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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

Bovenstaand overzicht was actueel 
ten tijde van het drukken van deze 
inTouch 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.

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
EAO is gespecialiseerd in de volgende markten:

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 
‘inTouch’….

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

Redacteur: Damian Semple.

inTouch wordt uitgegeven door EAO.

De milieubewuste serie 44 van
EAO voldoet aan de nieuwste
RoHS normen

De kunststof en contactmaterialen
van de 22,5 en 30,5 mm
drukknoppen uit de serie 44 zijn 
vrij van eventueel giftige cadmium
pigmenten. De schakelaars,
front- of bodemadapters en
schakelelementen uit de serie 
44 zijn vrij van halogeen.

De robuuste producten zijn aan 
de voorzijde standaard beschermd
volgens IP65.

De unieke Touch Sensitive
drukknop uit de serie 58 van 
EAO in diverse kleuren voor
montage op glas

De serie 58 kan direct op of achter
glas gemonteerd worden en is
toepasbaar bij dubbele beglazing 
tot 16 mm dikte.

De thermoplastische behuizingen 
van de serie 58 zijn verkrijgbaar in
de kleuren grijs, rood, geel, oranje,
groen en blauw.

De serie 58 heeft geen bewegende
delen en is daarom uitzonderlijk
duurzaam en betrouwbaar.

EAO introduceert de serie 04 
en serie 14 roestvast stalen
drukknoppen

Deze drukknoppen zijn ideaal 
voor controlepanelen, die extra
bescherming nodig hebben tegen
stoten, vandalisme, vervuilde
omgevingen en ruwe
omstandigheden.

Het assortiment in roestvast stalen
uitvoeringen bestaat uit drukknoppen
en signaalarmaturen met een
montagegat van 22,5 en 30 mm,
verzonken of verhoogde montage.

De drukknop kan geleverd worden
met een roestvast stalen lens,
frontring en frontraam voor een
stootbestendig en vandaalbestendig
oppervlak.

EAO heeft een assortiment drukknoppen met een groot aanraakvlak,
dat bediend kan worden met de handpalm of de vuist

Eenvoudig te bedienen, duidelijke functies en een goed tactiel gevoel zorgen ervoor dat 
de gebruikers, ondanks de risico’s in een industriële omgeving, veilig kunnen werken.

De drukknoppen zijn onderdeel van de series 14, 61, 56 en 84. Diverse opties zijn
beschikbaar voor het werken in natte of stoffige omgevingen.
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IAA 13/09/07-23/09/07

Frankfurt, Duitsland

Eltefa 26/09/07-28/09/07

Stuttgart, Duitsland

Scanautomatic 09/10/07-12/10/07

Gothenburg, Zweden

Busworld 19/10/07-24/10/07

Kortrijk Xpo, België

Railtec 12/11/07-14/11/07

Dortmund, Duitsland

SCS 13/11/07-16/11/07

Lyon, Frankrijk

CARTES 13/11/07-15/11/07

Parijs, Frankrijk

SPS/IPC/Drives 27/11/07-29/11/07

Nuernberg, Duitsland
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Welkom bij de nieuwste editie 
van het klant magazine van 
EAO, inTouch

In deze editie treft u de laatste
EAO producten en diensten 
aan bestemd voor klanten die
robuuste Mens-Machine-
Interfaces nodig hebben voor
gebruik in ruwe omgevingen.

Deze producten van EAO kunt u
in iedere omgeving tegenkomen,
van extreme hitte in de woestijn
tot ijzige temperaturen in de
bergen, van vervuilde en
verwaarloosde openbare ruimtes
tot de uiterst schone medische
apparatuur.

Onze producten moeten blijven
functioneren ondanks ruwe
behandeling, inslag van vallend

puin, spetters van olie en
vloeistoffen. De producten moeten
met hoge druk gereinigd kunnen
worden en de bovenstaande
situaties telkens weer kunnen
doorstaan.

De EAO producten zijn vermaard
vanwege hun robuustheid en
betrouwbaarheid. Onze kennis en
ervaring zijn gebruikt bij zowel de
ontwikkeling van de extreem
robuuste standaard producten als
bij de ontwikkeling van complete
klantspecifieke controlepanelen.

Ons succes is gebaseerd op de
ontwikkeling van ergonomische
oplossingen voor iedere branche
wereldwijd. Wij zijn trots op het feit
dat we een betrouwbare
leverancier zijn voor vele
industrieën, zoals machine-

industrie, procescontrole,
transport, (toegangs)beveiliging,
vending machines, kiosken/
terminals, pinautomaten,
kaartjes uitgifteautomaten, enz.

Ik hoop dat deze inTouch u
inspireert om de juiste robuuste
en betrouwbare MMI oplossingen
te vinden voor gebruik in extreme
omgevingen.

Sterke ideeën van EAO
EAO verwelkomt u met een editie
vol robuuste producten

Wanneer het er
hard aan toegaat

“We zijn trots op 
het feit dat we 
een betrouwbare
leverancier zijn”

Stephan Rueegg
EAO International Marketing Manager

www.eao.com

Meer keuze voor robuuste
interfaces en controlepanelen
EAO, de expert in Mens-Machine-
Interface, biedt een uitgebreid
productassortiment 
en gespecialiseerde technische
diensten voor robuuste interfaces.

Nieuw op de markt is de M.serie
keypad – een uniek product. Door
de modulaire constructie en
innovatieve technologie past het
product op vele applicaties, vaak
zonder extra ontwikkelingskosten
of montagekosten.

Het eigentijdse design sluit goed
aan bij de huidige technologie
zonder dat de robuustheid daar
onder te lijden heeft. De keypads
uit de M.serie zijn door de zgn.
schouders aan de toetsen
vandaalbestendig.

Dit nieuwe keypad is zeer
geschikt voor gebruik in
creditkaartlezers, automaten en
overige betaalautomaten, inclusief

kiosken en vending machines.
Tevens zijn ze geschikt voor
industrieel gebruik, inclusief
(toegangs)beveiliging.

De kernactiviteit van EAO bestaat
uit de ontwikkeling en productie
van robuuste drukknoppen.
De nieuwe, vierkante serie 04
heeft een groot drukvlak en 
de verzonken montage biedt
bescherming tegen onbedoeld
gebruik.

Voor ronde drukknoppen is er
tevens een membraan frontring
leverbaar voor extra bescherming.

De serie 04 is ook robuust achter
het paneel. De mechanisch
gedwongen contacten zijn
uitgevoerd met hard-zilveren
contacten. Voor agressieve
omgevingen zijn er
zilver/palladium contacten 
en voor het schakelen van lage

vermogens zijn vergulde
contacten verkrijgbaar.

Al deze producten, en veel andere
EAO producten, zijn geschikt voor
klantspecifieke robuuste panelen
die zijn ontworpen voor gebruik 
in specifieke omgevingen.
Bijvoorbeeld, roestvast stalen
fronts zijn ideaal voor omgevingen
waar vuil, vloeistof en zware
schokken een risico vormen.

De afdeling Customer 
Project Service van EAO is
verantwoordelijk voor het ontwerp,
de productie en de logistiek.
Zij zorgt ervoor dat alles binnen
het afgesproken tijdsschema 
en budget blijft.

EAO laser technologie voor hoogwaardige
klantspecifieke MMI oplossingen

Het innovatieve keypad uit de M.serie van EAO

Lasergravering zorgt voor een 
unieke en duurzame interface

Download 3D
tekeningen op eao.com 

EAO nodigt ontwerpers en technici van
harte uit om 3D tekeningen van de
meest toegepaste producten te
downloaden via www.eao.com.
Dit onmisbare hulpmiddel helpt
professionals de EAO producten snel te
integreren in hun nieuwe ontwerpen.

De tekeningen kunnen 360° draaien,
zodat het ontwerp vanuit iedere hoek te
zien is. Sommige onderdelen kunnen op
het scherm gewijzigd worden om ze te
bekijken met verschillende configuraties.

De downloads zijn beschikbaar in 
diverse formaten, zoals o.a. SolidWorks,
AutoCad, Tiff en Acrobat.

Ga naar eao.com en klik op de rode
banner voor de 3D tekeningen.

• Bescherming tegen schokken, inslag,
trillingen, vuil en vloeistoffen

• Extreme stevigheid door gebruik 
van diverse soorten metaal

• Bescherming tegen ongeautoriseerde
toegang (sleutelschakelaars)

• Verzonken montage tegen vandalisme

• Superieure lasergravering,
weerbestendige karakters en symbolen

• Klantspecifieke oplossingen voor
drukknoppen, toetsenborden en
bedieningspanelen

Vertrouw op de producten van EAO tijdens een noodgeval

De robuuste en betrouwbare producten van EAO zijn uitgebreid getest volgens
internationale normen. Hierdoor hebben de producten weinig onderhoud nodig en wordt
de gedane investering snel terugverdiend. Ons assortiment robuuste producten biedt:

Door de geavanceerde lasergravering
technologie van EAO kunnen 
ingewikkelde logo’s en symbolen
ontworpen worden voor MMI oplossingen.

De ontwerpen kunnen aangebracht 
worden op drukknoppen, op de toetsen 
van een toetsenbord of op frontpanelen,
zodat er een uniek en klantspecifiek
product ontstaat.

Lasergravering heeft meer voordelen dan
mechanische of handmatige gravering.
Door de precisie van lasergravering is EAO
in staat ingewikkelde ontwerpen, zoals
bedrijfslogo’s en symbolen zo klein

mogelijk te maken. De tekens en symbolen 
hebben een lange levensduur en vervagen
niet, zelfs niet na ruwe behandeling.

Door deze technologie kan EAO snel 
inspelen op de eisen van de klant inzake
lasergravering.

EAO kan bestaande ontwerpen van
standaard ontwerpprogramma’s, zoals
bitmaps en Autocad, overnemen en
reproduceren in kunststof of metaal.

Onze lasergravering technologie is 
geschikt voor al onze producten, inclusief
drukknoppen, schakelaars, signaalarmaturen,
toetsenborden en keypads.

Producten ontworpen door experts



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.
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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.

Een unieke,
vandaalbestendige drukknop 

Noodstopknop voor
draagbaar paneel  
Deze klant was op zoek naar een
hoogwaardige noodstopknop voor 
een draagbaar controlepaneel. EAO
adviseerde de serie 84, een knop
bestaande uit één geheel, die een
minimale inbouwdiepte nodig heeft.
De knop wordt verlicht door heldere
LED verlichting. De noodstopknoppen
worden geproduceerd volgens
strenge normen.

De serie 56 van EAO biedt de ultieme
bescherming tegen vandalisme met
extra voordelen voor de gebruiker.

De serie heeft een uniek ontwerp,
dat iedere kracht, die op de drukknop
wordt uitgeoefend, kan weerstaan.
Zelfs als er extreme kracht op een
klein gedeelte wordt uitgeoefend,
zoals het steken met een scherp
voorwerp, dan blijft het onderliggende
schakelgedeelte beschermd.

De technologie van EAO vermijdt
hiermee het probleem dat een knop

www.eao.com

Door de ontwikkeling van
elektronische apparatuur en de
prijzen die onder druk staan, ziet
EAO een toenemende vraag naar
membraan controlepanelen en
toetsenborden.

De technologie maakt het
producenten mogelijk om
aantrekkelijke, bruikbare,
lichtgewicht en compacte
apparatuur te ontwerpen.

Membraan panelen zijn sterk,
vuil- en vochtbestendig. Ze
kunnen aan specifieke wensen
van de klant worden aangepast,
waarbij de lay-out snel en
goedkoop veranderd kan
worden. Tevens kunnen gekleurde
inlegstroken en bedrijfslogo’s
worden toegevoegd, zodat het
paneel een in het oog springend
ontwerp wordt.

Wat zijn de nadelen ? Sommige
membraan controlepanelen zijn
uitgevoerd met “dome” knoppen
en geven niet het geruststellende

gevoel als panelen met
conventionele drukknoppen - zij
bieden een slecht tactiel gevoel.

EAO, de expert in Mens-
Machine-Interface, lost dit
probleem op met de serie 70
drukknoppen, die speciaal
ontworpen is voor gebruik achter
een membraan. De serie 70
panelen geven hetzelfde
geruststellende tactiele gevoel en
de duidelijke “klik” waardoor de
EAO producten beroemd zijn
geworden. Ze kunnen individueel
verlicht worden of het gehele
paneel kan d.m.v.
“backlight”verlicht worden.

EAO heeft deze technologie
gebruikt in de proces
controlepanelen van een Duitse
klant, Bavaria Digital Technik. De
werking van het controlepaneel is
voor de eindgebruiker dermate
belangrijk, dat zij geen genoegen
kon nemen met een inferieure
klik-dome technologie.

De drukknoppen zijn voorzien
van LED verlichting en dubbele
vergulde contacten om de
levensduur van de apparatuur 
te verlengen.

Met behulp van monsters en 3D
tekeningen kon EAO het bouwen
van een prototype versnellen.
Bavaria Ditial Technik profiteerde
van de specialistische kennis van
EAO in deze branche vanaf het
ontwerp tot aan de aflevering.

Vanwege hun sterkte weerstaan 
de noodstopknoppen zelfs zware
frontale klappen, wat vaak het 
geval is in een noodsituatie.

Voor slechte lichtcondities biedt
EAO ook de serie 84, een compacte
noodstopknop met verlichting die te
zien is vanaf de zijkant. Deze
noodstopknop is “foolproof”,
bestaat uit één component en 
heeft een minimale inbouwdiepte.

EAO is wereldwijd vermaard om
haar ergonomische expertise.
De serie noodstopknoppen 
zijn eenvoudig te monteren 
en te bedienen.

De EAO opties zijn:

• Draai- of sleutelontgrendeling

• Diverse beschermringen

• Kastjes voor noodstopschakelaars

• Graveerde tekstplaten

Samenwerking

T0

T1

T2

T3

T4

T5

Uitdaging Concept Ontwikkeling Productie Klantenservice

T0 T1 T2 T3 T4 T5

Uniek ontwerp in de strijd tegen vandalisme.

EAO: betrouwbaar in noodgevallen

De EAO noodstopknoppen zijn de
drukknoppen waarop u kunt
vertrouwen in een noodsituatie.

Met één druk op de knop worden
verbreekcontacten onmiddellijk
geactiveerd, dus directe afsluiting
van de voeding. De drukknoppen
kunnen handmatig weer geactiveerd
worden door een draai aan de
knop, of – wanneer extra beveiliging
nodig is – door gebruik van een
sleutel. De noodstopknoppen
voldoen aan de internationale
veiligheidsnormen, inclusief de 
Euro-Community EN 418 norm,
voor een “foolproof” drukknop.

Deskundig advies in iedere fase van de ontwikkeling

Membraan panelen
met een extra klik

niet werkt, omdat er verkeerd op 
wordt gedrukt. Deze knop is daardoor
uitermate geschikt voor iedere
gebruiker, jong, oud of gehandicapt.

De drukknoppen hebben
momentcontacten, waardoor er 
een duidelijke “klik” hoorbaar is 
met een goed tactiel gevoel.

De schok- en vuilbestendige serie 56
is aan de voorkant waterdicht volgens
beschermklasse IP67, aan de
achterzijde IP65. De serie bestaat uit
enkelzijdige en dubbelzijdige

drukknoppen en signaalarmaturen;
drukknoppen voor montage zonder
schroeven; drukknoppen toepasbaar
op glas; drukknoppen die pas 
worden verlicht als erop wordt
gedrukt; drukknoppen met braille 
en verhoogde symbolen.

Stop !
Kijk niet verder dan EAO 
voor noodstopknoppen.
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Informatiezuilen

Beveiliging en toegang

EAO ontwerpt robuuste, stevige interfaces voor ’s werelds meest veeleisende industrieën, zoals
openbaar en particulier transport, lift- en hijswerktuigen, machine-industrie, procescontrole,
(toegangs) beveiliging, telecommunicatie, vending machines, kiosken en betaalautomaten.
Hierbij een aantal van onze wereldwijde klanten...

robuuste productenUw expert voor 

Informatiekiosken met EAO
toetsenborden komt u overal tegen

Betaalautomaten
Applicatie: 
Betaalautomaat

Eisen van de klant: 
Ervaren partner met
specialistische kennis;
vandaalbestendig,
design en tactiel gevoel

Land: 
Frankrijk

Vending
EAO heeft wereldwijd ervaring 
in het leveren van diverse
producten aan de vending- 
en automatenindustrie, met 
name specifieke keypads 
en drukknoppen.

De vending machine, ontworpen
door deze klant, heeft een
geïntegreerd scherm en sensors
om advertenties en informatie
weer te geven. EAO leverde de
robuuste drukknoppen uit de
serie 56.

Deze zijn ideaal voor openbare
omgevingen, omdat ze
vandaalbestendig zijn, zowel 
aan de voorkant als intern in 
het contactblok. De knop heeft 
een gebruiksvriendelijk groot
bedieningsvlak en is helder 
verlicht d.m.v. LED verlichting.
De drukknoppen zijn beschermd
volgens IP67 en werken onder
extreme omstandigheden.

Industrieel
/Chemisch 
EAO levert diverse 
verlichte drukknoppen,
sleutelschakelaars en
beschermkappen voor een
robuust paneel, dat gebruikt
wordt in een centrale
controlekamer in de 
chemische industrie.

Kwaliteit en betrouwbaarheid
waren de meest belangrijke
factoren om voor EAO te 
kiezen en door het ruime
assortiment kon de klant alle
componenten van dezelfde
leverancier betrekken.

Machine-industrie

De kwaliteit van EAO

www.eao.com

Draadloze draagbare controlepanelen
moeten bestand zijn tegen stoten,
vallen en ze moeten compact zijn
uitgevoerd.

Deze klant produceert draadloze
controlepanelen voor het bedienen van
hydraulische liftapparatuur op diverse
locaties in magazijnen, fabrieken en
grote industriële gebouwen.

Men gebruikte de hevelschakelaars en
drukknoppen uit de serie 04 van EAO
in het paneel, vanwege de robuustheid
en de beschermklasse IP65. De EAO
drukknoppen werken tevens
uitstekend in een omgeving met veel
trillingen. Vanwege de beperkte ruimte

Toegangscontrole keypad met geïntegreerde vingerafdruklezer en kaartlezer

Applicatie: 
Toegangscontrolesysteem

Eisen van de klant: 
Vandaalbestendig, goed 
tactiel gevoel bij bediening

Land: 
Nederland

Klantspecifiek robuust metalen keypad

Tijdens de ontwikkeling van
hun recente “smart card”
betaalautomaten, zocht deze 
klant naar een specialistisch 
advies voor de integratie van 
een robuust keypad. De eisen
waren flexibiliteit, betrouwbaarheid,
gebruiksvriendelijkheid en een
aantrekkelijk en tevens rendabel
ontwerp. EAO heeft specialistische
ervaring in de ontwikkeling van 

op maat gemaakte keypad- 
en toetsenbordoplossingen,
die voldoen aan de strenge
veiligheidseisen van financiële
organisaties.

Er werd veel aandacht
geschonken aan de weerstand
tegen schokken, trillingen,
vuil en vloeistoffen.

Informatiekiosken komt u tegenwoordig
overal tegen – zo ook de EAO
toetsenborden.

Het toetsenbord uit de W.serie, dat hier
gebruikt is, wordt beschouwd als één
van de beste producten op de markt.
Het is gemaakt van roestvast staal 
en Zamac voor een duurzaam,
vandaalbestendig toetsenbord.
Het toetsenbord heeft een lichte

schakelweg, vergelijkbaar met 
een standaard PC-toetsenbord.
Het is beschermd volgens IP67 
tegen vuil en vloeistoffen.
Onverwoestbaar ? Zo goed als.

Applicatie: 
Informatiekiosk

Eisen van de klant: 
Vandaalbestendig,
snelle reactie van de toetsen

Land:
Zuid-Afrika

Vending machines hebben 
vandaalbestendige drukknoppen nodig

Applicatie: 
Chemische industrie

Eisen van de klant: 
Kwaliteit, betrouwbaarheid,
keuze in onderdelen

Land:
Verenigd Koninkrijk

voor grote contactblokken achter het
paneel, heeft de klant microschakelaars 
op een printplaat geplaatst, die bediend
worden door de EAO hevel
voorzetelementen; een inventieve oplossing.

Applicatie: 
Draadloos, draagbaar 
controlepaneel

Eisen van de klant: 
goed tactiel gevoel, goed
reactievermogen bij gebruik,
grote hevelschakelaar,
beperkte inbouwdiepte

Land: 
Nederland

Deze klant is producent van
toegangscontrolesysteem,
bestaande uit een kaartlezer,
een bedieningspaneel om codes
in te voeren en vingerafdruklezer
om ongewenste toegang in 
streng beveiligde omgevingen 
te voorkomen.

EAO leverde het
bedieningspaneel voor dit
systeem. Het bedieningspaneel

Draadloos controlepaneel 
voor het bedienen van
hydraulische liften

moet robuust genoeg zijn om
force krachten te weerstaan, maar
ook gebruikersvriendelijk genoeg
voor de mensen, die diverse
malen per dag toegang moeten
krijgen. De klant koos voor een
EAO product, vanwege het
perfecte tactiele gevoel van het
bedieningspaneel, dat zekerheid
biedt bij het bedienen. Daarnaast
is het bedieningspaneel uitermate
vandaalbestendig.

Applicatie: 
Vending machine

Eisen van de klant: 
Vandaalbestendig,
groot bedieningsvlak,
gebruikersvriendelijk

Land:
Zwitserland


