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In de wedstrijd van vorig jaar waren

er 3 fantastische camcorders te

winnen. De regels waren eenvoudig:

neem een goede foto van een EAO

product, dat gebruikt is in een

applicatie. We zullen de beste

beoordelen. Wegens groot succes

wordt deze wedstrijd nogmaals

georganiseerd.

Ga naar www.eao.com/win

Win ! Drie geweldige
camcorders voor
het grijpen

Ontwerp betere en functionele interfaces door gebruik te

maken van de unieke EAO “halo” drukknoppen met multi-

kleurige ringverlichting.

EAO, de expert in Mens Machine Interfaces, introduceert een schitterende

nieuwe serie met “halo effect” drukknoppen voor betere, intuïtieve en hoogst

flexibele bedieningspanelen.

De printschakelaars en signaalarmaturen uit de unieke serie 84 hebben het

nieuwste type van ringverlichting, multi-kleurig en programmeerbaar. Een

uitgebreid spectrum van diverse kleuren kunnen door een enkele schakelaar

gegenereerd worden door 10 verschillende LED’s in één unit te combineren: 

8 rondom de lens en 1 tweekleurige LED in het midden. Eenmaal aangesloten

kan de ringverlichting geprogrammeerd worden voor: verandering van kleur,

pulserend, knipperend, verlichting aan de rand enz.

De status van meerdere functies kan op deze manier op het paneel

weergegeven worden. Dit maakt het mogelijk om een display of

besturingspaneel met meerdere functies op zelfs de kleinste oppervlakte 

te ontwerpen.

De transparante schakelaar wordt gemonteerd op de printplaat door middel

van een nieuw ontworpen bevestigingsflens. Er is een keuze uit verzonken,

verhoogde, kunststof of aluminium lenzen. De complete schakelaar past in

een Ø 22,5 mm sparing.

De printschakelaars uit de serie 84 kunnen worden gebruikt worden voor

diverse applicaties, zoals ticketuitgifte-machines, medische apparatuur,

machine- en procesbesturingssystemen, audio-, video-, licht- en

toneelapparatuur.

inTouch

Kies uw MMI partner

Een expert MMI partner levert:

� Kwalitatief goede producten 

met internationaal erkende 

keurmerken

� Goed getrainde medewerkers 

die de technische eisen van 

een project begrijpen.

� Uitstekende 

engineeringvaardigheden en 

gespecialiseerde Customer 

Projects afdelingen.

� Goede klantenreferenties en 

voorbeelden van gerealiseerde 

projecten.

� Betrouwbare toeleveranciers.

� De flexibiliteit om – indien nodig 

– de productie te verhogen.

Mensen en machines vakkundig
samenbrengen

U start en eindigt uw dag waarschijnlijk met een druk op een knop. Van de
alarmknop van uw wekker tot de lichtschakelaar, we communiceren en
werken dagelijks routinematig met machines, apparaten en werktuigen om
de vele taken in ons privé en zakelijk leven te kunnen uitvoeren.

Veel van onze acties worden onbewust uitgevoerd. We worden ons alleen
bewust van een probleem als een interface niet reageert op de wijze zoals
wij die verwachten. De ervaringen van de gebruiker worden niet alleen
beïnvloed door gevoel, ergonomie, ontwerp, bruikbaarheid, maar ook door 
de omgeving; temperatuur, schokken, trillingen, vuil, luchtdruk en
schoonmaakprocessen. Met deze factoren dient rekening te worden
gehouden tijdens de productontwikkeling.

EAO heeft veel ervaring in de ontwikkeling van de kleinste
elektromechanische en elektronische MMI componenten. Hierbij wordt
voortdurend de menselijke interactie in specifieke omgevingen bestudeerd
om zodoende een nieuwe generatie innovatieve producten en technologieën
te ontwikkelen die betrouwbaarder en functioneler zijn.

Of het nu om MMI componenten of complete MMI systemen gaat,
toonaangevende bedrijven komen naar EAO om te profiteren van de
jarenlange ervaring, zodat zij zich met hun kernactiviteiten kunnen 
bezig houden.

Dit heeft duurzame samenwerking tot gevolg met wederzijds langlopende
voordelen.

Haal uw voordeel uit EAO – uw partner voor MMI.

Kurt Loosli, CEO

De eerste met verlichting ….. en meer !

Wist u dat in 1952 EAO ’s werelds eerste verlichte drukknop, de serie 02,

heeft ontworpen ? 

De serie werd erg populair en de afmeting van 24 x 36 mm werd al snel een

industriële norm.

Dit bracht EAO er toe om ’s wereld meest uitgebreide assortiment van

verlichte drukknoppen te ontwikkelen – meer dan 22 verschillende types !

We bieden ook het grootste assortiment accessoires, van tekstplaatjes voor

noodstopknoppen tot montagegereedschap. Onze traditie in innovatie duurt

voort en nu hebben we als eerste een verlichte drukknop met 10

verschillende kleuren ontwikkeld – het effect is schitterend.

Zie hiernaast voor meer details.

“Van de alarmknop 

van de wekker tot de

lichtschakelaar, we

communiceren en werken

dagelijks routinematig

met machines, apparaten

en werktuigen.”

EAO heeft in de populaire serie 04 een schakelaar met 

veerdrukklem ontwikkeld.

De serie 04 PIT (push-in terminal), die voorzien is van 

veerdrukklemmen van Phoenix Contact, reduceert de 

assemblagetijd aanzienlijk en biedt tegelijkertijd een zeer 

betrouwbare, veilige verbinding met een zeer hoge 

trillingsbestendigheid. Bovendien kan de kabelverbinding 

zonder enig gereedschap gemaakt worden. Afhankelijk van 

de toepassing zijn ook draadeindhulzen overbodig geworden.

Dit alles zorgt voor een sneller en veiliger assemblageproces.

Kom in verbinding met 04

EAO in 3D 
Download 3D tekeningen 

op www.eao.com

Kijk snel wie de camcorders in onze

vorige wedstrijd hebben gewonnen –

pagina 6.

Door te onderzoeken op welke wijze mensen werken met machines,

kan EAO het gebruik, de betrouwbaarheid en de veiligheid verbeteren.

Innovatieve drukknoppen

Binnenkort ... Serie 04 PIT
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EAO heeft de serie robuuste keypads uitgebreid met de
nieuwe S.series Lite. Het eerste kunststof keypad met
het uiterlijk van een metalen keypad.

Dat uiterlijk kan misleidend kan zijn, bewijst de S.series
Lite, die gemaakt is van extreem duurzame kunststof.
Met een nagebootste matchromen afwerking, dat
krasbestendig is, heeft de S.series het uiterlijk van een
zwaar metalen keypad. Het keypad is beschermd
volgens IP67 tegen water, olie en vuil. Zelfs onder zware
weersomstandigheden blijft het keypad betrouwbaar.

De S.series Lite is flexibel in ontwerp: er zijn diverse lay-
outs mogelijk in 2 standaard maten, 12 toetsen
telefoonuitvoering of 16 toetsen hexadecimale uitvoering.
Iedere toets kan lasergegraveerd worden met letters,
nummers of symbolen. Ze kunnen verlicht worden door

middel van verschillende gekleurde LED’s (geel en 
blauw standaard), zowel rondom als in het midden 
van de toets.

De toetsen zelf kunnen ook in diverse kleuren geleverd
worden (niet standaard en afhankelijk van het aantal).
Door de goede kwaliteit verlichting kunnen de toetsen,
zelfs in slechte lichtcondities, makkelijk bediend worden.
De lasergravering garandeert een lange levensduur van
de tekens.

Beide versies van de keypads 
kunnen aan de voorzijde of 
achterzijde gemonteerd 
worden door middel van de 
meegeleverde afdichtring.

inLife

Eén wereld, één doel

We houden van de natuur en

daarom willen wij industrieel afval

en milieuverontreiniging

tegengaan. Wij werken volgens de

Zwitserse traditie en streven er

naar alle gevaarlijke stoffen uit

onze producten te halen.

Daarnaast zijn al onze

medewerkers betrokken in een

wereldwijd recycling programma

binnen ons bedrijf.

EAO voldoet aan:

� ISO14001:

Wereldwijde 

milieumanagementnormen

� ROHS richtlijn:

Beperking van het gebruik van 

gevaarlijke stoffen

Een aandeel in de toekomst,
een aandeel in het succes

De toekomst van EAO ligt verankerd bij haar klanten. Veel uitstekende 

ideeën zijn het resultaat van samenwerking. Wij hechten veel waarde aan 

de door onze klanten aangebrachte innovaties: onze deur staat altijd open

voor uw ideeën.

Door voort te borduren op sterke, zeer innovatieve ideeën kunnen wij een

assortiment producten en diensten ontwikkelen die zeer gunstig voor de

industrie zullen zijn.

EAO zal zich in de toekomst meer richten op applicaties met touch-sensitive

technologie, draadloze apparatuur, geavanceerde FieldBus systemen en

integratie met bestaande touch-screen MMI systemen.

Tevens streven wij naar een meer individuele dienstverlening. Net zo goed als

er geen twee identieke bedrijven zijn, zijn er ook geen twee klanten die

identieke MMI technologie gebruiken. Iedere klant stelt zijn eigen eisen aan

opties, functies en gebruik.

EAO is voorbereid op de toekomst door –
in samenwerking met sterke partners –
nieuwe producten te ontwikkelen.

MMI systemen gemaakt voor u 

EAO biedt een assortiment kwalitatieve 

noodstopschakelaars, waarop u kunt vertrouwen in

panieksituaties.

Met één druk op de knop worden verbreekcontacten

onmiddellijk verbroken. 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 noodstopschakelaars

voldoen aan de internationale veiligheidsnormen voor

een “failsafe” drukknop, inclusief de nieuwe DIN EN ISO

13850 (die vanaf 1 maart 2007 de EN 418 norm vervangt).

Vanwege hun sterkte weerstaan de noodstopschakelaars

zelfs zware frontale klappen, wat vaak het geval is in 

een noodsituatie.

Voor grote machine-applicaties heeft EAO de serie 04

noodstopschakelaars met een diameter van 37 mm voor

een montagegat van 22,5 mm. Voor applicaties met een

beperkte ruimte, zoals compacte testapparatuur, heeft

EAO de serie 61 met een diameter van 27 mm voor een

montagegat van 16 mm.

Voor slechte lichtcondities biedt EAO ook de serie 84,

een compacte noodstopschakelaar met verlichting die 

te zien is vanaf de zijkant. Deze noodstopschakelaar is

“failsafe”, bestaat uit één component en heeft een

minimale inbouwdiepte.

EAO is wereldwijd vermaard om haar ergonomische

expertise. De serie noodstopschakelaars is eenvoudig

samen te stellen, te monteren en te bedienen.

Stop ! Kijk niet verder dan EAO voor noodstopschakelaars
De S.series Lite – Kunststof keypads in vermomming !

Het heeft beslist een concurrerend voordeel om een

compleet MMI systeem door EAO te laten ontwerpen.

Bij EAO gaan wij ervan uit dat alle gebruikers en machines de best

ontworpen interface verdienen. Om deze reden heeft EAO een 

speciale afdeling voor de ontwikkeling van complete Mens Machine 

Interface systemen.

Veel bedrijven denken onterecht dat een klantspecifiek MMI systeem voor

hen niet haalbaar is, maar in de praktijk zijn de voordelen snel gerealiseerd

en is de klant uitermate tevreden met het resultaat.

Door middel van een applicatiegericht ontwikkelingsproces produceert EAO

het optimale systeem voor wat betreft functionaliteit, ontwerp, materialen,

ergonomie en integratie. Het proces wordt overzichtelijk in kaart gebracht

vanaf het eerste gesprek tot aan de levering.

Door 60 jaar werkervaring in industriële omgevingen, weet EAO wat wel en –

nog belangrijker – wat niet werkt. Of het nu een industriële of vervuilde

omgeving is, een openbare omgeving of een vandaalgevoelige omgeving,

er is altijd een perfecte oplossing.

De MMI systemen van EAO kunnen voorzien worden van geïntegreerde

elektronica, inclusief CANopen, J1939, RS232 enz. We gebruiken alleen

goedgekeurde software-drivers voor een betrouwbare pluy-and-play

comptabiliteit. Ons doel is naadloze integratie om langdurige, complexe

comptabiliteitscontroles voor de klant te voorkomen.

Wij zijn ervan overtuigd dat door onze expertise en ervaring wij de

functionaliteit en het ontwerp van de apparatuur kunnen verbeteren,

zodat uw producten zich sterk onderscheiden van de concurrentie.

“De deur van EAO staat

altijd open om nieuwe

producten voor klanten te

ontwikkelen”

Heeft u vragen op het gebied van productontwikkeling ? 

Ga naar www.eao.com/ideas om te zien hoe EAO u 

kan helpen.

De EAO opties zijn:

� Draai - of sleutelontgrendeling

� Diverse beschermringen

� Kastjes voor noodstopschakelaars

� Tekstplaat en gravering



Geavanceerde Mens Machine

Interface technologie

EAO ontwikkelt geavanceerde

Mens Machine Interface

technologie. De basis van de EAO

bedrijfscultuur is kennis en

dynamisch teamwork om innovatie

te stimuleren. Het sterke

groepsgevoel van EAO is

gebaseerd op:

� Gezamenlijke doelstellingen

� De kracht van samenwerking

� Het begrijpen van de ideeën

en verwachtingen van de klant 
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EAO heeft een robuuste drukknop met een uniek

mechanisme ontwikkeld, dat bescherming biedt tegen

ruw gebruik en vandalisme.

Achter de lens van de drukknop uit de serie 56 bevindt

zich een schakelsysteem met momentcontact dat

beschermd is tegen forse krachten die op de lens

worden uitgeoefend.

De technologie van EAO overtreft vele andere producten

op de markt. Ongeacht waar men op de knop drukt –

zelfs op de rand – ervaart men de correcte werking en

het uitstekende tactiele gevoel van de drukknop. Dit

maakt de drukknop zeer geschikt voor gebruik in

openbare omgevingen, ook voor invalide gebruikers.

Aan de bedienzijde bevindt zich een sterke 34 mm

diameter aluminium lens, die groot genoeg is om door

de handpalm geactiveerd te worden. Het extra grote

drukoppervlak biedt meer ruimte voor een tekst of

pictogram, waardoor de kans op verkeerd gebruik

verkleind wordt.

De lens kan worden voorzien van afgekante, verhoogde

symbolen met verlichting in verschillende kleuren.

De serie 56 is IP67, dus beschermd tegen water en vuil.

Verzonken montage voorkomt abusievelijk gebruik.

Robuuste drukknop voor openbare omgevingen

Bill Cronenberg, Colorado Rail,

USA

“Het is een eer deelgenomen te

hebben aan uw wedstrijd en tot

winnaar verkozen te zijn.”

Roland Wyser (rechts), Gallus AG,

Zwitserland

“Al jarenlang is EAO één van onze

meest betrouwbare leveranciers. Dit

motiveerde mij om deel te nemen

aan de wedstrijd. Ik neem deze prijs

graag in ontvangst.”

Olle Magnusson (rechts),

Atlas Copco Tools, Zweden 

“De producten van EAO zijn

gewoon de beste en het

meest geschikt voor

applicaties vanwege de

kwaliteit en

betrouwbaarheid.”

EAO – bescherming in iedere omgeving

Treed hard op met EAO

EAO, uw expert voor Mens Machine Interfaces
EAO bouwt robuuste interfaces voor ’s werelds meest

veeleisende industrieën, zoals openbaar en privé vervoer,

lift- en hijswerktuigen, machine-industrie en

procescontrole, beveiligings- en toegangscontrole,

telecom, vending, kiosken en betaalautomaten enz.

Waar de machines, apparatuur en werktuigen ook zijn,

EAO is er bij.

De winnende foto van Bill Cronenberg.

Zware voertuigen en machines,

ontwikkeld voor lift- en hijswerktuigen,

moeten uiterst precies en met tactiel

gevoel reageren op de instructies van

de operator, maar ook robuust genoeg

zijn om zware gebruik te doorstaan.

Het assortiment van industriële Mens

Machine Interface besturingen van

EAO is geschikt voor een breed

assortiment van potentiële applicaties

in deze branche, zoals industriële

hydraulische liften, graafmachines,

vuilniswagens, stoelliften voor

gehandicapten enz.

Van sleepboten tot luxe jachten, van

speedboten tot oceaanschepen, de

schakelaars van EAO bevinden zich op ’s

werelds meest prestigieuze vaartuigen.

Scheepvaartaannemers weten dat de

schakelaars en bedieningspanelen van

EAO betrouwbaar zijn vanwege hun

robuustheid, ontwerp, kwaliteit en

verlichting. Ga naar www.eao.com voor

meer informatie.

www.eao.com/win

www.eao.com/series56_nl
Download

www.eao.com/series44_nl
Download
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inView Nieuwe producten

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 R.series 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, met een “halo”

randverlichting of met een centrale stip.

Er zijn diverse nieuwe opties voor

verzonken gemonteerde schakelaars in

de standaard montage afmetingen in de

serie 61 en 71. Deze schakelaars zijn

geschikt voor verschillende soorten

verlichte lenzen; lenzen voor

haloverlichting, lasergegraveerde

symbolen of de zogenaamde

puntverlichting. De verlichte symbolen

geven het besturingspaneel een fraaie

uitstraling en verbeteren 

de ergonomie.

Er is tevens een aluminium dome lens 

in diverse kleuren verkrijgbaar: blauw,

groen, rood.

Bestel nu uw catalogus !

Compleet met artikelnummers,

orderinformatie en technische

specificaties.

Ga naar www.eao.com/catalogue 

om een exemplaar aan te vragen.

Win een camcorder in onze fotowedstrijd 2009

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan de EAO fotowedstrijd 2009 !

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 www.eao.com/win om deel te nemen.

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 (0) 35 481 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

Overige landen +41 (0) 62 286 92 10 www.eao.com

Meer informatie ….

Als u meer gedetailleerde informatie

wenst over één van de onderwerpen uit

deze inTouch, neemt u dan contact met

ons op:

inTouch@eao.com

Redacteur: Damian Semple.

Bovenstaand overzicht was actueel ten

tijde van het drukken van deze inTouch

uitgave. Bezoek onze website

www.eao.nl voor de meest actuele

informatie. Maak van tevoren online een

afspraak met ons.

Beurzen

EDS, 12-14 Mai
Las Vegas, USA
Cebeo Technologie, 12-14 mei
Brussel, België
Sifer, 26-28 mei
Lille, Frankrijk

Zulieferer, 24 juni
Ingolstadt, Duitsland
go automation, 1-4 sept
Bazel, Zwitserland
Suissetraffic, 11 sept
Bern, Zwitserland
Elmia Subcontractor, 10-13 nov
Jönköping, Zweden 
SPS / IPS / Drives, 24-26 nov
Neurenberg, Duitsland


