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IMScompact: system prowadzenia i pomiarów, 
który nie wymaga dodatkowego miejsca 
IMScompact to nowy zintegrowany system pomiarowy, którego sensor 

pomiarowy jest całkowicie zintegrowany z wózkiem kulkowym. Określa 

położenie z powtarzalnością ± 1µm przy dużej częstotliwości 

próbkowania.  Rozszerza zakres prowadnic liniowych ze 

zintegrowanymi systemami pomiarowymi począwszy od rozmiaru 15  

i sprawia, że system pomiarowy dla kulkowych prowadnic szynowych 

ma formę kompaktowego i ekonomicznego rozszerzenia mniejszych 

maszyn. Integracja z wózkiem znakomicie chroni przed problemami  

z kompatybilnością elektromagnetyczną, co oznacza, że IMScompact 

może być również używany w połączeniu z silnikami liniowymi. Ten 

system pomiarowy nie zużywa się, niezależnie czy jest w wersji 

inkrementalnej czy absolutnej. Zwiększa to jego precyzję i dynamikę, 

zwłaszcza w systemach manipulacji lub automatyki ogólnej.  

 

Nowy zintegrowany system pomiarowy firmy Bosch Rexroth przeznaczony do systemów 

manipulacji 

IMScompact określa położenie wózka metodą pomiaru bezkontaktowego  

z dokładnością absolutną wynoszącą ± 20 µm na metr, powtarzalnością ± 1 

µm i szybkością do 5 m/s. W tym celu taśma magnetyczna jest mocowana na 

całej długości prowadnicy liniowej. Stalowy korpus wózka chroni 

zintegrowany enkoder przed zakłóceniami magnetycznymi w podobny 
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sposób, jak klatka Faradaya. Dzięki temu zintegrowany system pomiarowy 

dostarcza dokładnych wartości nawet wtedy, gdy jest połączony z silnikami 

liniowymi. IMScompact działa w sposób bezdotykowy i nie zużywa się. Jest 

odporny na pył, uderzenia i drgania. Wszystko to zapewnia mu wyjątkową 

trwałość. Ma takie same wymiary jak standardowe systemy, z wyjątkiem 

wyjścia kabla z boku wózka. Można go więc zintegrować z istniejącymi 

urządzeniami bez wprowadzania zmian w ich konstrukcji. Pełna integracja  

z wózkiem sprawia, że dodatki są zbędne, co obniża koszty systemu  

i pozwala uniknąć niekorzystnych zmian obrysu.  

System pomiarowy może być wyposażony w interfejs enkodera 

inkrementalnego 1Vpp lub TTL lub enkodera absolutnego SSI. Długość 

pomiaru może wynosić nawet 17,8 m z kilkoma sekcjami szyn. Zastosowanie 

standardowych komponentów ułatwia uruchomienie urządzenia. Prowadnice 

liniowe są konfigurowane w trybie online. Wersja absolutna jest zawsze 

dostarczana z wtyczką, ale użytkownik może wolne końce kabla dla wariantu 

inkrementalnego. Przewód przewidziany jest do pracy z prowadnikami 

kablowymi, a jego długość można dostosować do indywidualnych potrzeb. 

Jako akcesorium firma Bosch Rexroth oferuje zewnętrzny wyświetlacz 

cyfrowy, który można wykorzystać np. do mierzenia długości komponentów 

podczas budowy urządzeń. 

 

Jako jeden z największych na świecie dostawców technologii napędów i sterowania firma 

Bosch Rexroth oferuje sprawne, skuteczne i bezpieczne mechanizmy ruchu w maszynach i 

systemach dowolnej wielkości. Firma łączy globalne doświadczenia praktyczne w segmentach 

zastosowań mobilnych, zastosowań maszyn i inżynierii oraz automatyki przemysłowej. Dzięki 

inteligentnym podzespołom oraz zindywidualizowanym systemom i usługom firma Bosch 

Rexroth tworzy środowisko umożliwiające pełną komunikację między poszczególnymi 

zastosowaniami. Firma oferuje klientom technologię napędów hydraulicznych i elektrycznych 

oraz ich sterowania, technologię przekładni oraz technologię przemieszczeń liniowych i 

montażu, w tym oprogramowanie i interfejsy Internetu rzeczy. Firma prowadzi działalność w 

ponad 80 krajach, zatrudnia około 31 000 osób i odnotowała w 2019 r. przychody ze 

sprzedaży w wysokości 6,2 mld EUR. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

http://www.boschrexroth.pl/
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Grupa Bosch jest czołowym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 403 000 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2019 r.). Według wstępnych 

szacunków wygenerowała w 2019 roku obrót w wysokości 77,9 mld euro. Firma prowadzi 

działalność w czterech sektorach: rozwiązania mobilne, technologia przemysłowa, artykuły 

konsumpcyjne oraz energetyka i budownictwo. Będąc czołową firmą w świecie Internetu 

rzeczy (IoT), Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, inteligentnych 

miast oraz mobilności i produkcji usieciowanej. Bazując na swoim doświadczeniu w dziedzinie 

technologii czujników, oprogramowania oraz usług, a także wykorzystując własną chmurę IoT 

Cloud, Bosch oferuje klientom zintegrowane i wszechstronne rozwiązania pochodzące od 

jednego dostawcy. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań opartych na 

wzajemnej komunikacji. Innowacyjne produkty i usługi Grupy Bosch poprawiają jakość życia, 

jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. W skrócie, Bosch tworzy technologię, która jest 

„stworzona do życia”. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 

spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i 

handlowa Grupy Bosch, z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, jest 

obecna niemal we wszystkich krajach na świecie. Innowacyjność stanowi podstawę dalszego 

rozwoju przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 72 000 współpracowników zajmujących się 

pracami badawczo-rozwojowymi w 125 miejscach na całym świecie 

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

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Adam Piękoś 

Tel.: +48 17 2755504 

E-Mail: adam.piekos@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 

http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse
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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 

 

 

  


