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«�e Human Touch®»
Onze visie.

EAO Visie
Uitdrukking geven aan het directe

moment van interactie en dit
innovatief, intuïtief en betrouw-

baar maken is onze taak,
ons motto en onze fascinatie.

EAO bedrijfswaarden
EAO’s HMI Componenten en

Systemen zijn innovatief,
intuïtief en betrouwbaar..

EAO Missie
EAO – Your Expert Partner for 

Human Machine Interfaces

EAO centraal concept
«The Human Touch  »

intouch met EAO

EAO medewerkers
Interne

communicatie

EAO klanten
Externe

communicatie

®

Onze fascinatie met interfaces en de 
interactie tussen mensen en machines 
is de bron van onze motivatie. De moti-
vatie voor het ontwikkelen, produceren 
en distribueren van innovatieve, 
intuïtieve en betrouwbare producten en 
oplossingen. EAO heeft de standaard 
gezet met een ongeëvenaarde kennis 
van de behoeften van mensen, de 
functies van machines en de eisen van 
de omgeving.

De heroriëntatie van onze bedrijfscom-
municatie en merkcommunicatie is 
gericht op wat ons een wereldwijd 
leidende ontwikkelaar en producent van 
HMI oplossingen heeft gemaakt en op 

intouch 
met EAO.
Van de redactie

Geachte klanten en partners,

intouch, het EAO klantmagazine, 
verschijnt vandaag voor het allereerst in 
de nieuwe opmaak.

Het frisse design van het EAO klant-
magazine is één van de eerste resultaten 
van onze nieuwe bedrijfscommunicatie. 
U staat als klant centraal bij al onze 
activiteiten. Uw behoeften en doelen 
stimuleren ons om te streven naar excel-
lentie – geheel volgens ons motto: 
EAO – Uw expert partner voor Human 
Machine Interfaces.

We willen meer voor u zijn dan alleen 
een leverancier van producten. Wij 
zetten ons volledig in om alle behoeften 
en eisen van eindgebruikers en klanten, 
en de eisen van de machines zelf, te 
begrijpen en ons eigen te maken. Alleen 
zo kunnen we innovatieve, betrouwbare 
en klantgerichte HMI oplossingen 
maken. We worden hierbij geleid door 
onze fascinatie voor de interactie tussen 
mensen en machines.

Door deze fascinatie onderscheidt EAO 
zich als bedrijf en als merk. We willen 
dat u deze standaard, die wij voor ons-
zelf hebben gezet, telkens ervaart wan-
neer u in contact komt met EAO – of 
het nu gaat om HMI Componenten, 
onze HMI Systemen, bij persoonlijk 
contact met onze experts of via intouch, 
ons klantmagazine.

Veel leesplezier!

David Kramer
Hoofd Bedrijfscommunicatie

wat we als onze traditie beschouwen. 
Vanaf het eerste begin hebben we voor 
onszelf de standaard gezet om onze 
uitgebreide kennis van de menselijke, 
technologische en omgevingseisen te 
gebruiken om innovatief te zijn, en om 
producten te ontwikkelen en te produ-
ceren die intuïtief zijn in het gebruik in 
alledaagse situaties en een blijvende 
indruk maken. Wij maken sinds 1947 
verbindingen tussen mensen en 
machines die worden gekenmerkt door 
excellente kwaliteit en grote passie.

Met onze nieuwe, geïntegreerde 
communicatie willen we onze klanten 
en partners exact bieden wat we 

produceren – interactie. Om dit te 
bereiken, passen we dit jaar al onze 
websites, beurspresentaties en 
drukwerk aan het nieuwe design aan. 
We willen tevens aanvullende communi-
catiekanalen gebruiken om de dialoog 
met onze klanten en partners te 
onderhouden, om zo een nog beter 
inzicht te krijgen in de behoeften van 
onze klanten en de behoeften van de 
markt.

En we willen dit proces vandaag star-
ten. Schrijf ons. We willen graag weten 
of de laatst editie van intouch u bevalt, 
en wat u er over heeft te zeggen:
communication@eao.com

De interface.
Onze fascinatie.

Transportation Automotive Heavy Duty & Special Vehicles Machinery



Het design van het frontpaneel – 
het gezicht van elke HMI.

. EAO Serie 84 verlichte drukknoppen

. EAO Serie 84 foolproof noodstop

. EAO Serie 71 sleutelschakelaars voor veiligheid

. Robuuste, IP65 geanodiseerd aluminium frontpaneel

. Lasergegraveerd paneel en drukknoppen

. Betrouwbaar, tactiel schakelen voor primaire functies

. Ergonomisch, intuïtief design

OPS-INGERSOLL is één van de vooraanstaan-
de bedrijven voor High-Speed Cutting (HSC) 
en Electric Discharge Machining (EDM) appa-
ratuur die wordt gebruikt in gereedschap- en 
matrijsfabricage. De productreeksen Gantry 
Eagle en SpeedHawk bieden hoogwaardige, 
compromisloze oplossingen voor klanten die 
optimale productie-efficiëntie eisen.

De mogelijkheid om elk aspect van de produc- 
tieomgeving snel te visualiseren en te contro-
leren is van doorslaggevend belang. 
Bedieningselementen moeten worden ontwor-
pen en geplaatst met het oog op maximale 
gebruiksvriendelijkheid voor foutloos schakelen 
tussen de diverse productiefuncties. 

Als expert op het gebied van innovatieve, intu-
itieve en betrouwbare Human Machine Inter-
faces, en een betrouwbare leverancier van 
OPS-INGERSOLL, kreeg EAO de opdracht 
een gestandaardiseerd, tactiel controlepaneel 
te ontwerpen voor toepassing in de Eagle en 
SpeedHawk productlijnen. Diverse primaire 
functies zijn aan het paneel toegewezen, inclu-
sief systeem I / O, noodstop, veiligheidstoegang, 
waarschuwingsalarm en USB-toegang. In 
combinatie met een touchscreen op oogniveau 
kan de bediener snel en accuraat de apparatuur 
controleren om de status van de processen 
te bekijken binnen een optimaal ontworpen 
omgeving.

EAO heeft een bedieningsoppervlak ontwik-
keld met een functionaliteit die niet kan wor-
den bereikt met een membraan overlay. Er is 
een reeks zeer betrouwbare EAO componen-
ten toegepast, inclusief verlichte drukknop-
pen, sleutelschakelaars, draaischakelaars en 
een noodstop. 

Onder het robuuste, geanodiseerde aluminium 
frontpaneel bevindt zich geavanceerde elek-
tronica met een Profibus DP-interface, USB 
HUB-modules, handwiel-interface, LWL-inter-
face en een RS232-USB-converter. De Profi-
bus- en USB-modules zijn rechtstreeks aan-
gesloten op het moederbord.

Sprankelend.
Nieuwe bedieningselementen 
voor freesmachine.
De taak van de HMI ontwikkelaar is 
het bouwen van innovatieve, intuïtieve 
en betrouwbare interfaces.  
We brengen onze ontwerpfilosofie in 
de praktijk voor de Duitse machine-
bouwer OPS-INGERSOLL.

De Gantry Eagle 500 EDM-
machine, gebouwd door 
OPS-INGERSOLL.

EAO ontwikkelde een tactiel 
controleoppervlak dat met een 
membraan overlay niet kan 
worden bereikt.
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Er is een brede reeks metalen, 
kunststof en composiet-
materialen beschikbaar. 
Hoewel robuustheid en 
omgevingsbestendigheid 
belangrijke factoren zijn, is 
de uiteindelijke keuze door de 
toenemende sterkte van 
moderne composietmaterialen 
vaak een kwestie van esthetiek, 
uiterlijk en kosten.

Een gescheurd en gebarsten paneel ziet er niet alleen slecht uit, 
maar stelt het hoofdsysteem bloot aan vocht, vuil en bacteriën. 
Het selecteren van de juiste materialen en oppervlakteafwerkingen 
zorgt voor een langere levensduur.

Sterk Design.
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Dit artikel geeft een kort overzicht van front-
paneelmaterialen en oppervlakteafwerkingen 
die worden gebruikt in HMI constructie en 
bespreekt een aantal belangrijke overwegingen 
bij het maken van de juiste keuze.

Materialen

Aluminium is een zeer populair materiaal voor 
frontpanelen. De sterkte in relatie tot het ge-
wicht, de excellente corrosiebestendigheid, de 
eenvoudige bewerking en goede conductiviteit 
vormen unieke eigenschappen voor metaal. Bij 
behandeling van het oppervlak en anodiseren 
voldoet het aan de eisen van de meeste fabriek- 
en machineomgevingen, met uitzondering van 
de voedselverwerking. Dankzij de niet-magneti-
sche eigenschappen is het geschikt voor medi-
sche apparatuur waarbij magnetisch interferen-
tie kan optreden. Aluminium is circa 3 x lichter 
dan staal en is ideaal voor de luchtvaart en 
openbaar vervoer. Gegoten aluminium is essen-
tieel voor explosiebestendige plaatsen.

Gewoon staal is een beter materiaal voor dunne 
platen tot 1.5 mm; de stijfheid, de mate waarin 
een materiaal buigt onder belasting, is bijna 3 x 
die van aluminium. Voor gebogen, ergonomi-
sche oppervlakken beveelt EAO staal aan van-
wege eenvoudiger bewerken, lassen en vormen. 
Een oppervlaktecoating is noodzakelijk om 
corrosie te voorkomen.

Roestvast staal bevat minimaal 10.5 % chromium. 
Er zijn allerlei kwaliteiten verkrijgbaar afhan-
kelijk van de metaallegeringen. Type 1.4401 
wordt meestal gebruikt voor HMI frontpanelen 
vanwege de excellente corrosiebestendigheid en 
de sterkte bij cryogene temperaturen (– 150 °C). 
‘Marine grade’ 1.4432 is een molybdeen-
houdende variant met een grote bestendigheid 
tegen corrosie in kuiltjes en spleten in chloride-
omgevingen. Sterk gepolijst 1.4301 wordt ook 
gebruikt in de voedselverwerkende industrie, 
waar rigoureuze reiniging wordt uitgevoerd 
met hete, hogedruksprays en bijtende, zuur-
gebaseerde reinigingsmiddelen. Controleer de 
materiaaleigenschappen zorgvuldig alvorens 
een keuze te maken. Door de relatief hoge 
‘ultieme sterkte’ van RVS is het materiaal 
populair voor openbare apparatuur die mogelijk 
wordt blootgesteld aan vandalisme of voor zeer 
dunne platen tot 1 mm.

Gevormde metalen panelen zijn populair voor 
kleinere HMI behuizingen, waarin twee of drie 
schakelaars moeten worden gemonteerd. Het 
proces ‘dieptrekken’, dat ook wordt gebruikt 
voor het produceren van aluminium blikken, 
wordt toegepast om 3D-vormen uit een metalen 
plaat te drukken. Hiermee ontstaan er geen 
spleten waar bacteriën kunnen groeien of waarin 
vloeistoffen kunnen doordringen.

Koolstofvezel biedt een ongelooflijke sterkte in 
relatie tot het gewicht – circa 5 x die van staal, 
maar is 70 % lichter. Dunne koolstofvezels, 
ongeveer een derde van de dikte van een haar, 
worden geweven en in plastic hars samenge-
voegd. Dit materiaal kan in diverse dichtheden 
worden gevormd, in een onbeperkt aantal 
vormen en formaten. Het wordt meestal gebruikt 
voor hoogwaardige sportieve auto‘s en de lucht-
vaart- en ruimtevaartindustrie voor gebogen, 
ergonomische, lichtgewicht consoles.

Mechanische afwerking

Slijpen en polijsten maakt gebruik van schuur-
middelen voor afwerkingen zoals glanszijde en 
mat, helder of spiegel polijsten. Vervolgens wor-
den er fijnere schuurmiddelen gebruikt om het 
gewenste uiterlijk te verkrijgen. Er kan een extra 
polijststap worden uitgevoerd om amarilvlekken 
te verwijderen. Bij glanszijde polijsten, waarbij 
de oppervlakteafwijkingen meestal minder dan 
0.5 (Ra) micrometer bedragen, ontstaat er een 
fijne, zuivere insnijding met minimale micro-
spleetjes. Dit helpt bij het optimaliseren van de 
corrosiebestendigheid en minimaliseert het 
vasthouden van vuil op het oppervlak. Deze af-
werkingen zijn geschikter voor externe HMI 
toepassingen. Matte en geborstelde afwerkin-
gen (0.5 – 1.5 Ra) zijn geschikter voor gebruik 
binnenshuis.

Borstelen zorgt voor een aantrekkelijke, aparte 
look voor aluminium en RVS. Het oppervlak 
behoudt het grootste gedeelte van de glans en 
krijgt een patroon van zeer fijne lijntjes in de 
borstelrichting. Op geborstelde afwerkingen 
zijn niet snel vingerafdrukken te zien, zodat ze 
met succes kunnen worden toegepast op 
plaatsen met veel contact. Water loopt weg in 
de richting van de borstelmarkering.

Elektrolytisch polijsten van roestvast staal ver-
wijdert materiaal en compenseert eventuele 
oppervlaktefouten, zodat er een spiegelachtige 
afwerking ontstaat. Hierdoor is het krasbesten-
dig, hechten ongewenste stoffen minder 
gemakkelijk aan het oppervlak en worden de 
antimicrobiële eigenschappen verbeterd.
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Geanodiseerde aluminium-
panelen bieden voldoende 
kracht en duurzaamheid 
voor de meeste industriële 
apparatuur.



EAO – Verbeteren van 
de openbare veiligheid.

Harder, beter, sneller, sterker.
Kleurrijker.

Serie 57 signaalarmaturen zijn geschikt 
voor gevaarlijke situaties, signaalarma-
turen tonen informatie.

etc. De superheldere LED-verlichting is duidelijk 
zichtbaar in alle lichtomstandigheden – dag 
en nacht. De LED‘s in één of twee kleuren zijn 
verkrijgbaar in rood, geel, groen, blauw en wit. 
Speciale verlichtingseffecten, zoals dimmen of 
knipperen, zijn eveneens beschikbaar.

De Serie 57 signaalarmatuur is ontworpen 
voor gebruik in openbaar vervoer, gebouwen 
en liften om mensen te wijzen op gevaarlijke 
situaties. De waarschuwingsindicator heeft een 
extra grote bakenachtige lens met 180-graden 
zichtbaarheid op grote afstand. De super-
heldere LED-verlichting is verkrijgbaar in rood 
en geel.

Beide producten hebben frontbescherming tot 
IP69K tegen schokken en zijn speciaal ontwor-
pen voor gebruik buitenshuis in temperaturen 
van – 40 °C tot + 85 °C. Ze zijn bestand tegen 
reinigingsmiddelen en garanderen een hoge 
UV-bestendigheid.

stap- en pulsfunctie. Ze zijn gespecificeerd tot 
250 VAC en verkrijgbaar met soldeer-, faston- 
en schroefaansluitingen.

Voorbeelden van applicaties zijn verkoop-
automaten, informatieterminals, toegang-
controle en deuropeningsystemen, lift- en hijs-
werktuigen ofwel voor alle soorten industriële 
apparatuur. RoHS-, CE-, CB-, UL-, C UL- en 
CCC-compatibel. Ook verkrijgbaar in 304 
roestvast staal, aluminium of koper.

Drukke openbare omgevingen, zoals trein-
stations, zijn potentieel gevaarlijk. Bij grote, 
zich langzaam verplaatsende groepen mensen 
is duidelijke, voortijdige informatie vereist om 
te kunnen reageren op veranderende situaties – 
een deur die gaat sluiten, bijvoorbeeld, of een 
bezet toilet. De Serie 57 biedt de noodzakelij-
ke veiligheidsmaatregelen.

De Serie 57, ontworpen voor de wereldwijde 
openbare vervoerindustrie en tevens geschikt 
voor openbare gebouwen en buitenruimtes, 
beschikt over twee zeer goed zichtbare signaal- 
armaturen.

De Serie 57 signaalarmatuur is een compact, 
verlichte signaalarmatuur met een extra brede 
platte lens voor weergave van korte tekst op 
afstand. De producten zijn verkrijgbaar met een 
brede reeks standaard, internationaal herkende 
symbolen die pas zichtbaar zijn wanneer ze 
worden verlicht – WC bezet, deur buiten gebruik, 

Vorig jaar kondigde EAO een grote upgrade 
voor de productreeks Serie 82 aan. De reeks is 
volledig opnieuw ontworpen voor extra kracht, 
veelzijdigheid en een snelle montage. EAO biedt 
nu een stijlvolle, kleurrijke reeks geanodiseerde 
aluminium fronts en lenzen waarmee ontwer-
pers over nog meer opties beschikken.

De nieuwe toevoegingen omvatten platte, ver-
hoogde en convex lenzen in rood, groen en blauw 
voor moderne ergonomische controlepanelen.

De producten voldoen aan IK10-standaarden 
voor schokken en zijn IP67 beschermd. De alu-
minium versie blijft hiermee – zoals alle Serie 82 
componenten – één van de drukknoppen met 
de beste specificaties op de markt. Zelfs 
extreme temperaturen van – 30 °C tot + 70 °C 
en vochtigheid tot 85 % hebben geen invloed 
op de werking.

De Serie 82 componenten passen in 16, 19 en 
22 mm montagegaten voor standaard verhoog-
de montagetoepassingen, met opties voor 

Automatische deuren en andere potentiële gevaren moet worden 
voorzien van duidelijke waarschuwing- en signaallampen om de 
openbare veiligheid te verbeteren. Hier komt de nieuwe Serie 57 
reeks …

De Serie 82 is één van de meest robuuste IP67 / IK10-compatibele 
drukknop ter wereld. We hebben ze nog beter gemaakt door 
toevoeging van kleuropties voor het aluminium.

Serie 82 – 
Best mogelijke specificatie
.  IP67 en IK10-schokbestendig
.  Maten 16, 19 & 22 mm
.  Verlicht / onverlicht
.  Punt- / ringverlichting
.  Platte, verhoogde en convex lenzen
.  Mechanische levensduur > 1 miljoen cycli
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Aluminium versies van de 
Serie 82 drukknop zijn nu 
verkrijgbaar bij EAO.



EAO ontwikkelt producten die internationale spoorwegstandaarden 
overtreffen. Onze componenten bereiken steeds hogere betrouwbaar-
heidsniveaus en alle industrieën profiteren van de voordelen.

Getalenteerde jonge technici breken door in de auto-
sport via de populaire. Formula Student Challenge.De prestige van het verkrijgen van de IRIS-certi- 

ficering (International Railway Industry Stan-
dard) betekent ook verantwoordelijkheid – en 
testen. EAO voert momenteel RAMS (Reliability, 
Availability, Maintainability, Safety – betrouw-
baarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, 
veiligheid) tests uit op alle producten die voor 
spoorwegsystemen worden geleverd.

Voor EAO staat de RAMS-standaard voor het 
vertrouwen dat onze producten genieten bij 
gebruik in spoorwegsystemen voor langdurige 
functionaliteit zonder enige veiligheidsfouten. 
Het gaat om betrouwbaarheid, gemeten naar de 
waarschijnlijkheid dat een product de beoogde 

In de professionele motorsport, waarbij een 
honderdste seconde het verschil tussen 
winst of verlies kan betekenen, moeten alle 
componenten van de auto en elk lid van het 
team absoluut betrouwbaar zijn.

De Challenge is een lanceringsplaats voor een 
nieuwe generatie ingenieurs van wereldklasse 
geworden. De beste universiteiten ter wereld 
doen mee aan het ontwerpen en bouwen van 
een racewagen voor één persoon voor 
deelname in een reeks evenementen.

Anders dan bij commercieel racen is degene die 
als eerste over de streep komt niet noodzakelijker- 
wijs de winnaar. De teams worden beoordeeld 
op basis van hun technische vaardigheden, 
betrouwbaarheid, efficiëntie, innovatief vermogen 
en marketingstrategie. Dit jaar doen er 346 
teams mee in de categorie verbrandingsmotoren, 
en 121 in de categorie elektrisch.

Alstom, Bombardier, Hitachi, 
Siemens, Stadler …
EAO is partner van de meest prestigieuze 
treinbouwers, spoorwegbedrijven en en ge-
specialiseerde spoorwegleveranciers voor 
het ontwerpen, produceren en integreren 
van HMI‘s in het gehele voertuig.

Gesponsorde EAO producten:

- Noodstopschakelaar (Serie 04, 61 en 84)
- Stopknoppen (Serie 51)
- Signaalarmaturen en verlichte drukknoppen 
 (Serie 51, 61 en 84)

functie zal uitvoeren in de gegeven omstandig-
heden gedurende een gegeven tijdsperiode. 
Vergelijkbare kwaliteitstandaarden worden al 
toegepast in de ruimtevaart- en auto-industrie.

Het testproces is uitzonderlijk streng en de 
standaard voor goedkeuring is zeer hoog. Dit 
leidt echter tot meer zeer gefocuste activiteiten 
voor productverbetering, waar al onze produc-
ten van profiteren – en al onze klanten. Industrie- 
specifieke analyses worden aan de gehele 
productieketen doorgegeven, zodat alle series 
van EAO ervan profiteren.

Als bedrijf dat investeert in wereldberoemde 
Zwitserse kwaliteit, blijft EAO zich volledig toe-
leggen op het behouden van de hoogst moge-
lijke standaarden en het vasthouden van haar 
positie als een wereldleider op het gebied van 
uiterst betrouwbare Human Machine Interface 
componenten. De RAMS-tests vormen slechts 
één onderdeel van onze betrouwbaarheidtests, 
zodat een klant er bij aanschaf van apparaten 
en systemen van EAO op kan vertrouwen dat 
hij een product van topkwaliteit koopt.

De Formula Student Challenge wordt georgani-
seerd door de Institution of Mechanical Engineers 
en wordt ondersteund door bekende ingenieurs 
zoals Ross Brawn, de voormalig technisch 
directeur van de teams Benetton en Ferrari die 
kampioenschappen hebben gewonnen.

Innovatieve, intuïtieve en betrouwbare compo-
nenten vormen de drijvende kracht achter elk 
winnend team. EAO wenst alle teams veel succes 
voor het seizoen 2014.

IRIS en RAMS. 
De betekenis voor klanten.

Een nieuwe generatie talent.
Gesponsord door EAO.
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PWR Racing Team,
Formula Student.

PWR Racing Team,
Formula Student.
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Hoofdkantoor

EAO Holding AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
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EAO Contact.
Uw centre of excellence.

INNOTRANS 
Berlijn, Duitsland  23. – 26. 9. 2014

World of Technology & Science 
Utrecht, Nederland 30. 9. – 3. 10. 2014

APTA EXPO
Houston, Texas   13. – 15. 10. 2014

SPS / IPC / Drives 
Neurenberg, Duitsland  25. – 27. 11. 2014

Internationale beurzen
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Verkoopkantoren

Hong Kong (Asia Pacific)
EAO (Far East) Ltd.
Unit A1, 1/ F, Block A
Tin On Industrial Building
777 Cheung Sha Wan Road
Lai Chi Kok, Kln
HK-Hong Kong
Telefoon +852 27 86 91 41
sales.ehk@eao.com

Italië
EAO Italia S.r.l.
Piazza Monsignor L. Chiodi 3
IT-24049 Verdello (Bergamo)
Telefoon +39 035 481 0189
sales.eit@eao.com

Japan
EAO Japan Co. Ltd.
Net 1 Mita Bldg. 3F
3-1-4 Mita Minato-ku
JP-Tokyo 108-0073
Telefoon +81 3 5444 5411 
sales.esj@eao.com

Nederland, België
EAO Benelux B.V.
Kamerlingh Onnesweg 46
Postbus 544
NL-3300 AM Dordrecht
Telefoon +31 78 653 17 00 
sales.enl@eao.com

Noord-Amerika
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton, 
US-CT 06484
Telefoon +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Verenigd Koninkrijk
EAO Ltd.
Highland House
Albert Drive
Burgess Hill,
GB-West Sussex RH15 9TN
Telefoon +44 1444 236 000 
sales.euk@eao.com

Zweden
EAO Svenska AB
Slakthusgatan 9
SE-121 62 Johanneshov
Telefoon +46 8 683 86 60
sales.esw@eao.se 

Zwitserland
EAO Schweiz AG
Tannwaldstrasse 86
CH-4600 Olten 
Telefoon +41 62 286 95 00
sales.ech@eao.com

China
EAO (Guangzhou) Ltd.
RM 3A03, 3A / F, Block A,
Guangzhou
International Business 
Incubator Centre
3 Ju Quan Lu, 
Guangzhou Science City
CN-Guangzhou, PRC
Telefoon +86 20 322 903 90
sales.ecn@eao.com

Duitsland, Oostenrijk, 
Polen, Tsjechie
EAO GmbH
Langenberger Straße 570
DE-45277 Essen 
Telefoon +49 201 8587 0 
sales.ede@eao.com

Frankrijk
EAO France SAS
5, rue Henri François
FR-77330 Ozoir-la-Ferrière 
Telefoon +33 1 64 43 37 37 
sales.efr@eao.com


