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EAO klant magazine

Nieuwe productenBeurzen

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

Bezoek onze website 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.

Kunt u het zich veroorloven niet
het beste te installeren ?

EAO produceert een serie van
kwalitatief hoogwaardige “foolproof”
noodstopknoppen.

De noodstopknoppen voldoen aan 
de internationale normen, inclusief 
de laatste DIN EN ISO 13850, die
vanaf 1 maart 2007 de EN 418 norm
vervangt en “foolproof” schakelen
vereist.

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

De serie bestaat uit 16 mm tot 22,5
mm noodstopknoppen. Tevens is er
een compacte, verlichte versie voor
gebruik in applicaties met een
beperkte ruimte.

Win een camcorder in onze fotowedstrijd 2008
Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan de EAO fotowedstrijd 2008 ! Stuur ons een foto 
van een EAO product, dat in uw apparatuur of machine wordt gebruikt, en u maakt kans op één 
van de 3 Sanyo Xacti camcorders. Ga naar eao.com/win om deel te nemen. 
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EAO – de beste in
MMI ontwikkeling

InnoTrans 23-26/09/2008

Berlijn, Duitsland

EXPO 2008 (APTA) 06-08/10/2008

San Diego, USA

Vienna-tec 07-10/10/2008

Wenen, Oostenrijk

IZB Wolfsburg 29-31/10/2008

Wolfsburg, Duitsland

Vending Paris 29/10/2008 - 01/11/2008

Parijs, Frankrijk

CARTES 04-06/11/2008

Parijs, Frankrijk

Electronica 11-14/11/2008

München, Duitsland

SPS/IPC/Drives 25-27/11/2008

Neurenberg, Duitsland

SCS Automation & Control 02-05/12/2008

Parijs, Frankrijk
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Download! 
eao.com/tsk

Download! 
eao.com/estops

Download! 
eao.com/mseries

EAO biedt een nieuwe manier 
om een klantspecifiek keypad 
of keyboard te ontwerpen dat
bestand is tegen schokken,
vandalisme, vocht en olie.
Gegarandeerd !

De TSK.serie is een veelzijdige serie
bestaande uit op maat gemaakte
touch sensitive PCB producten. De
keypads hebben 12 of 16 toetsen. De
keyboards hebben een standaard PC
toetsenbord met of zonder touchpad.

De producten bieden een
kostenbesparende en eenvoudig te
installeren oplossing. Ideaal voor
diverse applicaties, zoals vending,
toegangscontrole, medische
apparatuur en in industriële
omgevingen.

Verkrijgbaar in de meeste Europese
en Engelse taallay-outs.

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.com/fr

Italië +39/035 481 0189 www.eao.com

Japan +81 (0) 3 5444 5411 www.eao.com

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

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

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 eao.nl.
Vervolgens gaat u naar “bedrijf”
“perscentrum” en “magazines”.

Redacteur: Damian Semple.

inTouch wordt uitgegeven door EAO.

Het nieuwe keypad uit de M.serie
is ’s werelds eerste keypad met
unieke modulaire samenstelling
en heeft daarom een onbeperkt
aantal verschillende lay-outs. 
De 4, 12 of 16 toetsen versie wordt
gebruikt als basis. De klant kan een
uniek keypad ontwerpen door middel
van “mix-and-match” vanuit een
assortiment van standaard opties,
zoals het aantal toetsen, de lay-out,
vorm, afmeting, kleur en materiaal
van de toetsen; tactiel gevoel en
duur van de schakelweg; type en
kleur van de verlichting.

Het keypad wordt vervolgens op
maat gemaakt zonder de lange
wachttijd waar normaal gesproken
sprake van is bij klantspecifieke
ontwerpen. Het is vandaalbestendig,
beschermd tegen schokken en
inslag volgens IK09 en tegen vocht
en vuil volgens IP67.
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Iedere machine heeft een unieke
“persoonlijkheid”. Gebaseerd op de
interactie tussen de operator en de
bedieningsknoppen en de wensen
en eisen qua uiterlijk, gevoel,
functie en, uiteraard, de uitvoering.

EAO ontwikkelt al meer dan 60
jaar Mens Machine Interfaces,
die persoonlijkheid toevoegen en
de machines “tot leven” brengen.
De apparatuur en taken worden 
op elkaar afgestemd, zodat de
gebruiker en de technologie in
volledige harmonie kunnen werken.
Simpel gezegd, we laten de
machines beter werken.

Daarom willen de klanten van 
EAO meer dan alleen standaard
producten; zij vragen ons de
complete Mens Machine Interface
te ontwerpen.

Onze afdeling Klantenprojecten
werkt wereldwijd nauw samen met 
een team van applicatie-experts

om interfaces te bouwen die het
eindproduct van onze klanten
versterken.

Wij bieden complete MMI
oplossingen aan door de
technische, ergonomische en
commerciële specificaties te
onderzoeken en door gebruik te
maken van 3D modellen voor 
een snelle ontwikkeling van
prototypes. Onze ervaren
ontwerpers selecteren de beste
componenten en de meest
geschikte materialen om
marktgedreven, intuïtieve 
interfaces te ontwerpen.

Wij ontwerpen ook de
elektronische interfaces achter 
de schakelaars. We integreren
microprocessors en Canbus en
leveren panelen, die volledig
bedraad zijn en voorzien van 
de juiste connectoren; klaar 
voor gebruik.

Klantbetrokkenheid is het
sleutelwoord; we werken nauw
samen om aan de eisen van de
klant te voldoen, vanaf het eerste
gesprek, tijdens de ontwerp- 
en prototypefase tot en met 
de aflevering van een kant-
en-klare oplossing.

De functionaliteit en
gebruikersvriendelijkheid zorgen
ervoor dat de eindgebruiker
minder fouten zal maken en
minder gevaar zal oplopen tijdens
de uitvoering in vergelijking met
slecht afgestelde controlepanelen.

Wat voor apparatenfabrikant 
u ook bent, industriële machines,
beveiliging- en toegangscontrole-
panelen, informatiezuilen of
controlepanelen voor voertuigen,
u zult merken dat wij u kunnen
helpen.

Dejan Lukic
Customer Projects Manager 

Breng machines 
tot leven met EAO
Wij voegen persoonlijkheid toe met beter ontworpen controlepanelen Nieuwe vandaalbestendige drukknoppen

“Klanten willen meer
dan standaard
producten; zij vragen
ons de complete Mens
Machine Interface 
te ontwikkelen”

Dejan Lukic,
Customer Projects Manager 

www.eao.com

EAO heeft een nieuwe serie
vandaalbestendige drukknoppen
die het uiterlijk en de
duurzaamheid van 
controlepanelen verbeteren.

Door de roestvast stalen behuizing
zijn deze 16 mm en 19 mm
drukknoppen uit de beschermd
volgens IP65 voor gebruik buiten
of in agressieve omgevingen. Ze

hebben een mechanische
levensduur van 1.000.000
bedieningen bij een
omgevingstemperatuur van 
-20°C tot +55°C.

De 19 mm versie is verkrijgbaar
met LED verlichting, hetzij met een
“halo” randverlichting, hetzij met
een centrale stip. Het halo effect
zorgt voor een eigentijds ontwerp,

waarbij de primaire functies extra
worden bedrukt. De LED’s zijn
standaard verkrijgbaar in rood,
groen, geel, oranje, blauw en wit.

De vandaalbestendige
drukknoppen hebben een 
rond bedieningselement met
pulsfunctie. De drukknoppen
worden verzonken gemonteerd 
in het paneel met soldeer/
fastonaansluitingen.

Specifieke applicaties zijn
kaartuitgifte machines,
automaten, vending machines,
kiosken, industriële machines 
en fabrieksapparatuur.

Winnaar ! Hoofd Engineering wint een
Apple MacBook in de EAO wedstrijd

Pierre Dupuis, Hoofd Control Technology van het
Zwisterse bedrijf, BKW FMB AG, wint de Apple MacBook
in de EAO wedstrijd.

Download 3D
tekeningen –
eao.com/3d
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/3d voor 
meer informatie

EAO presenteert in de W.serie een 
MF2 toetsenbord met standaard “F”
toetsen – het meest vandaalbestendige
product van dit type.

Het keyboard heeft 6 rijen toetsen,
inclusief de standaard “F” toetsen en 
is speciaal ontworpen voor gebruik in
industriële omgevingen.

De roestvast stalen frontplaat is
schokbestendig volgens IK09 (10J) en
vocht- en vuilbestendig volgens IP67.

Zelfs met een extra rij zijn de afmetingen
van de MF2 versie exact hetzelfde als die
van de bestaande keyboards met 5 rijen.
Bestaande apparatuur hoeft dus niet 
te worden aangepast. Het keyboard is
verkrijgbaar met een optische mouse,
trackball of numeriek gedeelte.

Ook geschikt voor gebruik in applicaties
in openbare ruimtes, kiosken en
informatiezuilen.

“Het is geweldig om te winnen” zegt
Pierre Dupuis, Hoofd Control Technology
van het Zwitserse bedrijf BKW FMB AG.
De gelukkige vader van 4 kinderen won
een Apple MacBook in een wedstrijd
uitgeschreven door EAO wegens haar
60-jarig bestaan.

Hij werd gekozen uit honderden
deelnemers. Pierre zegt: “Toen ik de
wedstrijd in inTouch zag, dacht ik:
niet geschoten, is altijd mis. Vooral 
de kinderen zijn heel erg blij”.

Volgens Pierre circuleert inTouch 
binnen BKW FMB AG, zodat zijn hele
team alles kan lezen over de nieuwe 
EAO producten.

Het sterkste keyboard
krijgt meer functies

Wist u dat ?
U PDF bestanden kunt
downloaden van de
meeste EAO producten
op eao.com/pdfdata.

De bestanden staan 
op volgorde van de
serienummers.
Productinformatie is
verkrijgbaar in het 
Engels of in het Duits.

Creëer een robuust, eigentijds controlepaneel 
met de nieuwe vandaalbestendige drukknop van EAO

Download! 

Als u dit symbool ziet, ga dan
naar eao.com en download
productinformatie, specifieke
applicaties en nog veel meer.

Een heldere
toekomst met EAO 

Download! 
eao.com/wseries

Download! 
eao.com/halo

Robuuste keyboards met “F” toetsen 
voor industriële omgevingen

Win een 
camcorder ! Ga naar

eao.com/win 
voor nadere
informatie
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Nieuwe
productcatalogus
Er is een gloednieuwe catalogus beschikbaar !
Compleet met artikelnummers, orderinformatie
en technische specificaties voor elk EAO
product. U vindt hierin alle informatie.

Ga naar eao.com/catalogue om
een exemplaar aan te vragen.

www.eao.com

CANbus wordt wereldwijd
gebruikt in moderne treinstellen,
speciaal in de cabine van de
machinist om het hoofdpaneel te
verbinden met de subsystemen.

Tijdens de integratie van de
subsystemen, afkomstig van
verschillende leveranciers, kunnen
er problemen ontstaan. Het is
daarom belangrijk ervaren

bedrijven te kiezen die met
CANbus interfaces kunnen
werken en die het belang
begrijpen van gestandaardiseerde
testprocedures van de prototypes
voordat er levering plaatsvindt.

EAO heeft een CANbus module
ontwikkeld voor gebruik in
klantspecifieke interfaces. In het
controlepaneel van de machinist
(zie foto) is een aantal MMI
schakelaars, beschermd door 

Wij stellen u de afdeling Customer Projects Engineering
van EAO voor. Dit team, gevestigd in Olten, Zwitserland,
staat klaar om ons wereldwijde verkoop- en
marketingnetwerk te adviseren over alle aspecten 
in het ontwerp van Mens Machine Interface.

Complexe projecten,
eenvoudige oplossingen

Maak kennis 
met de experts

Controlepanelen met CANbus voor eenvoudige plug & play
een aluminium behuizing,
geïntegreerd met een CANbus
interface op een printplaat. Het
CANbus systeem is voorzien van
een redundant back-up systeem,
dat verbonden is met de andere
subsystemen door middel van
Sub-D connectoren.

Het geanodiseerde frontpaneel 
is bedekt met een folie, voorzien 
van specifieke symbolen naast
iedere schakelaar. Het paneel is
gebouwd volgens de EMC norm.

EAO voegt
innovatie en
expertise toe 
aan de applicatie
van de klant.

EAO bestudeert
de technische,
ergonomische 
en commerciële
specificaties.
Technologisch
aangestuurde
oplossingen
worden
voorgelegd 
aan de klant.

Met gebruikmaking
van 3D tekeningen
worden prototypes
snel gemaakt.

Het project 
wordt verfijnd
door grondig
onderzoek.

De applicatie
wordt getest 
op plug & play
betrouwbaarheid.

Interfaces gemaakt
door ervaren
technici volgens
internationale
normen.

De levering 
wordt gepland
volgens het
productieschema.

Wereldwijde
ondersteuning
door de afdeling
klantenservice.

Kies uw 
MMI partner 
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.

De CANbus module van EAO in het hart 
van dit controlepaneel

Geen bedradingsproblemen meer
De bedrading is vaak een
uitdaging voor de fabrikanten van
apparatuur. Er zijn specialisten
nodig voor de complexe
diagrammen en wanneer er
fouten worden gemaakt, is het
opsporen van de fout tijdrovend.

U ziet hier een verlicht
controlepaneel voor een trein 
met verzonken gemonteerde
schakelaars aangesloten op een
printplaat en vervolgens uitgerust
met een Harting aansluiting.
Iedere draad is volgens het
diagram van de klant gelabeld

om verzekerd te zijn van een
perfecte aansluiting.

Het kwalitatief hoogwaardige
paneel is gemaakt van roestvast
staal volgens de tekeningen van
de klant. Het paneel is duurzaam
afgewerkt met poeder-coating 
en de symbolen zijn gegraveerd
en ingelakt om slijtage 
te voorkomen.

De klant ontvangt een compleet,
goed ontworpen controlepaneel
dat volledig bedraad, getest en
klaar voor gebruik is.

EAO ontwierp deze fraaie Mens
Machine Interface met CANbus.

Kenmerken:
• De CANbus van EAO voor

snelle, betrouwbare verbinding
• Bedrade printplaat met

elektronica
• Aansluitingen voor directe

integratie
• Halo verlichte drukknoppen 

voor duidelijke en veilige
bediening

• Lasergravering en 
hoogwaardige afwerking

• Roestvast staal en volledig
afgesloten behuizing

IDEE ONTWERP PROTOTYPE ONTWIKKELING TESTEN PRODUCTIE LOGISTIEK KLANTENSERVICE

Geen zorgen – EAO, bedraden zonder stress

Download onze nieuwste
Customer Projects presentatie
op eao.com/cp

Download! 
eao.com/cp
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Sterproducten ondersteunen amusement

Met volle kracht vooruit

Uitstekend
ontwerp
van één
aanbieder
Een Italiaanse klant, een
producent van CNC machines,
had verzocht om een goed
ontworpen controlepaneel met
beperkte inbouwdiepte.

Het paneel bestond uit
drukknoppen met slijtvaste
inschuifstroken, hevelschakelaars
en een compacte, verlichte
drukknop. Door de 90° Sub-D
connectoren was het paneel
direct klaar voor gebruik.

De klant was onder de indruk 
van zowel de doordachte
aanpak en ervaring van de
verkoopafdeling, als de
ondersteunende technische
afdeling.

Mixen met EAO

Intuïtief ontwerp maakt het verschil tussen 
EAO en andere leveranciers

www.eao.com
De serie 95 is perfect voor compacte mixtafels.

Leveranciers van’s werelds beste
audio/video mengpanelen en licht- 
en podiuminstallaties vertrouwen 
op de schakelaars van EAO.

De eindeloze rij van schakelaars en
functies zet de gebruiker onder druk;
daarom is het belangrijk dat de
veranderende status van iedere knop 
in één oogopslag te zien is.

Het sterproduct van EAO voor deze
bedieningen is de serie 95, een serie
van multi-LED verlichte drukknoppen
met geluidloze bediening.

De drukknoppen uit de serie 95
veranderen na iedere druk op de 
knop van kleur, zodat de status van 
de drukknop zichtbaar wordt. Omdat 
de hele lens wordt verlicht, zijn de
drukknoppen uitstekend zichtbaar,
zelfs vanaf de zijkant.

Product:
Serie 95 

Specificatie: 
Drukknop: 
19x19, 16x16, 12x12mm 

Multi-LED verlichting: 
tot 3 SMD LED’s

Geluidloze bediening

Aan de zijkant verlicht 
voor beter zicht

Het uiterst succesvolle zelfservice
fietsenverhuur concept in Parijs,
Velib, is uitgerust met een EAO
keypad in de betaalautomaat.
Ze zijn 24 uur per dag open,
dus de betrouwbaarheid van het
product is cruciaal. Vandaar dat

de makers van het systeem 
voor EAO hebben gekozen.

De applicatie heeft een
vandaalbestendig keypad uit 
de AV serie, beschermd volgens
IP67 en verkrijgbaar met of 
zonder verlichting.

EAO heeft ten opzichte van
andere producenten het meest
uitgebreide assortiment aan
keypads, inclusief de bekende
S.serie – het meest robuuste
keypad dat verkrijgbaar is.

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.

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...

Wij zijn uw ervaren partner...

Het keypad van EAO neemt de leiding

Product: 
AV keypad

Specificatie:
IP67 beschermingsklasse

Geanodiseerde 
aluminium toetsen

Lasergravering

Product: W.serie

Specificatie: 
Robuust keyboard van 
RVS en Zamac

Beschermingsklasse IK09 
(10J) en IP67

Verschillende taallay-outs
beschikbaar

Verkrijgbaar met optische
trackball of trackpad

Informatiekiosken 
met EAO keyboards
komt u overal tegen.

EAO heeft een bedieningspaneel
ontwikkeld naar specificatie van
een Nederlandse klant, Alewijnse
Noord Marine Systems, om de
boegschroef van schepen aan 
te sturen. Het paneel bestaat uit
verlichte printschakelaars uit de
serie 70 onder een duurzame
polyester folie, waarop de functie
van iedere schakelaar is
weergegeven. Als de kapitein 
de joystick bedient, toont een
seriële LED-bar (4-20mA) hoeveel
vermogen er wordt gebruikt.
EAO heeft ook een noodstopknop
ingebouwd.

Het paneel is ontwikkeld als een
complete solution volgens de
wensen van de klant. De printplaat
heeft een dimmercircuit, zodat de

lichtintensiteit van de schakelaars
aangepast kan worden aan de
lichtomstandigheden. De printplaat
is met behulp van interfaces en
connectoren verbonden met 
de overige scheepselektronica.

Product: 
Serie 70 schakelaars

Specificatie: 
Uitstekend tactiel gevoel

Alternatief voor click-dome

Heldere verlichting

PCB connectoren

Onverwoestbaar
keyboard ? Bijna.

Download! 
eao.com/keypads

Download! 
eao.com/series95

Download! 
eao.com/wseries

Download! 
eao.com/series70

beperkte ruimte. Door de heldere
verlichting ziet de gebruiker direct de
status van de apparatuur onder alle
lichtomstandigheden – cruciaal voor
optredens in nachtclubs en theaters.

VIXID mengpanelen worden gebruikt
door ’s werelds beste VJ’s.

De mogelijkheid om video en 
muziek live te mixen wordt met het 
nieuwste toebehoren van VIXID nog
spectaculairder. DJ’s en VJ’s gebruiken
deze actuele technologie tijdens 
hun shows.

Een kwalitatief goed mengpaneel 
heeft kwalitatief goede componenten
nodig. In de compacte VJX16-4,
(zie afbeelding) wordt de serie 95 
van EAO gebruikt om een intuïtieve
interface te creëren.

Door de compacte afmeting van de
schakelaar en de multi-LED verlichting
zijn veel functies mogelijk op een

Multi-LED verlichte drukknoppen uit de serie 95
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het beste te installeren ?

EAO produceert een serie van
kwalitatief hoogwaardige “foolproof”
noodstopknoppen.

De noodstopknoppen voldoen aan 
de internationale normen, inclusief 
de laatste DIN EN ISO 13850, die
vanaf 1 maart 2007 de EN 418 norm
vervangt en “foolproof” schakelen
vereist.

Vanwege hun sterkte weerstaan de
noodstopknoppen zelfs zware frontale
klappen, wat vaak het geval is in een
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gebruik in applicaties met een
beperkte ruimte.
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van een EAO product, dat in uw apparatuur of machine wordt gebruikt, en u maakt kans op één 
van de 3 Sanyo Xacti camcorders. Ga naar eao.com/win om deel te nemen. 
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Op maat gemaakte
controlepanelen

pagina 3

Nu in 3D ! Onze
meest verkochte
producten
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Elegante nieuwe
“halo” schakelaars
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EAO – de beste in
MMI ontwikkeling

InnoTrans 23-26/09/2008

Berlijn, Duitsland

EXPO 2008 (APTA) 06-08/10/2008

San Diego, USA

Vienna-tec 07-10/10/2008

Wenen, Oostenrijk

IZB Wolfsburg 29-31/10/2008

Wolfsburg, Duitsland

Vending Paris 29/10/2008 - 01/11/2008

Parijs, Frankrijk

CARTES 04-06/11/2008

Parijs, Frankrijk

Electronica 11-14/11/2008

München, Duitsland

SPS/IPC/Drives 25-27/11/2008

Neurenberg, Duitsland

SCS Automation & Control 02-05/12/2008

Parijs, Frankrijk
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Download! 
eao.com/tsk

Download! 
eao.com/estops

Download! 
eao.com/mseries

EAO biedt een nieuwe manier 
om een klantspecifiek keypad 
of keyboard te ontwerpen dat
bestand is tegen schokken,
vandalisme, vocht en olie.
Gegarandeerd !

De TSK.serie is een veelzijdige serie
bestaande uit op maat gemaakte
touch sensitive PCB producten. De
keypads hebben 12 of 16 toetsen. De
keyboards hebben een standaard PC
toetsenbord met of zonder touchpad.

De producten bieden een
kostenbesparende en eenvoudig te
installeren oplossing. Ideaal voor
diverse applicaties, zoals vending,
toegangscontrole, medische
apparatuur en in industriële
omgevingen.

Verkrijgbaar in de meeste Europese
en Engelse taallay-outs.

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.com/fr

Italië +39/035 481 0189 www.eao.com

Japan +81 (0) 3 5444 5411 www.eao.com

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

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

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 eao.nl.
Vervolgens gaat u naar “bedrijf”
“perscentrum” en “magazines”.

Redacteur: Damian Semple.

inTouch wordt uitgegeven door EAO.

Het nieuwe keypad uit de M.serie
is ’s werelds eerste keypad met
unieke modulaire samenstelling
en heeft daarom een onbeperkt
aantal verschillende lay-outs. 
De 4, 12 of 16 toetsen versie wordt
gebruikt als basis. De klant kan een
uniek keypad ontwerpen door middel
van “mix-and-match” vanuit een
assortiment van standaard opties,
zoals het aantal toetsen, de lay-out,
vorm, afmeting, kleur en materiaal
van de toetsen; tactiel gevoel en
duur van de schakelweg; type en
kleur van de verlichting.

Het keypad wordt vervolgens op
maat gemaakt zonder de lange
wachttijd waar normaal gesproken
sprake van is bij klantspecifieke
ontwerpen. Het is vandaalbestendig,
beschermd tegen schokken en
inslag volgens IK09 en tegen vocht
en vuil volgens IP67.




