
Onderwerp: afstandsstuk

Instructieblad
Hartelijk dank voor het aanschaffen van een SiteManager uit de RT1-
serie.
Voor een veilig gebruik van het product moet u dit document zorgvuldig
lezen en begrijpen. Dit is een automatische vertaling van het originele
hoofddocument in het Engels. Raadpleeg bij twijfel het originele
hoofddocument in het Engels.
Bewaar dit document op een veilige plaats en zorg ervoor dat het aan de
eindgebruiker van het product wordt overhandigd.
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Handelsmerken
Bedrijfs- en productnamen in dit document zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.
De RT1-serie van OMRON is een oplossing voor externe toegang die
door Secomea is ontwikkeld. Secomea is een toonaangevende
fabrikant van industriële communicatieapparatuur met een sterke
focus op de veiligheid en bruikbaarheid van de producten.

Veiligheidsmaatregelen
Definitie van informatie over voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUW
ING

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die tot
ernstig of dodelijk letsel kan leiden. Bovendien is
zware beschadiging van eigendommen mogelijk.

Voorzichtig
Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die tot licht
of middelzwaar letsel of tot beschadiging van
eigendommen kan leiden.

Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING

Om dit product te laten voldoen aan de veiligheidscertificeringen moet
het worden geïnstalleerd op een locatie met beperkte toegang.
Probeer het product op geen enkele manier te demonteren, repareren
of wijzigen. Als u dit toch doet, kan dat leiden tot storingen of brand.
Zorg ervoor dat alleen deskundig en bekwaam personeel de installatie
en configuratie van de RT1-unit uitvoert. Onjuiste installatie of niet-
aanbevolen beveiligingsinstellingen kunnen uw systeem in gevaar
brengen.
Zorg ervoor dat op uw RT1-unit altijd de nieuwste firmwareversie is
geïnstalleerd voor de beste functionaliteit en cyberbeveiliging.
Sluit de DEV- en UPLINK-poorten niet aan op hetzelfde fysieke
netwerk. Dit kan uw systeem in gevaar brengen.
Wijs het DEV-adres niet toe in hetzelfde logische netwerk als de
UPLINK-poort. Dit kan uw systeem in gevaar brengen.

Veiligheidsmaatregelen voor veilig gebruik

Gebruik altijd een voeding die stroom levert binnen het
gespecificeerde bereik van het product.
Buig of trek de kabels niet verder resp. harder dan het normale limiet
Plaats geen zware voorwerpen op de kabels of andere bedrading. Als
u dit toch doet, kunnen de kabels breken.
Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan abnormale
trillingen of schokken. Als u dit toch doet, kan het product defect raken
of in brand vliegen.
Nadat u de bedrading van het apparaat hebt aangepast, moet u alle
aansluitingen controleren voordat u de voeding inschakelt. Onjuiste
aansluitingen kunnen permanente schade aan het apparaat of uw
systeem veroorzaken.
Controleer bij het uitpakken zorgvuldig op krassen aan de buitenkant
of andere beschadigingen. Schud het product bovendien zachtjes en
controleer op abnormale geluiden.

Inspecteer en controleer SiteManager regelmatig om er zeker van te
zijn dat het oppervlak onbeschadigd is en SiteManager geen tekenen
van schade vertoont. Als dat wel het geval blijkt te zijn, moet u
SiteManager onmiddellijk loskoppelen.
Verwijder het product volgens de geldende lokale voorschriften.

Veiligheidsmaatregelen voor correct gebruik

U mag het product niet gebruiken of opslaan in de volgende locaties.
Het kan defect raken of er kunnen storingen optreden.
* Locaties met direct zonlicht
* Locaties die onderhevig zijn aan temperaturen of een
vochtigheidsgraad buiten het bereik dat is opgegeven bij de
technische gegevens
* Locaties die onderhevig zijn aan condensatie vanwege aanzienlijke
temperatuurschommelingen
* Locaties waarin corroderende of brandbare gassen kunnen
voorkomen
* Locaties waarin stof (vooral metaalpoeder) of zouten kunnen
voorkomen
* Locaties waarin blootstelling aan water, olie of chemicaliën kan
voorkomen
* Locaties die zijn blootgesteld aan schokken of trillingen
Neem goede en toereikende tegenmaatregelen wanneer u het product
in de volgende locaties installeert.
* Locaties waarin sterke, hoogfrequente ruis kan voorkomen
* Locaties waarin statische elektriciteit of andere vormen van storing
kunnen voorkomen
* Locaties waarin krachtige magnetische velden kunnen voorkomen
* Locaties waarin blootstelling aan radioactiviteit kan voorkomen
* Locaties in de buurt van voedingskabels
Raak altijd een geaard stuk metaal aan om statische elektriciteit van
uw lichaam te ontladen voordat u met een installatie- of
onderhoudsprocedure begint.
Zorg ervoor dat er geen kabelresten, schaafsel of ander vreemd
materiaal in het product terechtkomt. Anders kunnen brandwonden,
defecten of storingen optreden. Dek het product af of neem andere
geschikte tegenmaatregelen, vooral tijdens
bedradingswerkzaamheden.

Overzicht RT100
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De indeling kan verschillen, afhankelijk van uw configuratie.
A Vooraanzicht met Ethernet-poorten en LED-indicatoren.
B Bovenaanzicht met (micro)-SIM-sleuf, Mobile Uplink en USB-

connectors.
C Onderaanzicht met Elektrische aansluitingen, IO Ports en Serial Port

Ethernetpoorten
Gebruik een standaard Ethernet-patchkabel (recht of cross over) om de
UPLINK-poort aan te sluiten op een schakelaar in een netwerk dat
toegang heeft tot het internet. Opmerking: Dit is niet van toepassing op
modellen met wifi of 4G.
U moet het volgende aansluiten:

De UPLINK-poort om alleen toegang te krijgen tot apparatuur aan de

Uplink-zijde. A
Uplink en DEV('s) op een bestaand of een afzonderlijk netwerk. Zorg
ervoor dat het verbonden netwerk gescheiden is van het UPLINK-

netwerk. 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

Opmerking:

Sluit DEV en UPLINK NIET aan op hetzelfde fysieke netwerk. C
Wijs het DEV-adres NIET toe aan hetzelfde logische netwerk als het

UPLINK-adres.C D

LED-indicatoren
De LED-indicatoren voorzien u van statusinformatie.
Het kan enige tijd duren voordat de status-LED een nieuwe status
aanduidt. Het kan bijvoorbeeld 4 minuten duren voordat een verbroken
GM-verbinding wordt aangeduid, afhankelijk van de instelling voor het
keep-alive-interval op GateManager.

Modellen RT100 Status Verbinding
maken

Bezig met opstarten Knippert rood -
GateManager maakt verbinding of
verbreekt verbinding

Knippert twee
keer rood

-

Beheer op afstand is uitgeschakeld via
INPUT1 of de grafische
gebruikersinterface (GUI) van
SiteManager
SiteManager in de modus SMS Wakeup

- Lange pauze
+ knippert 2
keer groen

GateManager verbonden Groen AAN -
UPLINK is fysiek losgekoppeld
GateManager-configuratie ontbreekt in
SiteManager
Geen route naar GateManager-host
omdat het adres is geconfigureerd als
DNS-naam en een DNS-server niet is
geconfigureerd of niet bereikbaar is/
werkt

Rood AAN -

LinkManager verbonden - Groen AAN

Model RT100-W5M3010 (wifi) UPLINK2
Geen wifi-SSID geconfigureerd
SSID geconfigureerd, maar geen wifi-sleutel
geconfigureerd
SSID en wifi-sleutel geconfigureerd, maar geen
toegangspunt gevonden dat overeenkomt met de
SSID

UIT

Wifi-SSID gevonden, maar nog niet verbonden.
Mogelijke wifi-sleutelfout.

Knippert 2 keer
groen

Wifi-verbinding tot stand gebracht. Groen AAN

Model RT100-4GM3010 (3G/4G) UPLINK2
Geen SIM-kaart gedetecteerd UIT
Onjuiste of ontbrekende SIM-pincode Knippert 3 keer

groen
PIN-code SIM OK, maar geen verbinding. (Problemen
oplossen in GUI van SiteManager)

Knippert 2 keer
groen

GPRS verbonden (trage verbinding) Groen AAN +
knippert 1 keer
groen

3G of 4G verbonden (snelle verbinding) Groen AAN
De modus SMS Wakeup van SiteManager is actief Lange pauze +

knippert 2 keer
groen

USB-connectoren
De USB-poort beperkt het stroomverbruik voor randapparatuur tot 500
mA per USB-connector. Dit voldoet aan de standaard USB 2.0.

IO-poorten
Digitale ingangspoort 1 en 2
Ingangspoort 1 = standaard toegewezen om toegang tot GateManager
in of uit te schakelen. Sluit een AAN/UIT-schakelaar aan om te regelen
wanneer service op afstand moet worden toegestaan.
STATUSSEN:
• AAN = 0,16 V of minder
• Niet gedefinieerd = 0,16 V tot 2,34 V
• UIT = 2,34 V tot 3,3 V
• UIT = niet aangesloten (10 kΩ pull-upweerstand tot 3,3 V)
Relaisuitgang 1
Standaard ingesteld op AAN wanneer een LinkManager is verbonden.
TIP: Sluit een lamp aan om gebruikers te waarschuwen dat er
onderhoud aan het apparaat wordt uitgevoerd.
STATUSSEN:
• UIT = pennen geïsoleerd
• AAN = pennen aangesloten

SPECIFICATIES:
Max. zinkstroom = 0,5 A
Max. spanning = 24 V
Digitale uitgang 2
STATUSSEN:
• UIT = impedantie min. 24 MΩ
• AAN = impedantie max. 0.5 Ω

SPECIFICATIES:
Open-draintype = de spanning moet worden geleverd door een
externe bron (max. 24 V) of via de Vout-ping (5 V).
Max. zinkstroom = 0,2 A

Mechanische installatie
DIN-railmontage

B

CA

1. Plaats de onderkant van SiteManager tegen de DIN-rail en duw

SiteManager omhoog A .

2. Kantel SiteManager horizontaal in de bovenste positie. B

3. Laat SiteManager zakken en daarna los. C

4. Zorg ervoor dat deze stevig is bevestigd.

RT1-serie  
SiteManager RT100



Elektrische installatie
Voedingsaansluiting
A

C
B

A  12-24 V DC aansluiten
B  Op 0 V aansluiten
C  Aarding om storingssignalen te verminderen.

Stroomverbruik: Max. 6 W.

Software-installatie
1. Verbinding met het internet maken (3 methoden hieronder vermeld)
2. Verbinding met GateManager maken (hieronder vermeld)
3. GateManager configureren
4. SiteManager configureren
5. LinkManager gebruiken

UPLINK voor toegang tot het internet gebruiken
SiteManager heeft toegang tot het internet nodig via een UPLINK-poort
om een GateManager-server te kunnen benaderen. Standaard ontvangt
SiteManager zijn IP-adres via DHCP. U hoeft de UPLINK alleen
handmatig te configureren als u een vast IP-adres op de UPLINK wilt
gebruiken.
Selecteer een van de volgende 4 methoden:

1. Gebruik de Appliance Launcher

a. Download en installeer de tool Appliance Launcher van https://
kb.secomea.com/docs/appliance-launcher.

b. Sluit de DEV1- of UPLINK-poort van SiteManager aan op het
lokale netwerk en schakel deze in. SiteManager moet zich op
hetzelfde subnet bevinden als uw pc. U kunt SiteManager ook
rechtstreeks met een Ethernet-kabel op uw pc aansluiten.

c. Schakel SiteManager in en wacht ongeveer 1 minuut totdat deze
gereed is.

d. Start de Appliance Launcher, waarna SiteManager op het eerste
scherm wordt weergegeven. Als SiteManager niet onmiddellijk
verschijnt, drukt u een paar keer op de knop Zoeken. (De
Appliance Launcher geeft SiteManager alleen weer als uw pc
een echt privé-IP-adres heeft (10.x.x.x, 172.16-31.x.x,
192.168.x.x of 169.254.x.x))

e. Volg de wizard en stel het UPLINK-adres in als u een vast IP-
adres wilt gebruiken, of ga verder met de wizard naar menu
UPLINK2 om de SSID/wifi-sleutel voor een module met een
geïntegreerde wifi-module of de PIN-code voor een geïntegreerd
breedbandmodem in te stellen.

f. Configureer de GateManager-instellingen.
Zie GateManager configureren on page 2 voor meer
informatie.

2. Het standaard-IP-adres gebruiken (10.0.0.1)

a. Sluit de DEV1-poort van SiteManager aan op de Ethernet-poort
van uw pc met een standaard Ethernet-kabel.

b. Stel de Ethernet-adapter van uw pc in op 10.0.0.2 subnetmasker
255.255.255.0.

c. Schakel SiteManager in en wacht ongeveer 1 minuut totdat deze
gereed is.

d. Typ het volgende in uw webbrowser: https://10.0.0.1
e. Meld u aan als beheerder en met het MAC-adres van

SiteManager als wachtwoord (afgedrukt op het productlabel).
f. Ga naar het menu System --> UPLINK om het UPLINK-adres in

te stellen als u een vast IP-adres wilt gebruiken, of ga naar menu
UPLINK2 om de SSID/wifi-sleutel voor een module met een
geïntegreerde wifi-module of de PIN-code voor een geïntegreerd
breedbandmodem in te stellen.

g. Configureer de GateManager-instellingen.
Zie GateManager configureren on page 2 voor meer
informatie.

3. Een DHCP-server gebruiken

a. Sluit de UPLINK-poort van SiteManager aan op uw lokale
netwerk en schakel deze in.

b. Na ongeveer 1 minuut krijgt SiteManager een IP-adres van uw
DHCP-server.

c. Controleer de lease-lijst van de DHCP-server om te zien wat het
IP-adres is.

d. Typ eerst https:// en daarna het IP-adres in uw webbrowser (bijv.
https://192.168.41.13).

e. Meld u aan als beheerder en met het MAC-adres van
SiteManager als wachtwoord (afgedrukt op het productlabel).

f. Ga naar het menu System --> UPLINK om het UPLINK-adres in
te stellen als u een vast IP-adres wilt instellen, of ga naar menu
UPLINK2 om de SSID/wifi-sleutel voor een module met een
geïntegreerde wifi-module of de PIN-code voor een geïntegreerd
breedbandmodem in te stellen.

g. Configureer de GateManager-instellingen.
Zie GateManager configureren on page 2 voor meer
informatie.

4. Een USB-geheugenstick gebruiken

a. Start GateManager met het opgegeven domein.
b. Voer als GateManager-parameters het GateManager-adres, het

domeintoken en de SiteManager-naam in.
c. Klik op het symbool “USB-configuratie” en stel de UPLINK- of

UPLINK2-poortinstellingen in. Als SiteManager is verbonden met
een lokaal intranet met een DHCP-server, hoeft u niets te
configureren.

d. Klik op “Create” om het cfg-bestand lokaal op uw pc op te slaan.
e. Kopieer het cfg-bestand naar een FAT32-geformatteerde USB-

geheugenstick.
f. Schakel SiteManager in en wacht tot SiteManager gereed is

(Status knippert niet meer)
g. Plaats de geheugenstick en wacht tot SiteManager automatisch

opnieuw is opgestart. Als SiteManager toegang tot GateManager
heeft, moet STATUS groen worden.

h. Verwijder de geheugenstick. Er is geen verdere configuratie
nodig.

Een breedbandmodem voor toegang tot het internet
gebruiken

De breedbandmodemverbinding wordt UPLINK2 genoemd. SiteManager
zal standaard altijd proberen de Ethernet-verbinding (UPLINK) te
gebruiken en alleen UPLINK2 gebruiken als de internetverbinding op
UPLINK wegvalt. Zodra een verbinding tot stand is gebracht op
UPLINK2, wordt alleen bij de volgende herstart of als de
internetverbinding op UPLINK2 wegvalt, geprobeerd over te schakelen
naar UPLINK.
Model RT100-EMM3010: Een breedbandmodem is ingebouwd.
Om het dataverkeer te beperken, kunt u UPLINK2 zodanig configureren
dat de breedbandverbinding in de slaapstand wordt gezet als deze niet
actief is. De verbinding wordt hersteld wanneer een SMS naar het
telefoonnummer op de SIM-kaart wordt verzonden.
Modem of SIM-kaart zonder SIM-pincode
Configuratie van UPLINK2 in SiteManager is niet vereist. (De pincode
kan van een SIM-kaart worden verwijderd door deze in een standaard
mobiele telefoon te plaatsen en de functie voor het verwijderen van de
SIM-pincode van de telefoon te gebruiken)
Modem met SIM-pincode
Als het modem een SIM-pincode gebruikt, voert u deze in het menu
UPLINK2 van SiteManager in. SiteManager detecteert automatisch de
APN (Access Point Name) in een interne tabel, maar de APN kan ook
handmatig worden ingevoerd via de grafische gebruikersinterface (GUI)
van SiteManager.
SIM plaatsen
Plaats de SIM in SiteManager.

1. Schuif de SIM-kaart in de sleuf en duw deze naar binnen totdat u
hoort of merkt dat de veervergrendeling is geactiveerd.

2. Controleer of de SIM-kaart niet uit de SiteManager-kast steekt. Zo
garandeert u dat de SIM-kaart goed is geplaatst.

Model RT100-W5M3010 (wifi)
Er is een wifi-clientmodule ingebouwd.
Deze modellen kunnen fungeren als wifi-toegangspunt.
Alle andere modellen
De verbinding wordt UPLINK2 genoemd. Als de wifi-client wordt
ingeschakeld, probeert SiteManager standaard verbinding te maken met
de SSID-sitemanager en het MAC-adres van SiteManager als wifi-
sleutel.
Een specifieke SSID en wifi-sleutel kunnen worden geconfigureerd in het
menu UPLINK2 van SiteManager.
Deze modellen kunnen ook als wifi-toegangspunt fungeren.
De SSID die moet worden uitgezonden in de AP-modus en de wifi-
sleutel kunnen worden geconfigureerd in het menu DEV1 van
SiteManager.

De aangesloten apparaten configureren
Controleer of aangesloten apparaten goed zijn geconfigureerd.

1. Gebruik wachtwoorden van aangesloten apparaten als deze
beschikbaar zijn.

2. Beperk de toegang tot apparaten in GateManager tot de juiste
gebruikers.

3. Beperk de apparaatconfiguratie in SiteManager tot
apparaatspecifieke instellingen en open geen onnodige poorten/
instellingen.

4. Wanneer RDP/VNC wordt geopend, moet u rekening houden met
andere apparaten op het aangesloten netwerk. Zorg ervoor dat deze
apparaten zijn beveiligd of verplaats ze naar een ander netwerk.

GateManager configureren
1. Ga in de webinterface van SiteManager naar het menu

GateManager --> General (als u de Appliance Launcher gebruikt,
volgt u de wizard naar de pagina met GateManager-parameters).

2. Voer het IP-adres in van de GateManager-server waarmee
SiteManager verbinding moet maken, evenals een domeintoken voor
het domein waar SiteManager moet worden weergegeven. U hebt
deze informatie ontvangen van de beheerder of van de locatie waar
u SiteManager hebt ontvangen.

3. Wanneer de instellingen zijn ingevoerd, moet u SiteManager
opnieuw opstarten. Controleer of de status-LED groen brandt, wat
aangeeft dat SiteManager is verbonden met GateManager.

4. Als u GateManager eenmaal hebt aangesloten, kunt u de
GateManager-console of een LinkManager-client gebruiken om
externe toegang te krijgen tot de webinterface van SiteManager Web
om extra configuratie uit te voeren (DEV-poorten, agents, enz.)

5. Gedetailleerde handleidingen, nieuwe firmware etc. kunnen worden
gedownload van https://kb.secomea.com/docs/

Kennisgevingen over regelgeving
Productconformiteit: • CE • CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) • FCC 47 CFR
deel 15

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal
apparaat van klasse A, overeenkomstig deel 15 van de FCC-
voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te
bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur in een
commerciële omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert en
gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als deze
apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met
de instructiehandleiding, kan deze schadelijke interferentie met
radiocommunicatie veroorzaken. Het gebruik van deze apparatuur in een
woonomgeving zal waarschijnlijk schadelijke interferentie veroorzaken.
De gebruiker moet in dat geval voor eigen rekening passende
maatregelen nemen om de interferentie te verhelpen. Voor het gebruik
gelden de volgende voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief

interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Japan Tele MIC (007-D160018007) (model RT100-4GM3010-J)
Specifiek voor modellen RT100-W5M3010:

1. De module ondersteunt IEEE 802.11 b/g/n-radio in de 2,4GHz-band,
met een maximaal uitgangsvermogen van +15 dBm voor IEEE
802.11g/n en +17 dBm voor IEEE 802.11b

2. De module staat vermeld onder FCC-certificatie-ID: QOQWF111 en
IC: 5123A-BGTWF111. Om volledig te voldoen aan FCC/IC mag de
maximale versterking van een aangesloten antenne niet hoger zijn
dan 2,0 dBi

3. De module ondersteunt IEEE 802.11 b/g/n/ac-radio in de banden 2,4
GHz en 5 GHz, met een maximaal uitgangsvermogen van +16 dBm
voor IEEE 802.11g/n, +18 dBm voor IEEE 802.11b en 10 dBm voor
IEEE 802.11ac

4. De module staat vermeld onder FCC-certificatie-ID: TLZ-CM389NF
en IC: 6100A-CM389NF. Om volledig te voldoen aan FCC/IC mag de
maximale versterking van een aangesloten antenne niet hoger zijn
dan 2,0 dBi

Specifiek voor model RT100-4GM3010

1. De module is goedgekeurd door PTCRB en FCC. Om volledig aan
FCC/IC te voldoen, moet aan de volgende voorwaarden worden
voldaan: a) De afstand tussen de antenne en het lichaam van de
gebruiker moet te allen tijde ten minste 20 cm zijn. b) De maximale
versterking van een aangesloten antenne, inclusief kabelverlies bij
blootstelling aan alleen mobiele apparatuur, mag niet hoger zijn dan
3,5 dBi in de mobiele band.

Relevante handleidingen RT100
Modelnummers Naam handleiding Cat. nr.

SiteManager RT1££ RT1££ - SiteManager Startup Guide P151
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Geschiktheid voor gebruik
OMRON-bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van
standaarden, codes of voorschriften die van toepassing zijn op de
combinatie van het product binnen de toepassing van de koper of het
gebruik van het product. Op vraag van de koper legt OMRON
toepasselijke certificatiedocumenten van derden voor die de nominale
waarden en gebruiksbeperkingen voor het product bevatten. Deze
informatie volstaat echter niet voor een complete bepaling van de
geschiktheid van het product in combinatie met het eindproduct, de
machine, het systeem, of een andere toepassing of ander gebruik. De
koper is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid
van het desbetreffende product met betrekking tot de toepassing, het
product of het systeem van de koper. De koper neemt in alle gevallen de
verantwoordelijkheid voor de toepassing op zich.
GEBRUIK HET PRODUCT NOOIT VOOR EEN TOEPASSING
WAARBIJ ERNSTIG GEVAAR VOOR PERSOONLIJKE OF MATERIËLE
SCHADE BESTAAT ZONDER U ERVAN TE OVERTUIGEN DAT HET
SYSTEEM ALS GEHEEL IS ONTWORPEN OM AAN DERGELIJKE
GEVAREN HET HOOFD TE KUNNEN BIEDEN EN DAT HET
PRODUCT VAN OMRON DE JUISTE SPECIFICATIES HEEFT,
ALSMEDE VOOR HET TOEPASSELIJKE GEBRUIKSDOEL BINNEN
DE ALGEHELE APPARATUUR OF HET SYSTEEM IS
GEÏNSTALLEERD.

OMRON Corporation Industrial Automation Company 

Contact: www.ia.omron.com

Kyoto, JAPAN 

OMRON ELECTRONICS LLC
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OMRON (CHINA) CO., LTD.

Room 2211, Bank of China Tower,
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Tel: (86) 21-5037-2222
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Note: Specifications subject to change without notice.


