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Päivitys-info 4/2019 
PLCnext Technologyn uudet päivitykset 

1. PLCnext Engineer –ohjelmointialusta versio 2020.0 LTS ja 
2. AXC F 2152 –kontrollerin firmware versio 2020.0 LTS on nyt saatavilla 

 
 

1. PLCnext Engineer 2020.0 LTS 

Uusi PLCnext Engineer 2020.0 LTS -versio sisältää seuraavat uudet ominaisuudet: 
- Ohjelmointi on luontevampaa uusien haku- ja vikatieto-ominaisuuksien ansiosta 
- Paljon uusia valmiita IEC 61131-3 toimintoja ja toimintolohkoja 
- Uudet Axioline Smart Elements -moduulit ovat nyt käytettävissä  
- Uusi pienitehoisempi AXC F 1152 -kontrolleri on nyt käytettävissä 
- HMI-editorin toimintoja on paranneltu 
- Java RSC API -ajurit ovat nyt saatavilla 

PLCnext Engineer 2020.0 LTS:n tiedossa olevat rajoitteet: 
- Ohjelman kääntäjä käsittelee sekvensoinnin vanhemman 2. edition IEC 61131-3 -

standardin mukaisesti 
- ’Print Project’-toiminnallisuus ei sisällä SFC-ohjelman työlistaa 
- Jos ohjelma ei löydä ja tunnista verkossa olevia Profine- laitteita, se voi johtua 

korruptoituneesta npcap-asennuksesta. 
- Siemensin ET200-laitteen MRP-asetukset eivät toimi tässä versiossa 
- Vanhalla 2019.0 C++-työkaluketjulla (PLCnCLI) tehdyt C++-kirjastot on käännettävä 

uudestaan 2020.0 LTS C++-työkaluketjulla.  

Uuden PLCnext Engineer 2020.0 –ohjelmointialustan voi ladata ilmaiseksi Phoenix Contactin 
nettisivuilta http://phoenixcontact.net/product/1046008, joka löytyy välilehdeltä: 
Lataukset -> Software -> PLCnext Engineer 2020.0 LTS 

Uudet Java RSC API, ja SDK ja PLCnCLI -ajurit voi ladata ilmaiseksi Phoenix Contactin 
nettisivulta http://phoenixcontact.net/product/2404267, jotka löytyvät välilehdeltä: 
Lataukset -> Software -> SDK und PLCnCLI für Windows 64-Bit / Java RSC API 

Kun otat uuden PLCnext Engineer –ohjelmointialustan käyttöösi, huomioi että: 
- Uusi versio on kokonaan oma ohjelmansa eikä päivitys edelliseen. Uuden ohjelman 

asentaminen ei poista aikaisempaa versiota koneeltasi. 
- Vanhojen projektien avaaminen on mahdollista uudessa versiossa, mutta projekti 

alustetaan automaattisesti uuteen versioon sopivaksi. Muista ottaa vanhasta 
projektiversiosta ensin varmuuskopio!  
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2. Firmware 2020.0 LTS 

AXC F 2152 –kontrollerin firmware 2020.0 LTS -päivityksessä tulevia uusia ominaisuuksia: 
- PLCnext Store appien asennus on nyt mahdollista ilman internetyhteyttä. 
- DataLoggerin parannuksia 
- Kontrolleri tukee nyt uusia Axioline Smart Elements -moduuleja 
- SysV IPC Linux laajennus on nyt käytettävissä 
- OpenSSL-kirjasto on päivitetty versioon 1.1.1 
- Docker-ohjelman asetukset ovat nyt käytössä Linuxin kernelissä 

Firmware 2020.0 LTS:n tiedossa olevat rajoitteet: 
- OpenSSL eri versioiden päällekkäinen toiminta estää kontrollerin käynnistymisen 
- Vanhat (2019.0) PLCnCLI- ja SDK-versiot eivät ole yhteensopivia uuden firmwaren 

kanssa 
- Vain yksi DataLogger-sessio voi kirjoittaa tietoa SD-kortille 
- Useasti kutsutut ’Read/Write Record’-toimintolohkot saattavat keskeyttää Profinet-

yhteyden 
- EtherNet/IP ei välttämättä toimi, jos aktivoit kontrollerin palomuurin WBM-asetuksista. 

Katso tarkemmat ohjeet Change Notesista. 
- Uutta ohjelmaa kirjoittaessa kontrollerille eHMI-sivu antaa virhekoodin ”503 (busy)” 

AXC F 2152 -kontrollerin firmwaren voi ladata Phoenix Contactin nettisivuilta 
http://phoenixcontact.net/product/2404267, joka löytyy välilehdeltä: 
Lataukset -> Firmware -> Laiteohjelmistoon -> Firmware version 2020.0 LTS -> 
AXC_F_2152_FW2020_0_LTS.zip. 

Huom: Ennen päivitystä, lue uusin Change Notes (saat sen ladatessasi päivityksen)! 

Ohjeet firmwaren päivitykseen löytyy PLCnext Communitystä tai Tästä linkistä 

PLCnext Technologyn nyt julkaistuista ja tulevista ominaisuuksista voit lukea lisää PLCnext 
Communityn Roadmapeista tai Tästä linkistä 
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