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Het lijkt of u het perron van het station 
oploopt: de dynamisch gebogen achter-
grond met de foto van een trein trekt 
onmiddellijk de aandacht van de 
bezoekers. Het led screen is perfect 
geïntegreerd in de wand en vertoont 
afbeeldingen van producten, die op de 
stand in volledig functionerende HMI 
producten op innovatieve en intuïtieve 
wijze worden gepresenteerd.

Het modulaire en innovatieve ontwerp 
van de stand van EAO, dat de geïnte-
greerde ‘brand management strategy’ 
van het bedrijf weergeeft, maakte 
diepe indruk op de Innotrans 2014 in 
Berlijn, ’s werelds grootste beurs voor 
de spoor-weg- en treintechnologie. 

Redactioneel

Beste klanten en relaties

Hoe kan een eenvoudige drukknop inno-
vatief, intuïtief en betrouwbaar zijn?  
En is het niet zo dat de touch screens de 
toekomst hebben?

Dit zijn de vragen die ik mijzelf heb ge-
steld als nieuw Head of Product Applica-
tion Marketing en ook als nieuweling 
binnen de wereld van HMI. Het dagelijkse 
leven gaf mij echter antwoord op mijn 
vragen en wakkerde mijn fascinatie voor 
deze producten aan.

In plaats van de 200 Zwitsere francs die 
ik wilde pinnen, had ik opeens 500 
francs in mijn hand – alleen maar omdat 
ik te snel tweemaal het scherm van de 
pinautomaat had aangeraakt. Ik had 
geen probleem met het uitgeven van die 
500 francs: maar was het touch screen 
wel betrouwbaar hier?

Heeft u ooit een specifieke functie op een 
touch screen of nieuw kopieerapparaat 
geprobeerd ? Zijn deze apparaten intuï-
tief ? Sinds ik bij EAO werk, ben ik ervan 
overtuigd dat de conventionele schakel-
technologie heel innovatief kan zijn. 

Met dit in gedachten nodig ik u uit om 
deze uitgave van ons klantmagazine 
“inTouch” te lezen en meer te weten te 
komen over de innovaties van EAO, 
inclusief onze nieuwe series 04 en 61.

Hoe innovatief, intuïtief en betrouwbaar 
vinden onze klanten de EAO producten ? 
Ontdek meer over ons nieuwe standont-
werp, dit jaar voor de eerste maal te zien 
op de Innotrans in Berlijn

Veel leesplezier !

Till Wieczorek
Head of Product Application Marketing

“Het is bijzonder dat een stand zo 
goed ontworpen is dat bezoekers de 
producten en de oplossingen direct 
kunnen ervaren” volgens een enthousi-
aste InnoTrans bezoeker. De positieve 
reacties van de klanten waren over-
weldigend. “Onze producten zijn inno-
vatief, intuïtief en betrouwbaar in een 
realistische omgeving gepresenteerd 
en reflecteren daarmee onze kernwaar-
den” aldus een tevreden Kurt Loosli, 
CEO van EAO.

De producten waren in perspex kubus-
sen gepresenteerd en trokken daarmee 
de aandacht van de vele bezoekers 
aan de stand van EAO. Een speciaal 
ontworpen display tafel, die fungeerde 

Een innovatief beursconcept – voor het 
eerst op InnoTrans 2014 in Berlijn.

als docking station, zorgde voor de benodigde stroomvoor-
ziening. Er was ruimte voor constructief overleg en persoon-
lijke gesprekken met experts over individuele HMI oplossin-
gen. “Het nieuwe beursconcept plaatst onze producten 
centraal in de focusmarkten van EAO en geeft de bezoekers 
een unieke productervaring: dit is driedimensionaal brand 
management” volgens David Kramer, Head of Corporate 
Communications. 

Het nieuwe beursconcept wordt nu aangepast voor alle 
focusmarkten. Ook u kunt de fascinatie van EAO ervaren. 
Leer onze experts en de nieuwe HMI technologieën 
persoonlijk kennen. We ontmoeten u heel graag op één 
van onze beursstands.

David Kramer
Head of Corporate Communications

   

SIFER 
Lille, Frankrijk  24. – 26. 03. 2015
Railtex 2015 
Birmingham, UK 12. – 14. 05. 2015
EDS Summit
Las Vegas, NV USA  12. – 15. 05. 2015
SPS / IPC / Drives 
Parma, Italië  12. – 15. 05. 2015
TRAKO 
Danzig, Polen  22. – 25. 09. 2015
Elektrotechniek 
Utrecht, Nederland  29.09. – 02. 10. 2015
Scanautomatic
Gothenburg, Zweden  13. – 15. 10. 2015
Easy Fairs
Stockholm, Zweden  23. – 24. 11. 2015
SPS / IPC / Drives 
Nuremberg, Duitsland   24. – 26. 11. 2015

Internationale beurzen 2015

InnoTrans 2014: EAO met een nieuw beursconcept.

EAO fascinatie.
Innovatief en intuïtief.
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Met de nieuwe 42 range heeft Timesavers 
wederom hun innovatieve kracht bewezen. 
Deze nieuwe productlijn biedt innovatieve 
technologie voor ontbraming en tweezijdig 
oppervlaktefinishen.

Naast een betere efficiency biedt de moderne 
ergonomie de klant nog meer voordeel. Het 
geïntegreerde besturingspaneel in de 42 range 
is modern, robuust en duurzaam. Timesavers 
koos EAO als samenwerkingspartner om aan 
de gestelde eisen voor een innovatieve 
Human Machine Interface te kunnen voldoen.

EAO stelde uit haar brede productportfolio de 
serie 04 voor. Een uitgebreid en innovatief 
assortiment van schakelaars en signaalarma-

turen. Het grote aanraakvlak gecombineerd 
met de positieve tactiele feedback resulteert 
in een veilige en betrouwbare werking. Heldere 
ledverlichting en de duidelijk leesbare gegra-
veerde tekst op de lenzen, zorgen ervoor dat 
de besturingspanelen intuïtief en gebruiks-
vriendelijk zijn. Door het uitgebreide assorti-
ment van schakelaars en signaalarmaturen, 
drukknoppen en sleutelschakelaars kon 
volstaan worden met gebruikmaking van 
alleen de serie 04.

De modulaire productie-aanpak van Timesa-
vers vraagt om een hoge mate van flexibiliteit 
van haar toeleveranciers. EAO voldoet hieraan 
door de producten in kits te leveren die voor 
iedere machine individueel verpakt en gelabeld 

zijn. Dit zorgt voor snelle en eenvoudige 
montage, en een besparing van kostbare tijd 
voor Timesavers. 

Dave Polman
Managing Director EAO Benelux B.V.

EAO – wereldwijd gebruikt 
door Timesavers.
Het Nederlandse bedrijf Timesavers is 
een van de marktleiders in breedband, 
zand- en schuurmachines voor het ver-
werken van hout, metaal, plastic en een 
breed scala aan andere materialen.
Machines worden volledig “in-huis” ont-
worpen en geproduceerd waardoor het 
mogelijk is flexibele en specifieke oplos-
singen voor hun klanten te ontwerpen.

De nieuwe 42 range 
van Timesavers.

Serie 04

. Drukknop

.  Sleutelschakelaar

.  Verlichte keuzeschakelaar

.  Noodstopknop

. Potentiometer



intechnology . 7intechnology . 7

EAO serie 57 drukknop met optimale verlichting.

Ledverlichte besturingspanelen – Bedieningspanelen met ledver-
lichting: van lichtgeleider technologie en hardware componenten 
tot het aansturen en veranderen van lichtpatronen.

Heldere ideeën.

Integratie van LED-technologie in HMIs
Leds bestaan er in 2 soorten: „through-hole“ en 
„surface-mount (SMT)“- Technologie. Het juiste 
type hangt af van de designvoorwaarden met 
betrekking tot lichtintensiteit uittredehoek en de 
montage-eisen van de toepassing. Echter, SMT 
leds zijn veelzijdiger inzetbaar en bijzonder 
geschikt voor moderne productiemethodes. 
Ze kunnen zo klein zijn als een speldenkop of 
zo groot als een postzegel. In combinatie met 
een vlakke lens en een geringe inbouwdiepte 
produceren ze zelfs met een grote uittredehoek 
een gelijkmatige verlichting.

Lichtgeleiding
Lichtgeleiders (light pipes) zijn nodig om het 
licht van de op de print gemonteerde leds naar 
het frontoppervlak te brengen. Speciaal bij 
panelen met veel bedieningselementen kunnen 
ze het licht goed afschermen en kleurverlies 
verhinderen.  Ook als het licht om een hoek 
geleid moet worden zijn lichtgeleiders onmisbaar.

Een voorbeeld: de EAO serie 57 deurschake-
laars zijn zodanig ontworpen dat de ingebouwde 
light pipes zorgen voor een maximale en egale 
helderheid van de SMT leds. Daardoor zijn er 
minder leds nodig, dit draagt bij tot een geringer 
stroomverbruik.

Bij elkaar passende componenten
Het is belangrijk dat leds en lichtgeleiders goed 
bij elkaar passen. De light pipe dient minimaal 
90 % van het ledlicht en -kleur te geleiden. Men 
dient rekening te houden met:
.  Grootte en vorm van de sparing: het licht van 

de led moet geheel ingesloten worden, de 
sparing moet aangepast zijn aan de vorm van 
de led. Een HMI expert met ervaring in kunst-
stof-spuitgieten garandeert de juiste vorm en 
maat voor de ledsparing.

.  Positie: de led dient zo dicht mogelijk tegen 
de lichtgeleider geplaatst te worden, daar er 
8 % licht verloren gaat als er ruimte is tussen 
led en geleider.

.  Uittredehoek: de licht-uittredehoek moet zo 
goed als gelijk zijn aan de intrede hoek van de 
lichtgeleider.

.  Gelijkmatige kleuren: de gebruikte leds 
 dienen afkomstig te zijn van de zelfde 
 productieserie

„Ray-Tracing“
Deze technologie wordt gebruikt om het 
lichtpad door de light pipe te berekenen, 
gebruikmakend van een virtueel model. EAO 
gebruikt ‘state of the art’ Ray Tracing software 
samen met 3D CAD/CAM modellen, zodat 
maximale lichtoverdracht bij een minmaal licht-

De EAO serie 84 verlichte 
drukknop met HALO 
verlichting.

verlies bereikt  wordt. Kostbare langdurige trial 
and error ontwerpmethodes zijn dus overbodig 
en producten zijn derhalve sneller ontwikkeld.

Aansturen en wijzigen van LED lichtpatronen
Leds zijn laagspannings-lichtbronnen die, voor 
een optimale werking,  een constante gelijk-
spanning of -stroom nodig hebben. Spannings-
wisselingen kunnen een niet proportionele 
wijziging van de stroom veroorzaken, welke op 
hun beurt een verandering van de lichtsterkte 
kunnen geven, dit omdat de lichtsterkte van 
een led proportioneel is met de stroom. Als de 
door de fabrikant aangegeven nominale stroom 
overschreden wordt zal de LED feller oplichten, 
maar de lichtopbrengst zal sneller afnemen 
vanwege de hogere temperatuur.

Dimmen
Bij veel toepassingen is een dimfunctie gewenst. 
Machinisten hebben dit nodig als ze tunnels in 
of uit rijden. Doordat leds onmiddellijk reageren 
op een gewijzigde spanning, is dit eenvoudig te 
realiseren met een lager energieverbruik als 
extra voordeel. Er zijn twee methodes om leds 
te dimmen: analoog en puls.

Bij analoge dimming wordt eenvoudig de stroom 
door de leds lineair gereduceerd, eventueel 
tot nul, zodat de led gedoofd is.Een tot 50 % 
gereduceerde stroom geeft ook de halve lich-
tintensiteit. Analoge dimming is een relatief 
eenvoudige en voordelige methode, echter er 
kan een zichtbare kleurverandering optreden. 

Bij PWM-dimmen wordt de LED met een hoge 
frequentie aan- en uitgeschakeld. De ledstroom 
is dus afwisselend nul of nominaal. Hierdoor 
wordt de ongewenste kleurverandering die 
optreedt bij analoge dimming voorkomen.
Deze methode heeft daarom ook de voorkeur.

Kleuren Mengen
Meerkleuren RGB leds bieden interessante 
mogelijkheden voor HMI ontwerpers. Deze leds 
bevatten drie aparte diodes (rood, groen en 
blauw), elk voorzien van een eigen aansturing, 
Door deze kleuren te mengen ontstaat een 
oneindig aantal combinaties die het hele kleu-
renspectrum omvatten. Het mengen geschiedt 
door de individuele kleuren te dimmen.
Een PWM sturing activeert één of meer van de 
drie RGB-kanalen om het uitgangsvermogen te 

verlagen, waardoor die kleuren of optische 
golflengtes zwakker worden. De van elkaar 
onafhankelijke modulatie van elk kanaal 
genereert een grote verscheidenheid aan 
unieke kleurencombinaties.

HALO Verlichting
Het mengen van kleuren kan ook bereikt worden 
door het toepassen van HALO verlichting. De 
EAO serie 84 drukknoppen (zie afbeelding)  
maakt gebruik van deze innovatieve technologie. 
Maximaal 8 gekleurde leds kunnen in een ring 
rondom de  lens geplaatst worden met een 
bi-color led in het midden. Met behulp van extra 
elektronica kunnen de 10 “segmenten” onaf-
hankelijk van elkaar aangestuurd worden, zodat 
ze in iedere gewenst combinatie oplichten. Één 
enkele drukknop wordt op deze manier een 
interactieve, multi-functionele bedieningseenheid 
met de volgende eigenschappen:
.  Zichtbaar maken van een start sequentie met 

een dynamische led countdown in de fron-
tring.

.  Zichtbaar maken van een af- of toename van 
een “output” Iedere keer dat de knop wordt 
ingedrukt wordt, licht een andere led in de 
frontring op.

Substantiële kostenbesparingen kunnen worden 
gerealiseerd als meerdere functies in één druk-
knop worden gecombineerd en zo aanzienlijke 
ruimte op het paneel bespaard wordt.

Dit is een uittreksel van ons technische artikel: 
De Applicatie van Verlichtingstechologieën in 
Human Machine Interfaces. 
Ga naar www.eao.com/downloads.

Marco Bighi
Product Applicatie Manager
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Veiligheid voorop.

Het is allemaal een kwestie van akoestiek.

signaaleisen die in het algemeen gelden voor 
machines en apparatuur. Het 22 mm “verzonken 
montage” ontwerp past perfect bij de overige 
EAO producten, zoals de serie 51, 61, 71 en 84. 
Door producten uit EAO’s diepe assortiment 
van HMI componenten samen te combineren, 
zoals de foolproof noodstopknoppen, kunnen 
ontwerpers een veilig ergonomisch besturings-
paneel maken dat voor de gebruikers uniform, 
veilig en intuïtief is.

Technische specs: Serie 61 zoemer
.  82 dB (A) akoestisch waarschuwingssignaal
.  IP40 of IP65 frontbescherming 
.  Continu of intervaltoon
.  Bedrijfstemperatuur – 25 °C to + 55 °C 
.  Verzonken modern design 
.  Betrouwbare, bewezen technologie

Het ontwerp van een machine, of beter gezegd 
het veilige ontwerp van een machine, is een 
cruciaal aspect van elke industrie. Ongelukken 
als gevolg van het gebruik van een machine 
kunnen beperkt worden met de juiste veiligheids-
maatregelen. Naast visuele waarschuwingen 
kunnen akoestische alarmsignalen nodig zijn 
om te voldoen aan de veiligheidseisen, zeker 
wanneer een machine uit het zicht van de 
gebruiker staat. 

Als expert in Human Machine Interfaces (HMIs) 
blijft EAO de eisen aan HMI componenten  
overtreffen en stelt zij nieuwe standaards voor 
de veilige werking van machines vast. De nieuwe 
zoemers uit de serie 61 hebben een IP65 
bescherming en een helder 82 dB(A) akoestisch 
waarschuwingssignaal dat voldoet aan de 

Van fabrieksinstallaties tot zware voertuigen en van verpakkings-
machines tot openbaar vervoer – de wereld is geheel afhankelijk van 
machines. En veiligheid is van het grootste belang.

EAO serie 61 zoemer met 
continu of interval toon.

Wist u dat ?
Geluid wordt op een meter van de bron geme-
ten. De afstand wordt beïnvloed door omge-
vingscondities, zoals windsnelheid en –richting, 
mist, regen en het terrein.

Kent u onderstaande geluidsterktes ?
.  Vliegtuigen, voetzoekers (120 dB)
.  Pneumatische boor (110 dB)
.  Auto (90 dB)
.  Kantoor (60-70 dB)
.  Klok, huiskamer (30 dB)
.  Bos, slaapkamer (20 dB) 

Geluidsadvies
Heeft uw machine een akoestisch waarschu-
wingssignaal nodig?

Wat zegt de machinerichtlijn ?
Machines die gebruikt worden in de Europese 
Unie en in de Europese Economische Zone 
moeten voldoen aan machinerichtlijn 
2006 / 42 / EC (voorheen 98/37/EC). De richtlijn 
richt zich op verbetering van de veiligheid van 
de gebruiker door middel van Essential Health 
and Safety Requirements (EHSR) voor het 
ontwerp en de constructie van de machines. 
Door middel van het CE (Communauté 
Européenne) merk geven machinebouwers 
aan dat ze voldoen aan deze richtlijn.

En wat is EN60204?
Dit is de geharmoniseerde EU standaard. Alle 
lidstaten hebben de inhoud van de betreffende 
standaard goedgekeurd en gepubliceerd in de 
officiële krant met de EN standaard aandui-
ding EN 60204-1.

Geldt dit voor mij?
De term “machines” is in grote lijnen gedefini-
eerd in de richtlijn en omvat in het algemeen 
machines, gedeeltelijk geassembleerde 
machines, werktuigen, veiligheidscomponenten, 

liftaccessoires en- kettingen, touwen en singels,
die door de bediener aan de machine zijn 
gekoppeld om de functie aan te passen.

Is de standaard bindend?
De machinerichtlijn is een legaal instrument 
waarvan de regels en verordeningen in acht 
moeten worden genomen. De standaards zijn 
de basis voor het machine-ontwerp.

Wat zegt het over akoestische waarschu-
wingssignalen?
Het is allemaal een kwestie van risico-evaluatie. 
De machine moet dusdanig ontworpen zijn 
dat deze zonder risico kan werken en gebruikt 
kan worden. Individuele bepalingen zijn daarom 
zeer algemeen, zoals:
.  Machines mogen niet onverwacht opstarten.
.  Een hoorbare en/of visuele waarschuwing 

moet voor iedere opstart gegeven worden 
als het risicogebied niet duidelijk gezien kan 
worden. Echter, ideaal zou zijn als een 
akoestisch signaal bij iedere opstart van een 
machine zou klinken.

Waar kan ik meer gedetailleerde informatie 
vinden?
Richtlijnen voor EHSR naleving zijn opgenomen 
in EN 457: Eisen voor akoestische waar-
schuwingssignalen, bouwen en testen; EN 981: 
Systeem van akoestische en visuele waar-
schuwing en informatie-signalen. 
.  Het akoestische waarschuwingssignaal moet 

eenvoudig te herkennen en goed hoorbaar 
zijn (15 dB meer dan het omgevingsgeluid), 
ondubbelzinnig en gemakkelijk te onder-
scheiden;

.  Verschillende soorten signalen moeten in 
verschillende situaties gebruikt worden – ge-
vaar, voorzichtig, alles veilig etc.

Benjamin Brumec
Product Application Manager
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Dankzij onze internationale productielocaties, wereldwijde 
levering en supportcentra, bieden wij u efficiënte, duurzame 
logistiek en optimaliseren wij uw supply chain.

Interview met Matthias Griner, Manager Engineering 
en Maintenance bij CARBOGEN AMCIS.

Met vier productielocaties in Europa, Azië en 
Noord-Amerika en een sterke wereldwijde 
distributie- en servicepartners, zijn we in staat 
het volgende bieden:

EAO streeft er naar zowel een expert als een 
partner voor haar klanten te zijn en stelt de ei-
sen van de klant altijd voorop. Hoe dit door 
CARBOGEN AMCIS AG is ervaren, kunt u le-
zen in het interview met Matthias Griner, Ma-
nager Engineering and Maintenance.

Carbogen AMCIS AG is een toonaangevende 
dienstverlener op het gebied van product- en 
procesontwikkeling tot commerciële GMP-pro-
ductie van werkzame stoffen voor de farma-
ceutische en bio-farmaceutische industrie. En 
heeft kantoren in Zwitserland, Frankrijk en 
Groot-Brittannië.

Mr. Griner, voor welk onderdeel bent u verant-
woordelijk?
De installatie van nieuwe procesapparatuur, de 
engineering en productie van systeembesturin-
gen (hardware/software) en het onderhoud. 
Mijn team bestaat uit meet- en regeltechnici, 
mechanisch engineers, elektriciens en verwar-
ming / sanitair ingenieurs.

Wat zijn de uitdagingen in uw baan?
De meeste apparatuur is klantspecifiek en 
vereist veel technologische kennis om deze 
betrouwbaar te laten werken. Farmaceutische 
procestechnologie vereist dat strenge normen 
en voorschriften worden nageleefd. Deze 
kennis dient iedere dag gebruikt te worden.

Waarom koos u voor EAO?
De meeste elektriciens in Zwitserland kennen 
EAO. De producten hebben een gevestigde 
plaats ingenomen. Als ze al niet geïnstalleerd 
zijn, dan worden de innovatieve en intuïtieve 
producten van EAO vaak gebruikt om productie-
apparatuur te vervangen of te verbeteren. 

Logistieke overwegingen zijn hier zeer belang-
rijk, vooral de beschikbaarheid op langere 
termijn en de flexibele planning. Wij kunnen niet 
alle benodigde onderdelen op voorraad nemen 

.  Gekwalificeerde toeleveranciers wereldwijd

.  Uniforme processen in alle locaties

.  Geïntegreerde kwaliteitscontrole door de 
 hele supply chain

Snelle assemblage, korte levertijden en veilige 
werking horen voor ons bij een goede klanten-
service. Net zozeer als uitgebreide productie 
expertise, zoals:
.  Printplaat ontwerp 
.  SMD bestücking, assemblage en testen
.  Kabel en connector montage

EAO heeft vele jaren ervaring in de productie 
van HMI componenten en daardoor zijn wij in 
staat onze klanten uitgebreid te adviseren op 
het gebied van machines, oppervlakte behan-
deling, plaatstaalverwerking, spuitgieten, 
graveren, printplaatmontage en de integratie 
van complete HMI oplossingen.

Robert Meier
Coordinator Marketing Communications

en daarom is de snelle logistieke service van 
EAO essentieel voor ons om snel te kunnen 
reageren op onderhoudsproblemen.

Het brede scala aan functies en kenmerken van 
de EAO producten gekoppeld aan hun be-
trouwbaarheid is een groot pluspunt. Dankzij 
uw klantspecifieke lasergravering en flexibele 
service, zijn wij in staat intuïtieve HMIs voor 
onze productie-operators te creëren.

Dus u beveelt onze producten en diensten 
aan?
Ja. De diversiteit van de portfolio van EAO, de 
flexibele modulaire schakelaarreeksen en de 
mogelijkheid van klantspecifieke lasergravering 
op de producten zijn doorslaggevende factoren.

Citaten (samenvatting):
.  “EAO producten worden vaak gebruikt om 

productiefaciliteiten te vervangen of te 
 verbeteren”.
.  “We kunnen niet zelf alle benodigde onderdelen 

op voorraad houden. Een snelle logistieke 
service is dus essentieel”.

.  “Het brede scala aan functies en kenmerken 
van de EAO producten gekoppeld aan hun 
betrouwbaarheid is een groot pluspunt”. 

Benjamin Brumec
Product Application Manager

Betrouwbare montage.
Snelle levertijden.

Expert en partner vanuit 
klantperspectief.

ECIA Marketing Award voor 
intouch nieuwsbrief

Iedere jaar kiezen ECIA en Penon Media de 
beste industriële marketingactiviteiten in 
de Verenigde Staten. Dit jaar heeft inTouch, 
het klantenmagazine van EAO, deze 
begeerde ECIA Marketing Award in de 
categorie “beste zakelijke nieuwsbrief” 
gewonnen. Dit betekent waardering voor 
zowel de verandering van onze communi-
catiestrategie als de succesvolle lancering 
van ons vernieuwde klantenmagazine.

EAO’s magazijn in het hoofdkantoor in Olten.

Matthias Griner,
Manager Engineering 
en Maintenance

Edition 18 . Summer 2014
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EAO AG 
Tannwaldstrsse 88 
CH-4600 Olten
Telefon +41 62 286 91 11
communication@eao.com
www.eao.com

EAO contact.
Uw centre of excellence.

Hoofdkantoor

EAO Holding AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Telefoon +41 62 286 91 11
info@eao.com

Verkoopkantoren

Hong Kong (Asia Pacific)
EAO (Far East) Ltd.
Unit A1, 1/ F, Block A
Tin On Industrial Building
777 Cheung Sha Wan Road
Lai Chi Kok, Kln
HK-Hong Kong
Telefoon +852 27 86 91 41
sales.ehk@eao.com

Italië
EAO Italia S.r.l.
Centro Direzionale Summit – 
Plazzo D1
via Brescia, 28
IT-20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Telefoon +39 029 247 1934
sales.eit@eao.com

Japan
EAO Japan Co. Ltd.
Net 1 Mita Bldg. 3F
3-1-4 Mita Minato-ku
JP-Tokyo 108-0073
Telefoon +81 3 5444 5411 
sales.esj@eao.com

Nederland, België
EAO Benelux B.V.
Kamerlingh Onnesweg 46
Postbus 544
NL-3300 AM Dordrecht
Telefoon +31 78 653 17 00 
sales.enl@eao.com

Noord-Amerika
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton, 
US-CT 06484
Telefoon +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Verenigd Koninkrijk
EAO Ltd.
Highland House
Albert Drive
Burgess Hill,
GB-West Sussex RH15 9TN
Telefoon +44 1444 236 000 
sales.euk@eao.com

Zweden
EAO Svenska AB
Slakthusgatan 9
SE-121 62 Johanneshov
Telefoon +46 8 683 86 60
sales.esw@eao.se 

Zwitserland
EAO Schweiz AG
Tannwaldstrasse 86
CH-4600 Olten 
Telefoon +41 62 286 95 00
sales.ech@eao.com

Zwitserland
EAO AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Telefoon +41 62 286 91 11
info@eao.com

EAO Systems AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten 
Telefoon +41 62 286 91 11
sales.esy@eao.com

China
EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, Guangzhou
South China New Materials 
Innovation Park
31 Kefeng Road, 
Guangzhou Science City
CN-Guangzhou, PRC
Telefoon +86 20 322 903 90
sales.ecn@eao.com

Duitsland
EAO Automotive GmbH & Co. KG
Richard-Wagner-Straße 3
DE-08209 Auerbach / Vogtland
Telefoon +49 3744 8264 0
sales.esa@eao.com

Noord-Amerika
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton, 
US-CT 06484
Telefoon +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Fabrieken

China
EAO (Guangzhou) Ltd.
Rm. 403, Block 5#,
CIFI Century Square, Lane 28,
NO. 21, Danba Road,
Putuo District
CN-Shanghai PRC
Telefoon +86 21 6095 0717
sales.ecn@eao.com

Duitsland, Oostenrijk, 
Polen, Tsjechie
EAO GmbH
Langenberger Straße 570
DE-45277 Essen 
Telefoon +49 201 8587 0 
sales.ede@eao.com

Frankrijk
EAO France SAS
5, rue Henri François
FR-77330 Ozoir-la-Ferrière 
Telefoon +33 1 64 43 37 37 
sales.efr@eao.com


