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Serie 57
Een nieuwe standaard voor passagierstoegang

Technologie
Nieuwe generatie HMI

Nieuwe HMI-producten!



32www.eao.com

inBrief
Vang een glimp van de toekomst op in dit nummer van 
inTouch met informatie over onze nieuwste serie 57 en een 
‘next generation’ HMI-project.

2012 is een belangrijk jaar geweest voor EAO. We hebben de nieuwe serie 57 voor 
openbaar vervoer geïntroduceerd. Ga naar pagina 4 om te lezen hoe deze serie een 
nieuwe standaard voor passagierstoegang heeft gezet.

Als uw bedrijf zich gespecialiseerd heeft in machines, bent u wellicht geïnteresseerd in 
het artikel op pagina 6 en 7. Dit gaat over een designproject voor een ‘next generation’ 
touch screen HMI.

We hebben een nieuwe serie roestvast stalen schakelaars met een hoge IP-waarde, de 
serie 82, die de oudere R-serie vervangt. Lees meer op pagina 11.

En tot slot: onze aanwezigheid op Innotrans 2012 was een enorm succes. De EAO 
stand staat het komende jaar op veel meer beurzen, dus kom vooral langs!

We hopen dat u dit nummer van inTouch met plezier zult lezen.

Uw internationale EAO-team 

Serie 04 aluminium stopknop
EAO heeft een nieuwe Ø 60 mm 
paddestoel stopschakelaar van 
geanodiseerd aluminium in de serie 04. 
Deze schakelaar is verkrijgbaar in een 
verzonken of verhoogde uitvoering en 
met zowel puls- als stapfunctie.

De complete 
catalogus is online 
beschikbaar en 
kan op eao.nl 
worden bekeken of 
gedownload.

Serie 84 noodstop PCB adapter
Dankzij de nieuwe PCB adapter kunnen 
de serie 84 noodstop- en stopschakelaars 
direct worden gemonteerd op dezelfde 
printplaat als andere PCB producten uit 
de serie 84. Met deze adapter heeft de 
volledige serie 84 een maximale diepte van 
18 mm voor printplaatmontage.

EAO, uw expert partner voor HMI (Human Machine Interfaces), heeft een nieuwe online productcatalogus voor HMI-componenten.

Dit 900 pagina’s tellende technische naslagwerk biedt een overzicht van EAO’s volledige aanbod, met veel nieuwe producten, in een 
zeer gebruikersvriendelijke layout. Alle belangrijke bestelinformatie is in één oogopslag te zien. Dit maakt het tot de meest intuïtieve 
catalogus die EAO ooit heeft uitgebracht.

“Met de fascinatie die je terugziet in onze innovatieve HMI-systemen en -onderdelen, wisten we ook deze catalogus te 
perfectioneren.  Ik kan met trots zeggen dat ons doel om klanten een intuïtief bestelinstrument te bieden, volledig is bereikt,” aldus 
Kurt Loosli, CEO.

Met 3D-tekeningen van standaard producten, gedetailleerde technische specificaties en veel praktisch advies, is het nog nooit zo 
eenvoudig geweest om snel de meest geschikte HMI-producten voor een applicatie te selecteren.

De volledige catalogus is online beschikbaar en kan worden bekeken of gedownload.

EAO heeft een online HMI-catalogus

Serie 56 luidsprekermodule
Er is een nieuwe luidsprekermodule met 
IP69K-frontbescherming aan de serie 56 
toegevoegd. De passieve luidspreker kan 
worden aangesloten op elke MP3- en 
WAV-speler met een maximale output van 
1,5 watt en 8 ohm.

Serie 56 alarm flitslicht 
EAO heeft een nieuw LED alarm 
flitslicht om gebruikers te attenderen op 
systeemstoringen in openbare ruimtes 
zoals treinen, bussen en liften. Dankzij 
het konische ontwerp en de zeer heldere 
witte LED’s is het licht vanuit alle hoeken 
zichtbaar.

Serie 51 stopschakelaar met puls 
functie  
Er is een nieuwe stopknop met puls 
functie in de compacte serie 51. De 
schakelaar is  paddestoelvormig. 
Verkrijgbaar in de standaard kleuren: 
rood, blauw, groen en geel.
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Heeft u het zoemsignaal al gehoord? Onze serie 57 zet een 
nieuwe standaard voor passagierstoegang.

Als u regelmatig met de trein reist, heeft u waarschijnlijk al vaak op een knop van 
EAO gedrukt. Onze serie 56 blijft het toonaangevende drukknopontwerp voor 
passagierstoegangsdeuren en is al in tienduizenden OV-voertuigen over de hele wereld 
gemonteerd. We introduceren nu een nieuwe deuropener , de serie 57, die de nieuwe 
standaard zet voor passagierstoegang.

De serie 57 biedt het nieuwste op technologisch gebied en bestaat uit een drukknop, 
een waarschuwingssignaal en een veiligheidsknop, en we blijven steeds producten 
toevoegen.

De drukknop is de eerste alles-in-een deuropener waarbij optische, tactiele en 
akoestische functies in één enkele knop worden gecombineerd. De knop voldoet 
volledig aan EN 14752 TSI-PRM en ADA-normen en heeft een gebruikersvriendelijk, 
extra groot aanraakvlak van Ø 74 mm; twee unieke onafhankelijk verlichte 
feedbackringen; verhoogde en verlichte symbolen en een geïntegreerde 
lokaliseringssignaal voor visueel gehandicapten. De montage zonder gereedschap 
bespaart tijd en geld.

De drukknop is zeer duurzaam en is geproduceerd met gebruikmaking van 
hedendaagse materialen, waardoor deze blijft werken in extreme temperaturen, van 
–40 ºC tot +85 ºC. De voorzijde  is volgens IP69K beschermd tegen vocht en vuil en is 
bestand tegen chemische reinigingsmiddelen.

De montage-afmetingen van de serie 57 zijn identiek aan de afmetingen van andere 
fabricaten. Daarom is een upgrade door de serie 57 zeer eenvoudig.

De serie 57 deuropener zou de eerste keus moeten zijn voor iedere treinoperator die 
volledig wil voldoen aan EN 14752. De drukknop wordt al gebruikt door enkele van 
‘s werelds grootste treinoperators en fabrikanten van passagiersdeuren. Als u de 
deuropener nog niet in actie hebt gezien, kunt u ons om een demonstratie vragen of 
naar eao.com/Series57 gaan.

Ontdek de serie 57 microsite

Heeft u onze microsite voor serie 57 al gezien op eao.com/Series57? 
We hebben een video, interactieve productdemo’s, 3D-tekeningen en 
technische data om de nieuwe serie 57 vanuit iedere mogelijke hoek te 
bekijken.

Extra grote versie voor de USA

Met het oog op de Amerikaanse 
markt is een versie met een 
nieuwe, extra grote 127 mm 
brede frontring aan de serie 57 
toegevoegd. De nieuwe frontring 
is verkrijgbaar in geel en blauw.

Serie 57 alarmlicht

In de serie 57 is een nieuw alarmlicht 
verkrijgbaar dat in combinatie met 
de drukknop gebruikt kan worden. 
Gebruikers worden geattendeerd op het 
openen en sluiten van passagiersdeuren. 
De voorzijde is beschermd volgens 
IP69K en is voorzien van een extra grote 
lens (ø74 mm) met180° zichtbaarheid. 
Montage is snel en zonder gereedschap.

Serie 57 veiligheidsknop

De serie 57 veiligheidsknop is de 
nieuwste toevoeging aan de serie. De 
drukknop is ontworpen voor gebruik in 
openbare toiletten en op perrons en heeft 
een speciaal symbool ‘hulp inschakelen’ 
en een frontring met verhoogde rand 
om te voorkomen dat de drukknop per 
ongeluk wordt ingedrukt.

Serie 57 is de 
eerste keus voor 
iedere treinoperator 
die volledig wil 
voldoen aan EN
14752.
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Produceren voor de semiconductor industrie is een uitdaging: voldoen aan de steeds 
groeiende vraag naar halfgeleiders en zonnepanelen met machines die hogere 
resultaten behalen met lagere gebruikskosten.

Letterlijk aan de basis van deze sector staan de machinefabrikanten van wafer-
productiemachines, die harde, broze materialen snijden, zoals siliconen, glas en 
keramiek. Zij spelen een cruciale rol in het verbeteren van de prestaties en het 
verhogen van de efficiency in de gehele productieketen door de productieprocessen 
continu te verbeteren.

Om de hoge productie met bijna perfecte resultaten te behouden, is het essentieel 
dat operators alle lopende processen snel kunnen visualiseren en overzicht kunnen 
houden op relevante data. Een zeer functionele, gebruikersvriendelijke visualisatie- en 
bedieningsunit is cruciaal.

Het HMI-systeem (human machine interface) dat hier wordt beschreven is typerend 
voor de geavanceerde visualisatie- en bedieningssystemen die EAO kan ontwerpen 
voor dit type apparaten of voor andere apparatuur.

Net als alle systemen van EAO is dit systeem speciaal gebouwd voor een specifieke 
omgeving op basis van een ontwerpomschrijving dat in samenwerking met de klant is 
gemaakt.

Belangrijkste aspecten van het design zijn:

 ■ Resistive touchscreen voor gebruik door operators met handschoenen of met een 
stylus pen.

 ■ Aansluitingen: USB voor touchpanel, toetsenbord, muis, VGA voor video, profibus 
(IO‘s) en AS-i voor de noodstop.

 ■ Keuzeschakelaars.

 ■ Ondiepe noodstop voorzien van een beschermring.

 ■ Aluminium beschermende behuizing en frontpaneel volgens IP54

 ■ Stalen montage-arm uit één deel met schokabsorberende functie.

 ■ Gewicht: 46 kg inclusief montage-arm.

 ■ Afmetingen: 180 cm x 160 cm inclusief montage-arm; 50 x 70 cm, alleen HMI.

Het was belangrijk om de diepte en het gewicht van het paneel tot een minimum te 
beperken.

Nieuwe generatie HMI: Onze innovatieve aanpak voor 
het redesign van bediening en visualisatie.

Dit visualisatie- en 
bedieningspaneel 
is een typisch 
voorbeeld van de 
HMI’s die door EAO 
op klantspecificaties  
worden gebouwd voor 
de machinebranche.

Pagina 7: (midden) sub-assemblage 

heeft een profibus (IO’s) en AS-i voor 

de noodstop (linksonder), aangepaste 

stalen montage-arm; (links-midden) 

serie 84 noodstop (rechtsonder) resistive 

touchscreen.

(lees het vervolg op pagina 8)
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(vervolg van pagina 6)

De voedselverwerkingsindustrie kent strenge gezondheids- en veiligheidsregels. 
Productie-omgevingen worden regelmatig onderworpen aan strenge antibacteriële 
reiniging met heet water onder hoge druk en bijtende reinigingsmiddelen op 
zuurbasis. Machines moeten robuust genoeg zijn om deze routines en potentiële 
blootstelling aan grondstoffen en gemorste materialen te weerstaan.

EAO kreeg van Krones AG, een toonaangevend Duits bedrijf dat apparatuur maakt 
voor bottelen en vullen, de opdracht om een bedieningskast te ontwerpen voor de 
veiligheidsdeuren van een bottelmachine. We hebben de bedieningsvereisten en 
de vereisten voor een afgedichte, hitte- en vochtbestendige unit geëvalueerd en 
hebben een bedieningskast gemaakt uit één stuk roestvast staal. Hierin zijn twee 
serie 84 drukknoppen gemonteerd en een  AS-i module (actuator-sensor-interface), 
een serieel bussysteem voor veldtoepassingen op laag niveau in industriële 
automatisering. Met de AS-i bus bieden we een kostenefficiënte en snelle 
verbinding van actuatoren en sensoren van de deurbedieningen met het systeem.

Voor de behuizing hebben we het deep drawing-proces aanbevolen: het persen 
van een metalen 3D-vorm uit één plaat. Zo ontstaan er metalen behuizingen zonder 
naden of verbindingen. Er kunnen geen bacteriën in de holtes groeien en water en 
chemische reinigingsmiddelen kunnen er niet in doordringen. Dat is essentieel voor 
hygiënische omgevingen in de voedselindustrie.

Deep drawing wordt in stappen uitgevoerd; iedere stap vereist speciaal 
gereedschap. Het is de kunst om de gereedschapskosten tot een minimum te 
beperken zonder afbreuk te doen aan het design. Het Business Development-
team van EAO heeft zijn kennis van het proces gebruikt om de kosten voor de 
opdrachtgever te beperken en alle technische aspecten uit te leggen. We hebben 
hen begeleid naar een vereenvoudigd ontwerp met minder productiestadia, terwijl 
we al hun vragen over het proces hebben beantwoord.

Klantproject: Roestvast stalen 
bedieningskast met AS-i

EAO gebruikt twee drukknoppen 
uit serie 84 in de bedieningskast 
hierboven.

De Serie 84 is een veelzijdig 
programma met veel verschillende 
opties voor lenzen, verlichting en 
montagemethodes. Er is keuze 
uit verzonken en verhoogde 
armaturen, lenzen van kunststof 
en metaal met gegraveerde 
symbolen en een breed aanbod 
aan verlichting, van enkele LED’s 
tot programmeerbare meerkleurige 
LED’s die knipperen en oplichten 
in verschillende kleuren en 
patronen. We bieden zelfs een 
versie met een extra grote lens, en 
een versie met haloverlichting!

Achter de drukknop zit een 
compact schakelelement met 
korte schakelweg dat wordt 
gegarandeerd voor ten minste 
een miljoen bedieningen. De 
bescherming aan de voorzijde 
is IP65 wat deze serie geschikt 
maakt voor uiteenlopende 
industriële toepassingen.

EAO biedt een 
volledige reeks aan 
HMI-onderdelen 
voor machines voor 
elektronica- en 
halfgeleiderproductie.

De speciaal gemaakte interne montagesteun van het scherm versterkt de constructie 
en draagt bij aan de algemene stevigheid en stijfheid, zonder dat dit extra ruimte 
vraagt.

Er is gekozen voor een kostenefficiënt light resistive touchpaneel in plaats van een 
volledig glazen touchoppervlak. Dit resulteerde in lagere kosten in het ontwerp.

Hetzelfde design kan worden gebruikt voor verschillende machines in het 
machinepark, waardoor consistentie en uniformiteit in de bedieningsinterfaces bereikt 
wordt. Gebruikers kunnen daarom sneller bekend raken met de productielijn. Dit 
verkleint het gevaar van bedieningsfouten door onervarenheid aanzienlijk.

Als deskundige leverancier van innovatieve, betrouwbare en intuïtieve HMI’s, kan EAO 
bedrijven helpen hun HMI’s te standaardiseren voor alle machinebedieningen in de 
productielijn. De voorraad reserveonderdelen wordt veel eenvoudiger gemaakt voor de 
klant, door gebruik van gestandaardiseerde hardware-onderdelen.

Gedurende het hele designproces heeft EAO nauw samengewerkt met de 
opdrachtgever, waarbij zeer  klantvriendelijke, competente en professionele 
ondersteuning van hoog niveau is geboden – zoals van EAO verwacht mag worden.

Neem contact op met uw plaatselijke verkoopafdeling van EAO u kan helpen uw 
besturingsinterfaces te verbeteren.

EAO heeft de deep 
drawing-techniek 
gebruikt om een 
afgedichte metalen 
behuizing te maken 
zonder naden of 
verbindingen.
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Nieuwe serie in roestvast staal

EAO, de expert op het gebied van Human Machine Interfaces, 
introduceert een nieuwe serie roestvast stalen drukknoppen met 
een hoge IP waarde.

De serie 82, die de R-serie opvolgt, biedt een keuze aan 19 mm 
drukknoppen met een geheel metalen monoblock-constructie 
voor extra robuustheid en duurzaamheid. De schokbestendigheid 
volgens IK09, de stof- en waterdichtheid volgens IP67 en een 
gegarandeerd aantal bedieningen van meer dan een miljoen, 
maken deze serie bijzonder geschikt voor agressieve 

fabrieksomgevingen of openbare locaties die gevoelig zijn voor 
vandalisme.

De EAO serie 82 heeft een brede keuze uit lensstijlen, materialen 
en kleuren, zodat

productontwerpers hun meest ideale design kunnen 
verwezenlijken. De 19 mm versies zijn verkrijgbaar met twee typen 
lensverlichting – centrale puntverlichting of ringverlichting. Rood, 
groen oranje, blauw en witte LEDs zijn standaard. 

Onverlichte drukknoppen zijn verkrijgbaar in diverse lensvormen – 
verhoogd, bol, of vlak verzonken. Naast de roestvast stalen uitvoering 
is ook vernikkeld- of goud messing verkrijgbaar.

De drukknoppen zijn verkrijgbaar met stap- en pulsfunctie. Het 
assortiment bevat ook signaalarmaturen.

De producten zijn CE- en UL-goedgekeurd.

Het foolproof 
contactelement is 
zelfcontrolerend 
en detecteert 
wanneer het 
bedienelement 
loskomt van het 
contactelement.

Nieuwe foolproof 
noodstopknop verhoogt 
de veiligheid voor de 
gebruiker

Focus on: Serie 04

De serie 04 bestaat uit 
drukknoppen van 22,5 
mm, signaalarmaturen, 
sleutelschakelaars, 
keuzeschakelaars en 
noodstopknoppen.

De schakelaars zijn beschermd 
tegen stof en vocht volgens 
IP65 en werken in temperaturen 
tussen -25 °C en 55 °C.

Alle producten voldoen 
aan internationale normen 
waaronder CE, RoHS, CB 
- EN/IEC 60947-5-1, UL (in 
afwachting van PIT), NFF 
16-102, CSA, CCC, GOST, 
German Lloyd.

EAO, de expert partner voor Human Machine Interfaces, verbetert de 
veiligheid voor machineoperators met het nieuwe serie 04 foolproof 
contactelement.

Het foolproof contactelement is zelfcontrolerend en detecteert wanneer het 
bedienelement loskomt van het contactelement door beschadiging, slechte 
montage of foutief gebruik. In dergelijke gevallen opent het foolproof contact 
en het mechanisme zal werken zoals bij een normale noodstopprocedure.

Het element past op alle noodstopknoppen en stopknoppen uit de serie 04 
en is heel makkelijk om te wisselen met het oude contactelement door de 
snelle klikverbinding. Er zijn drie aansluitingen mogelijk: push-in terminals 
(PIT) met klemveer, schroefaansluiting en fastonaansluiting.

Zoals alle EAO producten heeft ook dit innovatieve en betrouwbare product 
een lange mechanische levensduur van minimaal 50.000 bedieningen.
Dit product is essentieel voor machinebouwers, waarbij veiligheid van de 
mensen topprioriteit heeft.

Neem contact op met uw plaatselijke verkoopafdeling van EAO voor meer 
informatie.

De serie 82 is 
schokbestendig 
volgens IK09, 
beschermd volgens 
IP67 en heeft een 
gegarandeerd aantal 
bedieningen van meer 
dan een miljoen.
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Beurzen Wereldwijd

Electronica 

München, Duitsland 13.-16.11.2012

SPS/IPC/Drives  

Neurenberg, Duitsland  27.-29.11.2012

User Interface Design  

Eindhoven, Nederland 06.02.2013

Southern Manufacturing  

Farnborough, UK 13.-14.02.2013

SIFER  

Lille, Frankrijk  26.-28.03.2013

Railtex  

Londen, UK  30.04.-02.05.2013

EDS  

Las Vegas, USA 06.-09.05.2013

Suissetraffic  

Genève, Zwitserland    27.-29.05.2013

Trako  

Gdánsk, Polen  24.-27.09.2013

SPS/IPC/Drives  

Neurenberg, Duitsland 26.-28.11.2013

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

België +32 (0) 3 777 82 36 eao.be 

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

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

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

Italië +39 (0) 035 481 0189    eao.com 

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

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

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

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

Verenigd Koninkrijk +44 (0) 1444 236 000    eao.co.uk

USA +1 (0) 203 877 4577 eaoswitch.com

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

... en tot slot

Wij geven om het milieu en 
daarom willen we de hoeveelheid 
industrieel afval en vervuiling 
beperken. Wij werken op een 
manier die een voorbeeld is van de 
Zwitserse productietraditie en die 
ernaar streeft om alle gevaarlijke 
substanties uit onze producten te 
verwijderen. Bovendien doen al 
onze medewerkers mee aan een 
recyclingprogramma. 

EAO voldoet aan:

 ■ ISO14001: wereldwijde 
milieubeheernormen.

 ■ ROHS-richtlijn: restricties op het 
gebruik van gevaarlijke stoffen.

 ■ WEEE: richtlijn voor afval van 
elektrische en elektronische 
apparatuur.
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