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inBrief

Klantspecifieke gravering

Het is nu mogelijk om de serie 57 
drukknoppen klantspecifiek te graveren. 
Als de TSI-PRM norm niet vereist is, kan 
ieder logo of symbool lasergegraveerd 
worden op een geanodiseerd aluminium 
inzetstuk. Lasergravure garandeert een 
hoge slijtvastheid.

De serie 57 voor de bouwsector

Goed nieuws voor bouw- en 
aannemersprojecten – het is nu mogelijk 
om de bekroonde EAO serie 57 op steen 
en overige materialen te bevestigen 
met gebruikmaking van een speciaal 
ontworpen opbouwkast. Perfect voor 
entreedeuren en liftsystemen!

EAO wint belangrijke design prijzen

Deze editie van inTouch staat vol met recent bekroonde HMI-producten en 
met handige designtips.

Wij zijn er trots op dat EAO onlangs weer drie prestigieuze, internationale design prijzen 

heeft gewonnen. Dit toont wederom onze lange ervaring en bekwaamheid binnen de Human 

Machine Interface (HMI) designindustrie aan. Zie de volgende pagina en het achterblad voor 

meer informatie.

Op pagina 6-7 geven wij onze visie over het toekomstige HMI-design en een beknopte 

vergelijking tussen touch screens en drukknoppen en schakelaars. Op pagina 8 en 9  

introduceren wij enkele van onze modulaire, CANbus keypads voor zware werkvoertuigen.

EAO ziet een enorme groei in eigentijds ontworpen roestvast stalen drukknoppen, met name 

voor apparatuur in openbare omgevingen die gevoelig zijn voor vandalisme. Onze robuuste 

serie 82 is zeer geschikt voor deze applicaties – zie pagina 4.

Daarnaast verwijzen wij graag naar de innovatieve nieuwe serie 04 verlichte hevelschakelaar 

met pulsfunctie en stapfunctie op pagina 10.

Wij hopen dat u geniet van de inhoud van deze inTouch-editie.

Uw internationaal EAO-team

 EAO BR InTouch 16 13-05.indd   2 19.06.13   08:28



3

 De nieuwe deur-open drukknop uit de EAO serie 57 
heeft enkele prestigieuze internationale design prijzen 
gewonnen voor zijn unieke serie 57 drukknoppen.

2013 begon goed toen EAO met de serie 57 de gewilde iF 
(International Forum) Product Design Award in de categorie 
“Transportation Design” won. Eind vorig jaar won EAO de 
GOOD DESIGNTM award in de categorie “Hardware” van het 
gewaardeerde Chicago Athenaeum.

Kurt Loosli, CEO: “Het direct opeenvolgend winnen van deze 
twee belangrijke awards is niet alleen een grote prestatie, 
maar een bewijs van de kernwaarden van EAO. Innovatief, 
betrouwbaar en een intuïtief ontwerp dat perfect past bij de 
functionaliteit”.

“Met de serie 57 hebben we opnieuw ons leiderschap bewezen 
in het openbaar vervoer segment en onze inzet om de 
passagiersbeleving te verbeteren”. 

Al deze zeer gewaardeerde awards bevestigen het uitstekende 
ontwerp, de innovatie, de keuze van materialen, de 
functionaliteit, de ergonomie en het esthetische design van dit 
product. Recentelijk heeft New Equipment Digest de serie 57 
erkend als “industry’s best new products” door aan EAO de 
Gold Award toe te kennen binnen de categorie “Controls and 
Instruments”.

EAO deur-open drukknop wint belangrijke design prijzen

Noodoproep drukknop

Mensen in nood kunnen vertrouwen op 
de nieuwe noodoproep drukknop uit de 
serie 57. Het robuuste, iets verhoogde 
aluminium front beveiligt tegen onbedoeld 
gebruik. De schakelaar is voornamelijk 
ontworpen voor openbare toiletten.

Compacte “black top”-stopschakelaar

EAO heeft een nieuwe “black top”-versie 
van de serie 51 stopschakelaar. Deze 
duurzame, UL-goedgekeurde stopknop 
heeft de meest beperkte inbouwdiepte 
achter een paneel – slechts 18,8 mm.

Nieuw “failsafe” LED signaalarmatuur

Het “failsafe” signaalarmatuur (BA9s-type) 
uit de serie 10 maakt gebruik van twee 
paar leds. Als het ene paar uitvalt, blijft 
het andere paar functioneren. Voldoet 
aan de railstandaard EN 50155.
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Het maken van besturingspanelen die voldoende bestand 
zijn tegen vandalisme en agressief gebruik en er toch 
stijlvol uitzien, is een enorme uitdaging voor ontwerpers.

EAO heeft de serie 82 ontwikkeld, een reeks verfijnde 
drukknoppen, die superbestendig zijn tegen gebruik in ruwe 
bedrijfsomgevingen en uitstekende tactiele schakelkarakteristieken 
bieden. Met een volledig metalen front voor extra robuustheid en 
duurzaamheid, beschermingsklasse IP67 en inslagbestendigheid 
IK10, behoren ze tot de meest robuuste schakelaars die 
momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. Zelfs bij extreme temperatuurschommelingen 
 -30 °C tot +70 °C en een vochtigheid tot max. 85% zal de serie 82 blijven functioneren

De robuuste drukknoppen zijn verkrijgbaar voor een gatdiameter van 16, 19 en 22,5 
mm met zowel puls- als stapfunctie. Er is een uitgebreide keuze aan lenzen, materialen 
en verlichting, waaronder:

 ■ Onverlichte lenzen

 ■ Lenzen met een punt- of ringverlichting

 ■ Vlakke, verhoogde of convex lensvormen

 ■ Roestvast staal SUS 304

 ■ Roestvast staal, verchroomd

 ■ Koper, goudkleurig

 ■ Geanodiseerd aluminium

De ergonomische serie 82 is zeer geschikt voor kaartafgifte - en andere automaten, 
informatieterminals, openbare kiosken, toegangscontrole- en deursystemen of andere 
technische apparatuur. Alle toegepaste materialen van de componenten voldoen aan 
RoHS en UL.

Serie 82: robuuste, 
stijlvolle, veelzijdige 
drukknoppen die 
verkrijgbaar zijn 
in drie montage-
afmetingen.
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Serie 82 - 
perfect voor 
kaartautomaten 
en apparatuur die 
gevoelig is voor 
vandalisme.
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Specialisten zijn het eens dat het voor touch screens of 
membraanschakelaars nagenoeg onmogelijk is om te 
voldoen aan de strenge milieu- en veiligheidsvoorschriften 
waaraan drukknoppen en schakelaars moeten voldoen.

In de huidige smartphone- en tabletomgeving zou men kunnen denken dat de 
vertrouwde drukknop binnenkort verouderd zal zijn. Deze perceptie is verre van juist, 
drukknoppen en schakelaars zullen altijd toegepast worden. Er zullen altijd talloze 
applicaties zijn waar het gebruik van conventionele producten van toepassing en zelfs 
onmisbaar is. Eén van de grootste voordelen van drukknoppen ten opzichte van touch 
screens is de tactiele feedback.

Als we kijken naar de marktsegmenten machines en transport wordt duidelijk dat, 
terwijl elk systeem zijn voordelen heeft, bepaalde taken uitsluitend kunnen worden 
uitgevoerd met het gebruik van drukknoppen – met name in veiligheidsrelevante 
applicaties of als apparatuur in ruwe omgevingen wordt gebruikt, buitenshuis of in 
extreme klimaatomstandigheden. 

In veel industriële applicaties worden machines en productie- of verpakkingsapparatuur 
in principe gebruikt in schone, stabiele omgevingen waar het gebruik van touch 
screens en membraanschakelaars praktisch is. Maar zelfs binnen deze perfecte 
omgevingen bestaan vele applicaties waar drukknoppen nog altijd onmisbaar blijven. 
Neem bijvoorbeeld de zware industrie, waar gebruikers veiligheidshandschoenen 
moeten dragen en waar vuil, vloeistoffen of stof een touch screen zeer snel zou 
beschadigen. En dan niet te vergeten: alle noodstopapplicaties die moeten voldoen 
aan internationale veiligheidseisen.

De innovatieve, 
betrouwbare 
en intuïtieve 
producten van 
EAO zijn klaar voor 
de toekomst.
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Touch screens zijn ook niet geschikt voor applicaties met een 
bepaald veiligheidsniveau (SIL), dat uitsluitend wordt verkregen 
door sleutelschakelaars met hun mechanische vergrendeling en 
veiligheidssleutel.

Drukknoppen worden vaak gebruikt in afstandsbedieningen, in zware 
werkvoertuigen, in de bouwsector en vooral in toepassingen bij de 
spoorwegen en het openbaar vervoer. Voor deze applicaties zijn 
drukknoppen en schakelaars een zeer bewuste keuze. Als een bepaald 
tactiel gevoel wordt vereist of gewenst is, is er geen andere keuze 
dan een drukknop of hevelschakelaar. Een treinmachinist kan zich 
bijvoorbeeld niet uitsluitend concentreren op zijn besturingspaneel, hij 
moet gelijktijdig ook de omgeving en het spoor in de gaten houden. 
De verschillende vormen van knoppen en schakelaars en bijbehorende 
intuïtieve functies dragen bij om de machinist in dit geval de juiste 
knoppen te laten bedienen

In tegenstelling tot cockpitapplicaties, waar evenveel touch screens 
als drukknoppen worden gebruikt, zijn de toegangssystemen voor 
passagiers het domein van drukknoppen. Voor toegangssystemen 
die moeten voldoen aan de lokale veiligheidseisen zijn grote en 
gebruiksvriendelijke bedieningsoppervlakken, verhoogde symbolen, 
verlichte feedbackringen, geïntegreerde lokaliseringssignalen en 
akoestische waarschuwingssignalen een must-have, dat een touch 
screen niet kan bieden.

Dit alles is het bewijs dat de innovatieve, betrouwbare en intuïtieve 
producten van EAO klaar zijn voor de toekomst en dat drukknoppen 
en touch screens elkaar de komende jaren voor een lange tijd zullen 
aanvullen.

Screens bieden intuïtieve, effectieve besturingen als deze worden 
gecombineerd met schakelaars en drukknoppen

Noodstopknoppen kunnen 
niet worden vervangen door 
virtuele knoppen..

EAO biedt drie types aan: 
foolproof noodstopschakelaars, 
foolproof stopschakelaars en  
non-foolproof stopschakelaars. 
Simpel gezegd, het verschil 
tussen een “Noodstop” en een 
“Stop” is dat noodstopschakelaars 
foolproof zijn en voldoen aan de 
relevante normen en standaarden: 
EN IEC 60947-5-5, DIN EN ISO 
13850 en EN 60204-1. Vraag 
een exemplaar van de EAO 
Whitepaper Noodstopschakelaars 
aan op eao.com/download en klik 
op de link Whitepaper.

Het configureerbaar HMI-paneel van EAO geeft de “gemengde technologie”-benadering weer door touchscreens/
displays, soft keys, een industriële computer en afzonderlijke schakelaars samen te voegen tot één enkel functioneel 
ergonomisch pakket.
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De eisen voor zware 
werkvoertuigen

Aangestuurd door OEM-eisen voor efficiënte, uiterst configureerbare 
standaardsystemen, focussen HMI-ontwerpers zich nu in principe op elektronische, 
voor CAN geschikte modulaire systemen en real-time informatiemanagement. Hier 
nemen de touch screens, encoders, joysticks en toetsenborden zo langzamerhand het 
voortouw ten opzichte van de traditionele bekabelde componenten.

CANbus-modulaire systemen hebben het eenvoudiger gemaakt om displays en 
touch screens te integreren, waardoor het aantal fysieke bedieningen aanzienlijk is 
verminderd. Touch screens voegen zeer krachtige multifunctionaliteit toe: operators 
kunnen schakelen tussen verschillende schermen, gps-coördinaten controleren en 
statische gegevens van voertuigprestaties bekijken – alles met dezelfde unit.

Aangezien de elektrische belasting van CANbus-systemen lager is, vervangen 
elektronische keypads de oude tuimelschakelaars die over het algemeen werden 
gebruikt voor het schakelen van hoge stromen. De rubberen toetsenbordbediening 
op het dashboard is nu standaard in de moderne machinistcabine, of deze nu 
gemoderniseerd of nieuw is. Meestal bieden ze de CAN-gebaseerde connectiviteit en 
de mogelijkheid de configuratie aan te passen om te voldoen aan de exacte behoefte 
van de desbetreffende applicatie of soort gebruiker. Het is belangrijk dat toetsenborden 
worden afgedicht bij gebruik in ruwe omgevingen en zwaar gebruik. De robuuste, op 
maat gemaakte toetsenborden voorzien van siliconencoating van EAO, zijn volledig 
afgedicht en daardoor optimaal beschermd tegen water, modder, zand, zout, olie en 
chemicaliën.

EAO biedt een omvangrijke reeks intuïtieve en gemakkelijk afleesbare drukknoppen, 
signaalarmaturen en volledige panelen die geschikt zijn voor montage in het dashboard 
met als optie klantspecifieke graveringen en achtergrondverlichting.

De moderne machinistcabine van zware werkvoertuigen 
is een geavanceerde bedieningsomgeving. Operators 
worden omringd door een high-tech ergonomische setting 
van screens, meters, knoppen en schakelaars en moeten 
zeer snel kunnen reageren op data die afkomstig is van 
verschillende bronnen.
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EAO’s silicone 
gecoate keypads, 
optimaal 
beschermd tegen 
vuil, zout en vocht.

Klantspecifieke 
bedieningspanelen 
geheel volgens 
de eisen van 
de applicatie of 
gebruiker.
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EAO aanwezig op de 
User Interface Design 
Dag 2013 
Honderden industriële specialisten kwamen eerder deze maand bijeen in het 
Evoluon in Eindhoven om presentaties bij te wonen en ideeën te delen tijdens 
het eerste User Interface Design Seminar 2013

Naast EAO was ook een selecte groep toonaangevende industriële bedrijven 
uitgenodigd, waaronder Phillips Healthcare en het Holst Centre, om presentaties te 
geven over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van interface design.

Dave Polman, Managing Director van EAO Benelux B.V., gaf een presentie over 
“Considerations for Effective Human Machine Interface (HMI) Design” aan een 
afgeladen seminarruimte. 

“De grote opkomst overtrof zelfs onze verwachtingen, wat aantoont hoe belangrijk en 
relevant dit onderwerp is geworden. Wij willen mensen bewust maken van het belang 
van een weldoordacht HMI ontwerp en industriële designers, elektronicaontwikkelaars 
en overige specialisten helpen om zich beter voor te bereiden tijdens de opstart van 
het designproces,” aldus Dave Polman.

De presentatie richtte zich op hoe de keuze en integratie van HMI-componenten, 
zoals schakelaars, drukknoppen en touch screens, essentieel zijn voor het succes van 
HMI apparatuur en hoe deze de algehele effectiviteit van een machine kan maken of 
breken.

Het User Interface Design Seminar werd gehouden in het Evoluon in de “Brainport”-
regio van Eindhoven, een gebied dat is gewijd aan innovaties en ambities in de 
technologie.
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Ergonomische, verlichte 
hevelschakelaar met 
IP67-bescherming

Creëer heldere, 
meer intuïtieve 
bedieningselementen

Henry Ford zei dat het Model 
T in elke kleur verkrijgbaar was 
- “zo lang het zwart is”, maar 
bij EAO zeggen wij: maak het 
kleurrijk!

Fris elk bedieningspaneel op 
met een gekleurde frontring en 
maak het af met identieke- of 
contrasterende LED-verlichting.

EAO begrijpt dat iedere klant 
andere wensen heeft. Deze 
componenten zijn speciaal 
vervaardigd om te voldoen 
aan individuele ontwerpen van 
bedieningspanelen. Neem 
contact op met uw lokale EAO 
verkoopkantoor voor advies. 

Machinisten zien de voordelen van het ergonomische design en de duidelijke 
statusindicatie van de nieuwe verlichte hevelschakelaar uit de serie 04 van 
EAO – de expert partner voor Human Machine Interfaces.

Door de verbeterde IP67 bescherming tegen omgevingsinvloeden, heldere verlichting 
en het ergonomische bedienelement, ontworpen volgens DIN5566-1 normen,  
is dit hoogwaardige product geschikt voor vele applicaties, van besturingspanelen in 
spoorwegvoertuigen tot gebruik in machines onder zware omstandigheden.

De schakelaar is verkrijgbaar in een rond of vierkant en verhoogd of verzonken 
ontwerp en kan voorzien worden van verschillende enkelvoudige gekleurde LED’s 
LED’s (wit, rood, groen, geel en blauw) of meerkleurige LED’s (rood/groen, rood/geel 
en groen/geel). Er is een keuze uit een 2 of 3 standen uitvoering met de mogelijkheid 
om stap- en pulsfunctie in dezelfde schakelaar te combineren. 

De serie 04 heeft een uitgebreid assortiment aan o.a. drukknoppen, signaalarmaturen, 
sleutelschakelaars, keuzeschakelaar en noodstopschakelaars. Hiermee kunnen 
ontwerpers innovatieve, betrouwbare en intuïtieve besturingpanelen creëren. 

Alle producten voldoen aan de internationale normen inclusief CE, RoHS, CB – EN/IEC 
60947-5-1, UL, SEV, NFF 16-102, CSA, CCC, GOST, German Lloyd.

De nieuwe 
serie 04 2- en 
3-positie, verlichte 
hevelschakelaars 
met puls- en 
stapfunctie.
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EAO Internationale 
tentoonstellingen

Railtex  

Londen,  30.04-02.05.2013 

Verenigd Koninkrijk

EDS  

Las Vegas, VS 06-09.05.2013

Suissetraffic  

Genève, Zwitserland 27-29.05.2013

Internat Railway Salon Expo 1510  

Moskou, Rusland 07-10.09.2013

Trako  

Gdańsk, Polen 24-27.09.2013

Elektrotechniek 2013  

Jaarbeurs Utrecht 30.09-04.10.2013

SPS/IPC/Drives  

Neurenberg, Duitsland 26-28.11.2013

Austria  +49  201  85  87  0   eao.at

Belgium  +32  3  777  82  36 eao.be

China  +852  27  86  91  41  eao.com

France  +33 1 64 43 37 37  eao.fr

Germany  +49 201 85 87 0  eao.de

Italy  +39 035 481 0189  eao.com

Japan  +81 3 5444 5411  eao.com

Netherlands  +31 78 653 17 00  eao.nl

Polen +49 201 85 87 0  eao.de/pol

Sweden  +46 8 683 86 60  eao.se

Switzerland  +41 62 286 95 34  eao.ch

United Kingdom  +44 01444 236 000  eao.co.uk

USA  +1 203 877 4577  eaoswitch.com

Other countries  +41 62 286 92 10  eao.com

EAO wint twee 
“Manufacturing 
Leadership” prijzen

EAO ontvangt twee “Manufacturing 
Leadership 100 Awards’ van 
Frost and Sullivan’s Manufacturing 
Executive en de Manufacturing 
Leadership Council. 
De Noord-Amerikaanse 
dochtermaatschappij, EAO 
Corporation, ontving een “Innovative 
Enterprise Award” voor het 
uitbreiden van haar ontwerp- en 
productiecapaciteiten voor HMI 
systemen terwijl Lance A. Scott, 
President van EAO Corporation, een 
individuele ML100 Award ontving voor 
zijn leiderschap en zijn invloed in de 
industrie. 
Lance zei: “Wij zijn zeer verheugd dat 
onze inspanning voor het ontwikkelen 
van een productiefaciliteit voor HMI 
systemen van wereldklasse wordt 
erkend. 
Te worden geëerd naast de top 100 
van productiebedrijven en leiders van 
wereldklasse is een mooie prestatie.”
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