
 

 

Informacja prasowa 

Szybsza automatyzacja dzięki nowym funkcjom  PI080006 

Informacje dla dziennikarzy: 

Nowa rodzina sterowników programowalnych (PLC): IndraLogic XLC 

 
Sterowniki IndraLogic XLC oferują nowe funkcje, szybką komunikację w czasie rzeczywistym 
za pośrednictwem magistrali SERCOS III, są więc idealnym rozwiązaniem dla ca łego szeregu 
rozmaitych zastosowań 

Wprowadzając na rynek urządzenia IndraLogic XLC (eXtended Logic 
Control), firma Bosch Rexroth przedstawia nową rodzinę sterowników 
programowalnych PLC o możliwościach wykraczających daleko poza 
standardowe funkcje, typowe dla innych sterowników PLC.  

Użytkownicy mogą wykorzystywać szeroki zakres nowych funkcji, które 
umożliwiają realizację skomplikowanych projektów jeszcze szybciej niż 
kiedykolwiek. Wszystkie funkcje związane z planowaniem, konfiguracją, 
programowaniem i diagnostyką systemu są standaryzowane i realizowane 
w jednym środowisku projektowym ze zintegrowanymi funkcjami płynnego 
i elastycznego sterowania przemieszczeniami. Sterowniki IndraLogic XLC 
mogą być integrowane w rozmaitych sieciach komunikacyjnych dzięki 
możliwości komunikacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem magistrali 
SERCOS III oraz innych, powszechnie stosowanych interfejsów 
komunikacyjnych.  

Sterowniki IndraLogic XLC umożliwiają realizację konfigurowalnych 
rozwiązań, opartych zarówno na sterownikach PLC, jak i na wbudowanych 
komputerach PC w połączeniu z najnowszą platformą sprzętową 
IndraControl.  
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Informacje dla dziennikarzy: 

Firma Bosch Rexroth osiągnęła postęp w rozwoju programowalnych 
sterowników PLC dzięki współpracy ze swoim partnerem technologicznym, 
firmą Smart Software Solutions. Jądro sterowników PLC wykonane przez 
CoDeSys V3 zostało zintegrowane z oprogramowaniem IndraWorks oraz 
wielozadaniowym systemem obsługi urządzeń. Pozwala to użytkownikom 
na korzystanie z wielu nowych funkcji umożliwiających realizację 
skomplikowanych projektów, które mogą być budowane i realizowane 
od początku do końca w jednym środowisku projektowym w jeszcze krótszym 
czasie niż dotąd. Funkcje te obejmują wygodne narzędzia edycyjne, 
zorientowane obiektowo i będące rozszerzeniem standardu IEC 61131-3, 
a także wszechstronne biblioteki funkcji oraz szybkie kompilatory 
pozwalające na efektywne generowanie kodów maszynowych. Modułowy 
szablon projektów GATcompact (Generic Application Template) upraszcza 
proces uruchamiania nowych maszyn, poprawiając jakość ich 
oprogramowania przy jednoczesnej znaczącej redukcji kosztów.  

Rozproszony system komunikacji pomiędzy sterownikiem 
a zdecentralizowanym systemem urządzeń peryferyjnych, takich jak wejścia 
i wyjścia lub napędy, jest realizowany w czasie rzeczywistym za 
pośrednictwem magistrali Ethernet SERCOS III. Sterowniki PLC z czasem 
cyklu poniżej 250 s zapewniają optymalny czas reakcji na sygnały wejściowe. 
Sterowniki IndraLogic XLC są dostarczane z całym zestawem 
wszechstronnych funkcji do sterowania przemieszczeniem, które 
są zintegrowane w jednym środowisku projektowym, co rozszerza 
funkcjonalność nowego systemu IndraLogic XLC w porównaniu 
do poprzedniego.  

Zakres możliwych zastosowań zaczyna się od prostego sterowania 
pojedynczymi osiami, przez synchronizację ruchów wieloosiowych, 
aż do zintegrowanego systemu FlexProfile służącego do implementacji 
skomplikowanych sekwencji przemieszczeń. Oprogramowanie IndraWorks 
oferuje cały szereg dedykowanych do tych celów funkcji, które mogą być 
edytowane zarówno w trybie online jaki i offline.  

Oprócz SERCOS III dostępne są również interfejsy komunikacyjne takie jak 
PROFINET RT, PROFIBUS oraz Ethernet/IP, które mogą być konfigurowane 
zarówno jako interfejsy typu Master jak i Slave, co znacznie ułatwia integrację 
sterowników IndraLogic XLC w różnych sieciach komunikacyjnych. 
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Kontakt dla czytelników: PI080006 

Informacje dla dziennikarzy: 

Mgr inż. Marek Gaj 
Tel.: +48 660 409456 
E-Mail: marek.gaj@boschrexroth.pl 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i 
sterowań. Pod markę Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom 
kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch 
Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i 
przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i 
sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. 
Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 35.300 
pracowników osiągnęło w roku 2010 przychody w wysokości ponad 5 mld 
euro. 

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. 
Poszczególne działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika 
Przemsłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w 
których zatrudnionych jest ok. 258 000 pracowników, według wstępnych 
danych odnotowały w 2010 roku obrót w wysokości 47,3 mld euro. Grupę 
Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 300 spółek 
zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach świata. Z uwzględnieniem 
dystrybutorów Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. 
Zlokalizowane na całym świecie ośrodki badawczo-rozwojowe, fabryki oraz 
sieć dystrybutorów stanowią filar wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2010 
Bosch przeznaczył ok. 3,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 
3 800 patentów na całym świecie. Produkty i usługi firmy Bosch oferując 
innowacyjne i praktyczne rozwiązania poprawiają jakość życia. 

Więcej informacji: WWW.bosch.com, www.bosch-prasa.pl  

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 
Tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35 
info@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
Biura Regionalne: 
Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk 
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75 
gdansk@boschrexroth.pl 
Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź 
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01 
katowice@boschrexroth.pl 
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Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64 
poznan@boschrexroth.pl 
Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów 
tel.: (17) 865 86 07, fax: (17) 865 87 70 
rzeszow@boschrexroth.pl 
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 
szczecin@boschrexroth.pl 
Wrocław: ul. J. Wymysłowskiego 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 


