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Tiedote Kevät 2011

Kevätterveisiä autourheilijoille Softatech OY:ltä!!

Olemme Pirkkalassa Turkkiradalla toimiva 
yritys, joka tarjoaa autourheilijoille ja 
-harrastajille tehonmittauspalveluja, 
moottorinohjaus-järjestelmiä sekä moottorin 
optimointia OBD-väylän kautta. Käytössämme 
on 4WD-dynamometri, jolla pystytään 
mittaamaan niin nelivetoisten kuin 
kaksivetoistenkin autojen teho- ja 
vääntölukemat. Dynoamme voi käyttää myös 
moottorin säätämiseen.

Tarjoamme autokerhoille tehonmittaustapahtumia edullisesti!

Yritysjärjestelyt
Vanhoille asiakkaillemme tiedoksi; teimme alkuvuodesta yrityksemme henkilöstössä 
järjestelyitä. Tero Talvensaari siirtyi yrityksen johtoon hoitamaan etenkin 
asiakaskontakteja ja Tatu Tikanmäki vastaa Tatech-moottorinohjauksien säädöistä ja 
ohjelmistokehityksestä. Lisäksi meillä on 3 henkilöä tuotekehityksessä, asennus- ja 
dynopuolella sekä alan laaja yhteistyöverkosto. 
Terolle voi soitella numeroon 0405440581. :)
Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme www.tatech.fi
Löydät meidät myös Facebookista! www.facebook.com/tatechems/

Tuoteuutuudet ja päivitykset
Tatech infonäyttö ja Race Technology tiedonkeruu ja näyttöyksiköt

Toimme markkinoille yksinkertaisen ja selkeän 
LCD-näytön kytkettäväksi moottorinohjaus-
järjestelmäämme. Näyttö on roiskevesitiivis, 
mustaksi eloksoitua alumiinia lasiruudulla. Kiinnitys 
tapahtuu näytön takaosasta. Näyttö kytkeytyy 
suoraan Tatech-moottorinohjaukseen RS232-
liitynnän kautta ja näytöstä voi tarkkailla kaikkia 
moottorinohjauksen parametreja. Näyttö toimii 
samalla RS232-CAN muuntimena. Näytön 
konfigurointia ja käyttöä varten näyttöön voi kytkeä 
painonapit tai "pulssipyörän". Näytön koko on 
108x68x20mm

Monipuolisempaan käyttöön tarjoamme Race 
Technology näytöt ja tiedonkeruusysteemit jotka 
voidaan kytkeä suoraan Tatech-
moottorinohjaukseen.

Softatech Oy, Turkkirata 19A 33960 Pirkkala – www.tatech.fi 040 544 0581

kuvassa prototyyppi

http://www.tatech.fi/
http://www.facebook.com/tatechems
http://www.tatech.fi/


27.3.2011

Ohjelmistopäivitys:
Tulossa keväällä 2011 Tatech 32-malliin.

Merkittävimmät päivitykset:
-Sisäiseen tiedonkeruuseen on lisätty 3 eri moodia
1. perinteinen on/off kytkimellä ohjattuna
2. moniosainen loggaus kytkimellä ohjattuna
3. moniosainen loggaus historiatiedoilla
Lisäksi diagnostiikkaviestit tallentuvat logiin. Riippuen tiedonkeruun moodista, vika 
tallettuu sisäiseen muistiin joko automaattisesti tai napin painalluksella. Logi sisältää 
historiatietoja virhetapahtumaa edeltäviltä hetkiltä.
Muita tiedonkeruun päivityksiä:

– Käyttöliittymässä on nyt zoom-toiminto
– Diagnostiikkaviestit näkyvät myös tiedonkeruun datan joukossa, eli näkyvät 

käyttöliittymässä kun logia tarkastellaan.
– Lisätty tallennettavia informaatioita/parametreja valittaviksi tiedonkeruun 

kanaviin (esim AFR, nopeus, luistomäärä, nokkakulma, PWM ohjausduty, 
RPM Home Sync jne). Tiedot voidaan valita 12:lle yhtäaikaiselle kanavalle→  
jotka tallettuvat logiin.

- Monikarttaominaisuus (max 5kpl): 
Voit tallettaa Tatechiin 5 eri karttaa, jotka vaihtuvat kätevästi kytkintä kääntämällä. 
Voit siis säätää eri ajotilanteisiin parhaiten sopivat kartat, esim pumppu- ja 
kisabensalle, E85:lle, taloudelliseen ja rata-ajoon. Tai voit käyttää samaa yksikköä 
kahdessa (tai viidessä) autossa niin, että yksikkö muuttaa kartat automaattisesti 
riippuen mihin autoon se on kytketty.

- Polttoainekartaston säätöresoluutiota parannettu
- 3D-kartastonäkymä päivitetty tukemaan High resolution karttoja
- Analogisten lisäkanavien lukuresoluutiota parannettu, 20mv -> 5mv.
- Ylipainesuojaan lisätty hukkaportin ohjaus niin, että ylipaineelle mentäessä PWM-
ohjaus on 100%, eli hukkaportti ohjataan täysin auki.
- ”Limb mode” moottorin suojaukseen. Kun hälytysrajat ylitetään, mm. ahtopaineet 
ohjataan alas.
- Tyhjäkäyntimoottorin ohjaukseen on lisätty duty-kompensointi sekä ilmanlämpötilan 
että kierrosten mukaan helpottamaan liikkeellelähtöä sekä kuormitusmuutoksien 
hallintaa.
- Hukkaportin ohjaukseen on lisätty RPM-perustainen kartasto. 
- Seostiedon näyttäminen sekä lambda- että AFR-arvona inforuudussa
- CAN-kommunikointituki Tatech-infonäytön kautta
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