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Päivitys-info 2/2019 
PLCnext Technologyn uudet päivitykset 

1. PLCnext Engineer –ohjelmointialusta versio 2019.3 ja 
2. AXC F 2152 –kontrollerin firmware versio 2019.3 on nyt saatavilla 

 

1. PLCnext Engineer 2019.3 

Uusi PLCnext Engineer 2019.3 -versio sisältää seuraavat uudet ominaisuudet: 
- Profinet-laitteiden IP-osoitteen määritysvaihtoehtoja 
- Ethernet/IP-adapteri AXC F 2152 -kontrolleria varten 
- HMI-muuttujan vakioarvo on nyt mahdollista asettaa 
- Tuki RFC 4072S -turvalogiikalle 
- POU-tyypin kopiointi kirjastosta 
- AutomationML APC-tiedostojen vienti ja tuonti 
- PLCopen XML-tiedoston tuonti PC Worx 6 -koodista paranneltu 
- Viewer for Simulink -lisäosan parannuksia* 

Uuden PLCnext Engineer 2019.3 –ohjelmointialustan voi ladata ilmaiseksi Phoenix Contactin 
nettisivuilta http://phoenixcontact.net/product/1046008, joka löytyy välilehdeltä: 
Lataukset -> Software -> PLCnext Engineer 2019.3 

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! 

* Lue myös uudet ohjeet liittyen PLCnext Technologyn ja Matlabs Simulink© -
suunnitteluohjelman yhteensopivuuksista!  

http://phoenixcontact.net/product/1046008


 
 

2/2 

2. Firmware 2019.3 

AXC F 2152 -kontrollerin firmware 2019.3 päivityksessä tulevia uusia ominaisuuksia: 
- Profinet-laitteiden toiminnallisuudet sisältävät nyt myös PRL-funktion (Phoenix 

Redundancy Layer) 
- AXC F 2152 -kontrolleria voi nyt käyttää Ethernet/IP-laitteena 
- Kontrolleri tukee nyt uusia PLCnext Store -sovellustyyppejä, kuten runtime. 

Firmware 2019.3 tiedossa olevat rajoitteet: 
- AXC F 2152 -kontrolleria ei voi käyttää Profinet-laitteena kolmannen osapuolen 

kontrollereissa 
- Profinetin monitorointiaika on oltava vähintään 24 ms 
- Proficloudiin voi lähettää enintään 194 muuttujan arvoa 
- Online-yhteys saattaa kuormittaa prosessoria, joka johtaa yhteyden kaatumiseen 
- Yksityisyyssertifikaatit tallentuvat kryptaamattomana SD-kortille. Varmista, ettei kortti 

joudu vääriin käsiin. 
- Breakpoints-toiminto ei toimi debug-tilassa 

AXC F 2152 -kontrollerin firmwaren voi ladata osoitteesta 
http://phoenixcontact.net/product/2404267, joka löytyy välilehdeltä: 
Lataukset -> Firmware -> Laiteohjelmistoon -> Firmware version 2019.3 -> 
AXC_F_2152_FW2019_3.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. 

 

Lue myös uudet ohjeet liittyen PLCnext Technologyn ja Matlabs Simulink© -
suunnitteluohjelman yhteensopivuuksista! 
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