pokusí použít
ethernetové připojení (UPLINK) a připojení UPLINK2 použije pouze
v případě, že dojde ke ztrátě připojení k internetu na připojení UPLINK.
Po navázání připojení na připojení UPLINK2 bude pokus o přechod na
připojení UPLINK proveden pouze při příštím restartování nebo
v případě ztráty připojení k internetu na připojení UPLINK2.
Model RT100-EMM3010: Širokopásmový modem je integrovaný.
Chcete-li snížit datový provoz, můžete nakonfigurovat připojení UPLINK2
tak, aby širokopásmové připojení v případě nečinnosti přešlo do režimu
spánku. Připojení bude znovu navázáno při odesílání zprávy SMS na
telefonní číslo na kartě SIM.
Modem nebo karta SIM bez kódu PIN karty SIM
Konfigurace připojení UPLINK2 v zařízení SiteManager není nutná. (Kód
PIN lze z karty SIM odstranit vložením do standardního mobilního
telefonu a pomocí funkce odebrání kódu PIN karty SIM v telefonu)
Modem s kódem PIN karty SIM
Pokud modem používá kód PIN karty SIM, zadejte jej do nabídky
UPLINK2 v zařízení SiteManager. Zařízení SiteManager z interní tabulky
automaticky rozpozná název APN (název přístupového bodu), název
APN lze ale zadat také ručně prostřednictvím grafického uživatelského
rozhraní SiteManager.
Vložení karty SIM
Vložte do zařízení SiteManager kartu SIM.

1. Zasuňte kartu SIM do slotu a zatlačte ji dovnitř, dokud neuslyšíte
nebo jinak nezaznamenáte aktivaci zámku pružiny.

2. Přesvědčte se, že karta SIM ze skříně zařízení SiteManager
nevyčnívá. To zaručí, že je karta SIM správně vložena.

Model RT100-W5M3010 (Wi-Fi)
Je integrován modul klienta Wi-Fi.
Tyto modely mohou fungovat jako přístupový bod Wi-Fi.
Všechny ostatní modely
Připojení se označuje jako UPLINK2. Když je povolen klient Wi-Fi,
pokusí se zařízení SiteManager podle výchozího nastavení připojit k síti
s názvem SSID „sitemanager“ a adresou MAC zařízení SiteManager
jako klíčem Wi-Fi.
Konkrétní identifikátor SSID a klíč Wi-Fi lze nakonfigurovat v nabídce
UPLINK2 zařízení SiteManager.
Tyto modely mohou fungovat také jako přístupový bod Wi-Fi.
Název SSID, který se má vysílat v režimu AP, a klíč Wi-Fi lze
nakonfigurovat v nabídce DEV1 zařízení SiteManager.

Konfigurace připojených zařízení
Zkontrolujte, jestli jsou připojená zařízení řádně nakonfigurována.

1. Pokud jsou k dispozici, používejte hesla připojených zařízení.
2. Omezte přístup k zařízením v zařízení GateManager na příslušné

uživatele.
3. Omezte konfiguraci zařízení v zařízení SiteManager na nastavení

specifická pro zařízení a neotevírejte nepotřebné porty/nastavení.
4. Při otevření RDP/VNC mějte na paměti další zařízení v připojené síti.

Zkontrolujte, jestli jsou tato zařízení chráněna, nebo je přesuňte do
jiné sítě.

Konfigurace zařízení GateManager
1. Ve webovém grafickém rozhraní SiteManager přejděte do nabídky

GateManager --> Obecné (pokud používáte nástroj Appliance
Launcher, postupujte podle pokynů průvodce na stránce Parametry
GateManager).

2. Zadejte adresu IP serveru GateManager, ke kterému se má zařízení
SiteManager připojit, a token domény pro doménu, kde by se mělo
zařízení SiteManager zobrazit. Tyto informace jste měli obdržet od
svého správce nebo tam, kde jste zařízení SiteManager přijali.

3. Po zadání nastavení byste měli zařízení SiteManager restartovat.
Všimněte si, že stavová kontrolka LED svítí zeleně, což znamená, že
je zařízení SiteManager připojeno k zařízení GateManager.

4. Po připojení k zařízení GateManager můžete pomocí nástroje
GateManager Console nebo LinkManager Client získat vzdálený
přístup k webovému grafickému uživatelskému rozhraní
SiteManager a provést další konfiguraci (porty DEV, agenti apod.)

5. Podrobné příručky, nový firmware apod. můžete stáhnout na adrese 
https://kb.secomea.com/docs/

Poznámky o regulaci
Shoda produktu: • CE • CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) • FCC 47 cfr část 15

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro
digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou
navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému
rušení při provozu zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení
generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud
není instalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může
způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto zařízení
v obytné zóně může způsobit škodlivé rušení, v takovém případě bude
uživatel povinen rušení odstranit na vlastní náklady. Provoz podléhá
následujícím podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení,

které může způsobit nežádoucí provoz.

Japan Tele MIC (007-D160018007) (model RT100-4GM3010-J)
Specifické pro modely RT100-W5M3010:

1. Modul podporuje rádio IEEE 802.11 b/g/n v pásmu 2,4 GHz
s maximálním výstupním výkonem +15 dBm pro IEEE 802.11g/n
a +17 dBm pro IEEE 802.11b

2. Modul je uveden pod certifikačním ID FCC: QOQWF111 a IC:
5123A-BGTWF111. Chcete-li plně vyhovět předpisům FCC/IC, nesmí
maximální zisk připojené antény překročit 2,0 dBi

3. Modul podporuje rádio IEEE 802.11 b/g/n/AC v pásmech 2,4 GHz
a 5 GHz s maximálním výstupním výkonem +16 dBm pro IEEE
802.11g/n, +18 dBm pro IEEE 802.11b a 10 dBm pro IEEE 802.11ac

4. Modul je uveden pod certifikačním ID FCC: TLZ-CM389NF a IC:
6100A-CM389NF. Chcete-li plně vyhovět předpisům FCC/IC, nesmí
maximální zisk připojené antény překročit 2,0 dBi

Specifické pro model RT100-4GM3010

1. Modul je schválen podle předpisů PTCRB a FCC. Aby bylo možné
plně vyhovět požadavkům FCC/IC, musí být splněny následující
podmínky: a) Musí být vždy zachována vzdálenost mezi anténou
a tělem uživatele nejméně 20 cm. b) Maximální zisk připojené antény
včetně ztráty kabelu v podmínkách expozice pouze pro mobilní
zařízení nesmí překročit 3,5 dBi v mobilním pásmu.

Příslušné příručky RT100
Čísla modelů Název příručky Kat. Č.
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Vhodnost pro použití
Společnosti OMRON nejsou odpovědné za shodu s žádnými normami,
kodexy nebo předpisy, které se vztahují na kombinaci produktu v aplikaci
nebo použití výrobku kupujícím. Na žádost kupujícího poskytne
společnost OMRON příslušné certifikační dokumenty třetích stran, které
identifikují hodnocení a omezení použití, která se na produkt vztahují.
Tyto informace samy o sobě nestačí pro úplné určení vhodnosti produktu
v kombinaci s koncovým produktem, počítačem, systémem nebo jinou
aplikací či použitím. Kupující nese výhradní odpovědnost za určení
vhodnosti konkrétního výrobku s ohledem na aplikaci, produkt nebo
systém kupujícího. Kupující nese odpovědnost za aplikaci ve všech
případech.
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PRODUKT PRO APLIKACE, KTERÉ
PŘEDSTAVUJÍ VÁŽNÉ RIZIKO OHROŽENÍ ŽIVOTA NEBO MAJETKU,
ANIŽ BY BYLO ZAJIŠTĚNO, ŽE BYL SYSTÉM JAKO CELEK
NAVRŽEN TAK, ABY SE S RIZIKY VYPOŘÁDAL, A ŽE JSOU
PRODUKT(Y) OMRON SPRÁVNĚ NADIMENZOVÁNY
A NAINSTALOVÁNY PRO ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ V RÁMCI CELÉHO
VYBAVENÍ NEBO SYSTÉMU.

OMRON Corporation Industrial Automation Company 

Contact: www.ia.omron.com

Kyoto, JAPAN 

OMRON ELECTRONICS LLC

2895 Greenspoint Parkway, Suite 200

Hoffman Estates, IL 60169 U.S.A

Tel: (1) 847-843-7900

Fax: (1) 847-843-7787

OMRON (CHINA) CO., LTD.

Room 2211, Bank of China Tower,

200 Yin Cheng Zhong Road,

Pu Dong New Area, Shanghai, 

200120, China

Tel: (86) 21-5037-2222

Fax: (86) 21-5037-2200

OMRON EUROPE B.V

Wegalaan 67-69, 2132 JD 

Hoofddorp, The Netherlands

Tel: (31)2356-81-300

Fax: (31)2356-81-388 

OMRON ASIA PACIFIC PTE. 

LTD. 

No. 438A Alexandra Road

 # 05-05/08 (Lobby 2), Alexandra 

Technopark,  Singapore 119967 

Tel: (65) 6835-3011

Fax: (65) 6835-2711 

Note: Specifications subject to change without notice.
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