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inBrief

Geschikt voor –40 °C

Vanaf 1 januari 2014 zal de serie 04 
gecertificeerd zijn voor gebruik bij 
temperaturen tot –40 °C. Dit garandeert 
betrouwbare werking zelfs in zeer koude 
gebieden als Canada, Rusland of Alaska.

EAO wint meerdere awards met innovatieve en intuïtieve HMI-componenten 
en -systemen.

Begin dit jaar won EAO Corporation uit Milford, CT, USA met de serie 57 een aantal 
belangrijke awards (Manufacturing Leadership 100 Awards). Zie pagina 11.

Wat betreft HMI-systemen hebben wij een interessant artikel over een succesvolle 
samenwerking met Siemens Rail Systems Division en hun trendsettende C2-metrotrein 
voor München. 

Binnen HMI-componenten introduceren wij de intelligente Multi-tone Sound Module uit 
de serie 56. De MTSM past het volume automatisch aan de omgevingsgeluiden aan, 
zodat mensen worden beschermd tegen geluidsoverlast.

Daarnaast informeren wij u over EN45545, de nieuwe Europese Brandbeveiligingsnorm 
voor railvoertuigen en bespreken we drie verschillende printtechnieken voor aluminium.

Wij wensen u veel leesplezier met deze editie van inTouch.

Uw internationale EAO Team

Grijze stopschakelaar

De rode, blauwe, groene en gele 
stopschakelaars met paddenstoelkop 
van de serie 51, met een beperkte 
inbouwdiepte achter het paneel van  
18,8 mm, en puls- en stapfunctie, worden  
nu aangevuld met een grijze versie.
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Internetvisionairs voorspelden al ruim 20 jaar geleden 
het einde van de traditionele communicatie. Kranten, 
tijdschriften, brieven en vergaderingen zouden overbodig 
worden, omdat we geleerd hebben om online te 
communiceren en tot op zekere hoogte alleen nog online 
bestaan.  

Hoewel er in de tussentijd veel is gebeurd, gelooft EAO nog 
altijd in het belang van beurzen. In november zullen wij wederom 
vertegenwoordigd zijn op Europa’s toonaangevende beurs 
voor elektrische automatisering, de SPS IPC Drives 2013 in 
Neurenberg Duitsland. Er is geen betere mogelijkheid om 

mensen te ontmoeten en over bestaande onderwerpen te 
praten, of dit nu productinnovaties of productietrends betreft 
of simpelweg om te horen waar de interesses naar uitgaan op 
deze beurs.

Onze stand is niet alleen een podium en etalage voor EAO, 
maar dient ook als een ontmoetingsplaats. Wij zullen aanwezig 
zijn om onze nieuwe en klantspecifieke producten met u te 
bespreken. Wij hopen dat deze gesprekken zullen bijdragen  
aan een succesvolle samenwerking. Graag begroeten wij u op 
stand 228 in hal 8.

Neem deel aan het gesprek tijdens SPC IPC Drives 2013

Nieuwe draaischakelaar

De EAO draaischakelaars van K&N 
kunnen nu ook worden gebruikt voor 
de nieuwe soft-line EAO serie 04 
keuzeschakelaars – met 1 tot max. 8 
contactelementen oftewel 1 tot max. 16 
NO-contacten. 

Nieuwe schroefaansluitingen 

De aantrekkelijke, vandaalbestendige 
metalen drukknoppen van de serie 82 zijn  
nu verkrijgbaar met schroefaansluiting –  
in aanvulling op de standaard faston/
soldeeraansluitingen. Dit biedt gebruikers 
meer keuzemogelijkheden.

Vlakverzonken zoemer

De nieuwe vlakverzonken zoemer van 
de serie 61 past in een 22,5 mm sparing 
en levert 88 dB(A). Deze zoemer is zeer 
geschikt voor machines, panelen, medische 
apparatuur en nog veel meer.

Bezoek de EAO 
stand op SPS 
IPC Drives, 2013 
in Neurenberg, 
Duitsland.

http://www.mesago.de/en/SPS/For_exhibitors/All_exhibitors_product_groups/63974%2CEAO_GmbH/aussteller-detail.htm?sid=d4fe595f44eb8afb4217105eff626340&stamp=1384339587
http://www.mesago.de/en/SPS/For_exhibitors/All_exhibitors_product_groups/63974%2CEAO_GmbH/aussteller-detail.htm?sid=d4fe595f44eb8afb4217105eff626340&stamp=1384339587
http://www.mesago.de/en/SPS/For_exhibitors/All_exhibitors_product_groups/63974%2CEAO_GmbH/aussteller-detail.htm?sid=d4fe595f44eb8afb4217105eff626340&stamp=1384339587
http://www.eao.com/enl/nl/highlights/highlights_october13.asp
http://www.eao.com/enl/nl/highlights/highlights_october13.asp
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inAction
Win/Win-samenwerking voor Siemens en 
EAO

De nieuwe metro in München, ontworpen door Siemens, heeft twee 
belangrijke awards gewonnen.

De trein werd door The Universal Design Award “de toekomst van het spoorvervoer” 
genoemd en door de internationaal erkende Red Dot-organisation als “fraai design” 
omschreven. Met een vriendelijk en elegant interieur, extra capaciteit, snellere acceleratie en 
hogere topsnelheden is de nieuwe metro een ware kampioen.

C2 is bovendien een milieuvriendelijke en energiezuinige trein. Dit is niet alleen mogelijk 
dankzij de componenten die minder stroom verbruiken, maar ook dankzij de systemen 
die zeer weinig onderhoud vergen en de levensduur aanzienlijk verlengen.

De bestuurdersdesk moet absoluut betrouwbaar zijn en daarom gebruikt Siemens de 
HMI ontwerpen van EAO. In totaal zijn er vijf op maat gemaakte panelen in de nieuwe 
bestuurdersdesk (zie hieronder), elk paneel bevat een reeks innovatieve, intuïtieve en 
betrouwbare EAO-producten. 

EAO heeft Siemens geholpen om hun milieudoelstellingen te behalen met 
energiezuinigere achtergrondverlichting, intelligente dimbare bedieningsknoppen 
en verbeterde ledverlichting van de drukknoppen. Siemens heeft deze panelen ook 
volledig getest en gebruiksklaar ontvangen, waardoor voor de eindgebruiker tijd en 
geld werd bespaard – een bijkomend voordeel dankzij de volledig door EAO beheerde 
inkoop, supply chain management en strenge kwaliteitscontrole.

De Siemens C2 
bestuurdersdesk 
bevat vijf 
bedieningspanelen 
die zijn ontworpen 
door HMI Systems, 
de gespecialiseerde 
afdeling van EAO.
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Image copyright Siemens SWM/MVG 

De bekroonde Siemens 
C2 vertegenwoordigt 
“de toekomst van het 
spoorvervoer” – aldus 
Universal Design Award 
2013/beeldmateriaal 
van Siemens.

Eigenschappen van het HMI systeem,  
vervaardigd voor de nieuwe Siemens C2  
metro in München: 

 ■ Geanodiseerd frontpaneel met krasbestendige folie.

 ■ Verschillende drukknoppen, hevel- en 
sleutelschakelaars van vier verschillende EAO series.

 ■ Dimmermodule en elektronische assemblages.

 ■ Frame en afdichting voor bevestiging van een display.

 ■ Lichtdichte afschermkap aan de achterzijde.

 ■ Stalen paneelinzetstukken voor magnetische 
bevestiging.

 ■ Bekabeling en connectoren.
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Metaalkunst
EAO biedt een reeks aluminium druk- en anodiseringstechnieken voor 
robuuste bedieningspanelen die hun hele levensduur glazend blijven.

Geanodiseerd aluminium is een robuust, licht en glanzend materiaal dat perfect kan 
worden bedrukt. Dankzij verbeterde bedrukkingstechnieken en oppervlakteafwerking is 
het nu mogelijk om bedieningspanelen te creëren die zowel stijlvol als functioneel zijn. 
Lees meer over de vier veel gebruikte afwerkingstechnieken.

Alugraphics digitale afdrukken

Een van de spannendste ontwikkelingen is Alugraphics – een revolutionaire digitale 
druk- en afwerkingstechniek die geschikt is voor het “tatoeëren” van fotorealistische 
grafische afbeeldingen in een hoge resolutie op geanodiseerd aluminium (zie afbeelding 
rechts). Geen vervaging, slijtage of bekraste grafische panelen op veelgebruikte 
apparatuur meer dankzij een innovatief nieuw proces, waarbij speciaal geformuleerde 
inkten worden ingebed op het oppervlak, voordat deze met een kristalheldere coating 
wordt afgedicht. Het afwerkingsoppervlak is zo hard als saffier en uiterst bestendig 
tegen hoge temperaturen, UV-blootstelling, chemicaliën, zoutspray, erosie, schuren 
en delaminatie. In de praktijk is het niveau van resistentie vrijwel gelijk aan dat van 
roestvast staal, maar het materiaal is lichter in gewicht. 

Digitale processen kunnen nagenoeg alles op natuurlijk aluminium afdrukken, 
waaronder symbolen, barcodes, foto’s – zelfs een roestvast stalen effect om een 
robuuste industriële uitstraling te verkrijgen! 

Aluprint screenprinting

Screenprinting blijft een veelzijdige, hoogwaardige en zuinige techniek voor 
meerkleurige afdrukken, met name bij hoge volumes. Aluprintverven kunnen worden 
vermengd om speciale kleuren te creëren. De afwerking heeft echter een lagere 
resolutie en is minder bestendig dan Alugraphics.

Kleuranodisering

De zuinigste manier om aluminium te kleuren, maar ook met een uiterst beperkt 
kleurenspectrum. Geschikt voor het kleuren van een volledig paneel - voorzijde, 
achterzijde en zijkanten. Het proces kan subtiele, maar zichtbare variaties in kleur 
genereren tussen de batches dankzij verschillen in het aluminiumsubstraat.

Oppervlakte-afwerkingen

Het uiterlijk van aluminium kan stijlvol worden gewijzigd, voorafgaand aan het 
anodiseren middels chemische en mechanische processen. Een zware etsbehandeling 
op aluminium bijvoorbeeld, kan onvolkomenheden in het oppervlak en de randen 
reduceren. Zandstraling creëert ruwe en zachte aanraakgebieden, terwijl polijsten een 
spiegelglad oppervlak produceert (afhankelijk van de basislegering).
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Les sitio intium 
qui omnis et la sit 
quo odipsus adis 
excerest, quatus, 
simus. 

Anodisering, eenvoudig uitgelegd

Van nature reageert aluminium met 
de zuurstof in de lucht, waardoor 
zich een extreem dunne, dichte 
oxidehuid vormt die een uitstekende 
bescherming tegen corrosie biedt. 
Anodisering wordt voor dit proces 
gebruikt door de dikte van de 
laag te vergroten en daardoor de 
mate van bescherming. In principe 
wordt een elektrische stroom door 
de anode (positief) geleid naar de 
kathode (negatief). Het object dat 
wordt geanodiseerd, wordt het 
anodegedeelte van het elektrisch 
circuit. Het wordt met kathodes 
geplaatst in een geanodiseerde 
tank die opgeloste chemicaliën 
bevat. Er wordt een harde laag 
aluminiumoxide op het oppervlak 
van het object gevormd. De dikte 
wordt bepaald door de tijd dat het 
object in de tank zit.

Dankzij zijn 
realistische 
weergave biedt het 
digitale drukproces 
nieuwe creatieve 
mogelijkheden.
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Nooit te hard of te zacht – altijd goed

EAO heeft een intelligente alarmzoemer ontwikkeld om mensen te 
kunnen waarschuwen voor potentieel gevaarlijke situaties, zoals 
voetgangersoversteekplaatsen of automatische deuren in treinen en liften. 

Onderzoek heeft aangetoond dat de standaard industriële zoemers op een hoog 
volume zijn voorgeprogrammeerd voor luidruchtige omgevingen, maar tijdens stillere 
periodes daardoor veel te hard klinken. Met de nieuwe MTSM (Multi-tone Sound 
Module) met automatische volumeregeling uit de serie 56 heeft EAO dit probleem 
opgelost. Het volume wordt automatisch aan het omgevingsgeluid aangepast. Nooit te 
hard of te zacht – altijd precies goed

De nieuwe MTSM detecteert het achtergrondgeluid en past het volume aan met een 
paar decibels meer dan het omgevingsgeluid (+2 of +8 dB, overige op aanvraag). De 
mensen worden beschermd tegen geluidsoverlast en de programmering is veel sneller 
en eenvoudiger.

De waarschuwingsgeluiden kunnen klantspecifiek aangepast worden voor 
verschillende situaties – deur open, deur dicht enz. Er is een keuze uit 6 
voorgeprogrammeerde toonreeksen die met verschillende volumes, duur en 
intervallen kunnen worden afgespeeld. Aangepaste tonen kunnen snel en 
eenvoudig geprogrammeerd worden met het toonbewerkingsprogramma. De 
voorgeprogrammeerde tonen voldoen aan de TIS-PRM norm voor de spoorwegen.

De MTSM voldoet 
aan de hoge eisen 
die EAO stelt 
aan kwaliteit, 
betrouwbaarheid, 
duurzaamheid en 
design.

http://www.eao.com/enl/nl/company/Nederland-press-release/individual-press-release/2013_08_12_serie56_MTSM.asp
http://www.eao.com/enl/nl/company/Nederland-press-release/individual-press-release/2013_08_12_serie56_MTSM.asp
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De MTSM is snel en eenvoudig te bevestigen, in 
een paneel of op glas, en heeft hetzelfde design en 
dezelfde afmetingen als de overige producten uit 
de serie 56.

Het standaardmodel wordt beschermd tot IP69K voor 
gebruik in treinen en openbaar vervoer.

 ■ Luidsprekerafmeting: 43 mm diameter 

 ■ Luidsprekerdesign: conisch of vlakverzonken

 ■ Bescherming voorzijde: IP69K of IP40

 ■ Bescherming achterzijde: IP65

 ■ Bevestiging: paneel of glas

 ■ Montage: verhoogd of verzonken

 ■ Bedrijfsspanning: 16 – 63 V DC en 50 – 143 V DC

 ■ Stroomverbruik: < 50 mA

EAO’s stijlvolle Multi-
Tone Sound Module 
is beschermd volgens 
IP69K en geschikt 
voor gebruik buiten 
(hier afgebeeld op 
een Stadler trein)
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EN45545 – De nieuwe Europese en 
wereldwijde norm voor brandbeveiliging in 
railvoertuigen

De langverwachte EN45545-norm voor brandbeveiliging in railvoertuigen is 
in september dit jaar van kracht geworden – het resultaat van een ambitieus 
Europees project om brandveiligheidsvereisten te harmoniseren en de 
interoperabiliteit te verbeteren. Dit betekent dat één certificaat voldoende is 
voor nagenoeg alle Europese landen. 

De nieuwe EN45545 (Spoorwegtoepassingen – Brandveiligheid bij railvoertuigen) is 
uiteindelijk in werking getreden. Nagenoeg alle onderdelen op een trein – van interieur/
exterieur tot aan de bedieningsknoppen – worden grondig getest op brandveiligheid. 
De norm dekt met zeven onderdelen de brandveiligheidsvereisten voor materialen 
en componenten, brandbarriëres, rollende voorwerpen, elektrische apparatuur, 
brandbestrijdings- en managementsystemen en installaties met brandbare vloeistoffen 
en gassen.

De vereisten in deel 2 (Brandgedrag bij materialen en componenten) betreffen 
voornamelijk HMI producten. Alle drukknoppen, signaalarmaturen, kabels, PCB’s en 
combinaties hiervan die worden gebruikt op Europese treinen, moeten nu worden 
getest op “brandgedrag”, zoals bijv. dichtheid en toxiciteit van rook en dampen. 

De specificaties van UL94 V0 worden geharmoniseerd met EN60695-10-11 en 
voldoen aan de vereisten van EN45545 (sectie 2/R26). Aangezien nagenoeg alle EAO 
producten al voldoen aan UL94 V0, zullen ze automatisch ook voldoen aan de nieuwe 
EN45545 standaard. 

 ■ NF F 16-101 (Frankrijk)

 ■ UNI CEI 11170 (Italië)

 ■ RENFE DT-PCI 5A (Spanje)

 ■ BS 6853 (VK)

 ■ DIN 5510 (Duitsland)

 ■ PN93K & PN88K (Polen)

EN45545 zal deze standaarden medio 2016 vervangen
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Twee prestigieuze awards voor 
EAO Corp.

EAO Corporation uit Milford, VS, heeft twee belangrijke 
Manufacturing Leadership 100 Awards (ML100) van Frost 
and Sullivan gewonnen. 

De Noord-Amerikaanse dochtermaatschappij ontving de 2013 
Innovative Enterprise Award voor haar inspanningen binnen HMI 
Systems. Daarnaast mocht Lance A. Scott, bestuursvoorzitter 
van EAO Corporation (rechts op de foto), een persoonlijke 
Entrepreneur Award voor zijn leiderschap, impact en invloed in 
de industrie ontvangen.

“Geëerd worden samen met de top 100 van productiebedrijven 
en leiders wereldwijd is belangrijk voor EAO”, aldus Scott. “Wij 
zijn verheugd dat onze inspanningen voor het ontwikkelen van 
een HMI System-productie wordt erkend door dit prestigieuze, 
onafhankelijke panel. Wij ontdekten een gat in de markt op het 
gebied van industrieel ontwerp en adviserende ondersteuning 
aan klanten met specifieke HMI behoeften. Door onze 
uitbreiding in het HMI Systems Project (engineering, ontwerp 
en lokale productie) zijn we een deskundige partner voor onze 
Noord-Amerikaanse klanten.”

EAO Corp. heeft haar 
HMI ontwerp- en 
fabricagecapaciteit 
uitgebreid om te 
voldoen aan de wens 
voor klantspecifieke 
besturingssystemen.
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EAO Beurzen Wereldwijd

SPS/IPC/Drives   

Neurenberg, Duitsland  26. – 28.11. 2013

Expo Ferroviaria  

Turijn, Italië    1. – 3.04. 2014

EDS  

Las Vegas, VS   5. – 8.05. 2014

ASIAN ELENEX    

Hong Kong, China    7. – 9.05. 2014

Automatica  

München, Duitsland  3 .– 6.06. 2014

INNOTRANS  

München, Duitsland 23 .– 26.09. 2014

World of Technology & Science  

Utrecht, Nederland 30.09 – 3.10. 2014

APTA EXPO 

Houston, Texas 13. – 15.10. 2014

Electronica  

München, Duitsland 11. – 14.11. 2014
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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 1444 236 000  eao.co.uk

USA  +1 203 877 4577  eaoswitch.com

Other countries  +41 62 286 92 10  eao.com
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