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Serie 04
Veelzijdig. Robuust en betrouwbaar.
De intuïtieve, ergonomische bedieningselementen bevorde-
ren de veiligheid in het spoorvervoer – De veelzijdige Serie 
04 heeft zich bewezen in moderne spoorvoertuigen door te 
voldoen aan diverse eisen en normen.

Dankzij het moderne ontwerp, veilige en ergonomische  
bediening en duidelijk tactiel gevoel heeft de Serie 04 een 
plaats veroverd in bestuurderscabines. Het uitgebreide  
assortiment van de Serie 04 producten is verkrijgbaar in 
vierkante of ronde uitvoering en in standaard opbouw of 
verzonken montage-uitvoering.

Veelvoorkomende toepassingen
 � Bestuurderspanelen
 � Besturingsunits
 � Schakelkasten

Elke Human Machine Interface (HMI) functie kan precies 
worden ontworpen om te voldoen aan de vereiste specifi-
caties van de toepassing. Gestandaardiseerde of aange-
paste markeringen in de vorm van gegraveerde tekst of 
symbolen, zorgen voor een ergonomische en intuïtieve  
bediening. Precisie, snelheid en betrouwbaarheid tijdens 
het gebruik maakt de Serie 04 geschikt voor toepassingen 
in machinebesturing, zoals schakelkasten en centrale  
bedieningspanelen.

Functies HMI
 � Drukknop
 � Verlichte drukknop
 � Paddenstoeldrukknop
 � Keuzeschakelaar
 � Sleutelschakelaar
 � Steeksleutelschakelaar
 � Hevelschakelaar
 � Signaalarmatuur
 � Flitslicht
 � Zoemer
 � Potentiometer
 � Stopknop
 � Noodstopknop
 � Noodoproepschakelaar

De frontramen van zwart of verzilverd kunststof, evenals 
naturel of zwart geandoniseerd aluminium geven deze 
schakelaars en signaalarmaturen een ontwerp dat tegelijk 
modern en robuust is.

Mechanisch gedwongen contacten en moment contacten 
bieden een keuze uit schroef-, ring- kabelschoen-, enkel-
voudige of dubbele plug-in terminals en een intuïtieve optie 
van push-in terminals (PIT), waarvoor geen extra  
gereedschap nodig is.

De Serie 04 biedt een modulair ontwerp dat meerdere  
configuraties mogelijk maakt voor verschillende  
eindgebruikersfuncties en geschikt is voor maximaal  
drie schakelelementen met elk 2 contacten.

Universele Serie 04 componenten worden wereldwijd  
gebruikt in toepassingen voor openbaar vervoer. Met de 
naleving van internationale goedkeuringen en relevante  
normen en richtlijnen wordt voldaan aan de strenge eisen 
van de spoorweg- en de machinebouwsector en vele  
andere marken.

Materialen
 � Schakelelementen 

 – Contactmateriaal: Hard zilver, goudzilver, zilver-palladium  
  (voor agressieve omgevingen) 
 – Behuizing: kunststof

 � Schakelaars 
 – Frontraam: kunststof, aluminium of roestvast staal 
 – Montageflens: kunststof, metaal 
 – Behuizing schakelaar: kunststof

 � Zoemer 
 – Behuizing zoemer: kunststof 
 – Frontraam: aluminium, kunststof, vernikkelde messing

Mechanische kenmerken

Schakelaar
 � Bedieningskracht (drukknoppen)

 – Montagewijze vierkant verzonken 6.2 N
 – Andere montagewijzen 8 N

 � Schakelweg
 – Ongeveer 5.8 mm ± 0.2 mm

Mechanische levensduur

(met 1 schakelelement)
 � Drukknop ≤ 3 miljoen bedieningen
 � Keuzeschakelaar ≤ 2.5 miljoen bedieningen
 � Stopknop ≤ 50 000 bedieningen
 � Fool proof E-stop ≥ 50 000 bedieningen
 � Sleutelschakelaar ≤ 50 000 bedieningen
 � Steeksleutelschakelaars ≤ 250 000 bedieningen
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Voordelen.
 � Modulaire opbouw voor diverse applicaties
 � Ideaal voor stuurtafels
 � Modern, tijdloos en intuïtief ontwerp
 � Veilig in gebruik door de duidelijke haptische feedback
 � Conform internationale industrienormen

Standaarden en richtlijnen
 � Goedkeuringen

 – CB (IEC 60947)
 – cULus
 – DNV
 – GOST
 – NFF 16-102
 – VDE

 � Conformiteiten
 – CE
 – EN 45545
 – ECE R 118
 – 2006/42/EU (MD)
 – 2011/65/EU (RoHS)
 – REACH
 – CCC
 – UKCA

Meer informatie en een online product- 
configurator zijn te vinden op de website:  
www.eao.com/04

Elektrische kenmerken

De schakelaars zijn conform de “Normen 
voor laagspanningsschakelaars” DIN EN 
60947-5-1.

Beschermingsklasse
 � Voorzijde

 – IP65
 – IP67

Omgevingscondities
 � Schakelaars, schakelelementen, zoemer  

 en lampblok: 
 – Opslagtemperatuur: – 40 °C … + 85 °C
 – Bedrijfstemperatuur: – 40 °C …+ 55 °C

 � Dubbel lampblok:
 – Opslagtemperatuur: – 40 °C … + 85 °C
 – Bedrijfstemperatuur: – 40 °C … + 60 °C
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Gerenommeerd.
Universeel inzetbaar.

Voordelen
� Versies met verminderde bedieningskracht
� Modern, tijdloos en robuust ontwerp
� Grote keuze uit materialen, kleuren en
 symboolplaatjes
� Bedrijfstemperatuur van – 40 °C … + 55 °C
� Verzonken frontmontage
� IP65 frontbescherming

Verlichte drukknoppen

Deze schakelaars hebben een uniek, tactiel 
schakelgevoel en zorgen voor een veilige 
bediening in alle situaties. Daarom 
beschouwen gerenommeerde fabrikanten 
van spoorvoertuigen over de hele wereld de 
verlichte drukknoppen van de Serie 04 als 
een betrouwbare keuze in HMI besturingen. 
De nieuwe versies van de verlichte drukknop, 
met een verminderde bedieningskracht van 
3 N, zijn ideaal voor ergonomisch en veilig 
schakelen in bestuurderscabines.

De ronde of vierkante schakelaars met 
verzonken frontmontage zijn beschikbaar in 
verschillende kleuren, in kunststof of metaal, 
zijn fail-safe en hebben een modern, tijdloos 
en robuust ontwerp (IP65).
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Voordelen
� Modern, tijdloos en robuust ontwerp
� Een groot assortiment aan LEDs, spannin-
 gen en kleuren (inclusief een tweekleuren 
 versie)
� Klantspecifi eke gravering met tekst of 
 symbolen
� Grote keuze uit tekst- en symboolplaatjes
� Bedrijfstemperaturen van – 40 °C … + 55 °C
� IP65 frontbescherming

Signaalarmaturen

De signaalarmaturen van Serie 04 kunnen 
klantspecifi ek worden gemarkeerd met 
intuïtieve tekst en symbolen.

In combinatie met de heldere LED verlichting, 
een breed spanningsbereik en conform de 
normen EN 50155 en IEEE 1476 zijn de 
signaalarmaturen van de Serie 04 ideaal voor 
gebruik in zware omstandigheden, zoals bij 
toepassingen in het openbaar vervoer. 

Of de lenzen nu verzonken of opbouw zijn, 
rond of vierkant, rood, geel, groen, blauw 
of gewoon transparant – deze veelzijdige 
signaalarmaturen zijn zeer geschikt voor 
bijna elke toepassing met hun modern, 
tijdloos, robuust ontwerp (IP65).
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Robuust.
Tactiel en duurzaam.

Voordelen
� Heldere, een- of tweekleurige LED ver-
 lichting
� Modern ontwerp met ergonomische, afge-
 ronde randen (conform DIN 5566-1)
� IP65 frontbescherming
� Verschillende combinaties inclusief stap- 
 en pulsfuncties
� Korte en lange hevels
� lange levensduur

Verlichte keuzeschakelaars

Dankzij IP65 bescherming, optionele LED 
verlichting en een modern ontwerp dat 
voldoet aan alle ergonomische vereisten 
volgens de norm DIN 5566-1, zijn de 
verlichte keuzeschakelaars van Serie 04 
ideaal voor verschillende toepassingen in 
spoorvoertuigen. De homogene verlichting 
in verschillende kleuren zorgt voor een 
duidelijke indicatie van wijzigingen van de 
stand van de schakelaar, ongeacht de 
verlichtingsomstandigheden. De veilige, 
intuïtieve en effi ciënte bediening is het 
resultaat van het strakke, ergonomische 
ontwerp, dat ook het risico op letsels helpt 
verminderen dankzij de ergonomisch, 
gladde, afgeronde randen van de greep 
van de schakelaar.

Deze schakelaars zijn ontworpen voor 
minstens 1.25 miljoen bedieningen, met 
twee of drie schakelposities, en beschikken 
over een fl exibele combinatie van stap- en 
pulsfuncties. De keuzeschakelaars van 
de Serie 04 garanderen een veilige en 
betrouwbare werking, zelfs bij temperaturen 
tussen – 40 °C … + 55 °C.
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Steeksleutelschakelaars

Steeksleutelschakelaars worden over de 
gehele wereld vooral in het openbaar en 
het privévervoer gebruikt. Ze voorkomen 
dat onbevoegde personen systemen in- of 
uitschakelen of gebruikmaken van niet 
vrijgegeven afdelingen of toiletten.

Voordelen
� Geschikt voor gebruik binnen en buiten 
 (IP67)
� Klantspecifi eke sleutelvormen
� Te gebruiken tot – 40 °C
� Steeksleutels in verschillende schakel-
 posities
� Zeer lange mechanische en elektrische 
 levensduur
� Verschillende combinaties van stap / puls 
 functies

Hevelschakelaars

Hevelschakelaars zijn robuust en veelzijdig 
inzetbaar. Ze zijn verkrijgbaar tot 5 schakel-
standen en met verschillende stap / puls 
functies. Wereldwijd worden ze vooral 
gebruikt in de cockpits van wegen- en 
spoorvoertuigen en schepen.

Voordelen
� Zeer robuust ontwerp
� Zichtbare posities van schakelaars
� Grote keuze aan hevels
� Zeer lange mechanische en elektrische
 levensduur  
� Ook geschikt voor het schakelen van grote 
 schakelvermogens
� Verschillende confi guratiemogelijkheden 
 dankzij de modulaire opbouw
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bij sterk zonlicht of weinig omgevingslicht. 
Het lampblok met dubbele LED kan worden 
gecombineerd met alle verlichte compo-
nenten uit de Serie 04 en biedt de volgende 
voordelen:

Voordelen
� Één unit kan verschillende statussen 
 weergeven
� De dubbele indicatie signaleert op veilige 
 manier de storing van één ingangssignaal
� Ontworpen voor alle verlichte units van de
  bewezen Serie 04
� De betrouwbare LED technologie zorgt 
 voor een lange levensduur
� Twee aparte LEDs in één enkel lampblok

Lampblok met dubbele LED

De Serie 04 van EAO heeft een innovatief 
lampblok met twee geïntegreerde LEDs 
voor dubbele redundantie en betrouwbare 
en veilige verlichting.

Dit betrouwbare verlichtingsaccessoire is 
ontworpen voor alle verlichte componenten 
uit de Serie 04. De verlichting is snel en 
intuïtief herkenbaar en bevordert de veilige 
bediening van bestuurderscabines en 
besturingspanelen.

Met dit lampblok kunnen op unieke wijze 
verschillende statussen aangegeven 
worden. De externe gepulseerde besturing 
van de twee ingangen voor het lampblok 
met dubbele LED geeft de gebruiker snelle 
en positieve feedback over een correcte 
werking.  Als een inputsignaal een storing 
heeft (0 VDC), knippert de LED en geeft zo 
een waarschuwing aan. De gepulseerde 
ingangen moeten worden gegenereerd door 
een externe PLC.

Deze moderne LED technologie staat garant 
voor een lange levensduur en homogene 
verlichting die duidelijk zichtbaar is, zelfs 

Veilig.
Voor iedere applicatie.
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Voordelen
� Momentcontacten met zelfreinigende 
 contacten en uniek, tactiel schakelen
� Mechanisch gedwongen contacten met 
 grotere afstand tussen de contacten, 
 geschikt voor hoger schakelvermogen en 
 noodstopknoppen
� Vijf verschillende types aansluitingen 
 verkrijgbaar (schroefaansluiting, schroef-
 aansluiting voor kabelschoen met ring, 
 enkele en dubbele fastonaansluiting,  
 stekkeraansluiting)
� Verschillende contactmaterialen verkrijg-
 baar voor verschillende toepassingen

Om het productaanbod compleet te 
maken, zijn er standaard draaischakelaars 
verkrijgbaar tot 12 standen met verschillende 
stap- en pulsfuncties.

Schakelelementen

De Serie 04 van EAO bestaat uit een breed 
assortiment aan schakelelementen. EAO 
heeft met de Serie 04 een oplossing voor 
elke toepassing: van zelfreinigende moment 
contacten, die een duidelijke tactiele en 
hoorbare feedback geven bij gebruik en 
betrouwbaar schakelen bij toepassingen op 
laag niveau tot  mechanische gedwongen 
contacten geschikt voor groot schakel-
vermogen en een must voor noodstoppen.

Beide types zijn verkrijgbaar met zilveren, 
zilveren / gouden en zilveren / palladium 
contacten en kunnen uitgerust worden met 
verschillende soorten aansluitingen voor 
diverse installatie- en toepassingsbehoeften.

Meerdere schakelelementen kunnen opge-
klikt worden, afhankelijk van de toepassing.
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Series

Door opening pushbutton.
57
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Series

Attractive, compact and reliable.
14
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Series

Comprehensive, intuitive and versatile.
61
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Series

Robust and attractive.
82
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Series

Attractive, versatile and functional.
84

Productstructuur van Serie 04.

Functies

Drukknop
Verlichte drukknop
Paddenstoeldrukknop
Keuzeschakelaar
Sleutelschakelaar
Steeksleutelschakelaar
Hevelschakelaar
Signaalarmatuur
Flitslicht
Zoemer
Potentiometer
Stopknop
Noodstopknop
Noodoproepschakelaar

Bajonetflens 

Kunststof
Metaal

Verlichting

LED
Lamp

Lampblok

Schakelelementen

Moment contacten
Mechanisch gedwongen contacten
(er kunnen verschillende schakelelementen 
tegelijkertijd worden gebruikt)
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EAO contact.
Uw centre of excellence.

Hoofdkantoor

EAO Holding AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Telefoon +41 62 286 92 00
info@eao.com

Zwitserland
EAO AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Telefoon +41 62 286 91 11
info@eao.com

EAO Systems AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten 
Telefoon +41 62 286 91 11
sales.esy@eao.com

China
EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road 
Guangzhou Science City
CN-Guangzhou, PRC
Telefoon +86 20 3229 0390
sales.ecn@eao.com

Duitsland
EAO Automotive GmbH & Co. KG
Richard-Wagner-Straße 3
DE-08209 Auerbach / Vogtland
Telefoon +49 3744 8264 0
sales.esa@eao.com

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

Fabrieken

Verkoopkantoren

China
EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road 
Guangzhou Science City
CN-Guangzhou, PRC
Telefoon +86 20 3229 0390
sales.ecn@eao.com

EAO (Shanghai) Office
Rm.401, Lihpao Plaze,
NO.159 Shenwu Road,
Minhang District,
CN- Shanghai, 201106.
PRC
Telefoon +86 21 6095 0717
sales.ecn@eao.com

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

Frankrijk
EAO France SAS
Nextdoor – Bâtiment Silex
15 rue des Cuirassiers
CS 33821
FR-69487 Lyon Cedex O3 
Telefoon +33 9 74 18 93 41
sales.efr@eao.com

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.
Centro Direzionale Summit – 
Palazzo D1
Via Brescia 28
IT-20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Telefoon +39 029 247 0722
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.ejp@eao.com

Nederland, België
EAO Benelux B.V.
Kamerlingh Onnesweg 46
NL-3316 GL 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, Denemarken, 
Finland, Ierland, Noorwegen, 
Zweden
EAO Ltd.
Highland House
Albert Drive
Burgess Hill
GB-West Sussex RH15 9TN
Telefoon +44 1444 236 000 
sales.euk@eao.com

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


