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ZASTOSOWANIA

BODAS Connect –
Device Connectivity

Łączenie i zarządzanie pojazdami terenowymi odpowiednio

do potrzeb

 Proste łączenie i monitorowanie maszyn terenowych

 Korzystanie z własnych funkcji lub wstępnie 

skonfigurowanych usług Bosch Rexroth 

 Jednostka RCU oparta na Linuksie umożliwia 

przyszłościowe zastosowania i łatwą migrację

 Kontenerowa architektura oprogramowania umożliwia 

elastyczne rozszerzanie funkcji oprogramowania

 Zdalne zarządzanie i diagnostyka sieci sterowników

 Usługi sieciowe dla jednostek RCU i podłączonych 

sterowników Bosch Rexroth

 Elastyczne zarządzanie danymi: 

BODAS Connect – All-in-One Connectivity 

Łączenie i monitorowanie maszyn terenowych

Pakiet BODAS Connect Device Connectivity firmy Bosch 

Rexroth umożliwia proste łączenie i monitorowanie aplikacji

maszyn terenowych. Oprogramowanie ułatwia zdalne

zarządzanie i diagnozowanie sieci sterowników. Jednostki

RCU (Rexroth Connectivity Unit) pozwalają klientom

korzystać w pełni z tego, co różni nasze rozwiązanie od

systemów konkurencyjnych. Jeśli chodzi o zarządzanie

danymi, klienci mogą korzystać z własnych lub wstępnie

skonfigurowanych funkcji z pakietu Bosch Rexroth All-in-One

Connectivity.

Jednostka RCU oparta na Linuksie umożliwia

przyszłościowe zastosowania i łatwą migrację

Jednostka RCU bazuje na najnowocześniejszym

mikroprocesorze i umożliwia zdalne programowanie, 

uruchamianie i obsługę aplikacji IoT. Kontenerowa

architektura oprogramowania umożliwia klientom

elastyczne dodawanie funkcji oprogramowania tworzonych

w najpopularniejszych językach programowania i 

zarządzanie nimi. Ta architektura umożliwia również płynną

migrację do innych jednostek CCU opartych na Linuksie i 

pozwala korzystać z przyszłościowych technologii, np. 5G. 

Stopień ochrony IP67 sprawia, że to rozwiązanie sprawdzi

się idealnie w zastosowaniach terenowych.

Transformacja cyfrowa na rynku pojazdów terenowych 

postępuje w sposób zaawansowany, a wraz z nią przed 

maszynami mobilnymi pojawiły się nowe wyzwania. Firma 

Bosch Rexroth wspiera klientów jako silny partner i dostawca 

rozwiązań, dlatego wykorzystała swoje szerokie 

doświadczenie w zakresie aplikacji w pakietach 

oprogramowania i sprzętu BODAS, tworząc zintegrowane 

rozwiązanie IoT – BODAS Connect. Jako integralna część 

BODAS Connect, pakiet Device Connectivity wykorzystuje 

jednostki RCU zapewniając wiele opcji bezprzewodowego 

dostępu i kontrolowania sieci pojazdów terenowych. 

Interakcje te obejmują programowanie, diagnostykę i 

parametryzację sterowników Bosch Rexroth (RC). 
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BODAS Connect – Device Connectivity

Łączenie i zarządzanie pojazdami terenowymi odpowiednio do potrzeb

DANE TECHNICZNE

Zdalne zarządzanie i diagnostyka sieci sterowników

Pakiet Bosch Rexroth BODAS Connect Device Connectivity 

sprawia, że łączenie maszyn terenowych jest tak łatwe jak

nigdy wcześniej:

Monitorowanie statusu jednostek RCU i uruchamianie

nowych funkcji

Programowanie i uruchamianie nowych funkcji odpowiednio

do potrzeb

Korzyści funkcji zabezpieczeń i bezpieczeństwa danych

BOSCH

Usługi sieciowe dla jednostek RCU i podłączonych

sterowników Bosch Rexroth

Pakiet BODAS Connect Device Connectivity obejmuje szeroki

wybór usług sieciowych, umożliwiających wygodny

bezprzewodowy dostęp do sieci sterowania pojazdem, nawet

z domu. Wszystko można robić zdalnie – aktualizacja

oprogramowania RCU i uruchamianie funkcji (SOTA), 

aktualizacja oprogramowania wbudowanego pojedynczych

sterowników Bosch Rexroth lub całych flot (FOTA), odczyt i 

zapis parametrów pojedynczych sterowników (POTA), 

wykrywanie usterek za pomocą narzędzi diagnostycznych

DOTA. 

Device Connectivity – jak rozpocząć?

Wstępnie skonfigurowany zestaw startowy BODAS 2Start 

firmy Bosch Rexroth pomaga klientom rozpocząć tworzenie

własnego rozwiązania w zakresie łączenia urządzeń i 

ogranicza koszty inwestycji. Jednostki RCU o różnej klasie

wydajności stanowią podstawowy sprzęt. Dostęp do 

wszystkich funkcji pakietu Device Connectivity jest

ograniczony czasowo na etapie korzystania z pakietu

startowego. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego

przedstawiciela handlowego firmy Bosch Rexroth.

Elastyczne zarządzanie danymi

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości łączenia

maszyn terenowych? Poznaj rozwiązanie Rexroth All-in-One

Connectivity. Wstępnie skonfigurowane funkcje pozwalają

korzystać z szeregu usług precyzyjnie dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb.

Dane techniczne RCU3-1A RCU4-3A RCU4-3W

Sieć mobilna 2G/3G   

4G  

GNSS   

WIFI 

Ethernet  

Bluetooth 

CAN 1x 2x 2x

CAN-FD 1x 1x

RS232 3x 3x 3x

RS485 1x 1x

K-LINE 2x 2x

Antena zewnętrzna   

Sygnał wejściowy 

zapłonu
  

Sygnał wejściowy 

WŁ./WYŁ.
 

Cyfrowe 

wejście/wyjście
10 10

Wejścia analogowe 4 4

Charakterystyka

Procesor aplikacji ARM Cortex A8, 800 MHz; 512 MB DDR3, 

1GB NAND Flash

System operacyjny Jądro systemu i system plików Linux

Zarządzanie urządzeniami Zarządzanie w oparciu o kontenery 

Akcelerometr Konfigurowalny akcelerometr 3-osiowy

Język programowania C, C++, Java, Python, JavaScript, Go

Zasilacz 9V – 48V

Stopień ochrony IP67

Typy SIM eSIM (możliwość podłączania dodatkowej 

karty SIM)

Obudowa 150 x 135 x 58mm; 400g

Złącze Złącze motoryzacyjne TE 35-pinowe

Antena FAKRA

Temperatura Otoczenie: -40°C – 85°C
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