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 Wydajna łączność na najwyższym poziomie: 

4G, IP67, LinuxOS, CAN, RS232

 Przyjazne i płynne zarządzanie urządzeniami 

 Zarządzanie diagnostyką, usługami i certyfikatami

 Swobodne programowanie w różnych językach wysokiego 

poziomu

 Przenośne oprogramowanie

 Szeroka oferta standardowego oprogramowania 

aplikacyjnego

 Wysokie standardy jakości Bosch

Wydajna łączność na najwyższym poziomie

Jednostka RCU gromadzi dane pojazdu za pomocą

maksymalnie 3 magistral CAN oraz 3 interfejsów RS232 i 

wykorzystuje nowoczesną radiową technologię komunikacji w 

standardzie 4G. Stopień ochrony IP67 umożliwia korzystanie z 

modułu w wielu zastosowaniach i trudnych warunkach, w 

których zwykle pracują pojazdy terenowe.

Przyjazne i płynne zarządzanie urządzeniami dzięki

technologii BOSCH

Moduły łączności BODAS są oferowane z podstawowym

oprogramowaniem i mogą być w sposób bezpieczny

obsługiwane za pomocą systemu zarządzania urządzeniami

Bosch Connected Industries. Oprogramowanie podstawowe

obejmuje system operacyjny Linux oraz specjalną platformę

firmy Bosch Rexroth do zarządzania urządzeniami w oparciu o 

kontenery. Umożliwia ona łatwe, bezpieczne i transakcyjne

uruchamianie lub aktualizację oprogramowania aplikacyjnego

Bosch, Bosch Rexroth lub klienta. Pakiet Software 

Development Kit umożliwia klientom tworzenie funkcji

oprogramowania dostosowanych do potrzeb za pomocą

modułu łączności.

Zarządzanie diagnostyką, usługami i certyfikatami

System zarządzania urządzeniami Bosch Connected

Industries umożliwia programowanie metodą flash, 

parametryzację oraz odczyt wartości i komunikatów o błędach

modułów łączności BODAS. Funkcja zintegrowanego

zarządzania certyfikatami służy jako podstawa bezpiecznej

komunikacji.

Brak łączności – brak usług IoT w pojazdach terenowych. 

Dlatego właśnie moduły łączności są kluczowym elementem

każdej strategii, umożliwiającym korzystanie z potencjału

Internetu rzeczy w zakresie poprawy wydajności, dostępności

i efektywności maszyn mobilnych. Moduł łączności BODAS 

(RCU) zapewnia łączność bezprzewodową pojazdów

terenowych i umożliwia projektowanie, zdalne uruchamianie i 

obsługę kompleksowych funkcji IoT i usług cyfrowych.
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Urządzenie umożliwiające łączność pojazdu z chmurą
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1. Sygnał wejściowy zapłonu jest multipleksowany z 

cyfrowym wejściem/wyjściem

2. Wejście analogowe 1 jest multipleksowane z cyfrowym

wejściem/wyjściem

3. Interfejsy Kline i RS485 nie mogą działać równocześnie

(wybór SW). Interfejs Kline 2 nie jest kompatybilny z 

interfejsem RS232(1) i jest multipleksowany z cyfrowym

wejściem/wyjściem

4. Złącze USB bez dostępu zewnętrznego

© ARM i Cortex są zastrzeżonymi znakami towarowymi

firmy ARM Limited. Linux jest zastrzeżonym znakiem

towarowym Linusa Torvaldsa

Moduły łączności BODAS są dostępne w 3 wariantach:

RCU3-1A: sieć mobilna 3G i 1 złącze CAN

RCU4-3A: sieć mobilna 4G i 3 złącza CAN

RCU4-3W: sieć mobilna 4G, 3 złącza CAN,

łączność WiFi i Bluetooth.

Ogólne parametry

Procesor aplikacji ARM Cortex A8, 800MHz;

512MB DDR3, 1GB NAND Flash

System operacyjny Jądro systemu i system plików Linux

Zarządzanie 

urządzeniami 
Zarządzanie urządzeniami w oparciu o kontenery

Akcelerometr Konfigurowalny akcelerometr 3-osiowy

Języki 

programowania
C, C++, Java, Python, NodeJS, Golang

Gniazdo karty 

MicroSD

Dostępne jako trwalsze rozszerzenie dla pamięci 

flash typu NAND

Zasilanie 9V – 48V

Stopień ochrony IP67

Typy SIM eSIM (możliwość podłączania dodatkowej karty 

SIM)

Obudowa 150 x 135 x 58mm; 400g;

Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem 

szklanym

Złącze Złącze motoryzacyjne TE 35-pinowe;

Antena: FAKRA

Temperatura Otoczenie: -40°C – 85°C

Variable features RCU3-1A RCU4-3A RCU4-3W

2G/3G Mobile Network

GSM/GPRS + 3G HSPA
  

4G LTE Mobile Network

LTE FDD/TDD Cat1
 

GNSS

GPS, Glonass, Galileo, Beidou, 

QZSS, SBAS

  

WIFI

IEEE802.11 a/b/g/n/ac


Bluetooth

Version 4.2


CAN Interface 1 2 2

CAN-FD Interface 1 1

RS232 3 3 3

RS485 1 1

External Antenna   

Ignition Input1 1 1 1

ON/OFF Input 1 1

Digital I / O 8 8

Analog Inputs2 4 4

K-Line (1 can be used as LIN)3 2 2

USB (for development)4 1 1

Certification

EU28, CH, NO; NAM

(others on request)

  

Swobodne programowanie w różnych językach wysokiego

poziomu

Moduły łączności BODAS bazują na technologii uruchamiania

oprogramowania umożliwiającej uruchamianie aplikacji w 

zabezpieczonych środowiskach testowych. 

Oznacza to, że aplikacje są uruchamiane ze wszystkimi

niezbędnymi bibliotekami. W ten sposób programiści mogą

korzystać z różnych języków programowania. Uprawnienia

dostępu do interfejsów zarządzania urządzeniami (np. 

sterowników lub API) są nadawane w sposób bezpieczny. 

Przenośne oprogramowanie

Szybki rozwój technologii w obszarze IoT i łączności

(komunikacja mobilna, odejście od standardu 2G i 

wprowadzenie standardu 5G) sprawia, że przenośność

oprogramowania jest jednym z kluczowych wymogów dla

przyszłościowych urządzeń sieciowych. Oznacza to możliwość

zmiany lub aktualizacji sprzętu przy minimalnej ingerencji w 

system operacyjny, a w szczególności oprogramowanie

aplikacyjne. Aby umożliwić taką przenośność, moduły

łączności BODAS firmy Bosch Rexroth są wyposażone w 

pakiet oprogramowania wykorzystujący otwartą i przejrzystą

strukturę, o minimalnym powiązaniu z systemem operacyjnym

(wraz ze sterownikami sprzętowymi) oraz tworzonymi

aplikacjami.

Szeroka oferta standardowego oprogramowania

aplikacyjnego

Gotowe standardowe aplikacje firmy Bosch Rexroth są

dostępne opcjonalnie i mogą być uruchamiane zdalnie. 

Wysokie standardy jakości Bosch

Podobnie jak wszystkie rozwiązania firmy Bosch Rexroth, 

moduły BODAS RCU wraz z wbudowanym oprogramowaniem

są tworzone z zachowaniem wysokich standardów jakości

Bosch. 


