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KORZYŚCI DLA KLIENTÓW

ZASTOSOWANIA

FUNKCJE I ZALETY

BODAS AFC - Wersja 30
Sterownik wentylatora do systemów hydrostatycznego napędu 
wentylatora

 Adaptacja sterownika wentylatora do odpowiednich 
zastosowań poprzez parametryzację

 Obsługa jednego układu hydraulicznego z różnymi 
konfiguracjami pomp, silników i zaworów

 Praca w oparciu o 6 odczytów temperatury, analogowe oraz 
cyfrowe funkcje wejściowe i wyjściowe

 Komunikacja CAN J1939 (standardowa/własna), obejmująca 
także komunikaty diagnostyczne

 System sterowania wyższej jakości pozwala ograniczyć 
zużycie paliwa i emisję hałasu

 Modułowa koncepcja oprogramowania umożliwia wydajne 
projektowanie

BODAS AFC30 to oprogramowanie wbudowane sterowników 
RC4-5/30 firmy Bosch Rexroth do obsługi hydrostatycznych 
układów napędu wentylatorów. Oprogramowanie to obsługuje 
konfiguracje hydrauliki z pompami o stałej i zmiennej 
wydajności. W przypadku stosowania pompy o stałej 
wydajności potrzebny jest ciśnieniowy hydrauliczny zawór 
bezpieczeństwa. Silnik hydrauliczny napędzający wentylator 
jest zawsze silnikiem o stałej chłonności. Każde urządzenie w 
układzie może otrzymywać sygnał od sterownika Bosch 
Rexroth za pośrednictwem połączenia przewodowego lub 
magistrali CAN. W przypadku BODAS AFC30, protokół CAN 
bazuje na standardzie SAE J1939. Hydrostatyczne układy 
napędu wentylatorów firmy Bosch Rexroth pozwalają 
producentom maszyn zwiększyć elastyczność w zakresie 
rozmieszczania komponentów w przedziale silnikowym. 
Pompy hydrauliczne, przewody, sterowniki i wentylator można 
zamontować tam, gdzie jest dostępne miejsce. W ten sposób 
efektywnie wykorzystuje się dostępną przestrzeń. Ta 
elastyczność stanowi istotną przewagę w porównaniu z 
napędami bezpośrednimi wykorzystującymi pasy lub wały 
napędowe.

Standardy emisji i obowiązujące ograniczenia dla pojazdów 
komercyjnych i maszyn mobilnych to istotne kwestie
dla ustawodawców i agencji regulacyjnych. Jednym z 
czynników niezbędnych dla zapewnienia zgodności z tymi 
wymaganiami jest utrzymanie optymalnej temperatury pracy
silnika za pomocą wydajnego układu chłodzenia. Normy 
emisji Euro 6 i TIER 4 final nakładają wymóg zwiększenia 
wydajności układu chłodzenia o 15-40%. Wymagana ilość 
miejsca na chłodnicę zwiększa się jednocześnie o około 20%. 
Hydrostatyczne układy napędu wentylatorów i sterowniki 
napędu wentylatorów firmy Bosch Rexroth pomagają spełnić 
te wymagania i stanowią ważny element wyposażenia 
nowoczesnych silników. Inteligentnie sterowane systemy 
napędu wentylatora regulują wydajność w oparciu o mierzone 
wartości temperatury. Dodatkowo oszczędzają one energię 
poprzez uruchamianie napędu wentylatora w oparciu o 
zapotrzebowanie, ograniczając koszty eksploatacji o 5% 
zarówno w pojazdach drogowych jak i terenowych.
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Chłodzenie na żądanie
Ze względu na charakterystykę w zakresie mocy i momentu 
obrotowego nowoczesne silniki spalinowe wymagają 
wydajnego chłodzenia nawet przy niewielkich prędkościach 
obrotowych. Hydrostatyczne układy napędu wentylatorów 
firmy Bosch Rexroth uniezależniają prędkość wentylatora od 
prędkości silnika. Ułatwia to płynne, proporcjonalne 
dostosowywanie prędkości wentylatora do bieżącego 
zapotrzebowania. Oprogramowanie AFC30 zapewnia 
właściwą regulację wydajności chłodzenia korzystając nawet 
z 6 odczytów temperatury. W porównaniu z systemami 
nieproporcjonalnego sterowania napędem wentylatora można 
osiągnąć nawet 5% oszczędność paliwa.

Funkcja odwrócenia kierunku i zatrzymania
Funkcja odwrócenia kierunku obrotów wentylatora pozwala 
zapobiec ograniczeniu wydajności chłodzenia przez pył i 
zanieczyszczenia gromadzące się wewnątrz chłodnicy. 
Wentylator zmienia kierunek obrotów w różnych odstępach 
czasu i wydmuchuje zanieczyszczenia na zewnątrz. W ten 
sposób chłodnica nie jest blokowana, a w silniku 
utrzymywana jest optymalna temperatura pracy. Opcjonalna 
funkcja zatrzymania umożliwia całkowite wyłączenie 
wentylatora w fazie uruchamiania silnika lub przy bardzo 
niskiej temperaturze otoczenia. W ten sposób silnik spalinowy 
szybciej osiąga właściwą temperaturę pracy, co przekłada się 
na ograniczenie emisji spalin i zużycia paliwa.

Funkcje dodatkowe
BODAS AFC30 dysponuje szeregiem dodatkowych funkcji. 
Przykładowo:
uwzględnianie zewnętrznych żądań (sygnał hamulca),
ograniczenie maksymalnych obrotów wentylatora 
zabezpieczające przed nadmierną prędkością obrotową i 
kontrolowane zatrzymanie wentylatora po wyłączeniu silnika 
spalinowego.

Modułowa budowa oprogramowania
Oprogramowanie ma budowę modułową, która umożliwia 
wprowadzanie rozszerzeń, gdy wymagane są funkcje 
wykraczające poza seryjny pakiet sterownika BODAS AFC30. 
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Silnik Komunikacja za pomocą CAN 
J1939

Koncepcja A Pompa o zmiennej wydajności + 
silnik o stałej chłonności 

Koncepcja B Pompa o stałej wydajności + 
silnik o stałej chłonności
z ciśnieniowym hydraulicznym 
zaworem bezpieczeństwa

Zawory Rozdzielacze dla
funkcji odwrócenia kierunku i 
zatrzymania

Sygnały wejściowe temperatury Maksymalnie 6 sygnałów
(CAN J1939 lub wartości z 
czujników)
maks. 4 czujniki temperatury
(rezystancyjne)

interfejsy Dyskretny lub CAN J1939

Sterownik Bosch Rexroth RC4-5/30

Karta katalogowa: 95362

Koncepcja A: pompa o zmiennej wydajności i silnik o stałej chłonności
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