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Systemy bezpieczeństwa w przemyśle 

Sterownik bezpieczeństwa – SafeLogic Compact 

Wymagania odnośnie bezpieczeństwa maszynowego stale rosną. Nowe 

przepisy prawne – takie jak Europejska dyrektywa maszynowa 

2006/42/EC wymagają nowego podejścia przy tworzeniu nowych 

aplikacji. W każdym przypadku kiedy są budowane maszyny lub też 

wprowadzane znaczące zmiany w istniejących już maszynach  należy 

wziąć pod uwagę aktualnie obowiązujące normy. 

Najnowsze przepisy bezpieczeństwa obejmują wiele aspektów w maszynie - 

zarówno układy elektryczne, hydrauliczne, mechaniczne czy pneumatyczne. 

Ważne jest zrozumienie, jak osiągnąć bezpieczeństwo maszyn, które jest 

zgodne ze standardami. 

W haśle ‘Safety on Board’, został zebrany szeroki zakres usług, opierający 

się na wieloletnim doświadczeniu, z których można skorzystać stosując 

elementy bezpieczeństwa Bosch Rexroth. 

 

Dlaczego warto skorzystać z ‘Safety on Board’ firmy Bosch Rexroth  

 Doświadczenie w łączeniu technologii - funkcjonalne bezpieczeństwo dla 

technologii napędów i sterowania na wszystkich poziomach automatyki. 

 Produkty zgodne z normami - certyfikowane systemy sterowania, 

podzespoły, układy. 

 Ekonomiczne rozwiązania systemowe - krótsze czasy przestojów i 

wyższa wydajność maszyny. 
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 Łatwa implementacja - wydajne i zintegrowane rozwiązania dla złożonych 

wymogów bezpieczeństwa (np. hydraulicznych bloków prasowych, 

skalowanych kontroli bezpieczeństwa i napędów elektrycznych ze 

zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa). 

 Kompleksowa obsługa - ocena ryzyka, koncepcje bezpieczeństwa, 

projektowanie oprogramowania i sprzętu, uruchomienie, ocena. 

 Szkolenie praktyczne - online i w siedzibie firmy. 

‘Safety on Board’ firmy Bosch Rexroth umożliwia idealne połączenie 

elementów sprzętowych, oprogramowania i wydajności obsługi. Korzyści te 

występują przy budowie nowych maszyn, jak i minimalizują koszty 

modyfikacji istniejących instalacji. Możemy również uzyskać większą wygodę, 

wydajność i elastyczność w pracy. Wymaga to wiedzy, jak połączyć ze sobą 

różne systemy kontroli i zrozumienia wymagań danej aplikacji. 

Ochrona ludzi i maszyn zgodna z normami nie może jednak stanąć na drodze 

do zwiększenia wydajności. Za pomocą odpowiednich środków, można 

osiągnąć lepszą wydajność i ergonomię, mniej przestojów i większą 

elastyczność. W ten sposób można zyskać na czasie i zredukować koszty 

opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań. Ponadto, całkowite koszty prac 

rozwojowych mogą być zredukowane, podczas gdy poziom bezpieczeństwa 

pozostaje bez zmian. 

Korzyści płynące z wykorzystania ‘Safety on Board’ ukazują się już na etapie 

planowania systemu. Funkcja bezpieczeństwa została wprowadzona do 

wnętrza systemów napędów i sterowania. Dzięki symulacji  (np. w 

oprogramowaniu SafeLogic Designer), można skrócić czas weryfikacji danej 

aplikacji i szybciej uruchomić projektowaną maszynę. Dzięki wysokiej 

niezawodności komponentów firmy Bosch Rexroth maszyna jest bezpieczna 

w swoim całym cyklu pracy. 

‘Safety on Board’ zwiększa wydajność maszyny. Nie trzeba wyłączać całego 

systemu w przypadku awarii  np. podczas wymiany narzędzia. Wszystko, co 

trzeba zrobić, to w  odpowiednim obszarze pracy uruchomić stan bezpieczny. 

Również w ten sposób można szybko zdiagnozować występujące usterki i 

usunąć je natychmiast.  

Łatwość uruchomienia jest ważnym czynnikiem w konstrukcji złożonych 

maszyn. Dlatego inteligentne moduły oprogramowania upraszczają 

parametryzację. Swobodny wybór magistrali komunikacyjnych gwarantuje 

również doskonałą komunikację pomiędzy nowymi elementami, a już 

istniejącymi. 

W bieżącej eksploatacji, Safety on Board zapobiega niespodziewanym 
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uruchomieniom, a tym samym niebezpiecznym ruchom. Czas reakcji jest 

bardzo szybki; jeśli wartości graniczne, takie jak np. bezpieczna prędkość 

zostaną przekroczone, urządzenie zareaguje w czasie 2ms. 

Dzięki integracji sterowników bezpieczeństwa (np. SafeLogic Compact) z 

maszyną, wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby uniknąć nieoczekiwanych 

ruchów maszyny. Pracownik może pracować bezpiecznie, podczas gdy drzwi 

bezpieczeństwa są otwarte, bez konieczności wyłączania urządzenia. To 

rozwiązanie odpowiada ścisłym Europejskim Dyrektywom Maszynowym, jak i 

również innym standardom międzynarodowym. Ponadto, kompaktowy i 

ekonomiczny system zmniejsza nakłady finansowe na bezpieczeństwo. 

Bezpieczeństwo jest ważne przy użytkowaniu wszystkich maszyn i urządzeń. 

Systemy firmy Bosch Rexroth doskonale pomagają przy modernizacji 

istniejących maszyn. Zastosowanie nowych technologii bezpieczeństwa, 

pozwala przedłużyć czas eksploatacji urządzenia. 

Korzyści możliwe do uzyskania przy stosowaniu koncepcji ‘Safety on Board’: 

 Bezpieczeństwo dla człowieka i maszyny 

 Spełnione normy i przepisy prawa 

 Zwiększona wydajność, ergonomia i elastyczność 

 Skrócenie czasu projektowania 

 Otwarty dostęp do rynków światowych 

 Zredukowany całkowity koszt aplikacji 

 

Firma Bosch Rexroth wiele lat analizowała procesy pracy w różnych 

aplikacjach. Specjalnie opracowane rozwiązania ‘Safety on Board’ pozwalają 

osiągnąć doskonałą harmonię między człowiekiem, a maszyną oraz spełnić 

wszystkie normy i przepisy prawne. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bosch Rexroth Sp z o.o., ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa, Polska, www.boschrexroth.pl 

Informacje dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

Fax: +48 22 7588735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

 

Informacja prasowa  

 

Sterownik z modułem Safety  Kat. 4 PL e (ISO 13849), SIL 3 (IEC 62061)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterownik bezpieczeństwa – SafeLogic Compact  
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‘Safety on Board’ Firmy Bosch Rexroth – kompleksowe rozwiązanie  

 

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy 

i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego 

formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, 

maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to 

wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań 

systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z 

zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń 

liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2014 roku 

obroty w wysokości 5,6 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 33 700 pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 360 00 

pracowników na całym świecie (wg danych na 1 kwietnia 2015) i wygenerowała w 2014 roku 

obrót w wysokości 49 mld euro*. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility 

Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i 

regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, 

Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na 

całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2014 Bosch 

zgłosił ok. 4 600 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla 

świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość 

życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest 

„bliżej nas”. 

http://www.boschrexroth.pl/
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Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl 

*Wyniki finansowe za rok 2014 nie obejmują byłych spółek joint-venture BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (obecnie BSH 

Hausgeräte GmbH) oraz ZF Lenksysteme GmbH (obecnie Robert Bosch Automotive Steering GmbH), które zostały w całości przejęte 

przez Grupę Bosch.   

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Paweł Orzech 

Tel.: +48 22 738 1876 

E-Mail: pawel.orzech@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.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 
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) 275 55 00, 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. Tyniecka 17, 52-407 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 
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