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inBrief
Deze uitgave van inTouch is gewijd aan onze fascinatie 
voor de Human Machine Interface.

Hoe kan ik...? Deze drie woorden vormen het uitgangspunt voor enkele van de meest  
verbazingwekkende ontdekkingen. Hoe kan ik mij sneller verplaatsen... Hoe kan ik een 
grotere afstand afleggen... Hoe kan ik meer produceren...

Het is een zeer krachtige vraagstelling, één die een gevoel van nieuwe mogelijkheden  
creëert, een manier om achter de horizon te kijken.

Wanneer een klant EAO vraagt “Hoe kan ik...?” dan we ontdekken wij onze fascinatie met 
HMI en willen wij iets creëren dat hun verwachtingen overtreft.

We bestuderen elk aspect van het HMI-design, elke stap in het proces van het versturen 
van een commando door de bediener naar het centrale systeem. Hiervoor is knowhow 
vereist op het gebied van elektronica en seriële interfaces, schermen en visualisering,  
drukknoppen, frontpaneelconstructies, ergonomie en milieu.

Ons doel is een innovatieve, betrouwbare en intuïtieve HMI-oplossing te leveren die bij de 
gebruiker zorgt voor de grootst mogelijke controle over de machine en bij onze klanten voor 
de grootst mogelijke tevredenheid.

Daarom vragen wij u om de fascinatie van EAO te voelen.

 

Veel plezier met ons magazine - uw internationale EAO team

eao.com – vind artikelen die andere  
websites niet kunnen vinden 
EAO introduceert een nieuwe Product  
Finder die gebruik maakt van een  
geavanceerde parametrische zoekfunctie 
waarmee een aantal verschillende criteria 
simultaan kan worden gespecificeerd.

Ga naar eao.com/search.

YouTube - de thuislocatie van de 
nieuwe productvideo's van EAO
EAO heeft enkele geweldige productvideo's 
op YouTube staan, zoals één van onze zeer 
populaire serie 51 stopknop –  's werelds 
kortste stopknop met een inbouwdiepte 
achter het paneel van slechts 19 mm.

Ga naar youtube.com/eaoswitches

youtube.com/eaoswitches
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Wij stellen u graag onze kennis ter beschikking en daarom hebben wij een 
bibliotheek samengesteld met bruikbare technische artikelen en white papers 
over verschillende onderwerpen. Enkele zijn hieronder genoemd.  
Ga naar eao.nl/download

Ontwerp van effectieve HMI systemen

Essentiële eigenschappen van componentenontwerp voor HMI

HMI systemen voor elektronische productie applicaties

Interface technologie voor HMI systemen

Beschermingsfactoren van HMI componenten

EAO heeft twee 
eerste prijzen 
gewonnen voor 
“Beste nieuwe 
product van het 
jaar” bij de NED 
King Awards

EAO, de expert partner in Human Machine Interfaces, heeft twee gouden prijzen gewonnen 
voor “het beste nieuwe product van het jaar” tijdens de felbegeerde New Equipment Digest 
“King Awards”.

Het configureerbare HMI paneel werd eerste in de categorie “control and instruments” en 
versloeg daarmee diverse industriële concurrenten. Deze unieke, klantspecifieke interfaces 
hebben een “mixed technology”, bestaande uit een resistent touch screen, elektromechani-
sche drukknoppen, een membraan keypad en een noodstopknop, naadloos geïntegreerd in 
een complete unit.

Ook de recordbrekende serie 51 stopknop van EAO won goud in de “safety category”. 
Deze duurzame, UL-goedgekeurde schakelaar heeft een zeer beperkte inbouwdiepte van 
slechts 18,8 mm.

Lance Scott, President of Sales, EAO Corp. zegt: “We zijn vereerd met het winnen van deze 
gouden prijzen, wetende dat EAO was gekozen nadat duizenden engineers en productont-
werpers hun stem hadden uitgebracht. Deze erkenning geeft EAO’s internationale reputatie 
aan op het gebied van productinnovatie en intuïtief HMI ontwerp.

Twee gouden prijzen 
voor EAO
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Onder vuur! Zijn uw Human Machine 
Interfaces robuust genoeg? 

Corrosie kan ontstaan door 
blootstelling aan vloeistof-
fen, gassen, chemische 
reinigingsmiddelen, zouten 
en zuren. Het is daarom 
van wezenlijk belang dat de 
frontpaneelmaterialen zijn af-
gestemd op de gebruiksom-
geving

(zie ommezijde)

De Human Machine Interface (HMI) is een bijzonder kwetsbaar onderdeel. Er kan vloeistof  
op worden gemorst, de interface kan onbedoeld met een chemisch middel worden  
gereinigd, er kunnen bacteriën op ontstaan en er kan te veel kracht op worden uitgeoefend. 
Elk HMI onderdeelmoet moet daarom worden getest op duurzaamheid. Bovendien moet 
worden vastgesteld welke invloed het element heeft op de algemene integriteit. Dit betreft 
met name de materialen, oppervlaktebehandelingsmethoden en opschrift van elektronische 
installaties, displays, touchscreens, drukknoppen en frontpanelen. In dit artikel bespreken 
we de eigenschappen van drie materialen die doorgaans voor frontpanelen worden ge-
bruikt: aluminium, roestvast staal en composietmaterialen.

Aluminium
Aluminium heeft enkele aantrekkelijke eigenschappen. Het heeft o.a. een hoge sterkte-ge-
wichtverhouding, een uitstekende corrosiebestendigheid en een groot geleidend vermogen. 
Daarnaast is het eenvoudig te bewerken. 

De duurzaamheid is één van de grootste voordelen. Van nature reageert aluminium met de 
zuurstof in de lucht, waardoor zich een extreem dunne, dichte oxidehuid vormt die voor een 
uitstekende corrosiebescherming zorgt. Door anodiseren wordt deze laag dikker en neemt 
de beschermingsgraad toe. De corrosiebestendigheid kan verder worden verhoogd door de 
poriën in het oppervlak af te sluiten (sealen).

Voor het lakken van geanodiseerd aluminium kunnen bijna alle kleuren worden gebruikt. De 
uiteindelijke kleur is echter afhankelijk van de basislegering; sommige kleuren kunnen ver-
vagen. Een gelakt en geseald frontpaneel is voor veel HMI’s in omgevingen met een gering 
verontreinigingsrisico voldoende.

Aanvullende oppervlaktebehandelingen zoals een coating met vloeibare lak of poeder zor-
gen voor extra bescherming. Een vloeibare lak is samengesteld uit een pigment, een hars 
en een oplosmiddel terwijl een poeder een in een poedervormige hars opgesloten pigment 
is. Lakken die zijn gebaseerd op dezelfde hars en hetzelfde pigment, hebben dezelfde hard-
heid en glans. Gebruikelijk zijn lakken met een PVDF-harsverbinding. Deze zorgen voor een 
uitstekende bestendigheid tegen industriële verontreiniging, chemicaliën en aantasting door 
zeezout en UV-licht.

De keuze tussen een vloeibare of een poederlak is een kwestie van voorkeur van de klant. 
Poedercoatings zijn echter duurder bij kleinere aantallen. Bovendien zijn poedercoatings in 
minder kleuren leverbaar.

Geanodiseerd aluminium kan ook worden bedrukt met de AluGraphics techniek. Op 
ongeseald poreus oxide kunnen afbeeldingen van fotokwaliteit en grafische voorstellingen 
in levendige kleuren worden gedrukt. Het oppervlak kan vervolgens zo hard als diamant 
worden gemaakt waardoor het krasvast en zeewaterbestendig is.

Aluminium is drie keer lichter dan staal (ca. 0,1 t.o.v. 0,3 in3/lbm). Daardoor is het uitermate 
geschikt voor toepassingen waarbij gewicht essentieel is. Bovendien kan het eenvoudig 
worden bewerkt en gaat dat twee keer zo snel als bij staal zodat de materiaal- en productie-
kosten aanzienlijk lager uitvallen.

Een oppervlak-behandeld, geanodiseerd aluminiumfrontpaneel zal daarom voldoen aan de 
sterkte- en houdbaarheidseisen die gelden voor industriële apparatuur in de procesrege-
ling en -automatisering, met uitzondering van de voedselverwerkende industrie. Vanwege 
de niet-magnetische eigenschappen kan het ook worden gebruikt in medische applicaties 
wanneer er een risico bestaat van interferentie met magnetische velden.

Soms hebben andere materialen de voorkeur. De stijfheid van aluminium is slechts 1/3 van 
die van staal. Daarom wordt aluminium niet aanbevolen voor platen met een dikte kleiner 
dan 1,5 mm. Daarnaast is aluminium moeilijk te buigen en te vervormen waardoor het 
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Roestvast staal 
beschikt over een 
superieure corrosiebe-
stendigheid. Het wordt 
daarom veelvuldig 
toegepast in de voed-
selverwerkende en 
verpakkingsindustrie

(voortzetting van pagina 5)

minder geschikt is voor gebogen, ergonomisch gevormde opper-
vlakken. Ook het lassen ervan is een grotere uitdaging, omdat het 
risico dat het scheurt, groter is. Daarom worden meestal 
bevestigingen met doorlopende gaten toegepast. Bij de beoordeling 
van de betrouwbaarheid van het hele systeem moet met deze 
bevestigingen echter rekening worden gehouden, omdat ze kunnen 
leiden tot interne zwakheid of miniscule scheurtjes waarin bacteriën 
kunnen gedijen.

Roestvast staal
Roestvast staal kent een aantal wenselijke eigenschappen zoals een 
grote corrossiebestendigheid, sterkte, vervormbaarheid en esthe-
tische veelzijdigheid. Het corrodeert, roest of vlekt niet met water 
zoals gewoon staal en het is o.a. bestand tegen zuren en chlori-
den. Aan kwaliteit 1.4571 is titanium toegevoegd om de algemene 
sterkte nog verder te verhogen.

Het oppervlak kan worden elektro-gepolijst, een elektrochemisch 
proces waarbij materiaal wordt verwijderd en eventuele oppervlak-
tefouten worden gecorrigeerd. Zo ontstaat een uniek vlak, spie-
gelachtig oppervlak. Na zo’n behandeling is het staal krasvast en 
kunnen ongewenste substanties zich er moeilijker aan vasthechten. 
Ondanks dat de anti-microbiële eigenschappen verbeteren, be-
schikt roestvast staal niet over een inherent vermogen om bacteriën 
te doden zoals koper.

Hooggepolijst roestvast staal wordt op grote schaal toegepast in de 
voedselverwerkende industrie. Zulke omgevingen worden zeer in-
tensief gereinigd met heel warm water onder hoge druk en bijtende 
reinigingsmiddelen.

Door de zeer hoge trekvastheid is dit materiaal uitermate geschikt 
voor apparatuur en voorwerpen die publiekelijk worden gebruikt, 
aangezien die blootstaan aan vandalisme. Bovendien kunnen er 
frontplaten met een dikte kleiner dan 1 mm van worden vervaardigd,  
wat met aluminium niet mogelijk is.

Roestvast staal kan worden gebogen en gelast om ergonomisch 
gevormde oppervlakken te produceren. Verder kan het worden ge-
borsteld voor een karakteristieke look. En alhoewel ongebruikelijker, 
kan roestvast staal ook worden gepoedercoat of zelfs nat worden 
gelakt, mits het oppervlak is voorbereid voor duurzame adhesie.

Er kleven echter verschillende nadelen aan roestvast staal als mate-
riaal voor frontpanelen. Het gewicht is drie keer zo hoog als dat van 
geanodiseerd aluminium. Daarmee is het absoluut ongeschikt voor 
toepassing in de vliegtuigbouw. En het bewerken duurt ook langer, 
waardoor de productiekosten hoger zijn. Verder wordt het niet 
aanbevolen voor membraantoetsenborden, omdat de overlay dan 
moeilijk te bevestigen is.

Composietmaterialen
Er zijn verschillende composietmaterialen leverbaar met soortge-
lijke Er zijn diverse composietmaterialen leverbaar met soortgelijke 
eigenschappen, maar wij concentreren ons op één van de meest 
verkochte: DIBOND van 3A.

Dit materiaal bestaat uit twee 0,012” dikke aluminiumlagen die in 
een thermisch verbindingsproces zijn aangebracht op een poly-
ethyleenkern (PE). Het materiaal is daardoor licht en robuust, terwijl 
het zijn vlakheid en onbuigzaamheid behoudt. De speciale alumi-
niumlegering zorgt voor een verhoogde corrosiebestendigheid en 
voordelige eigenschappen bij de verwerking. Bovendien is er een 
geanodiseerd type leverbaar voor veilig gebruik met voedsel.

De super-polyesterlak kan worden bedrukt met zowel zeefdruk als 
digitale processen. DIBOND is leverbaar in vele kleuren en  
oppervlaktebehandelingen. De oppervlaktekleur kan zelfs afwijken 
van de kernmateriaalkleur, zodat DIBOND gemakkelijk kan worden 
gegraveerd.

DIBOND beschikt bij -50 °C tot +80 °C over een excellente uitwen-
dige stabiliteit en een minimale thermische uitzetting. Het wordt 
geleverd met een B1 of een B2 ontvlambaarheid. Bovendien is 
DIBOND milieuvriendelijk en volledig recycleerbaar.

DIBOND is zeer geschikt voor frontpanelen, vooral in  
machinebedieningsapparatuur. Het is echter het meest geschikt 
voor vlakke oppervlakken, omdat het moeilijk te buigen is en niet 
kan worden gelast. Meer informatie vindt u op onze website onder  
eao.com/downloads.
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Serie 57 is de enige 
all-in-one ‘deur 
open’ drukknop die 
een groot aantal 
optische, tactiele en 
akoestische ken-
merken combineert

EAO, pionier van de verlichte drukknoppen, presenteert de nieuwe serie 57 
“all-in-one” ‘deur open’ drukknop, en zet hiermee een nieuwe standaard voor 
passagierstoegang.

Met gebruikmaking van de nieuwste technologie, is de serie 57 de eerste ‘deur open’ druk-
knop, die optische, tactiele en akoestische feedback in één baanbrekend product combi-
neert.

Product Manager, Marco Bighi, zegt: “Onze nieuwe serie 57 moet de eerste keuze zijn voor 
iedere treinoperator, geheel volgens EN 14752. EAO heeft een reputatie op het gebied van 
hoog kwalitatieve, innovatieve passagierstoegangsproducten en zet met de serie 57 de 
nieuwe standaard.”

Het moderne ontwerp heeft een gebruikersvriendelijk, extra groot bedieningsvlak van  
Ø 74 mm met twee unieke, onafhankelijk verlichte feedback ringen. De verhoogde symbo-
len conform TSI PRM* en ADA** slijten of vervagen niet. Opties als verlichte symbolen en 
een geïntegreerd lokaliseringssignaal helpen de visueel gehandicapte passagiers.

De serie 57 heeft een superieure duurzaamheid en is geproduceerd met gebruikmaking  
van hedendaagse materialen en blijft zelfs onder extreme temperaturen tussen –40 ºC en 
+85 ºC goed functioneren. Het front is beschermd volgens IP69K tegen vloeistoffen en vuil 
en is bestand tegen chemische schoonmaakmiddelen.

Om tijd en kosten te besparen heeft EAO een slim systeem ontwikkeld om de drukknop 
zonder gereedschap te monteren. De drukknop past in standaard industriële montagega-
ten, zodat de eindgebruikers van de voertuigen de bestaande deuropeners heel eenvoudig 
door de nieuwe serie 57 kunnen vervangen.

Serie 57 – de enige “all-in-one” ‘deur open’ drukknop met optische, tactiele en akoestische 
feedback volgens EN 14752.

De nieuwe deuropener 
van EAO is eerste keus 
voor treinoperators

De nieuwe serie 57 is één van 
de vele producten die ontwikkeld 
zijn door EAO om personen met 
een beperkte mobiliteit veiliger en 
prettiger te laten reizen.

Onze drang tot innovatie op het 
gebied van passagierstoegang 
ontstond reeds meer dan 10 
jaar geleden met de serie 56 – 
waarschijnlijk de meest gebruikte 
deuropener ter wereld. Sinds-
dien hebben we het assortiment 
van de series 56 uitgebreid met 
verlichte lenzen, geluidsmodules 
en waarschuwingsverlichting, 
allemaal functies die een echt 
onderscheid maken voor pas-
sagiers.

EAO - Creëert de norm voor pas-
sagierstoegang.
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inAction
Iedere dag vertrouwen miljoenen mensen in diverse 
industrieën op onze producten, daarom eisen de klanten 
van EAO alleen het beste.

EAO wordt iedere dag gedreven door de behoeftes van haar klanten. Onze vele competen-
ties maken ons de ideale partner voor de ontwikkeling van hoog kwalitatieve,  innovatieve 
en uiterst betrouwbare human machine interfaces (HMI). We begrijpen de behoeftes van be-
drijven die gebruik maken van de nieuwe technologie, “lean manufacturing” en wereldwijde 
logistiek en inkoop. Zij willen de beste partner, één die met hen samenwerkt en die nieuwe 
kennis combineert met een flexibele en kostenbesparende service.

Veel bedrijven maken gebruik van onze expertise op het gebied van ontwerp en integra-
tie van HMI systemen. We zijn meer dan een leverancier; we worden onderdeel van het 
ontwerpteam met als gevolg meer ontwerpcapaciteit en snellere doorlooptijden. EAO biedt 
wereldwijde ervaring in de volgende gebieden:

 ■ HMI systeem ontwerp en lay-out, dat functioneel en intuïtief is

 ■ De best passende technologie voor iedere applicatie

 ■ Kennis van alle veiligheids-, ergonomische, industriële en internationale normen

 ■ Moderne ontwerp- en productietechnieken, zoals 3D CAD/CAM/CAE (Solid Edge, 

AutoCAD, Pro/ENGINEER en SolidWorks)

 ■ Snelle prototyping voor kunststofcomponenten en kleine aantallen PCB’s

 ■ Geplande productieprocessen om just-in-time levering te garanderen

 ■ Supply chain management – wereldwijde service en inkoop van onderdelen

EAO heeft een dynamisch Total Quality Management systeem dat gekoppeld is aan alle as-
pecten binnen ons bedrijf en is gecertificeerd volgens ISO ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
IRIS rev. 2 (International Railway Industry Standard) en overige vereiste standaards.

Wat onderscheidt EAO?

EAO onderzoekt technische mogelijkheden, vergelijkt diverse technologieën 
en houdt rekening met werkomgevingen, ergonomische en commerciële  
specificaties. De besturingsapparatuur wordt zorgvuldig aangepast aan de uit 
te voeren taak, zodat gebruikers en techniek in volledige harmonie kunnen  
samenwerken. Dit resulteert in een hoog kwalitatieve, meer functionele en 
meer gebruikersvriendelijke mens machine interface. 
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Technisch artikel downloaden

Case study downloaden

Halfgeleider- en elektronicaproductie-apparatuur: van bedieningspanelen voor pick-and-place-montagesystemen tot 
geautomatiseerde halfgeleider-ets- en depositiesystemen.

Speciale machines: bedieningspanelen voor drukken en verpakken, testen en meten en voor productie en 
automatisering

Machines voor speci-
fieke doeleinden vragen 
om HMI's met uiteen-
lopende drukknop- en 
bedieningstechnologie, 
zodat het hele functie-
bereik binnen het totale 
systeem is afgedekt

Technisch artikel downloaden

Case study downloaden

Niet alle producten die in deze afbeeldingen worden getoond, worden door EAO geproduceerd.

HMI is ontwikkeld om 
het gebruiksgemak te 
vergroten, de producti-
viteit te verhogen en de 
bedienings- en proces-
efficiency te verbeteren
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Voor openbaar-vervoer-
voertuigen is de sleutel 
tot een effectief HMI-
systeem een consistente 
en betrouwbare prestatie 
dankzij bedieningsappa-
ratuur die zich in de loop 
van de jaren heeft bewe-
zen en waar alle operators 
vertrouwd mee zijn

                              Image © Stadtwerke Bonn, Martin Magunia

Transportmiddelen: toegangssystemen, bedieningspanelen voor bestuurders,
noodoproepapparatuur, passagiersinformatiesystemen.

Specialistische voertuigen: bedieningspanelen voor luchthavenapparatuur, nooddiensten, vuilophaaldiensten en 
heavy-duty hijs- en transportapparatuur.

Het assortiment robuus-
te, betrouwbare produc-
ten is met name geschikt 
voor zware, dynamische 
toepassingen binnen de 
specialistische voertuig-
industrie

Technisch artikel downloaden

Case study downloaden

Technisch artikel downloaden

Case study downloaden

Niet alle producten die in deze afbeeldingen worden getoond, worden door EAO geproduceerd.
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EAO, de expert in Human Machine 
Interfaces, heeft ’s werelds eerste  
stopschakelaar met een inbouw-
diepte van minder dan 19 mm 
ontwikkeld.
Deze compacte stopknop uit de serie 
51 heeft een monoblock-design met 
geïntegreerd schakelelement. Dit 
verkleint niet alleen de inbouwdiepte 
achter een paneel, maar biedt ook echt 
bescherming tegen hardhandig gebruik 
tijdens een nood- of panieksituatie. 
Het ontwerp is getest op meer dan 
100.000 bedieningen, dus u heeft er 
geen omkijken naar.

De serie 51 is een universele stopknop 
die geschikt is voor verschillende appli-
caties, maar met name voor draagbare 
afstandsbedieningen, smalle controle-
panelen en de nieuwste elektronische 
applicaties, waarbij de ruimte achter 
het paneel zeer beperkt is.

Eén wereld, één doel.
We houden van de natuur en daarom willen wij industrieel 
afval en milieuverontreiniging tegengaan. Wij werken vol-
gens de Zwitserse traditie en streven er naar alle gevaar-
lijke 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.

 ■ WEEE: Afgedankte Elektrische en Elektronische 

Apparatuur richtlijn.(AEEA-richtlijn).

Bespaar productietijd met de CAN module 
van EAO

EAO heeft een eigen CAN (Controller Area Network) module ontwikkeld, gebaseerd op het 
CAN open protocol voor het verbinden van het besturingspaneel aan het hoofdsysteem. De 
module heeft een afmeting van slechts 70 x 50 x 23 mm (lxbxh). Door het hoge aantal I/Os 
(max. 128 input en 128 dimbare outputs en 8 analoge in- en uitgangen) biedt deze module 
een hoge functionaliteit gekoppeld aan kleine afmetingen.

De hardware en software worden als onderdeel van de totaaloplossing kant en klaar voor 
gebruik geleverd. Dit bespaart productietijd en zorgt ervoor dat het product sneller op de 
markt kan worden gebracht.

Het CANopen systeem is zeer geschikt voor applicaties in het openbaar vervoer, industriële 
machines en medische apparatuur.
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zijn te downloaden in diverse forma-

ten op eao.com.

EAO heeft een nieuwe beschermring 
voor de noodstopknop ontwikkeld. 
Deze beschermring voorkomt dat de 
schakelaar per ongeluk wordt gebruikt, 
een veiligheidsoptie met name belang-
rijk voor de semiconductor industrie. 
De ring heeft een anti-rotatie pin én 
de mogelijkheid om de schakelaar na 
bediening in een positie te blokkeren 
met een hangslot.

EAO biedt een nieuwe klemveer 
aansluiting voor de serie 04  
schakelaars. De serie 04 PIT (push-in 
terminal) is voorzien van een klemveer 
aansluiting van Phoenix Contact waar-
door de montagetijd met 70% wordt 
verminderd ten opzichte van schroef-
aansluitingen.

Ga voor het laatste nieuws naar 
eao.com/news.


