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FUNKCJE I ZALETYKORZYŚCI DLA KLIENTÓW

URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

Najważniejsze wymagania dotyczące narzędzi do 

programowania i serwisowania to intuicyjny sposób 

użytkowania i szybka analiza systemu. Obejmują one także 

prostą integrację aplikacji odpowiednio do wymagań 

klienta. W nowej generacji BODAS-service firma Bosch 

Rexroth oferuje standaryzowane i bezpieczne rozwiązanie 

do programowania i diagnostyki jednostek sterujących, 

zwiększające wydajność uruchamiania i wykrywania 

usterek. System BODAS-service 4.x jest kompatybilny ze 

sterownikami RC/40, zaworami kierunkowymi serii EHS 2x 

oraz czujnikami ultradźwiękowymi i uniwersalnymi 

radarami Bosch – ogólnie wszystkimi urządzeniami 

elektronicznymi spełniającymi standardy UDS i ODX.
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Wyższa wydajność dzięki modułowej koncepcji aplikacji

BODAS

Indywidualna wizualizacja parametrów, pomiar wartości i 

diagnostyczne kody błędów to elementy aplikacji

serwisowych specyficznych dla klienta. Istnieją różne

rodzaje aplikacji serwisowych: standardowe, panelu

kontrolnego i specjalne (HTML). Można je instalować

dodatkowo, zwiększając wydajność uruchamiania i 

wykrywania usterek. Podstawowe funkcje, takie jak

identyfikacja sieci i programowanie są dostępne wraz z 

plikami instalacyjnymi BODAS-service. 

Rozszerzalne i przyszłościowe rozwiązanie

BODAS-service 4.x jest narzędziem diagnostycznym dla

urządzeń elektronicznych firmy Bosch Rexroth. Można z 

niego również korzystać w przypadku innych urządzeń

spełniających międzynarodowe standardy. Standardy

gwarantują wysoką jakość produktu, niezawodność i 

bezpieczeństwo. 

Dają one również pewność, że produkt będzie można w 

przyszłości rozszerzać i rozwijać.
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Zwiększone bezpieczeństwo i ochrona własności

intelektualnej

Indywidualna dystrybucja aplikacji serwisowych i ich 

ochrona za pomocą specyficznego szyfrowania Bosch 

Rexroth ogranicza dostęp stron trzecich do wiedzy o 

oprogramowaniu aplikacji. Aplikacje serwisowe są zapisane

na komputerze, a role użytkowników są określane przez

BODAS-service 4.x. Ta koncepcja chroni przed hakerami i 

zwiększa wydajność wykorzystania zasobów.

Regularne aktualizacje za pomocą pakietu serwisowego

Pakiet serwisowy (MSP) umożliwia użytkownikom

pobieranie aktualizacji BODAS-service, dzięki którym mogą

oni korzystać z najnowszych funkcji. Dzięki nim diagnostyka

staje się jeszcze wydajniejsza i bardziej przyjazna. 

Aktualizacje będą udostępniane regularnie na stronie

www.boschrexroth.com/p-BODAS-service.

Narzędzie do konfigurowania specyficznych dla klienta

aplikacji serwisowych

W pakiecie BODAS-service 4.x firmy Bosch Rexroth 

dostępne jest narzędzie do tworzenia aplikacji BODAS-

service Editor. Umożliwia ono programistom konfigurację

specyficznych dla klienta aplikacji serwisowych do różnych

zastosowań, m.in. szybkich funkcji diagnostycznych

oprogramowania oraz specjalnych aplikacji kalibracyjnych.

Różne modele licencji odpowiednio do potrzeb

BODAS-service jest produktem licencyjnym. Dostępne są

dwa typy licencji spełniające różne potrzeby użytkowników: 

Oprogramowanie może być zainstalowane na wielu

komputerach PC i uruchamiane na jednym za pomocą

klucza sprzętowego USB. Ten model licencji jest optymalny

dla użytkowników, którzy nie muszą korzystać z 

oprogramowania regularnie. Można również zdecydować

się na licencję Softkey przypisaną do komputera PC. Ten

model licencji jest właściwy dla użytkowników, którzy

muszą często korzystać z oprogramowania lub nie mają

możliwości korzystania z kluczy sprzętowych. Oba typy

licencji dostępne są za jednorazową opłatą. 

BODAS-service 4.x

Urządzenia komputerowe:Komputer PC, notebook lub tablet

Wymagania sprzętowe: Prędkość procesora ≥ 2 GHz

RAM ≥ 2 GB

Systemy operacyjne: Windows 10 (64-Bit)

Urządzenia Rexroth: Sterownik RC5-6/40

Zawór kierunkowy serii EHS 2x

Urządzenia Bosch: Czujnik ultradźwiękowy USS OHW

Radar uniwersalny GPR 2.0

Interfejs komunikacyjny 

pojazdu:

Interfejs CAN-USB firmy Bosch Rexroth i 

inne interfejsy PEAK, Vector, Kvaser i 

Softing wg. ISO 22900-2

Normy: UDS ISO 14229-1, ODX ISO 22901-1 

oraz OTX ISO 13209

Licencje: Klucz sprzętowy USB i Softkey

Pliki instalacyjne: www.boschrexroth.com/p-BODAS-

service

Aktualizacje: Regularne z pakietem serwisowym 

(MSP)

Narzędzie do tworzenia 

aplikacji serwisowych:

BODAS-service Editor

Karta katalogowa: 95087
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