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Üretim endüstrisi için ilham veren haberler

ENTEGRE 
ROBOTİK 
OTOMASYON 
akıllı ve esnek üretimi 
mümkün kılıyor...  
Adaptasyonunuzu hızlıca sağlar ve iş 
akışınızın tüm ayrıntılarını sorunsuz bir şekilde 
gerçekleştirirseniz, sektörünüzün dinamiklerine 
yön verir, rekabet üstünlüğü elde edersiniz.
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Bengi Pekmezoğlu  
Genel Müdür

“Üretimin geleceğini 
bugünden yaratın”
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algılama

i4 Scara
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Veri Analizi

NA5

IP67 I/O

LD Mobil Robot

Fleet manager

İLK EKSİKSİZ ENTEGRE ÇÖZÜM
Omron ağ geçidi olmadan dijital süreklilik çözümü sunuyor

Kontrol EmniyetGörsel Denetim RobotikHareket

FABRİKADA UYUM 
İnsanların ve robotların 
birbirlerini tamamladığı yer
Omron’a hoş geldiniz. Üretim sektörünün yarınını bugünden yaratmak için geliştirdiğimiz çözümleri 
sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Temel “ALGILAMA VE KONTROL + DÜŞÜNCE” 
teknolojimizle otomasyon alanında dünya lideriyiz. Dünyanın dört bir yanındaki üreticiler, 
prosesleri hakkında “düşünmek” ve üretim uygulamalarını optimize ederek üretkenliklerini 
artırmanın yollarını bulmak için Yapay Zeka (AI) çözümlerimizi kullanıyor.

Robotlar, insanlara Yapay Zeka becerileri ile yardımcı olabilir. Bunun karşılığında insanlar da 
makinelere, makinelerin evrimlerine yardımcı olacak yaratıcılık birikimlerini öğretebilir. Integrated 
(entegre), intelligent (akıllı) ve interactive (interaktif) kavramlarıyla desteklenen  i-Automation!
yaklaşımımızın kalbinde yatan işte tam bu.

Gerçek dünyadaki uygulamalarımızı keşfedin ve  i-Automation! yaklaşımımızın, günümüzün üretim 
tesislerini geleceğin fabrikalarına dönüştürmeye nasıl yardım ettiğini kendiniz görün.

Size ilham vermek ve kesintisiz teknoloji entegrasyonu, daha akıllı veri kullanımı ve insanlar 
ile makineler arasındaki uyumlu etkileşim yoluyla Omron’un hayatınızı nasıl daha kolay ve 
otomasyonunuzu daha etkin kıldığını göstermek istiyoruz.
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3 ADIMDA OEE OPTİMİZASYONU 
akıllı üretim yoluyla

 1  Sahadan Veriler

Makine düzeyindeki akıllı, güvenli ve bağlantılı 

verileri kullanıyoruz. Küçük veri makine 

öğrenmesine ‘Spinal Refleks AI’ denilebilir. 

Bu seviyede, hatlar ve cihazlar gerçek zamanlı 

sensörlerle izlenir ve anormalliklerin hızlı bir 

şekilde tespit edilmesi için veriler yüksek hızda 

toplanıp işlenir.

 2  Bilgiden Aksiyona

Bilgiyi eyleme dönüştürmek için Sezgisel İnsan-

Makine Etkileşimimiz, Sysmac platformumuzla 

üstün entegrasyona sahiptir. Sysmac tabanlı 

HMI; operatörle makine arasında daha doğal 

ve proaktif bir ilişki için daha hızlı ve verimli 

kontrol ve izlemeye olanak tanır. Sysmac Studio 

lojik, hareket, görsel denetim, emniyet ve 

görselleştirme dahil olmak üzere tüm otomasyon 

alanlarını bir araya getirir. Çok esnek bir şekilde 

çok daha üretken olmaya yardımcı olur.

 3  Bilgiden Buluta

Büyük verilerin bulutta işlenmesi ‘beyin AI’ 

görevinin bir parçasıdır. MQTT protokolü gibi 

açık ve güvenli standartlar ile makine ve sistem 

verilerinin, yüksek değerli bilgilere güvenli ve 

kolay dönüşümü için OPC UA iletişim standardını 

gerektirir.

Üçüncü Parti yazılımları 
kullanmaya açık GÖRSELLEŞTİRME

OEE ve KPI Oluşturucu

loT Protokolü

Gelişmiş Sensör ve
I/O Veri Toplama

Üçüncü Parti Endüstriyel 
Protokollere Açıklık

Dijital girişler

PORT 1

PORT 2

PORT 3

67.75
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1.76
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Diğer fabrikalarla 
iş birliği

EDGE, FOG VE CLOUD

YAPAY ZEKA 
sahada!

Yapay Zeka (AI) Kontrolörü, AI Öngörüye  
Dayalı Bakım Arşivi ile birlikte duruş süresini  
azaltmak ve ekipman ömrünü uzatmak üzere 
sahada bir makine içinde çalışır.
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Verimlilik

Kontrolörden yazılıma kadar tam 
entegre otomasyon platformu  
ile tam hat kontrolü

OEE çözümleri ve Enerji Denetimi

AI ve makine öğrenmesi

Emniyet 

Entegre makine ve hat emniyeti

Emniyet danışmanlık hizmetleri

Esneklik

Esnek, yeniden yapılandırılabilir 
otonom hat çözümü

Kolaboratif, sabit ve mobil robotlar

Fabrika ortamındaki verilerin son derece 
değerli bilgilere dönüştürülmesi

Farklı teknolojileri ve 
disiplinlerin sorunsuzca bir araya getirilmesi

Sürdürülebilir Üretim

HATASIZ ÜRETİM
Sevk edilmeden önce kusurlu ürünleri 

yakalamak, hem zamandan hem maliyetten 
tasarruf sağlayarak pahalı ürün geri 

çağırma işlemlerini, israfı ve potansiyel 
masraflı yasal maliyetleri engeller. 

OTONOM NAVİGASYON İLE 
KURUM İÇİ LOJİSTİK 

Robotik çözümlerin desteği ile 
hat üretkenliğini ve esnekliğini 

maksimuma çıkarın.

Üretimde 
inovasyon ve 
esneklik
Nurcan Konak

Pazarlama Müdürü

İnsanların dünyadaki ihtiyaçları çeşitlendikçe ve 
ürün yaşam döngüleri kısaldıkça, üretim 
sahaları üretim hatlarını kısa sürede 
değiştirebilmeli veya güncelleyebilmelidir. Bu, 
üretim hattının düzenini sürekli değişen talebe 
göre değiştirmenin yanı sıra esnek ve hızlı 
başlangıçlar yapmayı gerektirir.

Bu anlamda Operasyonel Mükemmeliyeti, 
üretimde inovasyonu sağlamaya odaklanan ve 
integrated (entegre), intelligent (akıllı) ve 
interactive (interaktif) kavramlarıyla 
destekleyen i-Automation! yaklaşımımız ile 
sağlanmaktadır. Sorunsuz teknoloji 
entegrasyonu, verilerin daha akıllı kullanılması 
ve insanlarla makineler arasında daha uyumlu 
bir etkileşimi sunan  Omron otomasyon 
çözümleri, günümüzün üretim tesislerinin 
geleceğin fabrikalarına dönüştürülmesine 
yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Geleceğin fabrikalarının daha esnek olması, 
üretimi daha hızlı değiştirebilmesi ve daha kısa 
sürelerde üretim yapabilmesi gerekir. Esnek 
üretimin nihai hedefi hızlı ve bağlantılı bir 
üretim hattından kişiselleştirilmiş ürünler 
sunabilmektir. Otomasyonda yaptığımız 
inovasyon ve yapmak için çabaladığımız şey 
budur.

i-Automation! kendini kanıtlamış temel
yetkinliğimiz olan ALGILAMA VE KONTROL +
DÜŞÜNCE teknolojilerimiz arasında sinerji
sağlayarak üreticilerin esnek üretim sayesinde
kişiselleştirilmiş ürünler elde ederken daha
yüksek OEE, maksimum güvenlik ve kaliteye
ulaşmasına yardımcı olur.
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Kalite

Entegre ve hassas yüksek 
hızlı denetim

Serileştirme ve izlenebilirlik

Bağlanabilirlik

Açık standartlar kullanarak tam dikey 
ve yatay entegrasyon,  

OPC-UA ve SQL bağlantısı   

Güvenlik

Otomasyon platformu erişim 
seviyesi ve operasyon yetki kontrolü

Cisco’nun insan, cihaz ve veri 
doğrulamasına sahip PLC’ler 

Farklı teknolojileri ve  
disiplinlerin sorunsuzca bir araya getirilmesi

İnsanlar ve makineler arasında güvenli ve 
uyumlu etkileşim yaratılması  

Operasyonel Mükemmellik Marka Koruması

AKILLI ÜRETİM İÇİN VERİ TOPLAMA
Nesnelerin İnterneti (IoT) güvenliği ile veri 

şeffaflığı ve veri akışı kesintisizliği açısından 
üretimden buluta kadar iyileşme elde edin.

ENTEGRE SERİLEŞTİRME VE İZLENEBİLİRLİK
Verimli ve esnek serileştirme ve izlenebilirlik 

çözümleri, düzenlemelere uyum 
konusunda şeffaflık seviyesini artırır ve 

müşteri geri bildirimine olanak tanır.

İNSAN VE MAKİNENİN MÜKEMMEL UYUMU
Hem insanlarla hem de makinelerle 

çalısmak üzere tasarlanan kolaboratif 
robotlar iş gücünüzü tekrar eden 

görevlerden kurtarıp üretkenliğinizi 
artırmanıza yardımcı olur.
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Doğruları ve yanlışları tespit etme 
Makine emniyetinin verimliliği düşürdüğünü, kullanım ve bakımı zorlaştırdığını ve uygulanmasının çok maliyetli olduğuna mı inanıyorsunuz? Emniyet alanındaki 
gelişmelerle ilgili yaklaşımınızı değiştirmek, açıkça görülmeyen maliyetleri ve riske maruz kalma durumunuzu açıklamak üzere makine emniyeti uzmanlarımızın 
sağlayacağı bilgilerden yararlanın.

Emniyetli, üretken ve verimli makineler 
Hedefimiz personeli korumak ve genel makine performansını artırmak. Bu hedef doğrultusunda yenilikçi teknolojilerimizle proje maliyetlerini düşüren, temel düzeyden 
karmaşık sistemlere, uçtan uca makine emniyeti ve otomasyon çözümleri sunuyoruz.

Uçtan uca makine emniyeti ve otomasyon çözümleri 
Tamamlayıcı otomasyon ürünlerimiz arasından seçim yaparak kontrol sisteminizin emniyetle ilgili parçalarıyla doğrudan arayüz oluşturun. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak 
için eksiksiz makine emniyeti çözümleri sağlıyoruz. Böylece siz de tek bir tedarikçiyle çalışıp destek ve satın alma deneyiminizi kolaylaştırarak zaman ve maliyet 
tasarrufunuzu artırın.

• Makine Risk Değerlendirmesi
• Konsept Emniyet Tasarımı
• Özel Değerlendirme ve Test
• Resmi CE İşareti
• Teslimat Öncesi Denetim
•   İş Ekipmanlarının Kullanımı” Yönetmeliği Değerlendirmesi
• Karmaşık Hatlarda Resmi CE İşareti
• Makine Varlık Yönetim Programı

F3SJ-B

MS4800

A4EG

OS32C

NX-S

NE1A

G9SE

F3S-TGR-CL

G9SP

F3SG-RA

7   Emniyet PLC’leri ve Emniyet Röleleri 
NX serisi bağımsız Emniyet Kontrolcüleri güçlü, modüler, kolay devreye alma ve 
ölçeklenebilme özellikleri sayesinde tüm makine emniyeti uygulamalarına adapte 
edilebilir. 256 adet giriş/çıkıs noktasına kadar artırılabilinen genişletilebilir tasarımı 
ile büyük kapsamlı uygulamalarda bile çözüm sunar.  
G9SP serisi çok giriş çıkışlı konfigüre edilebilir Emniyet Röleleri orta ölçekli 
uygulamalar için idealdir. 

  NE1A serisi Emniyet Kontrolcüleri Device NET üzerinden ağ emniyeti gerektiren 
daha karmaşık yapılı uygulamalar için çözüm sunar. 
 Acil stop, kapı izleme, ışık perdesi izleme, çift el gibi tekil emniyet fonksiyonları  
için emniyet röleleri basit, ekonomik ve %100 emniyetli çözüm sunar.

1   Işık Perdeleri 
Geniş ürün yelpazesi ile sahada ihtiyaç duyulan tüm 
uygulamalar için çeşitli yükseklik ve çözünürlükte ışık perdeleri.

3   Mekanik Kapı Emniyet 
Switchler 
Kilitlemeli veya kilitlemesiz tipleri ile 
her türlü kapı izleme uygulamaları için 
emniyet switchleri.
• Interlok kilitlemeli kapı switchleri
• Temazsız kapı switchleri
• Manyetik kilitlemeli kapı switchleri
• Dilli kapı switchleri
• EX-PROOF versiyonlar

4   Acil Stoplar ve Halat 
Switchler 
Işıklı veya ışıksız tipleri ile kontak sayısı 
değiştirilebilen acil stop butonları. 
 Uzun hat uygulamalarında boydan 
boya acil durdurma ihtiyaçları 
için kendinden acil stoplu , gergi 
kontrol ekranlı, 200 metreye kadar 
halat seçenekleri ile halat switchi 
ihtiyaçlarınız için komple çözüm.

5   Emniyet Paspasları ve Kenarları 
  Zorlu ve talaşlı uygulama alanlarında hassas elektronik 
alan tarayıcılarının uygulanamadığı yerlerde emniyet 
paspasları ile %100 alan emniyeti. Hareketli kayar 
kapaklarda sıkışma tehlikesine karşı emniyet kenarları 
ile kesin çözüm.

6   Çevre Koruma 
 F3S-TGR-CL serisi ışık 
perdelerinin 50 metreye 
kadar çıkan algılama mesafesi 
sayesinde tehlike bölgesini 
çit ile çevirmenin mümkün 
olmadığı çevre koruma 
uygulamalarında çözüm sunar.

8   El tipi Jog Kumandalar 
Kurulum, devreye alma ve yeniden programlama fazlarında 
emniyetli yol verme için el tipi jog kumanda tertibatları.

2   Lazer Alan Tarayıcılar 
Kompakt gövde yapısı sayesinde dar 
alanlarda uygulanabilen, 4 metre ve 
270 derecelik tarama alanı ile çok yönlü 
programlanabilen lazer alan tarayıcı.

1

1

2
3

4

4

4 5

6

7

8

F3SJ-A

F3SJ-E

Makineler, emniyet gereklilikleri belirlenmeden 
tasarlandığında veya son kullanıcı tarafından emniyet 
açıklarına neden olacak şekilde değiştirildiğinde çok 
ciddi iş kazalarına zemin hazırlanmış olur. Makine 
Emniyeti, doğru şekilde değerlendirildiğinde ve 
uygulandığında, hem verimliliğe hem de şirket 
karlılığına pozitif katkı sağlar.

TÜV Sertif ikalı Fonksiyonel Emniyet 
Mühendisleri ekibimiz, mühendislik ve üretim 
ekiplerinize yeni ve mevcut makinelerinizle ilgili 
sorunlarda yardımcı olabilir ve destek sağlayabilir. 
Makineleriniz, hatlarınız veya tüm tesisiniz için 
Risk Değerlendirmesinin yanı sıra geniş kapsamlı 
danışmanlık ve mühendislik hizmetleri de sunabilir.

tasarım ve 

devreye alma kullanım (kullanım 
sırasında)

test kurulum

Makine İmalatçısı

Son Kullanıcı

Makine 
Emniyeti
Temel Düzeyden 
Karmaşık Çözümlere

Makine 
Emniyeti 
Hizmetleri 
ile karlılık ve 
verimlilik
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İnsan gözü kadar iyi, hatta daha fazlası
MDMC RGB tam renk ışıklı FH Görsel Denetim Sistemi Serisi

İnsan gözüne benzer ve hatta daha ileri görüş performansıyla yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli denetim ve ölçüm 
sunan, yükseltilmiş FH görsel denetim sistemi serisiyle tanışın. Aydınlatma yönlerini, renkleri ve ışık yoğunluklarını 
esnek bir şekilde değiştiren yeni MDMC (çok yönlü, çok renkli) RGB tam renkli ışık ile birlikte.

FH görsel denetim sistemi, performansı maksimuma çıkarmak için sektörün en yüksek algılama becerisini*, sektörün en 
yüksek işleme becerisini* ve kullanılabilirliğini vadeder. Bu görsel denetim sistemi, daha fazla müşterinin kolayca görsel işleme 

yapmasını sağlayacaktır.

* Haziran 2018 tarihli Omron incelemesine göre.

YENI FHV7
SERİSİ AKILLI

KAMERA

YÜKSEK HIZLI,
YÜKSEK HASSASİYETLİ

DENETİM VE ÖLÇÜM

Serileştirme yoluyla 
izlenebilirlik
Üretim sürecinin tamamında ürünleri izleyebilmek kalite, güvenilirlik ve 
performansa faydası olan tam kontrol demektir. Omron’un izlenebilirlik 
ve denetim sistemleri üreticilerin maliyetleri düşürmesine, kritik imalat 
işlemlerini otomatikleştirmesine, veri elde etme ve kontrol çözümleriyle 
verimi artırmasına yardımcı olur.

Omron’un kapsamlı endüstriyel çözüm portföyüyle birleştiğinde barkod 
okuma ve denetleme teknolojimiz, LD mobil robotlarımız dahil çeşitli 
robotlarla esnek şekilde çalışan bir akıllı fabrikaya tamamen entegre 
edilebilir.

Omron’un IPC’leri tak ve çalıştır veritabanı bağlantısına sahip esnek üretime 
olanak tanıyan Sysmac platformumuz tarafından desteklenen veri akışlarını 
işler. İzlenebilirlik yaklaşımımız akıllı görsel denetim sistemi, yüksek hızlı 
performans, sağlam endüstriyel tasarım ve çok yönlü arabirim bağlantısı 
içerir. Otomotiv, farmasötik, gıda ve emtia gibi sektörlerde küresel olarak 
geniş çaplı kullanılan çözümler.

Serileştirme yoluyla esnek izlenebilirliğin sonucu olarak tam zamanında 
teslimat, stok azaltma, önleyici bakım ve kalite kontrolde üreticiler 
tarafından yapısal iyileştirmeler gerçekleştirilebilir.

Eksiksiz görsel denetim 
Kısa süre önce kod okuma sektörünün lideri Microscan Systems firmasını satın aldık. Böylece otomatik 
tanıma, makine görüşü ve doğrulama çözümleri, eksiksiz kalite kontrol ve denetim portföyümüze entegre 
edildi. Ambalajlama uygulamaları için 1D ve 2D barkodların kolay, hızlı ve güvenilir şekilde çözümlenmesi için 
yüksek performanslı okuyucular sunuyoruz, yanı sıra hat içi ve hat dışı barkod doğrulama ve etiket kontrol 
çözümleri de sağlıyoruz.

 R G B IR
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1933
Yüksek hassasiyetli 

X-Ray 
Timer

2005
Yüz tanıma 
teknolojisi

1960
Solid-state 

Proximity Switch

2011
Sysmac makine 

kontrolörü

1964
Otomatik trafik 
sinyalizasyonu

2011
Algılama ve 

Kontrol + 
DÜŞÜNCE

1987
Ultra yüksek hızlı 

Lojik  
Kontrolör

2017
Yapay Zeka 

(AI)

ATC - BARCELONAMADRID

ISTANBUL

MALMÖ

MILAN

MILTON 
KEYNES

TYCHY 

ANNECY

STUTTGART

Makine imalatçılarının sıkça karşılaştıkları bir sorun; arıza onarımları, ayarlamalar, eğitim ve 
diğer danışmanlık hizmetleri gibi kendi ülkeleri dışındaki hizmetler için kısa süre 
içinde nitelikli uzmanlar bulmanın zorluğudur. Aynı zamanda uluslararası olarak 
kurum içi çalışanlara sahip olmak, yüksek maliyetlere neden olur ve yerel diller, yerel 
bölgesel üretim ortamları ile sorunlara yol açabilir.

Omron‘un Danışmanlık Masası Servisi, makine imalatçılarına daha hızlı ve daha yüksek 
kaliteli hizmeti, daha uygun maliyetle sağlamak için Omron‘un global hizmet 
altyapısına anında erişme imkanını verir. Global nitelikli hizmet uzmanları ağı, yüksek 
esneklik seviyesi ve daha iyi bir üretim sağlar. Omron’un hizmetine; tasarım, başlatma/
kurulum ve çalışma aşamaları vb. tüm makine yaşam döngüsü süresince ulaşılabilir. 

Danışmanlık Masası Servisi
Uluslararası Destek ve Uzmanlık

“Makine için, 
makinenin çalışması. 
İnsan için, daha fazlasını 
yapma heyecanı.”
Kazuma Tateisi, Omron’un kurucusu

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?  

OMRON Türkiye
+90 (216) 556 51 30

info.tr@eu.omron.com

industrial.omron.com.tr

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Omron, 1933 yılında Japonya’nın Osaka şehrinde kuruldu  

ve o günden bugüne Algılama ve Kontrol alanında 86 yıllık 

yenilikçi bir teknoloji deneyimine sahip.

86 yıl

“Konsept Doğrulama” yakınınızda
Barselona’daki Omron Otomasyon Teknoloji Merkezinden 
ilham alarak yakın tarihte Avrupa genelinde sekiz yeni 
İnovasyon Laboratuvarı yatırımı gerçekleştirildi. 

Bu laboratuvarlar, yeni makine ya da fabrika yatırımlarınız öncesinde “konsept 
doğrulama” testlerinizin yanı sıra en son otomasyon ve robot teknolojileri ile 
optimize edilmiş, bağlı, otomatik ve akıllı fabrikaya sahip olmanın avantajlarını 
deneyimlemenize olanak tanıyor.




