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Streszczenie 
W dokumencie przedstawiono informacje niezbędne do pierwszego uruchomienia 

komputera  przemysłowego PR21 wraz z oprogramowaniem IoT Gateway.  
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Wprowadzenie 
Komputer przemysłowy PR21 jest urządzeniem opracowanym przez firmę Bosch Rexroth, 

specjalnie dedykowanym do uruchomienia oprogramowania IoT Gateway. Komputer dostarczany jest 

wraz z systemem operacyjnym Linux Ubuntu Core oraz preinstalowanym oprogramowaniem IoT 

Gateway. W niniejszej instrukcji przedstawiono pierwsze kroki jakie należy wykonać na komputerze 

PR21, po rozpakowaniu go z pudełka, w celu pierwszego uruchomienia. 

Wymagania przed rozpoczęciem procedury pierwszego uruchomienia – co musimy posiadać: 

1. Komputer PR21 wraz z oprogramowaniem IoT Gateway  

2. Szafa elektryczna do zamontowania komputera PR21 na szynie DIN  

3. Dokument z numerem licencji (znajduje się w pudełku wraz z dostarczonym komputerem) 

4. Zasilanie 24V + ew. śrubokręt i zaciskarka do kabli elektrycznych  

5. Komputer PC z przeglądarką webową oraz portem Ethernet 

6. Oprogramowanie tzw. klient SSH np. program putty lub inny 

7. Kabel sieci Ethernet 

8. Opcjonalnie: 

a. monitor ze złączem HDMI (w przypadku gdy mamy inny port w monitorze niezbędna 

będzie przejściówka z portu HDMI – taki port jest w komputerze PR21 - na port 

monitora np. DP lub DVI) 

b. klawiatura na złącze USB 

Uwaga: Komputer przemysłowy PR21 nie posiada interfejsu graficznego dla systemu operacyjnego 

Linux Ubuntu Core. Ewentualne zmiany konfiguracji komputera wykonywane są jedynie za pomocą 

komend systemu Linux. W przypadku braku znajomości komend systemu Linux należy ściśle trzymać 

się instrukcji i poprawne wpisywać polecenia (zaleca się sprawdzenie poprawności wpisania komendy 

przed wciśnięciem klawisza <Enter>). Oprogramowanie IoT Gateway posiada interfejs webowy 

(obsługiwany przez przeglądarkę) i większość jego ustawień realizowana jest poprzez łatwy i przyjazny 

graficzny interfejs użytkownika.  
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Rozpakowanie i przygotowanie komputera PR21 
Komputer dostarczany jest w pudełku jak pokazano na rysunku poniżej.   

 

 

1. Po otwarciu pudełka zobaczymy klucz pamięci flash USB, który służy do przywrócenia systemu 

operacyjnego oraz oryginalnej konfiguracji komputera w przypadku awarii (nie będzie on nam 

potrzebny w trakcie uruchamiania urządzenia). 

 

 

2. Klucz pamięci flash USB pokazano na kolejnym rysunku. Opcje przywracania systemu 

z wykorzystaniem tego klucza opisano w Rozdziale 6 dokumentacji  IndraControl PR, VR, DR 

and DE Devices - Software Applications (Project Planning Manual, R911384733). 

  

https://apps.boschrexroth.com/microsites/iotgateway.pl/wp-content/uploads/2020/11/R911384733_03.pdf
https://apps.boschrexroth.com/microsites/iotgateway.pl/wp-content/uploads/2020/11/R911384733_03.pdf
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3. W dalszej kolejności w pudełku znajdziemy dokument licencji, którego nie należy wyrzucać! 

 

 
 

4. Uwaga: Dokument licencji zawiera treść licencji, a na odwrocie kod aktywacji zakupionej 

wersji oprogramowania IoT Gateway! 
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5. W dalszej części opakowania znajdziemy instrukcję bezpieczeństwa dla komputera PR21, 

z którą należy się zapoznać przed przystąpieniem do dalszych prac uruchomieniowych. 

 

  
 

6. W dalszej kolejności znajdziemy wypełnienie transportowe, w którym znajduje się wtyczka 

zasilania 24V DC o odpowiednim kształcie dopasowanym do gniazda zasilania w komputerze 

PR21. Wtyczkę należy wyjąć i przygotować do pracy (zarobić okablowanie) zachowując 

względy bezpieczeństwa oraz oznaczenia „+” oraz „-”.   
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7. Po wyjęciu wypełnienia transportowego zobaczymy komputer przemysłowy PR21 

w opakowaniu antystatycznym. 

 

  
 

8. Komputer PR21 po wyjęciu z opakowania wygląda tak jak na zdjęciach poniżej. 
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Dostęp do konsoli systemowej PR21 
Komputer PR21 po zasileniu gotowy jest do pracy. Uruchamianie komputera po podaniu zasilania 

realizowane jest automatycznie i trwa ok. 1 minuty. Aby dostać się do konsoli systemu Linux oraz 

skonfigurować komputer PR21 do pracy w sieci lokalnej należy zestawić odpowiedni dostęp. Konsola 

może być dostępna na dwa sposoby: 

• lokalnie z wykorzystaniem monitora i klawiatury 
 

lub  
 

• sieciowo poprzez komputer PC i sieć Ethernet 

 

Dostęp do konsoli systemu Linux poprzez podłączenie monitora i klawiatury do 

komputera PR21 
W celu dostępu do konsoli Linux można skorzystać z monitora i klawiatury, które podpinamy do 

komputera PR21 zgodnie z rysunkiem poniżej: 

Port XF13 – złącze HDMI do monitora 

Port XF30 – port USB do podłączenia klawiatury  

 

Na ekranie monitora uzyskamy dostęp do konsoli systemu Linux tak jak pokazano na kolejnym 

rysunku. Aby zalogować się do systemu Linux komputera PR21 należy wpisać: 

• nazwę użytkownika (user): boschrexroth 
 

oraz  
 

• hasło (password): boschrexroth 

 

Uwaga: Rekomendowana jest zmiana domyślnego hasła na inne w przypadku wykorzystania 

komputera PR21 w środowisku produkcyjnym! 
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Dostęp do konsoli systemu Linux poprzez podłączenie komputera PR21 do sieci 

Ethernet  
W celu uruchomienia konsoli Linux na komputerze PR21 poprzez sieć Ethernet z wykorzystaniem 

protokołu TCP/IP potrzebować będziemy drugi komputer np. notebook z kartą sieci Ethernet 

i uprawnieniami administratora do zmiany adresu IP na tym komputerze.  Na komputerze potrzebny 

będzie  klient SSH np. open source’owy program putty dostępny ze strony https://www.putty.org/ lub 

inny. 

Ustawienia adresów IP 
Fabryczna konfiguracja adresów IP na portach Ethernet komputera PR21  jest następująca: 

Złącze Adres IP Maska podsieci Uwagi 

XF5 DHCP DHCP - 
XF6 192.168.0.1 255.255.255.0 Interfejs webowy  IoT Gateway pod adresem: 

https://192.168.0.1:8888 
 

Aby zestawić połączenie poprzez sieć Ethernet łączymy złącze XF6 komputera PR21 z kartą sieciową 

drugiego komputera przy pomocy kabla Ethernet jak pokazano na rysunku. 

 

 

https://www.putty.org/
https://192.168.0.1:8888/
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W następnej kolejności musimy zmienić adres IP drugiego komputera na dowolny adres (poza 

192.168.0.1) z podsieci 192.168.0.0/24.  

Dla przykładu może to być adres: IP: 192.168.0.2 maska: 255.255.255.0 

Jeśli adres IP został zmieniony należy wystartować klienta SSH i zalogować się do komputera PR21 na 

adres IP: 192.168.0.1 . Na ekranie monitora uzyskamy dostęp do konsoli systemu Linux tak jak 

pokazano na kolejnym rysunku. Aby zalogować się do systemu Linux komputera PR21 należy wpisać: 

• nazwę użytkownika (user): boschrexroth 
 

oraz  
 

• hasło (password): boschrexroth 

Uwaga: Rekomendowana jest zmiana domyślnego hasła na inne w przypadku wykorzystania 

komputera PR21 w środowisku produkcyjnym! 

 

 
Przykładowe ekrany konfiguracyjne programu putty pokazano poniżej. 
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Dostęp do interfejsu webowego IoT Gateway poprzez przeglądarkę 

internetową 
Oprogramowanie IoT Gateway konfiguruje się poprzez przeglądarkę internetową. W celu dostępu 

do systemu należy:   

1. Przejść pod adres www https://[IP]:8888 , gdzie IP to adres IP komputera PR21 

Jeśli oprogramowanie Iot Gateway nie jest uruchamiane na komputerze PR21 a lokalnie np. 

na komputerze pod kontrolą systemu MS Windows można zamiast adresu IP wpisać localhost. 

Uwaga: należy zwróć uwagę na literkę s w słowie https.  

 
 

2. Jeśli pojawi się komunikat o tym, że witryna jest niebezpieczna (jak pokazano na rysunku) 

mimo wszystko należy przejść na tą stronę (jest ona bezpieczna).  

 

3. W dalszym kroku logujemy się do systemu wprowadzając użytkownika: admin oraz hasło: 

admin . Wciskamy przycisk Sign in. 

 

4. Przy pierwszym zalogowaniu pojawi się umowa licencyjna, którą należy przeczytać 

i zatwierdzić jak pokazano na rysunku. 

https://[IP]:8888
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5. System poprosi o zmianę domyślnego hasła „admin” na inne.  

 

6. Na tym etapie pozostaje jedynie wprowadzenie numeru licencji zakupionego 

oprogramowania IoT Gateway, którego główny ekran pokazano na rysunku poniżej. 
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Wprowadzenie numeru zakupionej licencji na IoT Gateway 
W celu uruchomienia oprogramowania IoT Gateway w wersji produkcyjnej (w przeciwnym razie 

oprogramowanie działa w trybie demo przez 2 godziny) należy wprowadzić nr zakupionej 

licencji.  W tym celu z menu głównego wybieramy ikonkę „Hamburgera” (1) a następnie opcję 

„Licensing” (2).  

Na ekranie wprowadzany numer licencji w polach (3), (4), (5), (6), (7), a następnie klikamy w opcję 

„Add” (8). Poprawne przyjęcie numeru licencji zostanie potwierdzone komunikatem na ekranie.  

W przypadku poprawnej aktywacji oprogramowania  w kolumnie „Availiability” zobaczymy informację 

„Licensed” przy opcji, którą zakupiliśmy. W przypadku braku aktywacji danej opcji oprogramowania 

IoT Gateway w kolumnie „Availiability” zobaczymy informację „Unlicensed”. 

 

 

 

Uwaga: Nr licencji podane są na dokumencie licencji otrzymanym wraz z zakupionym komputerem 

PR21. Przykładowy dokument licencji pokazany jest poniżej. 
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Dalsze kroki  
W celu dostosowania komputera PR21 do własnej infrastruktury produkcyjnej przydatne mogą 

być poniższe informacje. 

Zmiana ustawień sieciowych komputera PR21 
Aby dokonać zmiany ustawień sieciowych - adresacji IP - komputera PR21 zachęcamy do 

sprawdzenia Rozdziału 6.3.  Network Configuration w dokumencie ”IndraControl PR, VR, DR and DE 

Devices Software Applications - Project Planning Manual”. 

Po zalogowaniu się do konsoli komputera PR21 można skorzystać również z komendy: 

$sudo console-conf  

Na ekranie pokaże się program (ekrany pokazano poniżej), który pozwoli ustawić adresację IP na 

obu złączach Ethernet komputera PR21 wg potrzeb.  

 

 

 

https://apps.boschrexroth.com/microsites/iotgateway.pl/wp-content/uploads/2020/11/R911384733_03.pdf
https://apps.boschrexroth.com/microsites/iotgateway.pl/wp-content/uploads/2020/11/R911384733_03.pdf
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Konfiguracja oprogramowania IoT Gateway 
Szczegółowa konfiguracja oprogramowania IoT Gateway pod kątem konkretnych urządzeń jako źródeł 

danych oraz odbiorników tych danych (np. chmury, systemy MES, bazy danych)  opisana jest w Pomocy 

systemowe oraz w dokumentacji.   

Zapraszamy na stronę http://iotgateway.pl do sekcji Wsparcie  Dokumentacja w celu pobrania 

niezbędnych instrukcji i dokumentów. 

 

  

http://iotgateway.pl/
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Uwagi końcowe 
Użyte nazwy produktów, nazwy handlowe oraz firm należą do ich właścicieli i są podane wyłącznie 

w celach informacyjnych. 

Publikowane systematycznie nowe wersje oprogramowania IoT Gateway zawierają ulepszenia 

i obsługują kolejne protokoły/urządzenia, którymi najczęściej interesują się nasi klienci. 

 


