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FUNKCJE I ZALETYKORZYŚCI DLA KLIENTÓW

ZASTOSOWANIA

Oprogramowanie aplikacyjne
BODAS SPC – Wersja 40
Kontrola prędkości napędów hydrostatycznych

 Adaptacja sterownika prędkości do odpowiednich zastosowań 
poprzez parametryzację

 Większa wydajność i jakość sterowania aplikacji
 Łatwa komunikacja za pomocą protokołu CAN J1939, 

obejmująca komunikaty diagnostyczne
 Możliwość rozszerzeń dzięki zastosowaniu zróżnicowanych 

interfejsów i modułowej architektury oprogramowania
 Większa wydajność dzięki zastosowaniu funkcji opracowanych 

specjalnie dla mieszarek betonu
 Szeroki zakres dodatkowych funkcji

Adaptacja charakterystyki sterownika poprzez
parametryzację
BODAS SPC firmy Bosch Rexroth to konfigurowalne
oprogramowanie wbudowane sterowników Bosch Rexroth 
RC4-5/30. Wykorzystuje się je do regulacji i sterowania
prędkością napędów hydrostatycznych i można je adaptować
do odpowiednich zastosowań poprzez parametryzację. Może
być używane w otwartych lub zamkniętych układach
hydraulicznych. Oprogramowanie BODAS SPC zostało
opracowane specjalnie do ogólnych zastosowań w zakresie
sterowania prędkością, np. w betoniarkach. Rozwiązanie to
zapewnia stałą prędkość wyjściową napędu niezależnie od
prędkości obrotowej silnika. Łatwa konfiguracja
oprogramowania umożliwia różne kombinacje pomp, silników
spalinowych, czujników oraz interfejsów użytkownika. 
Oprogramowanie aplikacyjne BODAS SPC zostało
opracowane do obsługi pomp i silników hydraulicznych Bosch 
Rexroth i może być wykorzystywane z silnikami diesla z 
interfejsem CAN (protokół SAE J1939) lub bez niego.

Producenci mieszarek betonu i generatorów skupiają się na 
większej wydajności i lepszej jakości układów sterowania 
maszyn. Nie mniej ważne są także inne wymagania, m.in. 
ograniczenie zużycia sprzętu i kosztów obsługi, a także 
mniejsze zużycie paliwa. Można je spełnić dzięki 
inteligentnym systemom sterowania, takim jak BODAS SPC 
firmy Bosch Rexroth.

Ogólne oprogramowanie do sterowania prędkością napędów 
hydrostatycznych BODAS SPC zostało opracowane 
specjalnie pod kątem zastosowań, w których wymagana jest 
stała prędkość wyjściowa. Rozwiązanie to jest optymalne w 
przypadku betoniarek. 
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Różne interfejsy i modułowa architektura
oprogramowania
Przy użyciu oprogramowania BODAS SPC żądana wartość
prędkości może być przekazywana za pomocą sygnałów
różnego typu (analogowych, cyfrowych, CAN J1939). 
Umożliwia to wydajną pracę interfejsu człowiek-maszyna
(HMI), na szczególnie zwracają uwagę producenci maszyn. 
Sterownik BODAS RC4-5/30 jest wyposażony w dodatkowe
wejścia i wyjścia służące do integracji innych funkcji
dostosowanych do potrzeb klienta. Jeśli dane funkcje
wykraczają poza standardowy zakres oprogramowania
BODAS SPC, można je łatwo realizować dzięki modułowej
budowie rozwiązania. 

Większa wydajność dzięki zastosowaniu specjalnych
funkcji dla betoniarek
Oprogramowanie aplikacyjne BODAS SPC oferuje funkcje
opracowane specjalne pod kątem zastosowań w mieszarkach
betonu. Licznik obrotów bębna umożliwia planowanie
konserwacji maszyny z wyprzedzeniem. Tryb pełzania, który
jest używany głównie przy budowie dróg umożliwia ciągłe i 
płynne podawanie betonu z pojazdu poruszającego się z 
niewielką prędkością. Dodatkowo tryb lejka umożliwia
automatyczny zrzut betonu z pomp mieszarki samochodowej. 
Te funkcje pozwalają uzyskać większą wydajność pracy
maszyny. 

Szeroki zakres dodatkowych funkcji
Oprogramowanie BODAS SPC firmy Bosch Rexroth oferuje
wiele dodatkowych funkcji. Wśród nich można wymienić
funkcję pamięci umożliwiającą szybkie przywrócenie zadanej
prędkości po przestoju maszyny, funkcję wykrywanie usterek
oraz zarządzanie pracą silnika pozwalające ograniczyć
zużycie paliwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

BODAS SPC – Wersja 40 

Silnik spalinowy Komunikacja za pomocą CAN 
J1939

Koncepcja A Pompa o zmiennej wydajności + 
silnik o stałej chłonności w 
zamkniętym układzie 
hydraulicznym

Koncepcja B Pompa o zmiennej wydajności + 
silnik o stałej chłonności w 
otwartym układzie hydraulicznym

Strategie sterowania Regulacja, sterowanie, 
sterowanie pilotem i sterowanie 
proporcjonalne

Interfejsy Dyskretny lub CAN J1939

Sterownik Bosch Rexroth RC4-5/30

Karta katalogowa: 95304

Koncepcja A: Konfiguracja w zamkniętym układzie hydraulicznym

Koncepcja B: Konfiguracja w otwartym układzie hydraulicznym
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