dasa5 är ett modernt styrsystem utvecklat för krävande miljöer i tunga fordon. Systemet är uppbyggt runt en central
styrdator med separat bildskärm och distribuerade CAN-noder för anslutning av I/O. Systemet kan bestyckas från att
styra enklare fordon till avancerade maskiner med komplexa applikationer.

dasa5 styr- och kommunikationssystem
n Viktiga fördelar med dasa5
- Distribuerat system med små, intelligenta enheter som
ger en flexibel, enkel och kostnadseffektiv installation.
- Separata processorer för maskinstyrning och operatörskommunikation.
- Händelsestyrd loggning av valbara driftdata för uppföljning och service.
- Trådlös kommunikation för service eller överföring av
driftdata.
- Språkhantering via separat språkdatabas.
- Förarinloggning med förarberoende språk, behörighet
och inställningar.

n		Användargränssnitt – MMI
Flera alternativa enheter för användargränssnitt.
- Kundspecifik membranpanel med styrfunktioner och
indikeringar.
- Grafisk färgdisplay med pekfunktion för presentation
och inställningar av driftdata.
- Backkamera med programstöd, 2 stycken.
- Multipla displayer för komplexa instrumenteringar.
- Mobil PC för avancerade applikationer som GIS eller
aptering i skogsskördare.

- Öppen och flexibel systemlösning med standardplattform Windows CE.

n Utvecklingsverktyg
- d5Developer är ett PC-baserat, kraftfullt och enkelt
utvecklingsverktyg med följande huvudfunktioner.

- Samverkan med andra CAN-baserade system via J1939
(dieselmotor) eller annat protokoll.

- d5DCL för konfigurering av systemet och dess ingående enheter, samt programmering av styrlogik.

- Hög driftsäkerhet och miljötålighet.

- d5Design för design av användargränssnitt med
manövrering, driftinformation och inställningar. Här
skapas också kopplingen till styrlogiken.
- d5Analyzer för analys av styrlogik vid test och felsökning.
- d5Bundler hjälpverktyg för paketering av installationsfil till målsystemet.
Inga krav på förkunskaper i traditionell programmering.

Distribuerad datorkraft
för snabb beräkning
och mätning direkt i
driftmiljö.
Ett flertal standardiserade I/O-enheter
gör systemet skalbart för såväl enkla
som avancerade maskiner.

Maskinen kan kommunicera via GSM och
WLAN och ha full internetåtkomst samt
vara klient i ett överordnat system.

Lätt att ansluta till andra CANbaserade system, till exempel
J1939 och CANopen.

De flexibla CAN-noderna i dasa5
kan distribueras ut för att minimera
behovet av kablage.

n Styrenheter

d5MC-F
Huvuddator med separata processorer för styrlogik och MMI.
Har 4 stycken CAN-bussar för
anslutning till styrdon och givare.
Två videokameror kan anslutas
direkt till enheten.

d5DI9
9-tums (16:9) multifunktionsdisplay med färgskärm och
pekfunktion.
Uttag för USB.

n I/O-enheter

d5IO48
Intelligent I/O-enhet
med 48 analoga/
digitala in och 48
lågeffektsutgångar.

dxPC
Windows PC avsedd för
den krävande miljön i tunga
fordon.

n Tillbehör

d5CI12
Styrdator för tidskritiska
beräkningar i realtid.
Har 12 programmerbara ingångar.

d5IO12
I/O-enhet med 12 programmerbara in- eller
utgångar.

dxPR1
Ruggad A4-termoskrivare med USBanslutning.

dxGSM-M
GSM/GPRSmodem. Ansluts
till USB- eller
COM-porten.

d5IO12D
I/O-enhet med 12
programmerbara
digitala ingångar
eller lågeffektutgångar för
analog likspänning
(Danfoss).

d5IO12R
I/O-enhet med 12
programmerbara digitala in- eller utgångar.
Utgångarna kan
belastas med 5A per
utgång.

d5CB
Enhet för expansion till
externa CAN-protokoll.
Till exempel kommunikation med CanOpen
eller J1939.

dxGSM-A
Ruggad antenn
till GSM/GPRSmodem.

dxGPS
GPS-enhet.

dxWB
Enhet för trådlös
överföring av CAN
och/eller Ethernet.

d5O2HP
I/O-enhet med två
stycken högeffektutgångar (2x13A) för
styrning av till exempel
arbetsbelysning och
elmotorer.

Dasa är en ledande leverantör av avancerade datoriserade styr- och kommunikationssystem för tyngre fordon.
Genom hög teknisk kompetens utvecklar och tillverkar vi system för styrning och informationshantering,
samt färdiga applikationer för skogsavverkning.
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