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EAO Klant Magazine

Nieuwe producten

Voor meer informatie betreffende deze persberichten verwijzen wij u graag naar www.eao.nl en vervolgens “bedrijf” en “persberichten”.

Tentoonstellingen
en beurzen
Innotrans  19/09/06 - 22/09/06 

Berlijn, Duitsland
Vienna-tec 10/10/06 - 13/10/06

Wenen, Oostenrijk

D.A. Vending Expo 25/10/06 - 28/10/06

Parijs, Frankrijk

CARTES 2006 07/11/06 - 09/11/06

Parijs, Frankrijk

Electronica 14/11/06 - 17/11/06

München, Duitsland

Subcontractor 14/11/06 - 17/11/06

Jönköping, Zweden

SPS/IPC/DRIVES 28/11/06 - 30/11/06

Nürnberg, Duitsland

Bovenstaand overzicht was actueel 
ten tijde van het drukken van deze 
In Touch uitgave.

Bezoek onze website www.eao.nl 
voor de meest actuele informatie 
over de producten en deelname 
van EAO op beurzen.

Maak van tevoren online vast een 
afspraak met ons voor een ontmoeting 
op onze stand.

Robuust toetsenbord met trackball nu nog compacter

EAO heeft een nieuwe versie van de W.serie met een aangepaste maat, maar – 
zoals gebruikelijk – uitgerust met 63 toetsen. Als optie is er een optische trackball,
die ook tijdens gebruik IP67 bescherming garandeert. Het enige bewegende
onderdeel is de bal zelf, waarvan de bewegingen direct worden gedetecteerd zonder
dat mechanische assen, aparte encoders en opto-couplers nodig zijn.

EAO kantoren wereldwijd

Telefoon Website

België +32 (0) 3 777 82 36 www.eao.be

China + 852 (0) 27 86 91 41 www.eao.com

Duitsland +49 (0) 201 85 87 0 www.eao.de

Frankrijk +33 (0) 1 64 43 37 37 www.eao.fr

Italië +39/035 481 0189 www.eao.com

Japan +81 (0) 3 5401 0953 www.eao.com

Nederland +31 (0) 78 653 17 00 www.eao.nl

Oostenrijk +49 (0) 201 85 87 0 www.eao.de

U.S.A. +1 (0) 203 877 4577 www.eaoswitch.com

Verenigd Koninkrijk +44 (0)1444 236000 www.eao.co.uk

Zweden +46 (0) 8 683 86 60 www.eao.se

Zwitserland +41 (0) 62 388 95 00 www.eao.com

Specialist in marktsegmenten

Om zowel op nationaal als op internationaal niveau
succesvol en concurrerend te kunnen werken is het 
van belang om met experts samen te werken, die
verstand hebben van de verschillende marktsegmenten.
EAO heeft specialistische kennis op het gebied van:
Transport
Machine-industrie
Telecommunicatie
Procescontrole
Liften en hijswerktuigen
Automotive
Luchtvaart

…en is marktleider voor de productie en levering van
Mens-Machine-Interface producten en oplossingen
aan deze marktsegmenten.

Als u in contact wilt komen met 
‘In Touch’….

Als u meer gedetailleerde informatie wenst
over één van de onderwerpen uit deze 
In Touch of als u In Touch voortaan
elektronisch wilt ontvangen, bezoekt u 
dan onze website op www.eao.nl.
Vervolgens gaat u naar “bedrijf”
“perscentrum” en “magazines”.

Redacteur: Damian Semple.

In Touch wordt uitgegeven door EAO.

De nieuwe, vierkant verzonken
drukknop in de 04 serie van EAO

Deze drukknop heeft een 
geringe bedieningskracht, een
bedieningsoppervlak van meer 
dan 500 mm2 en een perfect 
tactiel gevoel. De drukknop wordt
verzonken gemonteerd voor
gemakkelijke reiniging.

De drukknop past in een montagegat
van 30 x 30 mm, kan niet worden
verdraaid en is IP65 beschermd.

Deze serie bestaat o.a. uit
drukknoppen, signaalarmaturen,
hevelschakelaars en sleutelschakelaars.
De drukknoppen zijn er in diverse
kleuren en voorzien van zelfreinigende
momentcontacten of mechanische
gedwongen contacten

Creëer een mooi en verlicht
controlepaneel met
metaalkleurige inlegplaatjes. 

De inlegplaatjes zijn gemaakt 
van kunststof en kunnen worden
voorzien van diverse doorschijnende
symbolen. Door de LED wordt zowel
het symbool als de rand er omheen
verlicht. De LED is verkrijgbaar in
diverse kleuren, waaronder wit. De
inlegplaatjes zijn verkrijgbaar in de
serie 61 en serie 71 drukknoppen.

EAO houdt rekening met visueel
gehandicapten.  

EAO introduceert een nieuwe zwart-
wit dubbele aan/uit knop met een
grote verlichte centrale lens om 
de status van de applicatie aan te
geven. De knop kan voorzien worden
van de gegraveerde symbolen “I”
en “O” en van een matgrijze of
verchroomde behuizing.

Deze aan/uit knop is geschikt 
voor gebruik in machines en
procescontrolesystemen, waar de
rood-groene versie vervangen wordt
om zo tegemoet te komen aan de
regelgeving voor visueel
gehandicapte gebruikers.



Sterke wereldwijde distributie leidt 
EAO naar nieuwe landen
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Welkom bij de nieuwste uitgave
van het EAO klanten magazine,
In Touch.

In deze uitgave kunt u lezen hoe
de interface tussen de mens en 
de technologie verbeterd wordt –
de Mens-Machine-Interface (MMI)
en hoe wij klanten helpen complexe
MMI problemen op te lossen.

De juiste partner voor MMI dient
met zorg gekozen te worden. Een
product staat of valt met een goed
ontworpen interface: het gebruik
en de controle is voor de
eindgebruiker vaak belangrijker
dan hoe de machine is
opgebouwd. Zie pagina 3 voor
hulp bij het kiezen van een partner.

EAO voldoet aan de wensen van

de klant met het ontwerpen van
een complexe, klantspecifieke
interface met geïntegreerde
sensors, elektronische en
microprocessoren en CANbus
solutions. Op pagina 5 treft u 
meer informatie aan over de
nieuwe CAN module van EAO.

EAO is expert in het oplossen van
complexe MMI problemen door
het ontwikkelen van complete
interfaces die eenvoudig te
installeren, te gebruiken en te
onderhouden zijn. Op pagina 6 en
7 treft u enkele voorbeelden aan.
Laat EAO uw MMI problemen
oplossen, dan kunt u zich
concentreren op de ontwikkeling
en het op de markt brengen van
uw product.

Wij blijven nieuwe MMI producten
ontwikkelen. Op de achterzijde van
dit magazine staan voorbeelden
van de nieuwste EAO producten.

Wij wensen u veel plezier met deze
nieuwste uitgave van In Touch.

Problemen oplossen
Onze kennis,
uw voordeel 

In plaats van een stoer uiterlijk van robuuste
producten, verwacht de klant tegenwoordig
een fraai ontworpen applicatie.

EAO was gevraagd een klantspecifiek
keypad te ontwikkelen voor een deurtelefoon
in een appartementencomplex. Het keypad
diende qua uiterlijk te passen in het interieur
van het appartementencomplex, maar moest
tegelijkertijd ook vandaalbestendig zijn.

Door het verlichte keypad uit de S.serie,
gemaakt van ultrasterk Zamac, aan te

passen, heeft EAO een moderne 
interface ontworpen perfect passend 
in de deurtelefoon.

Alle metalen druktoetsen zijn vervangen door
sterke, verzilverde polycarbonaat toetsen 
en gegraveerd met transparante symbolen.
Gekleurde LED’s zijn achter de toetsen
aangebracht om de symbolen te verlichten.
Het resultaat was een interface met een
hedendaagse stijl.

Deze aanpassingen op een standaard

De klant vraagt om
vandaalbestendigheid 
èn om een mooi ontwerp

Een aangepast keypad uit de S.serie met 
“Halo” verlichting.

Een product staat of

valt met een goed

ontworpen interface

Damian Semple,
Redacteur EAO In Touch

Kies uw MMI partnerr 

Een expert MMI partner levert:

• Kwalitatief goede producten met
internationaal erkende approvals.

• Goed getrainde medewerkers 
die de technische eisen van een
project begrijpen.

• Uitstekende engineering-
vaardigheden en gespecialiseerde
Customer Projects afdelingen.

• Goede klantenreferenties en
voorbeelden van gerealiseerde
projecten.

• Betrouwbare diensten van derden.

• De flexibiliteit om – indien nodig 
– de productie aan te passen.

www.eao.com

product worden mogelijk gemaakt door de
innovatieve aanpak van EAO en door
gebruik van interne ontwikkelings- en
productietechnologie.

Een klantspecifieke interface van
EAO is een investering in uw product

Welke voordelen kunt u
verwachten door te investeren in
een klantspecifiek controlepaneel
van EAO?

Als expert in Mens-Machine-
Interface gebruiken we onze
kennis en engineering-expertise
om het gebruik van uw product,
alsmede uw productieschema te
verbeteren.

Ons projectteam heeft een
gedegen kennis van de
eindapplicatie – de functies, het
gebruik en de omgeving waarin
de applicatie zich bevindt.

Samen met de klant worden die
componenten gekozen, die het
beste aansluiten op de industriële
ergonomie en de gebruiksomgeving: 
drukknoppen of membraan
schakelaars, keypads of
schakelaars, trackballs of joysticks
– er zijn veel keuzes, maar er is 
er maar één de meest geschikte.

EAO levert complete concepten,
doet een haalbaarheidsonderzoek,
maakt gedetailleerde 360°
CAD-tekeningen en produceert
prototypes. EAO realiseert uw
oplossing binnen de vastgestelde
tijdslimiet, zodat u uw producten
snel op de markt kunt brengen.

Het grote voordeel van
klantspecifieke interfaces van EAO
is dat de klant zelf geen approvals
hoeft aan te vragen. De producten
voldoen aan de internationale
normen en kunnen direct
geïntegreerd worden, zodat de
klant bespaart op extra kosten 
en assemblagetijd.

Betrouwbaarheid in de toekomst is
een belangrijke overweging. EAO
ontwikkelt een flexibele unit die
kan worden aangepast aan 
of worden uitgebreid met nieuwe
PCB’s en processors. De complete
lay-out van het paneel kan door
middel van nieuwe tekstfolies zelfs
aangepast worden.

Uw beloning om EAO te gebruiken
is een product dat beter is dan u
zich ooit had kunnen voorstellen.

EAO levert in meer dan 100 landen op
ieder continent om tegemoet te komen
aan de eisen van wereldwijde productie.

In aanvulling op de 11 EAO vestigingen
is er een groeiend netwerk van bijna 
70 distributeurs wereldwijd; sinds kort
ook in Rusland, Iran en Bielorus.
EAO biedt de distributeurs een goede
ondersteuning, zodat de klanten altijd 
het beste productadvies krijgen. Al de
distributeurs zijn zeer ervaren en
sommigen verkopen de EAO producten
al meer dan 30 jaar.

Group Distribution Manager, Thomas C.
Hedrich: “Wij zijn continu nieuwe
mogelijkheden aan het onderzoeken om
de klanten te helpen hun interfaces 
te verbeteren. We willen de klanten
individuele solutions aanbieden waar 
zij zich ook bevinden”.

“Dit heeft ertoe geleid dat wij voor
bedrijven werken die een uitgebreid
aanbod aan apparatuur leveren, van
elektrische centrales in de Oekraïne,
audiovisuele apparatuur in Israëlische
touringcars, digitale mobiele

radiostations in India tot olie- en
gasstations in het Midden Oosten en
Rusland enz.enz.”

“Hoe groot het project ook is en waar 
de klant zich ook bevindt, EAO kan 
een klantspecifieke Mens-Machine-
Interface solution ontwerpen”.

Group Distribution Manager, Thomas C. Hedrich

EAO maakt van complexe problemen
een eenvoudige interface
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EAO gaat een samenwerking aan met de klant voor een constructieve uitwisseling van gegevens.
Door een zorgvuldig
gecontroleerd
ontwikkelingsproces
kan EAO oplossingen
voor bedieningspanelen
realiseren tot volle
tevredenheid van 
de klant.

Het project is geanalyseerd en EAO definieert de problemen en oplossingen.

De diverse specificaties worden onderzocht en er wordt een prototype gemaakt.

EAO ontwikkelt en bouwt de complete paneeloplossing.

De solution wordt geïmplementeerd in het productieschema van de eindgebruiker.

EAO biedt een after-sales service, ongeacht waar de klant zich bevindt.

EAO op koers in dit complexe martieme project

EAO zorgt voor een
snelle prototypelevering

EAO aan het roer CANopen module:
Compacte constructie:
70 x 50 x 23 mm

Max. 128 inputs en 128 outputs 

8 analoge ingangen and 
8 analoge uitgangen

Wordt geïntegreerd geleverd met 
het bedieningspaneel

Inclusief EDS file 

Specifieke applicaties
Bestuurderscabines in treinen

Speciale voertuigen: vuilniswagens,
landbouwwerktuigen

Paneelbouwers: integratie met 
de centrale unit

Machines voor de textielindustrie

Print- en procesindustrie

Interfaces voor speciale machines

Voor de moderne productontwikkeling is een snelle levering van een prototype
essentieel. Om deze reden heeft EAO productteams die de instrumenten en
vaardigheden hebben om dit proces te versnellen.

Het merendeel van het EAO personeel is getraind in het gebruik van CAD-
systemen, zoals SolidEgde, om 3D en 360 graden technische tekeningen voor
prototypes te kunnen maken. Dit betekent dat klanten zeer snel de mogelijke
oplossing kunnen zien, soms zelfs binnen een week na het 1e gesprek.

Dat is dus snel ! De snelle informatie-uitwisseling tussen de klant en het
engineeringteam van EAO zorgt ervoor dat het product sneller op de markt
gebracht kan worden.

www.eao.com

Marine vaartuigen varen in
veranderende lichtcondities, van
absolute duisternis tot glinsterend
zonlicht reflecterend op het water.

Als de stuurman zich op de brug
bevindt, is het contrasterende
licht vermoeiend voor de ogen
als hij constant moet schakelen
tussen de lichtomstandigheden
buiten en het bedieningspaneel
op de brug.

Het is noodzakelijk dat het
bedieningspaneel, voorzien van
verlichte schakelaars, de operator
niet verblindt. De verlichting van
de schakelaars moet aangepast
kunnen worden: van heldere
verlichting in de middag tot
minimale verlichting gedurende
de nacht en alle niveaus

daartussen. Hoe wordt dit
bewerkstelligd ? 

EAO kreeg de opdracht voor dit
veeleisende project: bouw een
intelligent bedieningspaneel,
waarbij de verlichting van de
schakelaars op een niet-lineaire
manier aangepast kan worden
aan de veranderde lichtcondities
en aan de gevoeligheid van het
menselijk oog voor licht en kleur.

Daarnaast moest het voor de
klant mogelijk zijn om de grootte
van het paneel en het aantal
functies aan te kunnen passen
afhankelijk van het gebruik; het
moest zo weinig mogelijk ruimte
achter het paneel innemen.

Om tegemoet te kunnen komen
aan de wensen van de klant,

werkte EAO samen met 
diverse experts.

De verkoopafdeling verzamelde
informatie over het project,
controleerde nauwgezet de feiten
en wisselde informatie en
mogelijke specificaties uit met de
Project Afdeling van de klant.

Met gebruik van SolidEgde
werden 3D tekeningen gemaakt.
Technici bekeken de hardware 
en software oplossingen voor 
de geïntegreerde dimmer
elektronica – LED’s, sensors,
microprocessoren en de
programmering.

Materiaal- en printspecialisten
onderzochten de mogelijkheid
om geprinte tekstfolies van
polyester te gebruiken om

zodoende de schakelfuncties 
te kunnen onderscheiden. De
inkoop zorgde voor de aanschaf
van de speciale onderdelen.

Het duurde niet lang voordat 
een prototype aan de klant
gepresenteerd kon worden.
De klant was onder de indruk

hoe EAO van een complex,
veeleisend concept een
gebruikersvriendelijk
bedieningspaneel had gemaakt.
Dit benadrukte nogmaals de
expertise van EAO.

En terwijl EAO voor dit project
zorgde, kon de klant zich
concentreren op het ontwerpen
van meer producten en het op 
de markt brengen hiervan.

en 8 analoge uitgangen).

Klanten die een CAN interface
willen gebruiken, profiteren van de
kennis van EAO op het complexe
gebied van interface-ontwikkeling.
EAO zorgt tevens voor de
probleemanalyse, de selectie van
het protocol, de specificaties, de
productontwikkeling t/m de
certificering toe.

De ontwikkelingsperiode kan
worden versneld omdat EAO 
vanaf het begin niet alleen de
hardware eisen, zoals schakelaars,
bespreekt, maar ook de software-
eisen bespreekt, zoals de data 
en de configuratie van de
CANopen module.

Het complete solutionspaneel
voorzien van schakelmateriaal,
zoals drukknoppen en draai-
schakelaars, en aangesloten op 
de CAN interface, wordt volledig
getest, gecertificeerd en gereed
voor montage afgeleverd.

Deze solutions zijn met name
geschikt voor de transportsector,
specialistische voertuigen,
machine-industrie, procescontrole
en paneelbouwers. Daarnaast kan
EAO voor bijna iedere applicatie
een passend ontwerp realiseren.

Samenwerking 

T0

T1

T2

T3

T4

T5

Uitdaging Concept Ontwikkeling Productie Klantenservice  

T0 T1 T2 T3 T4 T5

3D CAD tekeningen kunnen snel aangeleverd worden

Panelen met 
CAN technologie 
zijn nu verkrijgbaar

Een bedieningspaneel op de brug van een zeewaardig jacht

Om tegemoet te komen aan de
vraag heeft EAO een compacte
CANopen module ontwikkeld voor
intelligente interfaces.

De CANopen module is slechts 
23 mm hoog en kan direct op 
de PCB gemonteerd worden.
De module heeft een hoog aantal
I/Os (max. 128 inputs en 128
outputs, 8 analoge ingangen 

Deskundig advies in iedere fase van de ontwikkeling
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Machine-
industrie

Transport
EAO kreeg van een belangrijke
producent van bussen de
opdracht om een klantspecifiek
links- en rechtshandig
besturingspaneel voor hun 
nieuwe Primo bus te ontwerpen.

EAO ontwierp een interface met
verlichte schakelaars uit de serie
71 en hevelschakelaars uit de serie
04, gemonteerd op PCB, volledig
bedraad en plug & play. Bij de

serie 71 schakelaars werden
metaalkleurige inlegplaatjes
gebruikt, zodat de symbolen
werden verlicht door het 
“Halo” effect.

Alle toetsen op het
besturingspaneel hebben
“achtergrond” verlichting.
Bij bediening van een toets 
wordt deze helder verlicht.

EAO is uw partner voor kant en klare MMI solutions. Onze klanten bevinden zich in diverse
marktsegmenten, zoals transport, machine-industrie, telecommunicatie, procescontrole,
liften en hijswerktuigen, automotive en luchtvaart. We noemen een aantal voorbeelden 
van gespecialiseerde bedieningspanelen, die wij voor onze klanten hebben ontwikkeld.

Nieuws uit de
marktsegmenten  uw expert partner 

Plug-and-Play controlepaneel

Telecommunicatie Voor meer informatie over telecommunicatie applicaties verwijzen wij 
u graag naar www.eao.nl en vervolgens “telecommunicatie”.

Applicatie: 
Communicatieconsole 
voor treinbestuurder 

Klanteisen:
Hoogwaardige verlichting
Betrouwbare schakeltechnologie
Snel leveren van een prototype
Passend in het strakke
productieschema

Productomschrijving: 
Klantspecifiek verlicht keypad

Land:
Frankrijk

Procescontrole Voor meer informatie over procescontrole applicaties verwijzen 
wij u graag naar www.eao.nl en vervolgens “procescontrole”.

De klant bouwt controle- en
bewakingsystemen voor Power
Management applicaties. Het
afgebeelde systeem is ontworpen
om één van de meest krachtige
“medium-speed” dieselmachines

te besturen. De klant heeft 
voor EAO gekozen omdat 
de producten voldoen aan 
de eisen betreffende goede
functionaliteit en mooi ontwerp.

Applicatie: 
Controle en bewaking

Productomschrijving: 
Serie 04 drukknoppen

Klanteisen:
Eénheid in design en
betrouwbaarheid

Land:
Groot-Brittannië

Applicatie: 
Bedieningspaneel voor 
een industriële printer

Klanteisen:
Verzonken montage
Stijl en design
Uitbesteden van het ontwerp

Productomschrijving:
Solutionpaneel met 
schakelaars uit de serie 71
en geïntegreerde elektronica

Land:
Duitsland

EAO
Luchtvaart
EAO is gespecialiseerd 
in het ontwerpen van 
robuuste, ergonomische
bedieningspanelen en 
interfaces voor complexe
luchtvaart applicaties, zoals
bedieningspanelen in een
cockpit en cabine-apparatuur
waarbij veiligheid en
betrouwbaarheid essentiële
factoren zijn.

De EAO producten voldoen aan
de strenge Aircraft UL normen
en zijn onderworpen aan de
zware testen van Unterwriters
Laboratories, Inc.

Voor meer informatie over machineapplicaties
verwijzen wij u graag naar www.eao.nl en
vervolgens “machine-industrie”.

Liften en hijswerktuigen
Applicatie:
Lift op truck voor het 
beladen van vliegtuigen

Klanteisen:
Robuuste en vandaalbestendige
componenten Eenvoudige
integratie in de
eindgebruikerapplicatie

Land:
Duitsland

Voor meer informatie over liften en hijswerktuigen applicaties
verwijzen wij u graag naar www.eao.nl en vervolgens “liften
en hijswerktuigen”.

EAO is expert in het ontwerpen
van controlepanelen voor 

de machine-industrie 

Klantspecifiek bedieningspaneel voor een 
belangrijke luchtvaartproducent.

Robuust controlepaneel voor liftapparatuur

www.eao.com

EAO ontwierp een oplossing voor 
de producent van voertuigen voor
cateraars die worden gebruikt 
op vliegvelden.

EAO ontwierp twee bedieningspanelen,
één draagbaar handbedieningspaneel
en één voor in de bestuurderscabine.
De panelen werden volledig getest,
bedraad en klaar voor montage
geleverd.

Door de ervaring en kennis van het 
EAO team kon de klant ervan verzekerd
zijn dat de solution een lange
levensduur zou hebben, zelfs onder 
de meest zware omstandigheden.

Verlicht besturingspaneel 

Applicatie: 
Paneel op dashboard 
voor bestuurder

Klanteisen:
Uitstekende verlichting 
Snel leveren van een prototype

Productomschrijving:
Besturingspaneel met serie 71
en 04 schakelaars en
geïntegreerde elektronica.

Land:
Groot-Brittannië 

Een vandaalbestendige en stijlvolle intercom

De klant is een leverancier 
van informatie-, communicatie-,
beveiliging- en
amusementssystemen voor
passagiers in treinen. EAO kreeg
de opdracht een keypad te
ontwerpen voor gebruik in een
communicatieconsole in de
cabine van de machinist. Het

ontwerp was een speciaal
keypad met click-dome
schakelaars en LED verlichting.
Door de ervaring die EAO heeft 
in de transportmarkt kon de 
klant geadviseerd worden 
over de meest geschikte
componenten voor gebruik 
in deze omgeving.

EAO kreeg van deze klant de opdracht
voor het ontwerpen en leveren van een
bedieningspaneel voor een industriële
printer. De interface werd ontworpen
met gebruikmaking van verlichte
schakelaars uit de serie 71,
hevelschakelaars uit de serie 04,
PCB gemonteerd, volledig bedraad 
en plug & play.

Voor meer informatie over transport applicaties verwijzen wij 
u graag naar www.eao.nl en vervolgens naar “transport”.


