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FUNKCJE I ZALETYKORZYŚCI DLA KLIENTÓW

ZASTOSOWANIA

BODAS LLC
Oprogramowanie aplikacyjne do sterowania limitami
obciążeń

 Optymalne wykorzystanie silnika spalinowego
 Wysoka wydajność
 Oszczędność paliwa
 Prosta diagnostyka i indywidualna parametryzacja za 

pomocą BODAS-service

Oprogramowanie aplikacyjne BODAS LLC firmy Bosch 
Rexroth jest zintegrowane ze sterownikiem RC4-5/30 i 
kontroluje pompy hydrauliczne zarówno w układach
otwartych jak i zamkniętych. Dzięki funkcji dynamicznego
sterowania limitami obciążeń wydajność pompy
hydraulicznej odpowiada dostępnej mocy silnika.

Optymalne wykorzystanie silnika spalinowego
Aby zoptymalizować wykorzystanie silnika, należy wziąć
pod uwagę różne czynniki. Oprogramowanie aplikacyjne
BODAS LLC ocenia stan silnika na podstawie różnych
informacji, m.in. rzeczywistej i docelowej prędkości
obrotowej silnika. Pozwala to obliczyć użyteczną moc
silnika i zwiększyć wydajność pompy hydraulicznej. 
Aby określić moc silnika jeszcze dokładniej, można
wykorzystać czujniki lub interfejs CAN SAE J1939, 
uwzględniając dodatkowo temperaturę płynu chłodzącego
oraz rzeczywisty dostępny moment obrotowy silnika.

Jednym z najważniejszych wymogów dla hydrauliki 
roboczej maszyn samojezdnych jest stabilne zachowanie 
silnika spalinowego, pozwalające zoptymalizować zużycie 
paliwa i wydajność. Oprogramowanie aplikacyjne BODAS 
firmy Bosch Rexroth do sterowania limitami obciążeń (LLC) 
umożliwia łatwe dostosowanie zarządzania mocą w 
systemach hydraulicznych. Głównym zadaniem 
oprogramowania LLC jest zapobieganie przeciążaniu silnika 
diesla i zapewnienie optymalnego wykorzystania jego 
mocy. Oprogramowanie BODAS LLC może być 
wykorzystywane w niemal wszystkich maszynach 
mobilnych.
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© Bosch Rexroth AG 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone, również w zakresie 
dysponowania, wykorzystywania, powielania, redagowania i dystrybucji oraz 
w przypadku zgłoszeń praw własności przemysłowej. 

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine 
Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen 
bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen 
Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte 
einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen. 
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Pompy

Odbiornik/rozdzielacz 
hydrauliczny

Wysoka wydajność i oszczędność paliwa
Funkcja sterowania limitami obciążeń dynamicznie
dostosowuje zużycie mocy przez regulowane pompy
tłokowe osiowe względem dostępnej mocy silnika
spalinowego. Zapewnia to bezpieczeństwo przed
zablokowaniem silnika spalinowego, oszczędność paliwa i 
ograniczenie emisji spalin. W rezultacie wzrasta
produktywność maszyn roboczych.

Prosta diagnostyka i indywidualna parametryzacja za
pomocą BODAS-service
W połączeniu z BODAS-service stan pojazdu można
określać za pomocą złącza CAN. Parametry
oprogramowania BODAS LLC mogą być łatwo adaptowane. 
Obejmują one różne konfiguracje pompy hydraulicznej i 
silnika spalinowego, typy czujnika oraz ogólne parametry
dynamiki oraz systemu maszyny.

BODAS LLC

Silnik: Mechaniczny lub CAN SAEJ1939

Napięcie instalacji: 12 V lub 24 V 

Pompy hydrauliczne Pojedyncze i podwójne pompy ze 
sterownikiem EP/EK oraz LE

Czujniki Bosch Rexroth: Prędkość silnika: DSA, DSM lub 
CAN;
Ciśnienie (opcjonalny): PR4

Interfejs użytkownika: Dyskretny lub CAN SAE J1939

Sterownik Bosch Rexroth: RC4-5/30

Diagnostyka i parametryzacja:BODAS-service

Karta katalogowa: 95312

Przykładowy schemat systemu BODAS LLC

Pompa
hydrauliczna
np.
Pompa podwójna

Elektronicznie lub 
mechanicznie
Kontrola silnika
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