
© ifm© ifm

Nieuwe functies in versie 1.6



© ifm© ifm

Inhoudsopgave

1. Overzicht van nieuwe basisfuncties

2. Overzicht van de verbeteringen in het bedieningsgemak

3. De belangrijkste nieuwe functies

1. Weergave procesgegevens van de IoT-Core IO-Link master

2. Weergave van de gebeurtenissen bij alle ifm IO-Link masters

LR DEVICE versie 1.6 204.12.2019



© ifm© ifm

1. Overzicht van nieuwe basisfuncties

 Cockpit voor IoT Core IO-Link Master

 Procesgegevens (PDIn) lezen en weergeven

 PDout-ondersteuning - inclusief gedetailleerde foutbehandeling - Actualisering van het Booleaanse PDout-schakelelement met de 

actuele waarde wanneer het apparaat het lezen uit PDout ondersteund

 IO-Link-gebeurtenissen voor sensoren weergeven, die via de IoT-Core master verbonden zijn

 Verbeterde veiligheid – veiligheidslekken zijn gesloten

Aanwijzing: De volledige lijst van wijzigingen vindt u in de versie-informatie.

304.12.2019 LR DEVICE versie 1.6



© ifm© ifm

2. Overzicht van de verbeteringen in het bedieningsgemak

 Verbeterde BLOB functionaliteit; Menuweergave afhankelijk van de apparaatfunctie zoals bijv. het lezen 

en schrijven

 Meer informatie voor de gebruiker bij het schrijven van procesgegevens naar het apparaat (PDOut) 

 Verbeterde instelmogelijkheden van de cockpit diagram - maximaal 10 bronnen van procesgegevens te 

selecteren, instelbaar tijdformaat werd verbeterd

 ProfiNet IO-Link master werden in de topologie met prioriteit met de parameter "Hostname" 

weergegeven

 Maken het mogelijk dat het schrijven op een lege poort met handmatig instelbare configuratie mogelijk 

is, ook wanneer de poort nog niet werd uitgelezen

Aanwijzing: De volledige lijst van wijzigingen vindt u in de versie-informatie.
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3.1 Weergave procesgegevens van de IoT-Core IO-Link master
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3.1 Weergave van de gebeurtenissen bij alle ifm IO-Link masters

604.12.2019

Komende 

gebeurtenis

Gaande gebeurtenis 
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Muiswijzer op de 

gebeurtenis = ErrorCode-

beschrijving
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Hartelijk dank voor uw aandacht!


