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Versie-aanduiding LR DEVICE 1.6.0 

Nieuwe functies  

1) Cockpit voor IoT Core IO-Link Master  

2) Procesgegevens (PDIn) lezen en weergeven (2619) 

3) PDout-ondersteuning (2621) - inclusief gedetailleerde foutbehandeling - Actualisering 
van het Booleaanse PDout-schakelelement met de leeswaarde wanneer het apparaat 
het lezen uit PDout ondersteund 

4) IO-Link-gebeurtenissen voor sensoren weergeven, die via de IoT-Core master 
verbonden zijn (2618). 

5) Support van der PerformanceLine IoT-Core master serie met nieuwe features en 
parameters (2620). 

6) Support van elke IO-Link master met IoT-Core ook door andere aanbieders als ifm 
(2636) 

7) vendorID in device header toegevoegd om de poort configuratie te vergemakkelijken 
(2698) 

Wijzigingen  

8) Verbeterde BLOB functionaliteit:  

9) Weergave van de BLOB lees- en ook de schrijffunctie alleen wanneer er hiervoor ook 
elementen beschikbaar zijn. (2697 / 2736). 

10) Verbetering van de beschrijvingen van het BLOB-menu en zijn elementen (2721) 

11) Verwijderen van de BLOB-modus "Idle" in het BLOB-lees- en schrijfgedeelte (2720) 

12) De behandeling van grote BLOB-bestanden werd verbeterd. Geeft de voortgang van 
de download in een dubbel formaat met twee cijfers aan. (2683) 

13) Verbeterde gebruikersinterface voor het schrijven van PDOut  

14) Statisch label in de cockpit voor PDout na de waarschuwingsmelding weergeven 
voordat het schrijven naar een actuator werd bevestigd. (2729) 

15) Gebruikersinformatie weergeven wanneer de actuele PDOut-status niet uit het 
apparaat kan worden gelezen (2764). In dit geval worden de aan/uit-waarden op "false" 
gezet. (2759) 

16) Tooltip via het apparaatdisplay weergeven wanner een link naar de producthomepage 
resp. handboek aanwezig is. (2751).  

17) Verbeterde configuratie van het cockpit diagram -  

18) Er zijn geen decimale waarden instelbaar (2730) en er is een verbeterd tijdformaat 
gerealiseerd (1941, 2769) 

19) Het maximale aantal van de selecteerbare bronnen van de procesgegevens is 
begrensd tot 10 zodat het diagram deze ook veilig kan weergegeven. (2715) 

20) Verbeterde veiligheid – veiligheidslekken zijn gesloten (2746) 

21) IO-Link master wordt in de topologie met hostnaam weergegeven alleen wanneer er 
geen hostnaam beschikbaar is wordt de ApplicationSpecificTag als weergavenaam 
gebruikt. (2629). 
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22) Blokkeren van de weergave en weergeven van een foutmelding van een opgeslagen 
device op een Memory Plug, wanneer de inhoud ervan niet kan worden weergegeven. 
(2714) 

23) Weergeven van menu's zonder parameter maar met submenupunten, ook wanneer 
deze geen verdere voorwaarde bevatten. (2713) 

24) Gewijzigde Open-Source-licentie-informatie (2658) 

25) De standaard Application Specific Tag "***" wordt in de topologie niet als 
weergavenaam gebruikt. 

26) Maken het mogelijk dat het schrijven op een lege poort met handmatig instelbare 
configuratie (offline of *.lrp) mogelijk is, wanneer een apparaat is aangesloten maar 
nog niet werd uitgelezen. (2634) 

27) Verbeteren van de toepassing bij gewijzigde parameters die op grond van Condition-
Switch niet worden weergegeven. 

28) De status icoon van een gewijzigde toets blijft ook behouden na een 
toestandswisseling. (2644) 

29) De gewijzigde invoeren blijven ook na een toestandswisseling opgeslagen. (2770, 
2520) 

Foutcorrecties 

30) Fix bij de toepassing van het DirectParameterOverlay IODD-element (2737)  

31) Fix bij escaping van XML-teken in aanmeldingsdialoog van het apparaat (2663). 

32) Verhelpen van het bevriezen nadat een apparaat via USB werd aangesloten zonder 
een IODD te hebben en de automatische download werd afgebroken. Ervoor zorgen 
dat het apparaat kan worden gelezen nadat de IODD daarna werd geïnstalleerd en een 
nieuwe zoektocht werd gestart (2689). 

 


