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nanoLIAB

nanoLIAB er med sin kompakte størrelse 
LIAB’s mindste computerenhed. Alligevel er 
den en komplet Linux-computer, der er nem  
at integrere ind i dine egne applikationer.

En computer i miniformat
nanoLIAB’en har en ydeevne omtrent som en 100 MHz 
Pentium PC. Selv større PHP-baserede web-applikation-
er kan derfor afvikles med korte respons-tider.
Da nanoLIAB’en kun bruger omkring 1watt kan den også 
benyttes i systemer med batteribackup. Såvel diagram-
mer som Linux-distributionen medleveres, således at  
brugeren kan få maksimalt udbytte af de enkelte element-
er i systemet. Det åbne design gør også nanoLIAB’en 
velegnet til undervisning.

Typiske opgaver for en nanoLIAB
Ofte finder nanoLIAB’en sin anvendelse i produkter der 
skal udvides med Internet-access og webapplikationer 
og fungere som gateway til to eller flere grænseflader. 
Onboard RS232 gør den ideel som remote seriel port, 
datalogger og lign.

The nanoLIAB stack-up
Hos LIAB udvikler vi løbende addon-boards til 
nanoLIAB’en med forskellig funktionalitet, f.eks. det på 
denne side viste relæ-addon. Desuden er der bl.a. udvik-
let boards til galvanisk adskilt RS485, kamerachip/CPLD 
og A/D-D/A.

Design dit eget personality board
 - eller lad LIAB gøre det

nanoLIAB er designet så den både kan bruges som 
selvstændig enhed og integreres med et baseboard. I de 
tre pinheaders finder man således en lang række I/O sig-
naler, der gør det muligt at udvide funktionaliteten. Base-
boardet kan således tilpasses efter kundens ønske, dvs. 
et personality board.
Hos LIAB har vi lavet adskillige af disse boards til 
nanoLIAB’en - både kundespecifikke og til interne  
projekter. En ideel løsning hvis man ikke ønsker at få  
designet en komplet computerkonstruktion fra bunden.

Relæ-addon til nanoLIAB

En konstruktion til styring af cirkulationspumper, belysn-
ing og lignende. Relæ-addon udvider nanoLIAB’en med 
tre relæer,  fire opto-isolerede indgange og en I2C-bus 
hvor der f.eks. kan tilsluttes optil 16 eksterne LM92 tem-
peraturfølere. Ses til venstre med klemrækker og light 
guides.

nanoLIAB som mediecenter

Da boardet er udstyret med en CD-kvalitets ste-
reo audio-DAC, udgang til hovedtelefoner og et 
USB-stik er det oplagt at benytte nanoLIAB’en som 
MP3-afspiller. nanoLIAB’en kan fås med et media- 
evaluation kit (vist her til højre), der indeholder dot-
matrix display, berøringsfølsomme knapper/drejehjul 
samt en 2x10W forstærker.



building blocks for Your application

Tekniske specifikationer

CPU   ATMEL AT91RM9200 200 MHz CPU
   Blæserløs passiv køling
   Real-Time Clock med batteri backup

RAM   32 el. 64 MB SDRAM

ROM/FLASH  16 MB flash ROM
   Tilslutning af ekstern USB-memorystik el. harddisk

Ethernet  10/100 Mbit 100BASE-TX
   Mulighed for WLAN gennem USB-stick

USB   1 x USB 2.0 kompatible host porte

Audio   16 bit TLV320 audio DAC med minijack til høretelefoner

Seriel   RS-232 i RJ12 modular stik (omskiftelig mellem standard port og debug)

I/O porte  2x18 polet pinheader med programmerbare I/O
   2x13 polet pinheader med ethernet, USB og seriel
   2x4 polet pinheader med audio ind/ud

Strømforsyning Forsyningsspænding 6-10 VDC
   Strømforbrug typisk 1W (excl. tilsluttet USB sticks)
   
Dimensioner  67x62 mm med skruehuller til montage i kasse
   
BIOS   Standard LIAB ARM bootloader ver. 1.01

OS   Linux kerne 2.6.23
   med bl.a. MTD og JFFS2 support
   LIAB ARM Linux distribution version 6I

Software  Apache 2 webserver
   FTP
   Telnet

Udvidelseskort  Relæ, optocouplere og I2C
   Signalprocessor/CPLD
   Galvanisk adskilt RS-485 driver

Evaluation-kit  Multimedia evaluation kit med display, touch og forstærker

Baseboards  Standard baseboard med sockets og loddeøer
   
Ekstra software PHP
   SQL-server
   SSH
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