
Automatyka mobilna
Łatwa automatyzacja maszyn mobilnych



Wymagania stawiane przed nowoczesnymi maszynami samojezdnymi z biegiem 

lat bardzo się zmieniły. Ciągłe wprowadzanie nowych funkcji oraz stale rosnące 

wymagania w zakresie efektywności i jakości spowodowały, że w pojazdach tych 

konieczne jest stosowanie systemów automatyki, które są nie tylko mocne i wy-

dajne, ale również skalowalne. B&R ułatwia w niespotykanym dotąd stopniu 

wdrażanie rozwiązań automatyzacji do pojazdów budowlanych i komunalnych,  

a także do zastosowań w rolnictwie i leśnictwie.
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Cyfryzacja

Warunkiem pomyślnej transforma- 
cji cyfrowej jest wsparcie ze strony 
partnera dostarczającego rozwią- 
zania – partnera z jasną wizją,  
szeroką ofertą i silnym wsparciem 
lokalnym.

Złożoność 

Przetrwają ci, którzy są w stanie 
opanować rosnącą gamę niestan- 
dardowych maszyn i wariantów  
ze zintegrowaną technologią bez-
pieczeństwa, robotyką i telemetrią.

Cykle eksploatacji

Aby sprostać szybko rosnącym 
wymaganiom rynku, należy skró-
cić cykle innowacji w zakresie 
nowych funkcji.

Rynki

Na rynkach globalnych wygrywają 
ci, którym udaje się przedrzeć  
przez gąszcz lokalnych norm i cer-
tyfikatów.

Cztery wyzwania
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Jedno rozwiązanie
Zrozumienie wymagań klientów i współpracę z nimi 
przy wdrażaniu rozwiązań traktujemy jako naszą 
misję.

Pracownicy B&R wkładają całą swoją wiedzę, doś-
wiadczenie i kreatywność w rozwój technologii, 
która stanowi o przyszłości produkcji. Wspólnie 
wyznaczamy trendy i tworzymy przyszłość.

Nasze motto „Perfekcja w automatyzacji” doskonale 
odpowiada temu, co robimy na co dzień. Dla nas 
oznacza dostarczanie kompletnych rozwiązań au-
tomatyzacji, które zapewniają maksymalną elasty-
czność i efektywność ekonomiczną. 

Oznacza to również kultywowanie długotrwałych 
relacji opartych na zaufaniu. Jesteśmy z naszymi 
klientami od początku do końca – od projektu kon-
cepcyjnego, poprzez rozwój, aż po serwis po-
sprzedażowy. B&R to partner zorientowany na po-
szukiwanie optymalnych rozwiązań, to partner 
mający zawsze na uwadze szerszą perspektywę.

Jako partner technologiczny, firma B&R 
zapewnia klientom potrzebne wsparcie 
na każdym etapie – 
łącząc sprzęt, oprogramowanie i wiedzę 
fachową, kreujemy rozwiązania odpo-
wiadające dzisiejszym i przyszłym po-
trzebom światowego rynku.

Future-proof
solutions
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Expertise
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Łatwa automatyzacja

Zautomatyzowane pojazdy kierowane Sprzęt budowlany

Przemysł rolniczy i leśnyPojazdy komunalne
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Zestaw automatyki mobilnej
Automatyka mobilna

Standard

On orange background

VIEW

VIEW
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https://www.br-automation.com/en/products/plc-systems/x90-mobile-control-system


Modułowy system sterowania i obsługi I/O X90
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Dzięki swojej innowacyjnej linii produktów X90 do ste-
rowania mobilnego oraz rozproszonych I/O B&R nad-
al otwiera nowe możliwości w dziedzinie automatyki 
mobilnej. Kompleksowy zbiór standardowych kompo-
nentów doskonale nadaje się do realizacji koncepcji 
automatyki elastycznej.

Sercem systemu X90 jest sterownik z silnym proce-
sorem ARM i aż 48 wielofunkcyjnymi kanałami I/O.  
Do podstawowych elementów należą interfejsy dla 
CAN, USB, Ethernetu i komunikacji czasu rzeczy-
wistego POWERLINK.

Do sterowania zdalnymi czujnikami i urządzeniami 
wykonawczymi w sprzęcie mobilnym firma B&R oferu-
je moduł X90BC124.32-00. Można go podłączyć  
do sterownika X90 za pomocą interfejsu CANopen. 
Moduł posiada 32 wielofunkcyjne wejścia i wyjścia.

Sterownik X90 mobile

Dzięki openSAFETY, niezależnemu od magistrali 
protokołowi bezpieczeństwa, bezpieczny system 
X90 oferuje możliwość podłączenia zdecentral-
izowanych bezpiecznych wejść/wyjść lub czu-
jników. Komunikacja jest zgodna z SIL 3 i jest 
również zabezpieczona przy użyciu modemów 
innych niż bezpieczne, bezprzewodowo przez UDP.

Bezpieczeństwo w systemie X90

B&R oferuje również system sterowania X90 ze zin-
tegrowaną technologią bezpieczeństwa. Inteli-
gentne funkcje bezpieczeństwa i niezwykle krótki 
czas reakcji to klucz do zupełnie nowych możliwoś-
ci w zakresie bezpiecznej eksploatacji sprzętu 
pracującego na zewnątrz i maszyn samojezdnych.

System sterowania spełnia wymagania normy ISO 
13849 dotyczące maszyn samojezdnych do PL d, 
a także wymagania normy ISO 25119 do AgPL d. 
Wszystkie 48 kanałów I/O sterownika X90 można 
wykorzystać, stosownie do potrzeb do obsługi 
funkcji bezpiecznych lub innych niż bezpieczne, 
albo do ich kombinacji.

B&R oferuje szereg funkcji bezpiecznych z certy-
fikatem TÜV. Samo zadanie programowania sys-
temu bezpieczeństwa polega jedynie na skonfig-
urowaniu i połączeniu bezpiecznych bloków 
programowych za pomocą schematu drabinkowe-
go.Pozwala to ograniczyć złożoność, zmniejszyć 
nakład pracy i skrócić czas certyfikacji.

X90BC124.32-00 to konfigurowalny moduł slave sieci 
CANopen do zarządzania czujnikami i urządzeniami  
wykonawczymi.

Dostępne są 32 wielofunkcyjne wejścia i wyjścia umoż-
liwiające realizację szerokiego zakresu zadań.

Wytrzymała obudowa z odlewanego ciśnieniowo alumin-
ium umożliwia pracę w trudnych warunkach otoczenia.

Kontroler sieci systemu X90

Firma B&R oferuje szereg kart opcjonalnych, które umożliwi-
ają elastyczne dostosowanie systemu sterowania X90  
do różnych potrzeb. Obejmują one moduł tensometryczny 
do pomiaru siły lub izolowane elektrycznie wyjścia prze-
kaźnikowe.

W ten sposób użytkownicy mogą idealnie dopasować sprzęt 
do swoich wymagań, nie tracąc przy tym zalet produktu 
standardowego. Zakres dostępnych funkcji jest cały czas 
poszerzany.

Karty opcjonalne systemu X90

 < Wejścia analogowe

 < Wyjścia analogowe

 < Wejścia cyfrowe

 < Wyjścia cyfrowe

 < Pomiar temperatury

 < Monitorowanie stanu

 < Moduły komunikacyjne

https://www.br-automation.com/en/products/plc-systems/x90-mobile-control-system/x90-option-boards/analog-inputs/x90aisg002-00
https://www.br-automation.com/en/products/plc-systems/x90-mobile-control-system/x90-option-boards/analog-outputs/x90ao41004-00
https://www.br-automation.com/en/products/plc-systems/x90-mobile-control-system/x90-option-boards/digital-inputs/x90di11010-00
https://www.br-automation.com/en/products/plc-systems/x90-mobile-control-system/x90-option-boards/digital-outputs/x90po21008-00
https://www.br-automation.com/en/products/plc-systems/x90-mobile-control-system/x90-option-boards/temperature-measurement/x90at91008-00
https://www.br-automation.com/en/products/plc-systems/x90-mobile-control-system/x90-option-boards/condition-monitoring/x90cm48004-00
https://www.br-automation.com/en/products/plc-systems/x90-mobile-control-system/x90-option-boards/communication-modules/x90if73004-00
https://www.br-automation.com/en/products/plc-systems/x90-mobile-control-system/
https://www.br-automation.com/en/products/plc-systems/x90-mobile-control-system/
https://www.br-automation.com/en/products/plc-systems/x90-mobile-control-system/
https://www.br-automation.com/en/products/plc-systems/x90-mobile-control-system/


Komputer Automation PC 3100 mobile

Wydajny komputer PC

Dzięki wbudowanej ochronie IP69K, komputer o dużej mocy jest ide-
alnie przystosowany do pracy w trudnych warunkach. Komputer jest 
wyposażony w procesor Intel Core-I, który jest skalowalny w szerokim 
zakresie od Celerona z 2,2 GHz do Core i7 z zegarem 2,8 GHz.

Karty opcjonalne
Karty opcjonalne do komputera PC za- 
pewniają dodatkowe interfejsy do pod- 
łączania zewnętrznych urządzeń I/O, tak-
ie jak CAN lub POWERLINK.

Edge computing
B&R oferuje narzędzia do wdrażania zadań 
opartych na komputerach PC, takich jak 
konserwacja predykcyjna, analiza dużych 
zbiorów danych w celu optymalizacji ma-
szyn lub bramki bezpieczeństwa.

Sterowanie w czasie rzeczywistym
System operacyjny Automation Runtime za- 
mienia komputer PC w wysokowydajny ste-
rownik do pracy w czasie rzeczywistym. Ofe-
rowana przez B&R funkcja Hypervisor umoż-
liwia jednoczesne korzystanie z wielu sys- 
temów operacyjnych na jednym komputerze.

B&R
Hypervisor

Automation Runtime

Do filmu o produkcie  
w serwisie YouTube
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https://www.br-automation.com/de-at/produkte/mobile-automation/automation-pc-3100-mobile
https://www.youtube.com/watch?v=M6H-l1SQin0


Niezawodne działanie
Power Panel posiada obudowę z odlewanego ciśnieniowo aluminium 
zapewniającą stabilność mechaniczną oraz wyświetlacz wielodotyko-
wy, który może być używany nawet w deszczu. Wyświetlacz jest czytel-
ny nawet w bezpośrednim świetle promieni słonecznych.

Wiele możliwych zastosowań
Solidny panel doskonale nadaje się do zastosowań wewnętrznych  
i zewnętrznych jako interfejs HMI, na przykład w kabinach ciężarówek 
lub maszynach do budowy dróg, prac polowych i ziemnych. Panel jest 
dostępny w wersjach o przekątnej 5’’, 7’’ i 10,1’’.

Elastyczny interfejs HMI
Panel Power Panel oparty na sieci Web jest 
wyposażony w niezależne od platformy  
i systemu operacyjnego rozwiązanie inter-
fejsu HMI: mapp View. Umożliwia tworzenie 
nowoczesnych aplikacji HTML5 z gotowych 
widgetów.

Praktyczne akcesoria
Panel można montować na standardowych 
wspornikach, na tablicy sterowniczej lub  
na płycie czołowej. Dostępny jest także sze-
roki wybór kabli i złączy.

Wizualizacja i obsługa za pomocą terminalu Power Panel T50 mobile
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https://www.br-automation.com/en/products/mobile-automation/power-panel-t50-mobile


Uniwersalne narzędzia inżynierskie

Automation Studio

Automation Studio jest zintegrowanym śro-
dowiskiem programistycznym B&R z narzęd-
ziami do wszystkich etapów projektu. Ste-
rowniki, napędy, urządzenia komunikacyjne  
i HMI mogą być konfigurowane w jednym śro-
dowisku. Skraca to zarówno czas integracji, 
jak i koszty utrzymania podczas opracowy-
wania nowych maszyn samojezdnych.

mapp Technology

Modułowe komponenty oprogramowania 
mapp upraszczają tworzenie nowych pro-
gramów i trzykrotnie skracają czas opracowy-
wania oprogramowania maszynowego. Dzięki 
temu programiści mogą skupić się na swoim 
głównym zadaniu: wdrażaniu procesów au-
tomatyzacji w oprogramowaniu aplikacyjnym.

Symulacja

B&R zapewnia niezbędne narzędzia do mod-
elowania i symulacji w programach MATLAB/
Simulink i MapleSim. Każdy inżynier może 
pracować w preferowanym przez siebie 
języku, co pozwala szybciej i łatwiej pro-
gramować maszyny samojezdne.

Komunikacja ISOBUS

B&R oferuje certyfikowane rozwiązania ISO-
BUS oraz niezbędne narzędzia do komunikac-
ji pomiędzy maszynami rolniczymi a ciągnik-
iem. Stos ISOBUS obejmuje wszystkie istotne 
aspekty standardu ISOBUS.

TM
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https://www.br-automation.com/de-at/produkte/mobile-automation/automation-pc-3100-mobile
https://www.br-automation.com/en/products/software/automation-software/automation-studio
https://www.br-automation.com/en/products/software/mapp-technology
https://www.br-automation.com/en/products/software/modeling-and-simulation
https://www.br-automation.com/en/products/mobile-automation/new-products/isobus-stack


Tel.: +48 61 8460 500
Email: office.pl@br-automation.com

B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań

Kontakt

Follow us!
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https://www.xing.com/pages/b-rindustrie-elektronikges-m-b-h
https://www.youtube.com/berneckerrainer
https://www.linkedin.com/company/b&r-industrial-automation
https://twitter.com/BR_Automation
https://www.br-automation.com/de-at/ueber-uns/kontakt
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B&R
Industrial Automation GmbH

B&R Strasse 1
5142 Eggelsberg, Austria

office@br-automation.com
www.br-automation.com

t  +43 7748 6586-0
f  +43 7748 6586-26

Zintegrowana automatyka
Globalna obecność
Trwałe partnerstwo
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