
OPTYMALNA AUTOMATYKA DLA MASZYN

Gdy mówimy, że coś działa,

…TO TAK JEST!



Realizacja pomysłów 
 w rzeczywiste maszyny,  
 które działają...

Lean Automation
Przeznaczone dla określonej maszyny lub funkcji. 
Proste, kompaktowe i łatwe w użyciu rozwiązanie.  

Solidne i niezawodne sterowanie PLC•	

Ruch z punktu do punktu nawet dla 4 osi•	

W zestawie interfejs HMI, serwo i falowniki•	

Zdalny dostęp do kontrolera•	

Stream Automation
Przeznaczone do szybkiej i elastycznej automatyzacji przepływu. 
Dzięki dodaniu funkcji sieciowej system można skonfigurować 
niezwykle elastycznie, z jednym punktem dostępu do całej maszyny.

Magistrala ruchu: obsługa do 30 osi •	

Jedno oprogramowanie do wszystkich zadań związanych z •	
automatyzacją

Aktywna wizualizacja i inteligentne funkcje do konfiguracji i •	
monitorowania urządzeń

Zdalny dostęp do wszystkich warstw automatyki•	

X-Stream Automation
Przeznaczone dla elastycznych zespołów produkcyjnych. Podstawą 
tych systemów są systemy „Stream Automation” z szybkimi 
kontrolerami i sieciami ruchu. Zawierają robotykę, systemy wizyjne i 
maszynowe serwery SCADA.

Kontrola ruchu 64 osi w mniej niż 1 ms•	

IPC do wizualizacji i przechowywania danych•	

Robot SCARA i silniki liniowe•	

Kontrole 2D i 3D oraz szybkie pozycjonowanie za pomocą systemu •	
wizyjnego Xpectia

Ponad 50 000 klientów, będących 

producentami maszyn — z tego 10 000 w 

Europie — i 50 lat doświadczeń w automatyce 

maszynowej sprawia, że czujemy się dumni, iż 

możemy pomóc firmom urzeczywistnić ich 

zamierzenia… w budowaniu światowej klasy 

maszyn. Ponieważ gdy mówimy, że coś działa, 

TO TAK JEST!

To zdanie zawiera w sobie najważniejsze 

zasady w naszej firmie — wsparcie dla naszych 

klientów w postaci naszego wykwalifikowanego 

personelu, tworzenie wysokiej jakości 

produktów działających w warunkach o wiele 

bardziej wymagających niż podane w ich 

specyfikacjach oraz ciągłe zaangażowanie w 

sprawy klientów.

Odnosimy sukcesy, ponieważ zapewniamy 

rozwiązania oparte na oczekiwaniach klientów, 

bez względu na to, czy dane rozwiązanie 

działa niezależnie, czy jako część złożonego 

procesu.

 

Jesteśmy przekonani, że jest to solidna 

podstawa umożliwiająca przekształcanie 

POMYSŁÓW w MASZYNY, KTÓRE DZIAŁAJĄ.

Lean Automation

Stream Automation

- Stream Automation



Gdy mówimy, że coś działa... TO TAK JEST!

Podziel się swoimi pomysłami z 
naszym przedstawicielem. Nasi 
przedstawiciele mają doświadczenie i 
kwalifikacje i są upoważnieni do 
podejmowania decyzji. Zaufało im już 
wielu producentów.

W momencie rozpoczęcia pracy nad 
danym projektem wyznaczamy 
inżyniera ds. aplikacji, który 
koordynuje wszystkie aspekty 
techniczne projektu. Podstawową 
sprawą jest określenie architektury 
automatyki, z uwzględnieniem 
potrzeb technicznych i biznesowych.     

Przed rozpoczęciem kosztownego 
procesu tworzenia rozwiązania można 
podjąć próbę stworzenia koncepcji ze 
specjalistami ds. aplikacji i technologii 
w jednym z 6 Europejskich Centrów 
Kompetencji lub w jednym z 50 
lokalnych biur technicznych.

W momencie rozpoczęcia procesu 
tworzenia wyznaczymy jedną osobę z 
centrum obsługi, która będzie 
odpowiedzialna za wszystkie kwestie 
logistyczne, tak aby zleceniodawca 
mógł skupić się na naprawdę ważnych 
kwestiach.
    

Jako globalny producent możemy 
wyznaczyć osobę kontaktową lokalnie, 
która na miejscu będzie świadczyć 
wsparcie techniczne i logistyczne, a 
także zorganizuje szkolenie dla 
klientów zleceniodawcy.

W czasie całego okresu eksploatacji maszyny 
firma Omron oferuje niezawodne dostawy, 
regularne aktualizacje oprogramowania, 
szybkie naprawy i efektywne globalne wsparcie 
techniczne klientom zleceniodawcy. Nasze 
standardowe zobowiązania obejmują:
- 5-dniowy czas naprawy typu door to door;
- 2-dniowy czas dostawy; 
- 2-godzinny czas reakcji przy zamówieniach 

ekspresowych, od momentu złożenia 
zamówienia do odebrania przez kuriera.

Produkty i koncepcje to nie wszystko, dlatego oferujemy wsparcie na każdym etapie i 
pomagamy tworzyć szybsze, bardziej inteligentne i tańsze maszyny

Architektura  
automatyki

Próbna 
koncepcja

Projektowanie 
i tworzenie

Testowanie 
w warunkach roboczych

Produkcja 
seryjna

Wsparcie 
po zakupie

Pierwszy pomysł

Inżynier 
ds. sprzedaży

Inżynier 
ds. aplikacji

K O M P E T E N C J E

od pomysłu ...do maszyny!
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N

P E W N O Ś Ć G WA R A N C J A
Specjalista 

ds. produktu
Centrum 
obsługi

Inżynier 
łącznikowy



Globalna firma bez zbędnego rozrostu kadryO B E C N O Ś Ć
Centra Techniczne Automatyki OMRON 
i biura techniczne na całym świecie

Centrum Techniczne w zakresie automatyki

Biuro techniczne

Partner Premium

 Europa, Bliski Wschód i Afryka http://www.industrial.omron.eu   Ameryka Północna, Środkowa i Południowa http://www.omron247.com  Azja i rejon Pacyfiku  http://www.omron-ap.com    
 Chiny http://www.fa.omron.com.cn Japonia i Korea http://www.fa.omron.co.jp
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Lean automation

Przeznaczone do małych i kompaktowych maszyn, które wykonują 
jedno określone zadanie. Wykorzystywane w małych, pojedynczych 
maszynach oraz w modułach większych maszyn. Jego najważniejsze 
cechy to prostota, niewielkie rozmiary i znakomity stosunek ceny do 
wydajności.

Ekonomiczne rozwiązanie bez utraty jakości i wydajności »

Prostota programowania i podłączania »

Oszczędność miejsca dzięki niezwykle małym rozmiarom  »
produktów i możliwości zamontowania falowników obok 
siebie

Zdalna diagnostyka za pośrednictwem opcjonalnego  »
interfejsu Ethernet lub RS485

Najnowszy, kolorowy interfejs HMI »

 Kompaktowe, szybkie i wytrzymałe urządzenia 
automatyzujące (seria CP1)

Kompaktowe sterowniki PLC (maks. 40 wbudowanych  »
modułów We/Wy z możliwością rozszerzenia o kolejne 320)

Sterowanie nawet 4 osiami ruchu PTP z wyjściem impulsowym  »
do wartości 1 MHz 

Pojemność programu rzędu 20 000 kroków »

4 szybkie liczniki (100 kHz) »

Port USB ułatwiający programowanie »

 Możliwość kontroli ruchu

Port Modbus RS485 lub analogowe wyjście na falowniki (JX) »

Standardowe komendy ruchu do pozycjonowania punkt po  »
punkcie

 Regulacja temperatury

Wbudowane funkcje PID oparte na  »
sterowniku PLC

Zamontowane na panelu kontrolery  »
temperatury dostrajane przez dotyk

 Interfejs HMI

Panele dotykowe 3" i 5" (seria NQ) »

256 kolorów dzięki technologii STN »

Żywotność podświetlenia rzędu 50 000  »
godzin

 Serwis

Możliwość przeprowadzenia zdalnego  »
serwisowania do poziomu sterownika

Opis

Korzyści dla klienta

Główne cechy i funkcje

Paletyzer Forma zmienna, wypełnianie i zgrzewanie

Komunikacja szeregowa

Modbus RS485

Kontroler temperatury (E5_N)

Falowniki (JX)

Sterowanie impulsowe

Wizualizacja (NQ HMI)

<< Serwonapędy (SmartStep2)

Kompaktowy PLC (CP)   >>

Zmiana kierunku ruchu przenośnika Pojedyncze etykietowanie>> >>
>>

>>

>>

>>

>>

>>

>> >>



StReam automation

Przeznaczone do obsługi elastycznego, szybkiego, stałego procesu 
automatycznego; działa na zasadzie „cyfrowego” połączenia między 
warstwami. Ważne funkcje, takie jak kontrola, ruch, regulacja i bezpieczeństwo, 
są zapewniane przez jedno oprogramowanie; wszystkie urządzenia są 
sterowane z jednego punktu dostępu. To zintegrowane podejście umożliwia 
łatwe programowanie i serwisowanie do poziomu urządzenia obiektowego. 

Niezwykle elastyczne maszyny dzięki cyfrowej platformie sterowania ruchem »

Kompaktowe wymiary dzięki możliwości montowania niezwykle wąskich  »
falowników i serwonapędów obok siebie

Wytrzymałość, niezawodność i szybka kontrola  »

Jedno oprogramowanie i jedno połączenie pozwala zarządzać całą maszyną »

 Zintegrowana architektura automatyki

Jedno oprogramowanie (CX-One) do konfiguracji, programowania i  »
wizualizacji

4 języki programowania: ladder, ST, SFC i FB »

Łatwość serwisowania: jeden punkt dostępu dla wszystkich urządzeń »

 Zaawansowana kontrola ruchu

PTP lub zaawansowana kontrola ruchu »

Kontrola nawet 30 osi w mniej niż 1 ms »

 Modułowa, wielopętlowa kontrola temperatury

Maksymalnie 250 pętli »

Najszybsza i najdokładniejsza kontrola na rynku »

 Kontrola zabezpieczeń

3. kategoria bezpieczeństwa falowników i serwonapędów w standardzie »

Modułowy, sieciowy kontroler zabezpieczeń (NE1A) »

 Otwarta automatyka

Trwałe i niezawodne sterowanie oparte na PLC (wskaźnik awaryjności  »
mniejszy niż 100 na milion)

Otwarta: obsługa modułów nadrzędnych  »
i podrzędnych Profibus, CAN, Profinet, 
DeviceNet i EtherNet/IP 

SmartSlice z wbudowaną diagnostyką »

 Wizualizacja

HMI: ekran TFT od 5,7 do 15” »

Zintegrowany serwer internetowy »

Opis

Korzyści dla klienta

Główne cechy i funkcje

Główny przenośnik Podajnik folii

Modułowe PLC (CJ)   >>

Zdalne moduły  We/Wy (SmartSlice)

   << Wielopętlowy sterownik  temperatury (Celciux)

Urządzenie do pakowania wzdłużnego Urządzenie do pakowania poprzecznego>> >> >> >>

Sieć kontroli ruchu — ML2

Sieciowy kontrolerzabezpieczeń (SNC)

Serwonapędy (Accurax G5)

Falowniki (MX2)

>>

>>

>>

>>

>>

Wizualizacja (NS HMI) >>



- StREAM AutoMAtion

X-Stream Automation jest przeznaczone do kontroli całej jednostki 
produkcyjnej. Główne cechy tego rozwiązania do automatyzacji to 
najwyższa wydajność maszyn w oparciu o JEDEN kontroler maszyny, 
bardzo szybka magistrala komunikacyjna Ethernet, interfejs HMI oparty na 
IPC oraz integracja systemów wizyjnych i robotyki jako kluczowego 
rozwiązania automatyki. Najważniejsze jest jednak to, że omawiane 
rozwiązanie łączy wysiłki naszych pracowników i pracowników klienta w 
jednym celu: stworzenia wyjątkowych maszyn.

Jeden dostawca produktów i fachowej wiedzy »

Szybsze maszyny wykorzystujące najnowsze kontrolery,  »
serwonapędy i produkty sieciowe 

Kompaktowe rozmiary maszyn dzięki użyciu najnowszych napędów,  »
robotów i sieci cyfrowych

Zintegrowana możliwość wizualizacji i kontroli »

 Sterowanie maszyną (Trajexia 64)

Jeden kontroler maszyny: zapewnia funkcje PLC i ruchu w standardzie  »
programowania IEC61131

64-bitowy mikroprocesor umożliwia szybkie i dokładne sterowanie.  »
Odpowiednie dla kinematyki i robotyki

Obsługa nawet 64 osi zsynchronizowanego ruchu  »

 Sieć (Ethernet)

EtherCAT dla ruchu i urządzeń obiektowych »

Ethernet do komunikacji na poziomie fabryki »

 Wizualizacja (Dyalox IPC)

Uprzemysłowiona konstrukcja bez ruchomych części »

Łatwa instalacja oprogramowania CX Supervisor do zarządzania  »
maszyną

 Robotyka (SCARA)

Wytrzymała i kompaktowa konstrukcja  »
bez pasów i ruchomych części 
elektronicznych

Do 50 kg masy użytecznej; zasięg  »
1200 mm

Funkcja wizyjna i śledzenia  »
przenośników

 Kontrola jakości (Xpectia)

Działająca w oparciu o komputery  »
funkcja podglądu w kolorze i 3D

Obsługa w oparciu o komputer oraz  »
biblioteka aplikacji z możliwością 
rozszerzania 

Opis

Korzyści dla klienta

Główne cechy i funkcje

Maszyny pakujące w blistry Napełnianie i zakręcanie Podnoszenie i układanie z użyciem robota 
SCARA

Wielokrotne etykietowanie>> >> >> >>

Dyalox IPC

Xpectia: dedykowany system wizyjny

EtherCAT

Ethernet

MX2

Accurax G5

Kontroler maszyny Trajexia

Roboty SCARA

Silniki liniowe

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>



Przegląd cech i funkcji produktów  optymalna automatyka maszynowa

Zdalne moduły  
We/Wy, bezpieczeństwo 

i przepisyFalowniki Robotyka i wizja
Oprogramowanie 

narzędzioweSerwonapędyWizualizacjaSterowanie maszyną
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Od 4 do 64 osi•	

EtherCAT, magistrala ruchu ML-II•	

Skomplikowane ruchy interpolacyjne, •	
pozycjonowanie i obsługa przekładni
Obsługa języka IEC 61131•	

Przemysłowy procesor Intel Celeron •	
600 MHz lub 1,3 GHz
Bez dysku twardego, moduły pamięci •	
do 8 GB
Radiatory niewymagające •	
wentylatorów, zwiększające 
niezawodność

Zakres mocy od 50 W do 5 kW•	

Wbudowane funkcje bezpieczeństwa•	

Zaawansowane funkcje tłumienia •	
wibracji
Serwonapędy z ochroną IP67 i •	
zakleszczaniem silnika przy niskim 
momencie obrotowym

Wbudowane funkcje bezpieczeństwa•	

Sterowanie wektorem prądu•	

Rozruchowy moment obrotowy na •	
poziomie 200%
Sterowanie silnikami indukcyjnymi i •	
synchronicznymi

Wbudowane funkcje bezpieczeństwa•	

Sterowanie wektorem prądu•	

Rozruchowy moment obrotowy na •	
poziomie 200%
Sterowanie silnikami indukcyjnymi i •	
synchronicznymi

Zakres mocy od 50 W do 5 kW•	

Wbudowane funkcje bezpieczeństwa•	

Zaawansowane funkcje tłumienia •	
wibracji
Serwonapędy z ochroną IP67 i •	
zakleszczaniem silnika przy niskim 
momencie obrotowym

Od 5,7 do 15 cali•	

Rozdzielczość do 1024 x 768 pikseli•	

Tworzenie trendów i zapis danych•	

Funkcje Ladder Monitor i PLC Data •	
Trace

Moduł sterowania ruchem Trajexia •	
(maks. 30 osi)
Maks. 2560 modułów We/Wy•	

Wyspecjalizowane jednostki sterujące •	
do sterowania ruchem 
Programowanie zgodne z IEC 61131•	

Sterowanie ruchem PTP na 4 osiach z •	
wyjściem impulsowym do wartości 
1 MHz
Maks. 320 modułów We/Wy•	

Szeregowe, Ethernet, Controller Link, •	
DeviceNet, Profibus-DP, CAN, 
CompoBus/S

Wyświetlacz 3,5” TFT i 5,7” STN •	

Rozdzielczość 320 x 240 pikseli•	

RS-232, RS-422A/RS-485, host USB, USB •	
Slave, opcjonalny port

Sterowanie impulsowe•	

Wysoka rozdzielczość (10 000 p/rev) z •	
wyjściem ze sprzężeniem
Dostępne do 750 W•	

Montaż elementów obok siebie•	

Wbudowany filtr EMC i interfejs Modbus •	
RS-485
Funkcja wykrywania przeciążenia•	

Konfiguracja dwóch silników•	

Diagnostyka w każdym module We/Wy •	

Obsługa szerokiej gamy sieci•	

Odłączane bloki zacisków•	

Wymiana podczas pracy•	

Maks. 64 moduły We/Wy•	

Fotoelektryczne kurtyny •	
bezpieczeństwa
Przekaźniki bezpieczeństwa•	

Przełączniki bezpieczeństwa•	

Przyciski zatrzymania  awaryjnego•	

Od jednopętlowych do •	
modułowych kontrolerów 
wielokanałowych
Obsługiwane sygnały wejściowe: •	
napięcie, mA, Pt i termopara
Gradient i 2 kontrolery PID•	

Modbus RTU, Profibus, DeviceNet•	

Zasięg od 120 do 1200 •	
mm; masa użyteczna do 
50 kg
Proste programowanie i •	
szybka konfiguracja
Większa precyzja i szybkość•	

Kamery o wysokiej •	
rozdzielczości: 5 milionów 
pikseli
Ekran dotykowy ułatwiający •	
sterowanie

Jedno oprogramowanie do sterowania, •	
wizualizacji i ogólnej koordynacji ruchu
Te same instrukcje dla wszystkich PLC•	

Symulacja działania maszyny do kontroli i •	
wizualizacji
Bogata biblioteka modułów oprogramowania •	
dla robotyki, kinematyki i koordynacji wizyjnej

Kontroler maszyny Trajexia Dyalox IPC Accurax G5 EtherCAT Falownik MX2 Rozproszone moduły We/Wy 
SmartSlice

Kompletne rozwiązania zapewniające 
bezpieczeństwo przemysłowe

Falownik MX2Accurax G5 MECHATROLINK-IIHMI NSPLC CJ

PLC CP HMI NQ Serwonapęd SmartStep 2 Falownik JX Rozwiązania do 
regulacji

Dedykowane systemy wizyjne CX-One to kompleksowe oprogramowanie dla 
automatyki maszynowej. Punkty kluczowe to:

Roboty SCARA
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Systemy automatyki 

• Programowalne sterowniki logiczne (PLC)  • Panele operatorskie (HMI)  • Zdalne moduły We/Wy  
• Przemysłowe komputery PC  • Oprogramowanie 

Sterowniki i napędy

• Kontrolery ruchu  • Serwonapędy  • Falowniki 

Komponenty sterujące 

• Regulatory temperatury  • Zasilacze  • Przekaźniki czasowe  • Liczniki  
• Przekaźniki programowalne  • Cyfrowe wskaźniki panelowe  
• Przekaźniki elektromechaniczne  • Przekaźniki monitorująco-kontrolne  
• Przekaźniki półprzewodnikowe  • Wyłączniki krańcowe  • Przyciski  
• Niskonapięciowa aparatura przełączająca

Czujniki i urządzenia bezpieczeństwa

• Czujniki fotoelektryczne  • Czujniki indukcyjne  • Czujniki ciśnienia i pojemnościowe  
• Kable połączeniowe  • Czujniki przemieszczania i pomiaru szerokości  
• Systemy wizyjne  • Sieci bezpieczeństwa  • Czujniki bezpieczeństwa  
• Moduły bezpieczeństwa/moduły przekaźnikowe  • Zamki bezpieczeństwa/zamki ryglujące 
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