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Bosch Rexroth IoT Gateway V2: Inteligentne 
oprogramowanie i sprzęt dla IoT w przemyśle  
  
Sekretem Internetu Rzeczy (IoT) jest oprogramowanie. Bez niego nie 
istniałyby urządzenia inteligentne oraz rozwiązania chmurowe. 
Oprogramowanie IoT Gateway V2 firmy Bosch Rexroth dostarcza 
użytkownikom nowe możliwości w zakresie komunikacji maszyn  
i monitorowania procesów. Nowy sprzęt umożliwia podłączenie jednej 
lub więcej maszyn oraz może być wykorzystywany zarówno dla 
zainstalowanych już maszyn w fabryce jak i montowany bezpośrednio 
przez producenta OEM. Aby umożliwić bardziej kompleksową ocenę 
stanu maszyn oraz przebiegu procesów, użytkownik ma możliwość 
podłączenia dodatkowych czujników, dostępu do danych z elementów 
sterujących innych dostawców lub systemów IT wyższego poziomu. 
Kolejną nową cechą jest funkcja Device Portal - wspólny projekt firmy 
Bosch Rexroth oraz Bosch Connected Industry - umożliwiająca 
centralizację zarządzania infrastrukturą rozproszoną zainstalowanych 
systemów IoT Gateway. 

 
Oprogramowanie IoT Gateway V2 firmy Bosch Rexroth w sposób wydajny, precyzyjny  
i oszczędny pozwala tworzyć sieć maszyn dzięki dostępnym opcjom sprzętowym, nowym 
funkcjom oraz możliwościom zarządzania. 
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W koncepcji Przemysłu 4.0 dane są kluczowe dla optymalizacji wskaźnika 
wykorzystania wyposażenia (OEE). IoT Gateway firmy Bosch Rexroth zbliża 
firmy do realizacji strategicznego celu jakim jest tworzenie sieci posiadanych 
maszyn i systemów oraz transparentność procesów, ich ocena i ciągłe 
doskonalenie. Producenci OEM oraz użytkownicy potrzebują rozwiązań, które 
można wdrożyć szybko i bez posiadania specjalistycznej wiedzy IT. Nowe 
oprogramowanie IoT Gateway V2 umożliwia pracownikom na linii 
produkcyjnej łatwe i wydajne łączenie w sieci zarówno nowych jak  
i działających już maszyn w zaledwie kilku prostych krokach. Możliwa jest 
funkcjonalność zbierania danych z kompaktowych i wszechstronnych 
czujników CISS firmy Bosch Rexroth jak również z ogólnie znanych 
rozwiązań  jak np. OPC UA/DA, MQTT czy bezpośrednio, a także sterowniki 
PLC innych producentów jak Beckhoff CX, Allen Bradley/Rockwell 
ControlLogix czy Siemens S7/S5. Dane do analizy i oceny są przesyłane za 
pomocą aplikacji przetwarzającej, która poza popularnymi usługami  
w chmurze obsługuje także systemy MES i oferuje wywołania REST/API.  

Dobór sprzętu w oparciu o potrzeby  

Aby zapewnić możliwość oferowania usług przemysłowego internetu rzeczy 
oprogramowanie IoT Gateway musi być uruchamiane na różnych platformach 
sprzętowych. Oprogramowanie IoT Gateway pracuje obecnie komputerze 
przemysłowym PR21 firmy Bosch Rexroth z systemem operacyjnym Linux,  
a wkrótce będzie dostępne na wydajniejszych komputerach przemysłowych. 
Wersja ewaluacyjna oprogramowania może być również uruchamiana na 64 
bitowym systemie MS Windows  

Zarządzanie, tworzenie kopii zapasowych danych i tworzenie aplikacji 

Kolejną nową funkcją opisywanego produktu jest Device Portal stworzony we 
współpracy z Bosch Connected Industry, umożliwiający producentom OEM, 
dostawcom usług oraz użytkownikom skuteczne i zdalne zarządzanie 
instalacjami  IoT Gateway. Można go również integrować z istniejącymi 
systemami zarządzania systemami sieciowymi.  

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy 
i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego 
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formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, 
maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Dzięki inteligentnym 
komponentom, niestandardowym rozwiązaniom systemowym i usługom Bosch Rexroth tworzy 
niezbędne środowisko dla w pełni połączonych aplikacji. Bosch Rexroth oferuje swoim 
klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, 
przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu, jak również oprogramowanie 
 i interfejsy do rozwiązań wykorzystujących internet rzeczy. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 
80 krajach, osiągnęło w 2018 roku obroty w wysokości 6,2 mld euro przy zatrudnieniu na 
poziomie 32,300  pracowników. 
Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 410 000 
pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2018) i wygenerowała w 2018 roku 
obrót w wysokości 77,9 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. Strategicznym celem 
Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Grupa 
Bosch zatrudnia 69,500 współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 125 miejscach na 
całym świecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie 
budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse. 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Adam Piszczatowski  
Tel.: (22) 738 19 66 
E-Mail: Adam.Piszczatowski@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 

http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse
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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) 275 55 09 
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. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 
 

 

  


