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Instalace aktualizací

V tomto dokumentu jsou pokyny k aktualizaci:


softwaru CNC systému



příruček produktové podpory CNC



verze ProNest 2019 pro stolní počítač (pouze pro zákazníky ProNest)

Než začnete
Před aktualizací CNC softwaru mějte při ruce USB paměťovou kartu s volnou kapacitou nejméně
1 GB.

1. krok: zálohování systémových souborů CNC
Systémové soubory CNC (Phoenix.ini, LastPart.txt, Phoenix.xml, Network.xml, SystemErrors.log
a další) jsou nezbytné k obnovení CNC na nynější konfiguraci při odstraňování provozní závady.
Hypertherm doporučuje, abyste si tyto soubory zálohovali, než budete aktualizovat software.
1. Vyberte možnost Main (Hlavní) > Files (Soubory) > Save to Disc (Uložit na disk).
2. Vyberte možnost Save System Files to Disk (Uložit systémové soubory na disk) >
Save ALL to Zip file (Uložit vše jako ZIP).
Systémové soubory jsou uloženy jako Phoenix.zip na USB paměťové kartě jako výchozí.
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2. krok: zálohování vlastních tabulek parametrů (je-li to relevantní)
Tabulky parametrů se aktualizují automaticky, když spustíte instalátor sady EDGE Connect. Když používáte
vlastní tabulky parametrů, uložte je na USB paměťovou kartu než spustíte instalátor sady EDGE Connect.

3. krok: zálohování vlastní aplikace Soft Op Con (je-li to relevantní)
Pokud váš CNC používá výchozí aplikaci Soft Op Con Hypertherm, přejděte na 4. krok: zálohování
obrazu CNC.
Pokud má váš CNC vlastní aplikaci Soft Op Con, doporučujeme, abyste si níže uvedené soubory
uložili na USB.


Vlastní aplikace Soft Op Con, která je tam, kam byla původně uložena.



Soubor steps.json (ve složce C:\Phoenix).

4. krok: zálohování obrazu CNC
Zálohování obrazu CNC (včetně softwaru operačního systému, softwaru Phoenix a konfiguračních
souborů) abyste mohli obnovit řezací systém do předchozího provozního stavu, když dojde
k poškození souborů.
Pokyny naleznete v oddílu Zálohování a obnova systému v Příručce základního nastavení a instalace
EDGE Connect (809340). Technická dokumentace je k dispozici na adrese
www.hypertherm.com/docs.

5. krok: Stahování aktualizací softwaru CNC
1. Na webových stránkách www.hypertherm.com vyberte možnost Support (Podpora) > Phoenix
CNC updates (Aktualizace softwaru CNC Phoenix).
2. Klikněte na GET FILE (ZÍSKAT SOUBORY) pro EDGE Connect.
3. Uložte soubor instalátor sady EDGE Connect (EDGE_Connect_Suite.exe).


Pokud jste u CNC, uložte soubor na libovolné místo na CNC s výjimkou složky C:\ Phoenix.
Neukládejte tento soubor do složky C:\ Phoenix.



Pokud nejste u CNC, uložte soubor do kořenového adresáře paměťové karty USB.



Když je duplicitní kopie instalátoru uložena v cílové lokaci, Windows
automaticky změní název souboru. Pokud k tomu dojde, smažte soubor old
*.exe a přejmenujte jej na soubor new *.exe. Například přejmenujte
EDGE_Connect_Suite(1).exe na EDGE_Connect_Suite.exe.
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6. krok: Instalace aktualizací softwaru CNC
Instalátor sady EDGE Connect je jedenkrát spustitelný soubor (.exe), který nyní aktualizuje
veškerý potřebný software pro provoz EDGE Connect CNC.
Dříve byl software aktualizován sadou souborů (PhoenixSuiteInstaller, Help.exe, cutchart.exe a
ECSI.exe). Nový instalátor sady EDGE Connect vám umožní aktualizovat celý CNC jedním
souborem.
Úplný seznam softwaru, který je aktualizován instalátorem sady EDGE Connect, naleznete v oddíle
Verze softwaru v tomto dokumentu dále.

Spuštění instalátoru sady EDGE Connect
Před spuštěním instalátoru sady EDGE Connect se ujistěte, zda je soubor
EDGE_Connect_Suite.exe, který jste si stáhli v krocích, které popisuje strana 13, uložený na
kterémkoli místě na CNC s výjimkou složky C:\Phoenix. Pokud jste uložili soubor na paměťovou
kartu USB, uložte soubor lokálně na CNC než spustíte instalační program s níže uvedenými kroky.
1. Na CNC klikněte v OS Windows® na tlačítko Start
souborů

a přejděte na možnost Průzkumník

pro zobrazení souboru EDGE_Connect_Suite.exe.

2. Dvojitě klikněte na soubor EDGE_Connect_Suite.exe. Otevře se okno instalačního programu.
3. Zaškrtnutím pole odsouhlasíte podmínky, pak klikněte na Install (Instalovat).

4. Postupová lišta ukazuje, že probíhá aktualizace. Veškeré softwarové programy, pro které jsou
k dispozici aktualizace, se automaticky zavřou na pozadí.
5. Podle verze, ze které provádíte aktualizaci, můžete vidět výzvy 5a až 5c.
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a. Vyberte možnost Restart (Restartovat) pokud uvidíte tuto výzvu.

b. Po restartování CNC klikněte na možnost Install (Instalovat), pokud uvidíte tento dialog.

c. Pokud budete vyzváni vyberte možnost Restart (Restartovat) pro sekundové restartování
CNC.
6. Když uvidíte zprávu uvedenou níže, instalace je hotová. Klikněte na možnost Close (Uzavřít).

7. Klikněte v OS Windows na tlačítko Start a pak kliknutím na EDGE Connect Launcher otevřete
Phoenix a Soft Op Con.



Pokud ikona EDGE Connect Launcher (na obrázku níže) chybí,
restartujte CNC.

Phoenix Software verze 10.20

Poznámky k vydání
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Možná budete potřebovat obnovit svoji aplikaci vlastní Soft Op Con
z USB, kam jste ji uložili, když jste prováděli 3. krok: zálohování vlastní
aplikace Soft Op Con (je-li to relevantní) na straně 13. Je pouze potřeba
obnovit vlastní aplikaci Soft Op Con, pokud byla uložena pod stejným
názvem souboru jako výchozí aplikace Soft Op Con Hypertherm.

7. krok: Aktualizace firmwaru XPR (je-li to relevantní)
Pokud je dodávka plazmy nastavena na CNC, zkontrolujte, zda je nainstalován nejnovější firmware
XPR.
1. Na hlavní obrazovce v softwaru Phoenix zvolte možnost Setup (Nastavení) > Password (Heslo).
2. Napište CHECKFOEUPDATES. V případě potřeby se síť fieldbus spustí automaticky.
Pokud jsou k dispozici aktualizace firmwaru XPR firmware, dialog ukáže firmware k aktualizaci.
Klikněte na OK pro použití aktualizací.



Další podrobnosti najdete v poznámce k aplikaci Aktualizace firmwaru
XPR prostřednictvím softwaru Phoenix přes EtherCAT (810720).
Technická dokumentace je k dispozici na adrese
www.hypertherm.com/docs.

8. krok: Smazání instalátoru
Je pouze nutné jednou spustit instalátory softwaru CNC systému. Po provedení aktualizací softwaru
CNC systému doporučujeme smazat instalátor pro úsporu místa na pevném disku a zamezení
záměny při aktualizacích softwaru v budoucnosti.
1. Na CNC zvolte v OS Windows tlačítko Start a přejděte na Průzkumník souborů.
2. Použijte průzkumník souborů k vyhledání a smazání souboru EDGE_Connect_Suite.exe.

9. krok: aktualizace příruček technické podpory
Aktualizujte příručky, aby byly na CNC k dispozici nejnovější informace technické podpory pro
výrobky Hypertherm.

Stažení příruček produktové podpory CNC
1. Přejděte na knihovnu dokumentů společnosti Hypertherm na stránce
www.hypertherm.com/docs.
2. Vyhledejte a stáhněte si příručky, které chcete mít k dispozici pro prohlížení na CNC.
Příklad: Instrukční příručka pro plazmu XPR300 (809480)
3. Uložte stažené příručky do kořenového adresáře paměťové karty USB.

16
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Nainstalujte příručky produktové podpory Hypertherm na CNC
1. Zastrčte paměťovou kartu USB se staženými aktualizacemi do konektoru USB na CNC.
2. V softwaru Phoenix přejděte na obrazovku Special Setups (Speciální nastavení)
((Main (Hlavní) > Setups (Základní nastavení) > Password (Heslo) > Special Setups
(Speciální nastavení).
3. Vyberte softwarovou klávesu Aktualizovat příručky.
4. Klikněte na OK když se zobrazí stavová zpráva, že je aktualizace dokončena.

(Rozšířená výbava) Instalace ProNest 2023 verze x.x.x.
Pokud používáte verzi ProNest pro stolní počítače k vytvoření desktop seskupení a dílů,
doporučujeme, abyste si stáhli aktualizaci na nejnovější verzi, která je kompatibilní se softwarem
Phoenix.
1. Přihlaste se (nebo v případě potřeby vytvořte nový účet) do softwarové znalostní báze
Hypertherm CAD/CAM.
2. Vyberte možnost ProNest > Downloads (Stažení) > ProNest 2023 > Get the latest version
of ProNest 2023 (Získat nejnovější verzi ProNest 2023.
3. Použijte pokyny ze znalostní báze.



Znalostní báze obsahuje další informace o aktualizaci ProNest a celou
řadu relevantních školení se specifickým zaměřením na CAM a vzdělávací
obsah pro partnery v rámci prodejního kanálu.

4. Kontaktujte svého regionálního technika pro nasazení produktu (PAE) nebo tým technické
podpory pro získání nejnovějšího nastavení stroje XPR pro tuto verzi ProNest.

Phoenix Software verze 10.20
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Poznámky k vydání
Phoenix verze 10.20.0 obsahuje:


Nové technické charakteristiky



Vylepšení softwaru Phoenix



Řešení Phoenix (obecné, Powermax a XPR)

Nové technické charakteristiky


Můžete aktualizovat všechny softwarové součásti v EDGE Connect CNC s jedním
instalátorem. Instalátor sady EDGE Connect nyní instaluje Phoenix, tabulky parametrů,
konfiguraci sítě EtherCAT, diagnostické nástroje a ProNest CNC.


Software je nyní nainstalován jako sada souborů *.msi.



Každá nainstalovaná součást se zobrazí ve Windows® v nabídce Programy a Funkce.



Programy a funkce lze nainstalovat, odinstalovat, opravovat a upgradovat jako kterýkoli
jiný program Windows.

Podrobnosti a změny v pokynech k instalaci softwaru viz 6. krok: Instalace aktualizací
softwaru CNC na straně 14.
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Vylepšení softwaru Phoenix


ProNest CNC nyní detekuje, když má napájecí zdroj plazmového systému diskrétní připojení
nebo připojení EthrtCAT k CNC. Pokud má napájecí zdroj plazmového systému diskrétní
připojení, ProNest CNC přidá kódy M01 (pro zastavení programu poskytované jako
rozšířená výbava) a poznámky k programu dílů.



Soubory firmwaru XPR aktualizované na revizi U v instalátoru sady EDGE Connect
a přidaná podpora pro revizi S tabulek parametrů XPR.



Aktualizované přeložené verze bodů nápovědy Phoenix 10.20, které jsou dostupné pomocí
softwarového tlačítka Nápověda v softwaru Phoenix.

Řešení Phoenix
Obecná řešení


Vyřešen problém, kdy některé chyby HPR nemohly být odstraněny pro umožnění následných
pokusů o zažehnutí, dokud nebyl dálkový vstup HPR ZAP/VYP vypnut a následně opět
zapnut.
Tento problém nastával například při chybách, způsobených tím, že hořák neprodukoval
adekvátní pilotní nebo řezací oblouk (jako například chyba 20: „No Pilot Arc“ (Chybí pilotní
oblouk)).



Uživatelé ProNest CNC si mohou nyní vybrat zařízení Waterjet Generic když vkládají díly.



Vyřešen problém postihující obrazovku osciloskopu, když byly dva senzory EtherCAT THC
konfigurovány na stejném systému. Napětí THC bylo nesprávně přiřazeno jako „THC Voltage
1” (Napětí THC 1) a zobrazovalo se dvakrát v seznamu analogových vstupů.
Když jsou dva senzory EtherCAT THC konfigurovány v softwaru Phoenix 10,20, napětí THC
se zobrazuje správně s názvem napájecího zdroje plazmového systému (například XPR Arc
Voltage 1 (XPR napětí na oblouku 1) a XPR Arc Voltage 2 (XPR napětí na oblouku 2) dole
na seznamu analogových vstupů.



Minimální a maximální podporované hodnoty pro Transfer Height (výšku přenosu), Pierce
Height (propalovací výšku) a Puddle Jump Height (výšku přeskoku kaluže) se nyní vypočítají
na základě hodnoty parametru Cut Height (výška řezu) (vedle jejich limitů). Konkrétně
nemůže uživatel zadat procenta těchto hodnot, která by byla vyšší než 400 % výšky řezu
a decimální hodnota nemůže překročit 4 palce.

To brání vzniku problému, kdy maximální (nebo minimální) hodnota Pierce Height
(propalovací výšky) (nebo Transfer/Puddle Jump (přenosu/přeskoku kaluže)) způsobí, že je
propalovací výška tak velká (nebo malá), že oblouk vyskočí ven, když se stáhne do
propalovací výšky (nebo se dostane do kontaktu s tlustým kovem).
Příklad:


V předchozích verzích softwaru Phoenix: Pokud uživatel nastavil Pierce Height
(propalovací výšku) na její maximální limit 400 % a také nastavil Cut Height (výšku
řezu) na maximální limit 50,8 mm, výsledná Pierce Height (propalovací výška) byla
203,2 mm.

Phoenix Software verze 10.20.0
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V softwaru Phoenix 10.20: Hodnota parametru faktoru maximální propalovací výšky
pro Cut Height (výšku řezu) 50,8 mm je omezena na 200 % namísto 400 %.
Výsledná Pierce Height (propalovací výška) se rovná maximální decimální hodnotě
parametru 101,6 mm.



Vyřešen problém, kde Transfer Height Factor (faktor výšky přenosu), pokud se zobrazuje
v okně sledování dat procesu, může být přepsán hodnotou Cut Height (výšky řezu).
Tato situace nastala, když byla uživatelem změněna hodnota Cut Height (výšky řezu)
v Process Data Watch Window (okně sledování dat procesu) nebo programu dílů s kódem
G59 V6xx Fxx.



Vyřešen problém s funkcí „Retry On Transfer Fail“ (Opakovaný pokus o přenos neúspěšný),
která je nastavena na obrazovce nastavení osy THC. Pokud je HPR aktivovaný, pokusí se
třikrát vytvořit řezací oblouk. Pokud se při třetím pokusu oblouk nepřejde na obrobek, CNC
se pozastaví a zobrazí uživateli v dialogu chybu HPR.





Při prvních dvou pokusech se stavová zpráva změní na HPR Fault (Chyba HPR) a také
se zobrazí v System Errors Watch Window (okně sledování chyb systému).



Při posledním pokusu zobrazí stavová zpráva „Arc Transfer Failed” (Přenos oblouku se
nezdařil) v čase pozastavení programu a rovněž se zobrazí chybový dialog.

Vyřešen problém způsobující, že dojde k protažení oblouku a potenciálně se ztratí, což má za
následek chybu „Transfer Lost” (Přenos ztracen) nebo „Ramp down” (Doběh) na napájecím
zdroji plazmového systému. Tento problém nastal, když operátor stiskl Cycle Stop (Zastavit
cyklus) pro pozastavení programu dílů uprostřed řezu.
V softwaru Phoenix 10.20, když operátor stiskne Cycle Stop (Zastavit cyklus) pro
pozastavení části programu, zvedák se stáhne zpět pouze když je oblouk zcela zhasnutý
a vstup Cut Sense/Motion (Snímání řezu/pohyb) se vypnul.



Vyřešen problém, který by mohl nastat, když by se operátor pokoušel ručně posunout
portálové řezací zařízení, když se ještě aplikuje „Manual Offset” (Ruční kompenzace).
V tomto scénáři se portálové řezací zařízení dále posouvá po provedení kompenzace a poté,
co operátor uvolnil vstup posunu.



Pro zastavení pohybu bylo třeba zvolit nouzový zastavovací vypínač nebo
portálové řezací zařízení narazí na vypínač přejezdu.

V softwaru Phoenix 10.20 se obsluze, která se pokouší ručně posunout portálové řezací
zařízení v průběhu „Manual Offset“ (Ruční kompenzace) nebo „Cancel Offset” (Zrušit
kompenzaci) zobrazí zpráva: „Jog Attempt During Manual Offset“ (pokus o posun v průběhu
ruční kompenzace). Tato stavová zpráva se opět zobrazí po dokončení ruční kompenzace.
Obsluha musí zprávu potvrdit, než se může uskutečnit pohyb.


Vyřešen problém, kdy vypnutí jednoho ze vstupů Lock Transverse (Uzamknout přechod)
neodemkne stanici z portálového řezacího zařízení, pokud nebyly přiřazeny také vstupy Park
Dual Head (Parkování dvojité hlavy) 1 (a 2). V softwaru Phoenix 10.20 fungují vstupy Lock
Transverse (Uzamknout přechod) 1 (a 2) fungují správně, aniž by bylo třeba přiřadit vstupy
Park Dual Head (Parkování dvojité hlavy) 1 (a 2).



Vyřešen problém v režimu (autogen), kdy software Phoenix spadl a zobrazil hlášení „Phoenix
has stopped working" (Phoenix přestal pracovat). Tento problém mohl nastat, když operátoři
CNC ručně nastavili:
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Výška hořáku v průběhu předehřívání



Rychlostní potenciometr při řezání

Řešení XPR


Vyřešeny dva problémy v XPR Diagnostics View (Zobrazení diagnostiky XPR) v CNC:


Revize U firmwaru XPR opravuje problém, při němž diagnostické okno XPR zobrazovalo
nesprávný ventil a nesprávné hodnoty tlaku.



Gas Schematic (plynové schéma) zobrazuje správné nastavení hodnot plynu pro argon
(Ar) a vodík (H2).



Výsledky automatického testu netěsností (Gas Leak Test) jsou nahlášeny správně na
pbrazovce protokolu XPR Diagnostics View (Zobrazení diagnostiky XPR) v CNC. Dříve
nebyly některé zprávy o výsledcích testu netěsnosti rozpoznány a byla hlášena „unknown
error” (neznámá chyba).



Vyřešen problém, kdy se v Phoenix Watch Window (Okně sledování chyb systému)
přechodně zobrazuje nesprávný odhad Cut Height Delay (Prodlevy výšky řezu) po načtení
programu dílů XPR. Když byl řez zahájen, odhadovaná Cut Height Delay (Prodleva výšky
řezu) byla v Phoenix Watch Window (okně sledování chyb systému) aktualizována a byla
použita správná hodnota. Avšak nesprávná hodnota, která se přechodně zobrazovala v
průběhu základního nastavení, může způsobit zmatení obsluhy CNC.

Řešení Powermax


Uživatelé Powermax mohou nyní použít ProNest CNC ke generování programu dílů
Powermax, podporující řezání s postupy FineCut, Low Speed FineCut (Nízkorychlostní
FineCut) a Production (Produkce).
G-kódy typu materiálu v Powermax pro specifické postupy řezání byly aktualizovány v
následující tabulce. Tyto aktualizace byly rozlišení pro rozlišení kódů Powermax od verzí
těchto kódu specifických pro HPR.
Starý kód

Nový kód

Proces

Fx.99

Fx.90

Production (Produkce)

Fx.97

Fx.91

FineCut

Fx.98

Fx.92

Low Speed FineCut
(Nízkorychlostní FineCut)

Program dílů Powermax, obsahující staré kódy uvedené v tabulce výše, musí být
aktualizován, aby fungoval s Cut Charts (Tabulkami parametrů) verze 1.0.405.17 a novější.
Příklad: Pokud vaše stará část programu obsahuje kód G59 V503 F1.99 (k řezání
materiálu typu Plazma 1 - nelegované oceli postupem Production Produkce),
musíte jej změnit na G59 V503 F1.90.

Phoenix Software verze 10.20.0
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Kódy typu materiálu specifické pro HPR a kódy jiných typů materiálu pro
Powermax, které nejsou uvedeny v tabulce výše se nezměnily. Viz „G59
Process Variables” (Proměnné procesu G59) v EDGE Connect
Programmer Reference Guide (Referenční příručce programátora EDGE
Connect (809550) k dispozici na adrese at www.hypertherm.com/docs.



ProNest CNC nyní správně generuje kódy pro volbu plazmových plynů pro díly
a seskupení Powermax.
Příklad: ProNest CNC generuje kód G59 V505 F21 v části programů Powermax pro volbu
vzduchu jako typu plynu pro volbu plazmy v Cut Chart (Tabulce parametrů) a na obrazovce
Process (Proces).



Vyřešen problém, kdy výstup rychlostí posunu ProNest CNC pro seskupení
Powermax65/85/105/125 byl 100krát rychlejší než hodnota v tabulce parametrů.



Tabulky parametrů Powermax125 nyní obsahují „Air” (Vzduch) namísto „Air/Air”
(Vzduch/Vzduch) pro typ plynu. Phoenix podporuje použití příkazu G59 V505 F14 pro volbu
„Air“ (Vzduch) pro typ plynu v programech dílů Powermax125. Programy dílů bude třeba
aktualizovat, aby byly používány správné kódy V505 F14.



Nové tabulky parametrů pro nerezovou ocel jsou k dispozici pro Powermax SYNC pro
podporu procesů F5.

Verze softwaru
Verze pro software a firmware ve stávající aktualizaci se zobrazí na různých místech na EDGE
Connect CNC. Tabulka níže je strukturovaná dle umístění, kde se informace o verzi zobrazí.


Chcete-li vidět informace o verzích pro Windows, Phoenix, Real-Time OS, Fieldbus Master,
Real-Time Module, PLC engine, System Image, a Op Con APIs:
Vyberte možnost Main (Hlavní) > Setups (Základní nastavení) > Diagnostics
(Diagnostika) > Control Information (Informace o ovládání).
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Chcete-li vidět informace o verzi pro tabulky parametrů, zvolte Main (Hlavní) > Setups
(Základní nastavení) > Process (Proces) > Cut Chart (Tabulka parametrů).
Informace o verzi se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.



Chcete-li vidět informace o verzi pro další položky, zvolte ikonu spuštění Windows
a přejděte na Všechny aplikace > Systém Windows > Ovládací panel > Programy
a funkce.
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Pokud budete potřebovat aktualizovat CNC nebo budete mít jakékoli otázky ohledně verzí softwaru,
kontaktujte regionální Tým technické podpory.

Zobrazení na obrazovce diagnostiky softwaru Phoenix
Položka

Verze/Revize

Instalátor*

Windows

10.00.10240

CNC image

Phoenix

10.20.0.61

EDGE Connect Suite Installer

Real-Time OS

6.3.19040.2

EDGE Connect Suite Installer

Field Bus Master

1.5.61209.0

EDGE Connect Suite Installer

Real-Time Module

10.20.0.61

EDGE Connect Suite Installer

PLC engine

1.1.0.0

EDGE Connect Suite Installer

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

Nelze použít

Active OpCon APIs

2.0.0.0

Nelze použít

Zobrazení na obrazovce Tabulky parametrů
Položka

Verze/Revize

Instalátor*

XPR

S

EDGE Connect Suite Installer

HPRXD

AA

EDGE Connect Suite Installer

HPR

80003Ea a 80003Eb

EDGE Connect Suite Installer

Oxyfuel

F

EDGE Connect Suite Installer

Powermax

00E

EDGE Connect Suite Installer

Položka

Verze/Revize

Instalátor*

XPR main control

U - 887

EDGE Connect suite installer**

XPR torch connect

U - 301

EDGE Connect suite installer**

XPR gas connect

U - 263

EDGE Connect suite installer**

XPR choppers

U - 288

EDGE Connect suite installer**

XPR wireless

U - 29973

EDGE Connect suite installer**

Zobrazení ve webové aplikaci XPR

* Pro zobrazení podrobností o verzi instalátoru sady EDGE Connect Suite najeďte kurzorem na
název souboru v průzkumníku souborů ve Windows.
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Zobrazení na obrazovce Programy a funkce Windows
Položka

Verze/Revize

Instalátor*

Backup and Restore Utility

1.1.6592.40703

EDGE Connect Suite Installer

Tabulky parametrů

1.0.405.17

EDGE Connect Suite Installer

EDGE Connect Launcher

1.5.7843.34310

EDGE Connect Suite Installer

EDGE Connect Suite

1.10.0.37

EDGE Connect Suite Installer

Klient Hypertherm Connect

1.1.6912.22365

EDGE Connect Suite Installer

Firmware zřízení Hypertherm

1.1.2.5, včetně:

EDGE Connect Suite Installer

• Revize firmwaru XPR U
Hypertherm EtherCAT Studio

1.2.0.2

EDGE Connect Suite Installer

INtime pro Windows Runtime

6.3.19040.2

EDGE Connect Suite Installer

INtime License Helper

1.0.1.4

EDGE Connect Suite Installer

KPA EtherCAT Studio

1.12.349.0

EDGE Connect Suite Installer

KPA Licensing Utilities

2.3.1410.0

EDGE Connect Suite Installer

KPA MRT

1.5.61209.0

EDGE Connect Suite Installer

Microsoft XML Notepad

2.7.1.15

CNC image

MTConnect Agent

1.1.1.9

EDGE Connect Suite Installer

Phoenix

10.20.0.61

EDGE Connect Suite Installer

ProNest CNC Archives

1.12.0.6

EDGE Connect Suite Installer

ProNest CNC Client

1.1.34.0

EDGE Connect Suite Installer

ProNest CNC Nesting software

13.1.4.7599

EDGE Connect Suite Installer

Položka

Verze/Revize

Instalátor*

SoftOpCon

2.3.1.435

EDGE Connect Suite Installer

MinReqOpCon

2.3.1.435

EDGE Connect Suite Installer

Hardwarová ovládací konzole pro
EDGE Connect TC

1.0

Nelze použít

Jiné položky

* Pro zobrazení podrobností o verzi instalátoru sady EDGE Connect Suite najeďte kurzorem na
název souboru v průzkumníku souborů ve Windows.
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*Veškeré položky, programy nebo technické charakteristiky nepřiřazené
instalátorům sady nejsou ovlivněny aktualizacemi softwaru.

809720CS

Poznámky k vydání

Phoenix Software verze 10.20.0

Verze 10.20.0



**Přenos souboru přes EtherCAT (FoE) je dostupný v 10.13 a novějších
staženích Phoenix. XPR Control PCB vyžaduje revizi M firmwaru nebo
novější pro podporu FoE. Další informace naleznete v textu Update XPR
Firmware through Phoenix over EtherCAT (810720) (Aktualizace firmwaru
XPR prostřednictvím softwaru Phoenix přes EtherCAT) k dispozici na
adrese www.hypertherm.com/docs.

Phoenix Software verze 10.20.0

Poznámky k vydání
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Version 10.19.3

Release notes
XPR resolutions


Resolved an issue found in Phoenix 10.18.1 where changes made to the Plasma Speed
field on the Main Screen were overwritten with the Cut Speed from the cut chart when
choosing Cycle Start.



Resolved two issues that were found in Phoenix 10.19.2.


ProNest CNC now displays all of the expected XPR mixed gas processes for the
OptiMix and VWI gas consoles.



Resolved an issue that caused the torch to move to the incorrect pierce height. This
issue was easily seen when piercing thick material (approximately 0.75 inches and
above).

Phoenix Software verze 10.20.0

Poznámky k vydání
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Version 10.19.3

Software versions



You must be at image 27 or higher to perform this update.

The versions for the software and firmware in the current update are shown in different locations on
the EDGE Connect CNC. The table below is grouped by the location where the version information
is shown.


To see version information for Windows, Phoenix, Real-Time OS, Fieldbus Master, Real-Time
Module, PLC engine, System Image, and operator console APIs:
Choose Main > Setups > Diagnostics > Control Information.



To see version information for cut charts, choose Main > Setups > Process > Cut Chart.
The version information is displayed in the top left corner of the screen.



To see version information for other items, click the Windows Start button and go to
All apps > Windows System > Control Panel > Programs and Features.

If you need to update the CNC or have any other questions about software versions, contact your
regional Technical Support Team.

Shown on the Phoenix Diagnostics screen
Item

Versions / Revisions

Installer*

Windows

10.00.10240

CNC image

Phoenix

10.19.3.4

Phoenix suite installer

Real-Time OS

6.3.19040.2

EDGE Connect suite installer

Field Bus Master

1.5.61209.0

EDGE Connect suite installer

Real-Time Module

10.19.3.4

Phoenix suite installer

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix suite installer

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

N/A

Active OpCon APIs

2.0.0.0

N/A

Item

Versions / Revisions

Installer*

XPR

R

Cutchart.exe

HPRXD

AA

Cutchart.exe

HPR

80003Ea and 80003Eb

Cutchart.exe

Oxyfuel

F - Extended format A

Cutchart.exe

Shown on the Cut Chart screen

Phoenix Software verze 10.20.0
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Shown in the XPR web application
Item

Versions / Revisions

Installer*

XPR main control

T - 867

EDGE Connect suite installer**

XPR torch connect

T - 298

EDGE Connect suite installer**

XPR gas connect

T - 259

EDGE Connect suite installer**

XPR choppers

T - 281

EDGE Connect suite installer**

XPR wireless

T - 281

EDGE Connect suite installer**

Shown on the Windows Programs and Features screen
Item

Versions / Revisions

Installer*

ProNest CNC Client

1.1.32.0

EDGE Connect suite installer

ProNest CNC Archives

1.10.0.0

EDGE Connect suite installer

ProNest CNC Nesting software

13.1.4.7599

EDGE Connect suite installer

Hypertherm EtherCAT Studio

1.1.7375.26007

EDGE Connect suite installer

KPA EtherCAT Studio

1.12.349.0

EDGE Connect suite installer

KPA Licensing utilities

2.3.1410.0

EDGE Connect suite installer

KPA MRT

1.5.61209.0

EDGE Connect suite installer

Microsoft XML Notepad

2.7.1.5

CNC image

EDGE Connect Suite

1.9.8074.45213

EDGE Connect suite installer

EDGE Connect Launcher

1.5.7843.34310

EDGE Connect suite installer

Backup and Restore Utility

1.1.6592.40703

EDGE Connect suite installer

EtherCAT ESI Library

1.1.55.3

EDGE Connect suite installer

INtime for Windows Runtime

6.3.19040.2

EDGE Connect suite installer

Hypertherm Connect Client

1.1.6912.22365

EDGE Connect suite installer

Item

Versions / Revisions

Installer*

MULTIPROG

1.2

Multiprog installer

SoftOpCon

2.3.1.435

Phoenix suite installer

MinReqOpCon

2.3.1.435

Phoenix suite installer

Hardware operator console

1.0

N/A

Other



28

*Any items, programs, or features not assigned to the suite installers are
unaffected by software updates.

809720CS

Poznámky k vydání
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Version 10.19.3



**Firmware over EtherCAT (FoE) is available in 10.13 and newer Phoenix
downloads. XPR Control PCB requires Rev M firmware or newer to
support FOE. For more information, refer to Application Note (810720)
available at www.hypertherm.com/docs.

Phoenix Software verze 10.20.0
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Version 10.19.2

Release notes
New features


EDGE Connect CNC now supports the new Powermax SYNC™ series.


Powermax SYNC has been added to the Plasma tool drop-down menu on the Station
Configuration screen.



Cartridge cutting processes are now available.



Cartridge pictures are shown on the Change Consumables screen.



ProNest CNC now supports making parts for Powermax SYNC.



Powermax SYNC supports configuring other tools:





Oxyfuel



XPR



HPR
Powermax communication is currently only supported by discrete I/O
connections to the EDGE Connect and EDGE Connect TC.

Phoenix Software verze 10.20.0
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Version 10.19.2

Phoenix improvements


The Phoenix software updates website has been updated with a single Phoenix Suite
Installer that installs all languages and Help files. The installation instructions (on page 12)
have been updated to reflect these changes.




Phoenix now uses separate language resource files. All language files
have been removed from the C:\Phoenix folder.

When changing a language in the Special Setups screen:


You can preview a translation of the current screen in the selected language.



The language list displays in both English and in the selected language.



The navigation tabs and title on the Network Diagnostics screen have been translated to
support non-English speakers.



The Restore Last Version button was removed because it did not work if there was a
corresponding INtime and KPA update. Older versions of Phoenix can still be installed
manually.

Phoenix resolutions


Powermax45 XP users can select the Argon gas type from the marker process screen in
Phoenix.



Resolved an issue that occurred with multi-plasma process configurations where the speed
from the selected cut process was applied instead of the speed from the selected marking
process. This issue only occurred if:





The XPR was assigned to the Plasma 1 process and another plasma tool was assigned
to the Plasma 2 process.



The Plasma tool assigned to the Plasma 2 process had its OffsetIHS parameter set to
Yes in the Sensor/Plasma 2 process screen.

Resolved the following issues that occurred with Sensor THC when using metric units:

Phoenix Software verze 10.20.0

Poznámky k vydání
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The Retract Height was automatically converted to English units when modified in the
Process screen.



The wrong maximum and minimum travel limits were set if the Slide Length for the THC
was greater than or equal to 380 mm.

Corrected an issue where the XPR marker speed was not getting updated. This prevented
the THC from tracking arc voltage.

XPR resolutions




Resolved issues with the XPR Diagnostics View at the CNC:


On Time data now populates in the Error History table.



On Time data and Details have been removed from the Active Errors table.

An issue was resolved with bevel consumable compensation in ProNest Phoenix XPR
setups where the post-processor did either of the following:


On metric setups, incorrectly output the value in inches.



Failed to output a G93 code correctly.



The G93 block allows Phoenix to make small adjustments for the size of
bevel consumables on ABXYZ heads when it does calculations to
maintain the virtual pivot point at the top of the plate.

This issue had no effect when bevelling at 170 A and it only had a small effect when bevelling at
130 A, 220 A, and 300 A.
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Software versions



You must be at image 27 or higher to perform this update.

The versions for the software and firmware in the current update are shown in different locations on
the EDGE Connect CNC. The table below is grouped by the location where the version information
is shown.


To see version information for Windows, Phoenix, Real-Time OS, Fieldbus Master, Real-Time
Module, PLC engine, System Image, and operator console APIs:
Choose Main > Setups > Diagnostics > Control Information.



To see version information for cut charts choose Main > Setups > Process > Cut Chart.
The version information is displayed in the top left corner of the screen.



To see version information for other items click the Windows Start button and go to All apps
> Windows System > Control Panel > Programs and Features.

If you need to update the CNC or have any other questions about software versions, contact your
regional Technical Support Team

Shown on the Phoenix Diagnostics screen
Item

Versions / Revisions

Installer*

Windows

10.00.10240

CNC image

Phoenix

10.19.2.14

Phoenix suite installer

Real-Time OS

6.3.19040.2

EDGE Connect suite installer

Field Bus Master

1.5.61209.0

EDGE Connect suite installer

Real-Time Module

10.19.2.14

Phoenix suite installer

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix suite installer

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

N/A

Active OpCon APIs

2.0.0.0

N/A

Item

Versions / Revisions

Installer*

XPR

R

Cutchart.exe

HPRXD

AA

Cutchart.exe

HPR

80003Ea and 80003Eb

Cutchart.exe

Oxyfuel

F - Extended format A

Cutchart.exe

Shown on the Cut Chart screen

Phoenix Software verze 10.20.0
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Shown in the XPR web application
Item

Versions / Revisions

Installer*

XPR main control

T - 867

EDGE Connect suite installer**

XPR torch connect

T - 298

EDGE Connect suite installer**

XPR gas connect

T - 259

EDGE Connect suite installer**

XPR choppers

T - 281

EDGE Connect suite installer**

XPR wireless

T - 281

EDGE Connect suite installer**

Shown on the Windows Programs and Features screen
Item

Versions / Revisions

Installer*

ProNest CNC Client

1.1.32.0

EDGE Connect suite installer

ProNest CNC Archives

1.9.0.0

EDGE Connect suite installer

ProNest CNC Nesting software

13.1.4.7599

EDGE Connect suite installer

Hypertherm EtherCAT Studio

1.1.7375.26007

EDGE Connect suite installer

KPA EtherCAT Studio

1.12.349.0

EDGE Connect suite installer

KPA Licensing utilities

2.3.1410.0

EDGE Connect suite installer

KPA MRT

1.5.61209.0

EDGE Connect suite installer

Microsoft XML Notepad

2.7.1.5

CNC image

EDGE Connect Suite

1.9.7992.38034

EDGE Connect suite installer

EDGE Connect Launcher

1.5.7843.34310

EDGE Connect suite installer

Backup and Restore Utility

1.1.6592.40703

EDGE Connect suite installer

EtherCAT ESI Library

1.1.48.0

EDGE Connect suite installer

INtime for Windows Runtime

6.3.19040.2

EDGE Connect suite installer

Hypertherm Connect Client

1.1.6912.22365

EDGE Connect suite installer

Item

Versions / Revisions

Installer*

MULTIPROG

1.2

Multiprog installer

SoftOpCon

2.3.1.435

Phoenix suite installer

MinReqOpCon

2.3.1.435

Phoenix suite installer

Hardware operator console

1.0

N/A

Other
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*Any items, programs, or features not assigned to the suite installers are
unaffected by software updates.

809720CS

Poznámky k vydání
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**Firmware over EtherCAT (FoE) is available in 10.13 and newer Phoenix
downloads. XPR Control PCB requires Rev M firmware or newer to
support FOE. For more information, refer to Application Note (810720)
available at www.hypertherm.com/docs.
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Version 10.18.1

Release notes
Phoenix improvements


Added two new inputs, Lock Transverse 1 and Lock Transverse 2, to use with Dual
Transverse and Pipe/Tube cutting applications. These inputs lock an axis in place to allow
the operator to perform manual operations on the opposite transverse axis.




Unlike the Park Dual Head 1 and 2 inputs, the Lock Transverse inputs do
not allow axis motion until the operator unlocks the active station. If a Lock
Transverse input is active when the gantry is homing, the operator
receives a descriptive error.

Updated XPR firmware files to Revision T in the EDGE Connect suite installer.

Phoenix Software verze 10.20.0

Poznámky k vydání
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Added a new XPR override to control the Puddle Jump Height value through an XPR part
program.


When a value for Puddle Jump Height is added to the M07 line of a part program,
Phoenix uses the part override instead of the default value in the Process Screen.



Although the Phoenix Process Screen uses percentage values for Puddle Jump Height,
the override uses a fixed height value based on the units you have selected.
Example: M07 PJH0.3 results in a 0.3 mm Puddle Jump Height value (in metric) and a
0.3 inch Puddle Jump Height value (in imperial).

Sensor THC improvements


Reduced the IHS Start Height lower limit from 12.7mm (0.5 inch) to 2.5mm (0.1 inch) to
increase the travel range.



Added a parameter named Auto IHS Start Height in the Message list box in the
Special Setup screen with enable/disable options. This option is enabled by default and,
in most cases, the estimated IHS Start Height provides the best value for fast setup with
optimal cycle to cycle times.


When enabled, Phoenix sets the minimum IHS Start Height value a user can enter.



When disabled, a user can now enter a value as low as 2.5mm or 0.1 inches.
Phoenix changes the color of the text to red when the Auto IHS Start Height option
is disabled and your value is below the estimated value.

Phoenix Software verze 10.20.0

Poznámky k vydání

809720
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Phoenix resolutions

38



Resolved an issue with unintended motion when using the Cut Pro Wizard. If you make a
Tool Offset and press the Previous soft key while motion is occurring, the motion continues
until a software overtravel, hardware overtravel, or an e-stop is activated. The operator
cannot stop the offset motion with any hardware or software stop buttons.



Resolved an issue where the joystick became unresponsive after a fault occurred that
disabled the drives or caused a network fault. You no longer need to perform a manual jog
using the on-screen jog keys or the keyboard arrow keys to regain control of the joystick
input.

809720CS
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Software versions



You must be at image 27 or higher to perform this update.

The versions for the software and firmware in the current update are shown in different locations on
the EDGE Connect CNC. The table below is grouped by the location where the version information
is shown.


To see version information for Windows, Phoenix, Real-Time OS, Fieldbus Master, Real-Time
Module, PLC engine, System Image, and operator console APIs:
Choose Main > Setups > Diagnostics > Control Information.



To see version information for cut charts choose Main > Setups > Process > Cut Chart.
The version information is displayed in the top left corner of the screen.



To see version information for other items click the Windows Start button and go to
All apps > Windows System > Control Panel > Programs and Features.

If you need to update the CNC or have any other questions about software versions, contact your regional
Technical Support Team.

Shown on the Phoenix Diagnostics screen
Item

Versions / Revisions

Installer*

Windows

10.00.10240

CNC image

Phoenix

10.18.1

Phoenix suite installer

Real-Time OS

6.3.19040.2

EDGE Connect suite installer

Field Bus Master

1.5.61209.0

Phoenix suite installer

Real-Time Module

10.18.1.1530

Phoenix suite installer

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix suite installer

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

N/A

Active OpCon APIs

2.0.0.0

N/A

Item

Versions / Revisions

Installer*

XPR

P

Cutchart.exe

HPRXD

AA

Cutchart.exe

HPR

80003Ea and 80003Eb

Cutchart.exe

Oxyfuel

F - Extended format A

Cutchart.exe

Shown on the Cut Chart screen
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Shown in the XPR web application
Item

Versions / Revisions

Installer*

XPR main control

T - 867

EDGE Connect suite installer**

XPR torch connect

T - 298

EDGE Connect suite installer**

XPR gas connect

T - 259

EDGE Connect suite installer**

XPR choppers

T - 281

EDGE Connect suite installer**

XPR wireless

29658

EDGE Connect suite installer**

Shown on the Windows Programs and Features screen
Item

Versions / Revisions

Installer*

ProNest CNC Client

1.1.11.0

EDGE Connect suite installer

ProNest CNC Archives

1.7.0.0

EDGE Connect suite installer

ProNest CNC Nesting software

13.1.4.7599

EDGE Connect suite installer

Hypertherm EtherCAT Studio

1.1.7375.26007

EDGE Connect suite installer

KPA EtherCAT Studio

1.12.349.0

EDGE Connect suite installer

KPA Licensing utilities

2.3.1410.0

EDGE Connect suite installer

KPA MRT

1.5.61209.0

EDGE Connect suite installer

Microsoft XML Notepad

2.7.1.15

CNC image

EDGE Connect Suite

1.9.7844.31057

EDGE Connect suite installer

EDGE Connect Launcher

1.5.7843.34310

EDGE Connect suite installer

Backup and Restore Utility

1.1.6592.40703

EDGE Connect suite installer

EtherCAT ESI Library

1.1.47.0

EDGE Connect suite installer

INtime for Windows Runtime

6.3.19040.2

EDGE Connect suite installer

Hypertherm Connect Client

1.1.6912.22365

EDGE Connect suite installer
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Other
Item

Versions / Revisions

Installer*

MULTIPROG

1.2

Multiprog installer

SoftOpCon

2.3.1.435

Phoenix suite installer

MinReqOpCon

2.3.1.435

Phoenix suite installer

Hardware operator console

1.0

N/A




*Any items, programs, or features not assigned to the suite installers are
unaffected by software updates.
**Firmware over EtherCAT (FoE) is available in 10.13 and newer Phoenix
downloads. XPR Control PCB requires Rev M firmware or newer to
support FOE. For more information, refer to Application Note (810720) in
the Documents Library.
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Release notes
Phoenix improvements




The Gas System screen in the XPR Diagnostics View at the CNC now includes a diagram
view to complement the text view. The diagram view shows:


Gas pressures (in bar or psi) and currently-active valve states.



Pressurized volumes and energized valves with color-coded highlights that illuminate
when active.



Pressure measurements and setpoints near the proportional valves and duty cycle
(PWM) sensors represented by the diagram.

Pronest CNC now includes support for Powermax45 XP and MAXPRO200 bevel.

Phoenix Software verze 10.20.0
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Phoenix resolutions


Resolved an issue where an operator who tried to manually move (jog) the machine
during a manual offset resulted in motion that could only be stopped with an E-stop
(Drive Disabled input). 

In Phoenix 10.18, any attempt for manual motion during a manual offset pauses motion and
displays a dialog that states “Manual Jog During Manual Offset.” The operator can resume
normal cutting operations after choosing OK to clear the message.



Formatting inconsistencies have been corrected on both the Update Manuals dialog and the
Copyright dialog in all languages.



Resolved an issue where the XPR Change Consumable screen failed to display the
consumable images for a Stainless Steel, 23mm, 170 N2/N2 process.



Resolved an issue with Homing when a 2-axis pipe machine was set up and configured in
Phoenix. In Phoenix 10.18:


Only the Rail and THC axes are homed when a user chooses Home All.



The Machine Homing Needed message no longer appears on the main screen after
homing the two configured axes.

Phoenix Software verze 10.20.0

Poznámky k vydání

809720

43

Version 10.18.0

Software versions



You must be at image 27 or higher to perform this update.

The versions for the software and firmware in the current update are shown in different locations on
the EDGE Connect CNC. The table below is grouped by the location where the version information
is shown.


To see version information for Windows, Phoenix, Real-Time OS, Fieldbus Master, Real-Time
Module, PLC engine, System Image, and operator console APIs:
Choose Main > Setups > Diagnostics > Control Information.



To see version information for cut charts choose Main > Setups > Process > Cut Chart.
The version information is displayed in the top left corner of the screen.



To see version information for other items click the Windows Start button and go to
All apps > Windows System > Control Panel > Programs and Features.

If you need to update the CNC or have any other questions about software versions, contact your regional
Technical Support Team.

Shown on the Phoenix Diagnostics screen
Item

Versions / Revisions

Installer*

Windows

10.00.10240

CNC image

Phoenix

10.18.0

Phoenix suite installer

Real-Time OS

6.3.19040.2

EDGE Connect suite installer

Field Bus Master

1.5.61209.0

Phoenix suite installer

Real-Time Module

10.18.0.1528

Phoenix suite installer

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix suite installer

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

N/A

Active OpCon APIs

2.0.0.0

N/A

Item

Versions / Revisions

Installer*

XPR

P

Cutchart.exe

HPRXD

AA

Cutchart.exe

HPR

80003Ea and 80003Eb

Cutchart.exe

Oxyfuel

F - Extended format A

Cutchart.exe

Shown on the Cut Chart screen
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Shown in the XPR web application
Item

Versions / Revisions

Installer*

XPR main control

R - 836

EDGE Connect suite installer**

XPR torch connect

M - 270

EDGE Connect suite installer**

XPR gas connect

P - 253

EDGE Connect suite installer**

XPR choppers

S - 13

EDGE Connect suite installer**

XPR wireless

29131

EDGE Connect suite installer**

Shown on the Windows Programs and Features screen
Item

Versions / Revisions

Installer*

ProNest CNC Client

1.1.11.0

EDGE Connect suite installer

ProNest CNC Archives

1.6.0.0

EDGE Connect suite installer

ProNest CNC Nesting software

13.1.4.7599

EDGE Connect suite installer

Hypertherm EtherCAT Studio

1.1.7375.26007

EDGE Connect suite installer

KPA EtherCAT Studio

1.12.349.0

EDGE Connect suite installer

KPA Licensing utilities

2.3.1410.0

EDGE Connect suite installer

KPA MRT

1.5.61209.0

EDGE Connect suite installer

Microsoft XML Notepad

2.7.1.5

CNC image

EDGE Connect Suite

1.9.7780.28339 initial
10.18 release,

EDGE Connect suite installer

1.9.7807.41276
updated10.18 release
EDGE Connect Launcher

1.4.6761.21114

EDGE Connect suite installer

Backup and Restore Utility

1.1.6592.40703

EDGE Connect suite installer

EtherCAT ESI Library

1.1.44.0

EDGE Connect suite installer

INtime for Windows Runtime

6.3.19040.2

EDGE Connect suite installer

Hypertherm Connect Client

1.1.6912.22365

EDGE Connect suite installer

Item

Versions / Revisions

Installer*

MULTIPROG

1.2

Multiprog installer

SoftOpCon

2.3.1.435

Phoenix suite installer

MinReqOpCon

2.3.1.435

Phoenix suite installer

Hardware operator console

1.0

N/A

Other
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*Any items, programs, or features not assigned to the suite installers are
unaffected by software updates.
**Firmware over EtherCAT (FoE) is available in 10.13 and newer Phoenix
downloads. XPR Control PCB requires Rev M firmware or newer to
support FOE. For more information, refer to Application Note (810720)
in the Documents Library.
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Release notes
New and updated documentation


The EDGE Connect Installation and Setup manual 809340 was updated to revision 4.
The updates include:


Added recommendations for how to set up a mapped network drive.



Added a description of the network diagnostic screen.



Added the 62-15 field bus: timing alert.
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Phoenix improvements


Added the XPR 220 A processes to Phoenix and ProNest CNC.



Added images for the new XPR 220 A consumables to the XPR Change Consumables
screen.



Updated XPR firmware files to revision R in the EDGE Connect suite installer.



Added a new XPR torque tool graphic and part number (429013) on the XPR Change
Consumables screen and the CutPro Wizard Consumables screen.



Added MAXPRO200 Bevel processes to Phoenix. You can now select the MAXPRO Bevel
Torch Type from the Cut Chart screen in Phoenix or use the G59 V502 F70 EIA code from a
part program. ProNest CNC will be updated at a later date.



Phoenix now includes a network diagnostic tool. This tool provides information about the
CNC and the devices on the EtherCAT network. The diagnostic values can be used for
troubleshooting errors on the network or communication problems with one of the devices.
The diagnostic values can be can be reset to 0.


To get to the Network Diagnostic screen from the Main screen, select the following soft
keys: Setups > Diagnostics > Network Diagnostics.



The Network Diagnostics tool includes color bars on each tab that tell you the status of
the device.
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Green indicates that the device is fully operational.



Yellow indicates a possible issue on the network or with hardware.



Red indicates that the device is off-line.

There is also a Reset soft key on each tab that allows you to clear the diagnostic values
and return the color bar to its normal operational state (green). The Reset soft key only
clears the counters. No faults are cleared.

Sensor THC improvements


Stall force is now consistently applied during IHS to prevent torch collisions with the
work-piece.



Increased the accuracy of the Start IHS estimated value in the Plasma and Marker
process screens. Phoenix calculates the estimated IHS Start Height based on the
amount of distance required for the THC to travel from maximum speed to the Fast IHS
speed during a typical IHS. The IHS Start Height is calculated using the THC
Acceleration, Max Speed, and Fast IHS Speed settings in the Speeds screen. The
estimated IHS Start Height is used as the minimum value a user can enter for the Start
IHS Distance value.
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Phoenix resolutions


Fixed an issue where 2 Manual soft keys were shown in the Technical Documentation
screen when both Plasma 1 and Plasma 2 power supplies were the same model. Now only
1 Manual soft key is shown when the Plasma 1 and Plasma 2 power supplies are the same
model.



Resolved an issue where Phoenix would close unexpectedly or freeze when a user tried to
mark with the cut mode set to Oxyfuel. Phoenix now supports all marker tools with all cut
processes.



Resolved an issue where the PS Link Fail message was shown when an HPR was in a
state less than state 3 (the CNC sending a process to an HPR). This issue caused a PS
Link Fail status message to show when the HPR was in state 2 (purging gas). Now the PS
Link Fail message is only shown when an HPR is in a state is less than state 2.



Resolved an issue where incorrect consumables were shown in the CutPro wizard when
more than one power supply was assigned in the Station Configuration screen.



Resolved an issue where the incorrect nozzle for the 300 A processes was shown on the
XPR300 Change Consumables screen.



Resolved an issue where the Portuguese translation for the Fieldbus Drives Not Ready
error message contained the translation for the Not Able to Read HASP error message.
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Software versions



You must be at image 27 or higher to perform this update.

The versions for the software and firmware in the current update are shown in different locations on
the EDGE Connect CNC. The table below is grouped by the location where the version information
is shown.


To see version information for Windows, Phoenix, Real-Time OS, Fieldbus Master, Real-Time
Module, PLC engine, System Image, and operator console APIs:
Choose Main > Setups > Diagnostics > Control Information.



To see version information for cut charts choose Main > Setups > Process > Cut Chart.
The version information is displayed in the top left corner of the screen.



To see version information for other items click the Windows Start button and go to
All apps > Windows System > Control Panel > Programs and Features.

If you need to update the CNC or have any other questions about software versions, contact your regional
Technical Support Team.

Shown on the Phoenix Diagnostics screen
Item

Versions / Revisions

Installer*

Windows

10.00.10240

CNC image

Phoenix

10.17.0

Phoenix suite installer

Real-Time OS

6.3.19040.2

EDGE Connect suite installer

Field Bus Master

1.5.61209.0

Phoenix suite installer

Real-Time Module

10.17.0.216

Phoenix suite installer

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix suite installer

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

N/A

Active OpCon APIs

2.0.0.0

N/A

Item

Versions / Revisions

Installer*

XPR

P

Cutchart.exe

HPRXD

AA

Cutchart.exe

HPR

80003Ea and 80003Eb

Cutchart.exe

Oxyfuel

F - Extended format A

Cutchart.exe

Shown on the Cut Chart screen
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Shown in the XPR web application
Item

Versions / Revisions

Installer*

XPR main control

R - 836

EDGE Connect suite installer**

XPR torch connect

M - 270

EDGE Connect suite installer**

XPR gas connect

P - 253

EDGE Connect suite installer**

XPR choppers

P - 254

EDGE Connect suite installer**

XPR wireless

29131

EDGE Connect suite installer**

Shown on the Windows Programs and Features screen
Item

Versions / Revisions

Installer*

ProNest CNC Client

1.1.6.214

EDGE Connect suite installer

ProNest CNC Archives

1.5.0.0

EDGE Connect suite installer

ProNest CNC Nesting software

13.1.4.7599

EDGE Connect suite installer

Hypertherm EtherCAT Studio

1.1.7375.26007

EDGE Connect suite installer

KPA EtherCAT Studio

1.12.349.0

EDGE Connect suite installer

KPA Licensing utilities

2.3.1410.0

EDGE Connect suite installer

KPA MRT

1.5.61209.0

EDGE Connect suite installer

Microsoft XML Notepad

2.7.1.5

CNC image

EDGE Connect Suite

1.9.7600.43490

EDGE Connect suite installer

EDGE Connect Launcher

1.4.6761.21114

EDGE Connect suite installer

Backup and Restore Utility

1.1.6592.40703

EDGE Connect suite installer

EtherCAT ESI Library

1.1.39.0

EDGE Connect suite installer

INtime for Windows Runtime

6.3.19040.2

EDGE Connect suite installer

Hypertherm Connect Client

1.1.6912.22365

EDGE Connect suite installer

Item

Versions / Revisions

Installer*

MULTIPROG

1.2

Multiprog installer

SoftOpCon

2.3.1.435

Phoenix suite installer

MinReqOpCon

2.3.1.435

Phoenix suite installer

Hardware operator console

1.0

N/A

Other



*Any items, programs, or features not assigned to the suite installers are
unaffected by software updates.
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**Firmware over EtherCAT (FoE) is available in 10.13 and newer Phoenix
downloads. XPR Control PCB requires Rev M firmware or newer to
support FOE. For more information, refer to Application Note (810720) in
the Documents Library.
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Release notes
Phoenix improvements


EtherCAT network error handling was improved to reduce Error 62-2 errors. A Fieldbus:
timing alert message (62-15) was added with algorithms in Phoenix to monitor network
performance. When there are communication errors between the network controller and
connected devices on the network Phoenix monitors the communication and post alerts up
to a threshold. If the system continues to experience communication errors beyond the
threshold, Error 62-2 is displayed, and the cutting system shuts down the network to
protect the integrity of the system.



XPR firmware files have been updated in the EDGE Connect Suite Installer. The file names
and versions are as follows:


Main Control board - 405ZGMainControl.bin - Rev P Build 825



Torch Connect - 405ZGMetering.bin - Rev M Build 270



Smart Chopper - 405ZGSmartChopper.bin - Rev P Build 254



Gas Connect - 405ZGBmpConsole.bin - Rev P Build 253



Added images for SilverPlus® electrodes for HPR 260 A, 200 A, and 80 A processes.



Added images for shield, nozzle, swirl ring, and electrode for the XPR - Mild Steel - 50 A O2/Air process.



Re-assigning a power supply in the Station Configuration screen after the network is
operational no longer requires a customer to restart the CNC or the power supply after
saving changes.
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The System Errors message box displays system errors immediately when the System
Errors message box is displayed but the same errors are displayed differently after leaving
that message box and then returning to it. System Error messages are now displayed
correctly in both cases.



Tool Messaging sends tool parameters such as system state, gas pressures, chopper
current, and more from the power supply to Phoenix over the EtherCAT network. To avoid
restarting Phoenix or the CNC after a sudden loss of power to the cutting system, tool
messaging now restarts after reconnecting the network to the power supply.



Added a THC Limit Torque status to the I/O Watch window. This allows an user to know
when the Sensor THCs drives are using limited torque. Limited torque is used during
homing and IHS operations.



Updated the XPR 420365 nozzle retaining cap image in Phoenix to represent the latest
material color change.



We now support both the XPR170 and the XPR300 manuals within Technical
Documentation. The XPR model name is displayed on the Plasma 1 and Plasma 2 manual
soft keys (soft key 6 for plasma 1 or soft key 7 for plasma 2) along with the XPRs icon.
For example, for an XPR170, the button text will be XPR170 Manual.


When the network is not operational, we will only display XPR Manual, because the
CNC does not know the model until the network is operational. In this case, when the
user selects the soft key a dialog is displayed allowing the user to select either the
XPR170 or the XPR300 manual.



When the network is operational and the power supply link is active the HPRs model
name (i.e. HPR400XD) is displayed on the manual selection soft key (soft key 6 for
plasma 1 or soft key 7 for plasma 2). Previously HPR Manual was displayed along with
the HPRs icon and a dialog similar to the XPR's dialog that allowed the user to select
the manual for their HPR model.

Phoenix resolutions

54



Resolved an issue during a standard waterjet cut where the Abrasive and Cut Control
outputs would cycle on and off while piercing.



Added an image that was missing to the Spirit400 cut chart database. A cut chart
formatting error in the MAX100D cut chart files was also fixed to prevent Phoenix from
suddenly closing.



Resolved an issue where gas pressures and gas types were not updating after entering the
HPR Diagnostic screen.



Resolved an issue where the EDGE Connect Suite installer did not correctly install the
Hypertherm Studio license file on a system with the same software already installed. This
caused the Hypertherm Studio to start with KPAs default version (blue background) instead
of applying Hypertherm's licensing and starting with the Hypertherm Studio (white
background).



Resolved an issue where the waterjet cut speed value was not correctly set when there was
a waterjet system and other cutting system (such as Plasma) on the same cutting system.



Resolved an issue where the Manual Update button failed to update certain manuals due to
the format of the manual file name.
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Software versions



You must be at image 27 or higher to perform this update.

The versions for the software and firmware in the current update are shown in different locations on
the EDGE Connect CNC. The table below is grouped by the location where the version information
is shown.


To see version information for Windows, Phoenix, Real-Time OS, Fieldbus Master, Real-Time
Module, PLC engine, System Image, and operator console APIs:
Choose Main > Setups > Diagnostics > Control Information.



To see version information for cut charts choose Main > Setups > Process > Cut Chart.
The version information is displayed in the top left corner of the screen.



To see version information for other items click the Windows Start button and go to
All apps > Windows System > Control Panel > Programs and Features.

If you need to update the CNC or have any other questions about software versions, contact your regional
Technical Support Team.

Shown on the Phoenix Diagnostics screen
Item

Versions / Revisions

Windows

10.00.10240

Phoenix

10.16.0

Real-Time OS

6.3.19040.2

Field Bus Master

1.5.61209.0

Real-Time Module

10.16.0.1522

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

Active OpCon APIs

2.0.0.0

Shown on the Cut Chart screen
Item

Versions / Revisions

XPR

N

HPRXD

AA

HPR

80003Ea and 80003Eb

Oxyfuel

F - Extended format A
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Shown in the XPR web application
Item

Versions / Revisions

XPR main control

P - 825

XPR torch connect

M - 270

XPR gas connect

P - 253

XPR choppers

P - 254

XPR wireless

27537

Shown on the Windows Programs and Features screen
Item

Versions / Revisions

ProNest CNC Client

1.1.6.214

ProNest CNC Package

1.4.0.0

ProNest CNC Nesting software

13.1.2.7243

Hypertherm EtherCAT Studio

1.1.7375.26007

KPA EtherCAT Studio

1.12.349.0

KPA Licensing utilities

2.3.1410.0

KPA MRT

1.5.61209.0

Microsoft XML Notepad

2.7.1.5

EDGE Connect Suite

1.9.7516.23125

EDGE Connect Launcher

1.4.6761.21114

Backup and Restore Utility

1.1.6592.40703

EtherCAT ESI Library

1.1.37.0

INtime for Windows Runtime

6.3.19040.2

Hypertherm Connect Client

1.1.6912.22365

Other
Item

Versions / Revisions

MULTIPROG

1.2

SoftOpCon

2.3.1.435

MinReqOpCon

2.3.1.435

Hardware operator console

1.0
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Release notes
New and updated documentation


Released the Update XPR Firmware through Phoenix over EtherCAT Application Note
810720r0.

Phoenix improvements


Added support for a new XPR error (784 - Main 24V high) in the XPR firmware (revision N)
to the Systems Error watch window on the CNC.



Added Hypertherm EtherCAT Studio version 1.12.349 and Licensing Utilities version
2.3.1410 to the Edge Connect Suite Installer version 1.9.



Added the ability to Disable the Return to Start message and corresponding motion at the
end of a part program. The Return to Start message is now available on the Special Setups
screen in the message or wizard list. The Return to Start message is enabled by default to
provide the same Return to Start behavior that existed before this change. If Return to Start
is disabled the gantry will automatically return to start at the end of the part program.



Added a measurement type parameter to the flange slice in simple shapes so you can select
radius or diameter for the outer and inner dimensions. The Radius measurement type is
selected by default so you get the same outcome you got before the change.
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The EDGE Connect Suite Installer now includes XPR Rev N firmware. A complete list of
versions in this release are listed below. For details of what is included in XPR Rev N
firmware please see the XPR product announcement.


Main application: N 803



Main bootloader: M 777



TCC application: M 270



TCC bootloader: M 270



GCC application: J 193



GCC bootloader: M 244



Chopper application: J 216



Chopper bootloader: M 234



WiFi®: 27537



As of Phoenix 10.12 the capability to update the XPR Firmware over EtherCAT (FoE) on
XPRs with firmware Rev M or higher is possible. XPR firmware must be manually updated to
Rev M or higher using USB or WiFi and all bootloaders must be done by WiFi before the
XPR can accept firmware from the File over EtherCAT (FoE) protocol. For more details see
application note 810720.



Phoenix now uses a cut chart database to display consumable images and part numbers on
the Change Consumables page and CutPro Wizard. This change makes it easier to maintain
part numbers and images.

Phoenix resolutions
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Resolved a Phoenix exception that occurred in the Setups Watch Window when the user
selected the HPR in the upper location list and then selected a different Setups soft key. For
example, the user selects HPR Power Supply Number 1 in the upper location of the Setups
Watch window and then selects the Diagnostic soft key without first canceling or saving
changes while in the Watch window.



Resolved a Phoenix Exception error while using the number pad to navigate to a different
watch window. The middle watch window navigation key launches the keypad. The user can
enter a number in the range of 1 through 10. If a user selects a number higher than 10, then
a Phoenix Exception would occur. Now if a user was to enter a number less than 1 or greater
than 10, the number pad will just close, allowing the user to make another selection.



Resolved a Phoenix exception that occurred after saving changes in the Station
Configuration screen. The exception occurred when a second plasma tool was added to
station 2 while an HPR or an XPR was assigned to the Plasma 1 process on station 1.



Resolved an issue that happened when a torch collision or other machine fault occurred
when the Align Wizard was active and the THC was being raised or lowered.
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Software versions



You must be at image 27 or higher to perform this update.

The versions for the software and firmware in the current update are shown in different locations on
the EDGE Connect CNC. The table below is grouped by the location where the version information
is shown.


To see version information for Windows, Phoenix, Real-Time OS, Field Bus Master,
Real-Time Module, PLC engine, System Image, and operator console APIs:
Choose Main > Setups > Diagnostics > Control Information.



To see version information for cut charts choose Main > Setups > Process > Cut Chart.
The version information is displayed in the top left corner of the screen.



To see version information for other items click the Windows Start button and go to
All apps > Windows System > Control Panel > Programs and Features.



If you need to update the CNC or have any other questions about
software versions, contact your regional Technical Support Team.

Shown on the Phoenix Diagnostics screen
Item

Versions / Revisions

Windows

10.00.10240

Phoenix

10.15.0

Real-Time OS

6.3.19040.2

Field Bus Master

1.5.61209.0

Real-Time Module

10.15.0.1521

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

Active OpCon APIs

2.0.0.0

Shown on the Cut Chart screen
Item

Versions / Revisions

XPR

N

HPRXD

AA

HPR

80003Ea and 80003Eb

Oxyfuel

F - Extended format A
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Shown in the XPR web application
Item

Versions / Revisions

XPR main control

N - 803

XPR torch connect

M - 270

XPR gas connect

J - 193

XPR choppers

J - 216

XPR wireless

27537

Shown on the Windows Programs and Features screen
Item

Versions / Revisions

ProNest CNC Client

1.1.6.214

ProNest CNC Package

1.4.0.0

ProNest CNC Nesting software

13.1.2.7243

Hypertherm EtherCAT Studio

1.1.6738.35948

KPA EtherCAT Studio

1.12.349.0

KPA Licensing utilities

2.3.1410.0

KPA MRT

1.5.61209.0

Microsoft XML Notepad

2.7.1.5

EDGE Connect Suite

1.9.7383.32113

EDGE Connect Launcher

1.4.6761.21114

Backup and Restore Utility

1.1.6592.40703

EtherCAT ESI Library

1.1.37.0

INtime for Windows Runtime

6.3.19040.2

Hypertherm Connect Client

1.1.6912.22365

Other
Item

Versions / Revisions

MULTIPROG

1.2

SoftOpCon

2.3.1.435

MinReqOpCon

2.3.1.435

Hardware operator console

1.0
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Release notes
New and updated documentation


Updated the firmware prefixes to match Bosch’s recommendations in application note
809600 Bosch Rexroth EtherCAT® Drives Supported by EDGE® Connect CNCs.

Phoenix improvements


The THC axis is now blocked from exceeding the THC lower limit. This keeps ABXYZ bevel
heads from becoming stuck when large bevel angles are activated near the bottom of the
THC slide. EDGE Connect CNCs now pause and warn the operator if the Z Axis lower limit
has been reached. The message displayed is: THC At Lower Limit.



Added support for an EtherCAT cutting system with only a Rail and THC axes setup.
The password used to allow this configuration is NTH.



Updated Hypertherm’s software Terms of Use. A link to view the Terms of Use
(https://kb.hyperthermcam.com/hypertherm_terms/Terms_EN.htm) displays every time that
Phoenix launches. Choose OK on this screen to agree to the Terms of Use and continue
using Phoenix.



Backlash Compensation is now functional with EtherCAT for the following axes: Transverse,
Rail, Dual Gantry and Transverse 2.



A Conflicting Process status message is now displayed when the plasma cut mode does
not match the tool on the active station. For example, if the cut mode is plasma 1 and the
active station is 2 and it has the plasma 2 process assigned in the 4170 screen you will see
a conflicting process message.
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We now support a discrete plasma cutting tool on Station 2 using the Plasma 2 process,
while an XPR, HPR, or Powermax EtherCAT cutting tool is assigned on Station 1, Plasma 1.
This change also supports a discrete marker tool on its own station and using the Marker 2
process while station 1 is configured with an EtherCAT tool.



Added support for a mark and cut program that includes the XPR as the cutting tool and
another tool as the marker tool (Zinc Marker, ArcWriter, and other marking tools). In this
configuration, the marker tool is installed on its own station and a post is required to enable
the marker station and its process.



Status messages are now displayed when attempting to jog only THCs or only the
Transverse Axes, when both THCs and the Transverse axes are parked. The 2 new status
messages are:





All THCs Parked



Both Transverse Axes Parked

Enabled smooth multi-speed THC Jogging capability when the THC is transitioning
between Slow IHS, Fast IHS and the Full Jog Speed.

Phoenix resolutions
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Made the following improvements to the XPR Diagnostics View at the CNC:


Error details are now available for active errors.



Fixed misaligned table columns and headings.



Resolved an issue where a Pilot Arc Timeout error for a cutting system with 2 XPRs was
not properly reset by the CNC. This prevented either XPR from producing an Arc On signal
when you tried to restart the cut. This issue occurred when the XPR on station 1 produced
an arc while the XPR on station 2 misfired (no pilot arc error occurred). The operator
needed to toggle the XPR's remote input to fix the issue. The error is now reset on the next
plasma start.



Resolved an issue where motion could randomly shift off path in the middle of the nest when
using a stationary pierce.



Eliminated unintended skew motion when using the Manual Options Skew Adjust function
after the table was homed without the final homing skew adjustment.



Power supplies other than XPRs can now be assigned to the Plasma 2 process when an
XPR is assigned to the Plasma 1 process.



Resolved an issue where cutting with a discrete power supply (not an EtherCAT power
supply or use of an EtherCAT interface board) resulted in the THC Tracking Voltage bit
turning on while cutting. A status message is now displayed that indicates the THC is not
tracking arc voltage.



Jog keys are now functional in the Teach Trace screen in Remnant Mode.



Set the precision for XPR cut chart values to 2 decimal places to match Phoenix's default
value for metric parts. This prevents off path motion when changing the XPR cut process in
the middle of the part.



Resolved an issue where Backup on Path was not on path when using certain waterjet
parts with E Codes. Also eliminated a Phoenix exception that occurred after the Backup on
Path issue occurred.
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Resolved an issue where the kerf and speed values in the Cutting screen and main screen
were not updated so the next cut used the wrong program speed and the wrong kerf Value.
This occurred after entering the XPR's Cut Chart screen from the Process screen
(Setups/Process/Plasma 1/Plasma 1 Cut Chart) and selecting a different process.



Large simple shapes with an EIA length greater than 65,535 characters are no longer
passed to ProNest CNC. These shapes are now executed directly as the original simple
shape without causing a Phoenix error.



Eliminated Phoenix exceptions that occurred when using the CutPro Wizard in trial mode or
oxyfuel mode with an oxyfuel only setup file.



The correct pressure units are now displayed on the oxyfuel Cut Chart screen when in
metric mode.



Resolved an issue where the Move Speed potentiometer did not update after using the
Forward or Backup on Path buttons.



Eliminated Phoenix exceptions that occurred when re-assigning an XPR to a different
Cutting Tool in the Station Configuration screen.



Resolved an issue that prevented access to the HD3070 Plasma Process screen in
Phoenix.
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Software versions



You must be at image 27 or higher to perform this update.

The versions for the software and firmware in the current update are shown in different locations on
the EDGE Connect CNC. The table below is grouped by the location where the version information
is shown.


To see version information for Windows, Phoenix, Real-Time OS, Field Bus Master,
Real-Time Module, PLC engine, System Image, and operator console APIs:
Choose Main > Setups > Diagnostics > Control Information.



To see version information for cut charts choose Main > Setups > Process > Cut Chart.
The version information is displayed in the top left corner of the screen.



To see version information for other items click the Windows Start button and go to
All apps > Windows System > Control Panel > Programs and Features.



If you need to update the CNC or have any other questions about
software versions, contact your regional Technical Support Team.

Shown on the Phoenix Diagnostics screen
Item

Versions / Revisions

Windows

10.00.10240

Phoenix

10.14.0

Real-Time OS

6.3.19040.2

Field Bus Master

1.5.61209.0

Real-Time Module

10.14.0141520

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

Active OpCon APIs

2.0.0.0

Shown on the Cut Chart screen
Item

Versions / Revisions

XPR

N

HPRXD

AA

HPR

80003Ea and 80003Eb

Oxyfuel

F - Extended format A
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Shown in the XPR web application
Item

Versions / Revisions

XPR main control

M - 777

XPR torch connect

M - 270

XPR gas connect

J - 193

XPR choppers

J - 216

XPR wireless

27537

Shown on the Windows Programs and Features screen
Item

Versions / Revisions

ProNest CNC Client

1.1.6.214

ProNest CNC Package

1.4.0.0

ProNest CNC Nesting software

13.1.2.7243

Hypertherm EtherCAT Studio

1.1.6738.35948

KPA EtherCAT Studio

1.12.349.0

KPA Licensing utilities

2.3.1410.0

KPA MRT

1.5.61209.0

Microsoft XML Notepad

2.7.1.5

EDGE Connect Suite

1.8.7277.52478

EDGE Connect Launcher

1.4.6761.21114

Backup and Restore Utility

1.1.6592.40703

EtherCAT ESI Library

1.0.36.0

INtime for Windows Runtime

6.3.19040.2

Hypertherm Connect Client

1.1.6912.22365

Other
Item

Versions / Revisions

MULTIPROG

1.2

SoftOpCon

2.3.1.435

MinReqOpCon

2.3.1.435

Hardware operator console

1.0
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Byl vyřešen problém, kdy kliknutí nebo stlačení samotného spodního okraje kontextových
kláves Vpřed a Zpět po dráze mohlo způsobit pokračování pohybu po dráze.



Byl vyřešen problém, kdy pohyb pokračoval, když obsluha táhla kurzor mimo okno Phoenix,
předtím než uvolnila kontextovou klávesu Posun nebo Vpřed/zpět po dráze.



Kliknutí kamkoli na obrazovku Phoenix, stisknutí libovolného tlačítka stop,
nebo stisknutí tlačítka nouzového zastavovacího vypínače zastaví pohyb v
obou případech zmíněný výše.

Phoenix Software verze 10.20.0

Poznámky k verzi

809720CS

67

Verze 10.13.2

Verze softwaru



Pokud chcete tuto aktualizaci provést, musíte být ve verzi zobrazení 27
nebo vyšší.

Verze pro software a firmware ve stávající aktualizaci se zobrazují na různých místech
v EDGE Connect CNC. Tabulka níže je sestavena dle místa, kde se informace o verzi zobrazuje.


Chcete-li vidět informace o verzi pro Windows, Phoenix, Real-Time OS, Field Bus Master,
Real-Time Module, PLC engine, System Image a API ovládací konzole:
zvolte Hlavní> Nastavení> Diagnostika > Informace o ovládání.



Chcete-li vidět informace o verzi pro tabulky parametrů, zvolte Hlavní > Nastavení >
Proces > Tabulka parametrů. Informace o verzi se zobrazují v levém horním rohu
obrazovky.



Pokud chcete vidět informace o verzi pro jiné položky, klikněte na tlačítko Windows Start
a jděte do Všechny aplikace > Systém Windows > Ovládací panely >
Programy a funkce.



Pokud potřebujete aktualizovat CNC nebo máte jiné otázky ohledně
verzí softwaru, kontaktujte místní Tým technické podpory.

Zobrazeno na Obrazovce Diagnostika Phoenix
Položka

Verze/revize

Windows

10.00.10240

Phoenix

10.13.2

Real-Time OS

6.3.19040.2

Field Bus Master

1.5.61209.0

Real-Time Module

10.13.2.1519

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

Active OpCon APIs

2.0.0.0

Zobrazeno na obrazovce Tabulky parametrů
Položka

Verze/revize

XPR

N

HPRXD

AA

HPR

80003Ea a 80003Eb

Oxyfuel

F – rozšířený formát A
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Zobrazeno ve webové aplikaci XPR
Položka

Verze/revize

XPR main control

M – 777

XPR torch connect

M – 270

XPR gas connect

J – 193

XPR choppers

J – 216

XPR wireless

27537

Zobrazeno na obrazovce Programy a funkce Windows
Položka

Verze/revize

ProNest CNC Client

1.1.6.214

ProNest CNC Package

1.4.0.0

ProNest CNC Nesting software

13.0.3.6859

Hypertherm EtherCAT Studio

1.1.6738.35948

KPA EtherCAT Studio

1.12.349.0

KPA Licensing utilities

2.3.1410.0

KPA MRT

1.5.61209.0

Microsoft XML Notepad

2.7.1.15

EDGE Connect Suite

1.7.7187.38313

EDGE Connect Launcher

1.4.6761.21114

Backup and Restore Utility

1.1.6592.40703

EtherCAT ESI Library

1.0.36.0

INtime pro Windows Runtime

6.3.19040.2

Hypertherm Connect Client

1.1.6912.22365

Jiné
Položka

Verze/revize

MULTIPROG

1.2

SoftOpCon

2.3.0.434

MinReqOpCon

2.3.0.434

Hardware operator console

1.0
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Byl přidán nový a aktualizovaný obsah do instrukční příručky 809550 EDGE Connect
Programmer Reference (Referenční příručka programátora EDGE Connect) (3. revize):


Přepis zpoždění napětí na oblouku pro XPR



Výchozí hodnota vyrovnání příkazu generátoru fontu značkovače ve Phoenix



Požadavek velkých písmen pro Checksum=RESET v podpůrné kapitole ESSI

Byl přidán nový a aktualizovaný obsah do instrukční příručky 809900 Cut and Mark with
an XPR300 on EDGE Connect CNCs (Řezání a značkování s XPR300 na EDGE Connect
CNC) (5. revize)


Čas provozu a podrobnosti poruchy v Pohledu diagnostiky XPR v CNC



Přepis Zpoždění napětí na oblouku (AVD), který je připojen k vedení M07 v programu
dílu XPR pro nastavení zpoždění napětí na oblouku až na 10 sekund.

Byl zaktualizován obsah v Field Service Bulletins (souboru instrukcí) 808770 a 808780
Phoenix Passwords (End user) [Hesla Phoenix (koncový uživatel)] a Phoenix Passwords
(OEM) [Hesla Phoenix (OEM)].
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Vylepšení softwaru Phoenix


Byla přidána kontextová klávesa 8 (Reset I/O) do Watch Window Nastavení. Stisknutí
kontextové klávesy vymaže I/O Watch Window, pokud je zvoleno I/O Watch v horním nebo
středním umístění jakéhokoli z 10 Watch Windows. Tato kontextová klávesa poskytuje rychlý
a jednoduchý způsob překonfigurace I/O Watch bez toho, aby bylo nutné odstraňovat každý
bod I/O jednotlivě.



Zkušební rychlost se nyní uchová, když se Phoenix restartuje místo toho, aby se zkušební
rychlost vrátila na maximální rychlost stroje.



Nyní vracíme všechna THC do výchozí polohy, když uživatel stiskne jednu z 12
Pozic pro přechod do výchozí polohy, když jsme na obrazovce Výchozích os.
Příklad: Volba Přejít do výchozí polohy 4 na obrazovce Výchozí osy způsobuje,
že nastane následující:


všechna nainstalovaná THC se přesouvají do své výchozí polohy, jako kdyby obsluha
stiskla tlačítko Všechny;



když je přechod THC do výchozí polohy kompletní, portálové řezací zařízení se přesune
do výchozí polohy 4.

Tato změna neovlivní, jak portálové řezací zařízení přechází do výchozí polohy s využitím
kódu M, Přejít do výchozí polohy, v programu dílu.
Příklad: Kód M, M79 T4 (Přejít do výchozí polohy 4), pošle portálové řezací zařízení
do polohy uložené do Přejít do výchozí polohy 4 na obrazovce Výchozí osy a neposune
THC do výchozí polohy, než přesune portálové řezací zařízení.

Opravy softwaru Phoenix
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Byl vyřešen problém, kdy jednotky měření pro sekundy chyběly u několika položek
procesních údajů ve Watch Window pro procesy s plazmou a autogenem.



S aktivovanou Ruční roztečí středové drážky, zadání ruční vzdálenosti rozteče 0 zavede
rozteč mezi hořáky na Minimální vzdálenost rozteče hořáku, jak je definováno
na obrazovce Nastavení stroje, místo zobrazení chyby.



Byly přidány konkrétní materiály FineCut typy hořáků T100M a Duramax, aby bylo pro
obsluhu snazší rozlišit procesy, které se používají s PMX1000, 1250, 1650 při použití
hořáku T100M versus přestrojeného hořáku Duramax.



Byla eliminována výjimka Phoenix při návratu zpět z nouzového zastavovacího vypnutí
se strojem, kde je aktivováno dvouportálové řezací zařízení.



Byl vyřešen problém s nahráváním starších souborů nastavení, které působily pád softwaru
Phoenix.



Byl vyřešen problém, kdy se vyskytovaly aplikační chyby softwaru Phoenix, když se
opakovaně aktivují pohony po události nouzového zastavovací vypnutí. K události nouzového
zastavení dojde, když aktivujete nouzový zastavovací vypínač na předním panelu nebo vstupy
Pohon zakázán. Tento problém nastával poté, co se vypnul vstup a Phoenix se pokusil
opakovaně aktivovat pohony.



Byl vyřešen problém s formátováním nastavení uvedených v dialogovém okně Neschopnost
nahrát následující nastavení. Toto dialogové okno se může otevřít, když nahráváte soubor
nastavení, který nelze nahrát.
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Byly vylepšeny kontroly segmentu Oblouk do kruhu, aby se zabránilo extrémně velkým
poloměrům segmentu oblouku změnit v kruhy během generování dráhy, i když jsou body
začátku a konce oblouku téměř totožné. To eliminuje provedení extrémně velkého kruhu,
který se zdá být lineární řez mimo dráhu.



Možnosti dílu (měřítko, úhel rotace a zrcadlení X,Y) se nyní správně zachovají, když
přecházíte na obrazovku Zarovnání přímo po nastavení možnosti Opakovat.

Phoenix Software verze 10.20.0

Poznámky k verzi

809720CS

73

Verze 10.13.0

Verze softwaru



Pokud chcete tuto aktualizaci provést, musíte být ve verzi zobrazení 27
nebo vyšší.

Verze pro software a firmware ve stávající aktualizaci se zobrazují na různých místech
v EDGE Connect CNC. Tabulka níže je sestavena dle místa, kde se informace o verzi zobrazuje.


Chcete-li vidět informace o verzi pro Windows, Phoenix, Real-Time OS, Field Bus Master,
Real-Time Module, PLC engine, System Image a API ovládací konzole:
zvolte Hlavní> Nastavení> Diagnostika > Informace o ovládání.



Chcete-li vidět informace o verzi pro tabulky parametrů, zvolte Hlavní > Nastavení >
Proces > Tabulka parametrů. Informace o verzi se zobrazují v levém horním rohu
obrazovky.



Pokud chcete vidět informace o verzi pro jiné položky, klikněte na tlačítko Windows Start
a jděte do Všechny aplikace > Systém Windows > Ovládací panely >
Programy a funkce.



Pokud potřebujete aktualizovat CNC nebo máte jiné otázky ohledně
verzí softwaru, kontaktujte místní Tým technické podpory.

Zobrazeno na Obrazovce Diagnostika Phoenix
Položka

Verze/revize

Windows

10.00.10240

Phoenix

10.13.0

Real-Time OS

6.3.19040.2

Field Bus Master

1.5.61209.0

Real-Time Module

10.13.0.1517

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

Active OpCon APIs

2.0.0.0

Zobrazeno na obrazovce Tabulky parametrů
Položka

Verze/revize

XPR

M

HPRXD

AA

HPR

80003Ea a 80003Eb

Oxyfuel

F – rozšířený formát A
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Zobrazeno ve webové aplikaci XPR
Položka

Verze/revize

XPR main control

M – 777

XPR torch connect

M – 270

XPR gas connect

J – 193

XPR choppers

J – 216

XPR wireless

27537

Zobrazeno na obrazovce Programy a funkce Windows
Položka

Verze/revize

ProNest CNC Client

1.1.6.214

ProNest CNC Package

1.4.0.0

ProNest CNC Nesting software

13.0.3.6859

Hypertherm EtherCAT Studio

1.1.6738.35948

KPA EtherCAT Studio

1.12.349.0

KPA Licensing utilities

2.3.1410.0

KPA MRT

1.5.61209.0

Microsoft XML Notepad

2.7.1.15

EDGE Connect Suite

1.7.7187.38313

EDGE Connect Launcher

1.4.6761.21114

Backup and Restore Utility

1.1.6592.40703

EtherCAT ESI Library

1.0.36.0

INtime pro Windows Runtime

6.3.19040.2

Hypertherm Connect Client

1.1.6912.22365

Jiné
Položka

Verze/revize

MULTIPROG

1.2

SoftOpCon

2.3.0.434

MinReqOpCon

2.3.0.434

Hardware operator console

1.0
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Byla vydána revize 3 EDGE Connect Installation and Setup Manual (Příručky instalace
a základního nastavení EDGE Connect) (809340) v češtině, ve které se vydává
aktualizovaná dokumentace k následujícím tématům:


Chybové hlášení pro poruchy sítě provozní sběrnice a HASP



Funkce zachycení obrazovky a živého videa v ovládací konzoli Soft (Soft Op Con)



Další různé aktualizace



Byl aktualizován soubor instrukcí 809760, Panasonic EtherCAT Drives Supported by
EDGE Connect CNCs (Jednotky Panasonic EtherCAT podporované EDGE Connect
CNC). K záhlaví tabulky podporovaných jednotek, které jsou pro přehlednost uvedeny
abecedně, se přidalo A5B.



Byla aktualizována poznámka k použití 809600, Bosch Rexroth EtherCAT Drives Supported
by EDGE Connect CNCs (Jednotky Bosch Rexroth EtherCAT podporované
EDGE Connect CNCs), aby se vyjasnilo, jaký firmware používat s jednotkami Bosch
Economy.



Byla aktualizována poznámka k použití 810300, Noise Suppression Strategies for Machines
with EtherCAT Networks (Strategie potlačení šumu pro stroje se sítěmi EtherCAT),
aby se zahrnuly informace o použití chyb RX na každém podřízeném zařízení za účelem
odstraňování provozních závad chyby 62.
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Byly přidány číselné kódy poruch a text pro chybová hlášení CNC 62, aby se usnadnila
identifikace chyb podle podtypů. Hlášení, která se zobrazují, jsou:


Neprovedená aktualizace



Spadla síť



Konfigurace



Vypršení časového limitu hlídacího prvku



Analýza



Odeslání Příjem



Vypršení časového limitu pro přenos z podřízeného zařízení do podřízeného zařízení



Neznámá porucha sítě provozní sběrnice



Výchozí vstupní údaje



Výstupy nebyly doručeny



Ztráta vnitřní synchronizace



Prodleva šíření ztracena



Byla přidána podpora pro tabulky parametrů revize XPR N, včetně nového procesu
1/8 palce pro nerezovou ocel, a byly aktualizovány hodnoty napětí na oblouku v procesu
130 A N2/H2O pro hliník.



Byl přidán utahovací nástroj elektrody XPR (číslo dílu 104119) Výměny spotřebních dílů
XPR a obrazovky Cut Pro Wizard v softwaru Phoenix, aby připomněly, že při instalaci
elektrody se mají používat správné nástroje.



Byla aktualizována přeložená verze nápovědy Phoenix HTML v 16 jazycích.



Byla provedena následující zlepšení karty živého videa ve standardní ovládací konzoli Soft
(Soft Op Con):


video nebo snímek lze snadněji prohlížet, když si ho otevřete ve větším okně;



když přetahujete video na druhý monitor (je-li nainstalován), vždy ho uvidíte;



můžete volit ze širší škály podporovaných zařízení pro pořízení videa;



když je nainstalováno více videokamer než jedna, můžete volit, kterou kameru chcete
zobrazit; můžete kliknout na možnost Obnovit a zaktualizovat seznam dostupných kamer;



Ikona přehrávání/pauzy videa se aktualizuje, aby odrážela možnost, která je aktuálně
k dispozici.



Byla upravena priorita CPU, aby se zlepšil celkový výkon systému a přidělení zdrojů,
když se USB kamery zobrazují v Soft Op Con, používají se webové vyhledavače nebo
se zobrazují diagnostiky XPR.



Phoenix má nyní schopnost aktualizovat firmware XPR přes EtherCAT (FoE) na zařízeních
XPR s firmwarem verze M nebo vyšší. Firmware XPR se na verzi M nebo vyšší musí
aktualizovat ručně pomocí USB nebo Wi-Fi a všechny bootloadery musí být provedeny
pomocí Wi-Fi předtím, než XPR bude moci přijmout firmware ze souboru přes protokol
EtherCAT (FoE). Tato možnost je ve verzi Phoenix 10.12 pro budoucí aktualizace
firmwaru XPR.
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CNC se nyní zastaví a zobrazí zprávu, když XPR brání zažehnutí oblouku z důvodu výstrahy
XPR. Určité výstrahy XPR, jako nízký tlak plynu nebo uplynutí časového limitu pilotního
oblouku, mohou vést k selhání vytvoření oblouku nebo zabránit XPR, aby se oblouk pokusilo
vytvořit. Když se tyto výstrahy vyskytnou, XPR upozorní CNC přepnutím provozního stavu na
Konec cyklu. CNC nyní zkontroluje stav XPR, když se výstraha vyskytne, když je CNC
ve stavu Čekání na zapnutí oblouku. Pokud CNC v té době obdrží signál Konec cyklu,
CNC se zastaví a zobrazí zprávu. Jakmile uživatel vezme zprávu na vědomí, CNC odešle svůj
aktuální proces XPR, aby se výstraha zrušila.



Byl vyřešen problém, který způsoboval, že Phoenix zobrazoval z XPR zprávu
Neznámá chyba.



Byl vyřešen problém, který se vyskytoval, když CNC neodeslalo XPR proces řezání, když
došlo k restartování seskupení poté, co se vyskytla chyba Neplatný proces. Chyba nastala,
když XPR mělo chybu při trhlinovém řezání nebo plazmovém řezání, která způsobila, že došlo
k zastavení trhlinového řeze nebo plazmového řezu a zobrazení zprávy. Jakmile se XPR
dostane do chybového stavu, jediným způsobem resetu chyby je odeslání řezacího procesu
do XPR znovu nebo přepnutí vzdáleného spínače XPR. Tato změna neodešle řezací proces
znovu do XPR, když uživatel vezme na vědomí chybovou zprávu. Jakmile se chybový stav
resetuje, trhlinové řezání nebo plazmové řezání může pokračovat.



Byla opravena řezná rychlost pro nelegovanou ocel 3/8 palce, proces 65 A pro
Powermax 65, 85, 105 a 125. Správná rychlost řezu je 45 palců za minutu.



Byl vyřešen problém, kdy možnost Ignorovat kolizi hořáku v průběhu IHS u
Powermaxu nefungovala.


Kolize hořáku se ignoruje, když je hořák nad Vzdáleností snímání tlustého kovu,
pokud je možnost Ignorovat kolizi hořáku v průběhu IHS nastavena na Ano.



Kolize hořáku se chová stejně jako při použití možnosti Snímání kontaktu trysky, pokud
je možnost Ignorovat kolizi hořáku v průběhu IHS nastavena na Ano.



Ke kolizi hořáku dojde, když je možnost Ignorovat kolizi hořáku v průběhu IHS
nastavena na Ne.



Na základě doporučení týmu lehkého průmyslového řezání byl vířivý kroužek s číslem dílu
220857 a 220994 nahrazen dílem s číslem 220947, aby se zlepšil výkon. Byl aktualizován
snímek vířivého kroužku a číslo dílu pro konkrétní výběr materiálu FineCut a FineCut při nízké
rychlosti (LS). Snímky se zobrazují jak na běžné obrazovce, tak na obrazovce průvodce
CutPro Wizard Výměna spotřebních dílů pro všechny napájecí zdroje Powermax.



Byl vyřešen problém (ve spolupráci se společností Bosch) s EDGE Connect CNC
spojenými s jednotkami Bosch IndraDrive Cs Economy, které měly za následek chybu
komunikace provozní sběrnice.


Porucha se může vyskytnout, když stroj běží naprázdno s aktivovanými jednotkami
nebo během řezu. Chyba se vyskytuje v poruchovém hlášení na CNC jako
Chyba 62 – Porucha sítě provozní sběrnice.



Tento problém se vyskytoval pouze s jednotkami Bosch IndraDrive Cs Economy.
Jiné jednotky dotčené nejsou. Společnost Bosch vydala firmwarové řešení, které je nyní
k dispozici.
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Doporučujeme, aby všichni partneři tuto změnu prodiskutovali se svými zástupci
společnosti Bosch a rozhodli se, zda by si měli do jednotek Bosch IndraDrive Cs
Economy nainstalovat nejnovější firmware (MPE20v24). Nejsou vyžadovány žádné
aktualizace EDGE Connect CNC ani softwaru Phoenix.



The Bosch Application Note (Byla aktualizována Poznámka k použití Bosch) (809600),
aby odrážela novou verzi firmwaru.



Byl vyřešen problém, kdy došlo ke ztrátě úhlu úkosu, když nastala určitá posloupnost
událostí. Došlo k zastavení úkosového řezu, bylo přerušeno IHS, byl dán příkaz Dopředu
nebo Zpět na Dráze (s vertikální úkosovou hlavou) a pak řez pokračoval.



Byl eliminován nepotřebný příkaz ukončení programu dílu, poté co bylo dokončeno
nastavení zešikmení. Tato změna zabraňuje, aby stanice byly zrušeny, když se vyskytne vstup,
jako např. Rychlý vypínač, a vyžaduje se nastavení zešikmení poté, co byla aktivována
odezva.



Byly vyřešeny chyby dráhy, které se vyskytovaly, když byla použita funkce Aktivace paralelní
řezné spáry s kódy G40 Deaktivace řezné spáry uprostřed řezné dráhy.



Byla eliminována chyba Výjimka Phoenix, ke které docházelo při vypínání softwaru Phoenix.
K chybě docházelo, protože byl odstraněn klíč HASP.



Byl vyřešen problém, který se vyskytoval, když došlo ke zvýšení nebo snížení zvedáku při
řezání nebo zkoušení. Pokud se zobrazila zpráva Návrat na start nebo jiná zpráva, když
došlo ke zvýšení nebo snížení zvedáku, zvedák se dál posouval směrem k obrobku nebo
zarážce, dokud nedošlo ke smazání zprávy.



Byl vyřešen problém, kdy se úkosové hlavy ABXYZ mohly dostat do kontaktu s tlustým
kovem nebo na něj tlačit, když se úhly úkosu vrátily na hodnotu 0 stupňů.



Byla upravena priorita CPU, aby se zlepšil celkový výkon systému a přidělení zdrojů,
když se USB kamery zobrazují v Soft Op Con, používají se webové vyhledávače nebo
se zobrazují diagnostiky XPR.



Byl vyřešen problém, kde CNC nedokázalo rozpoznat žádné digitální ani analogové
vstupy/výstupy, když se použila spojka provozní sběrnice Wago Fieldbus Couplers
firmwarem verze 1.03.07(5). Společnost Wago změnila způsob pojmenování u poslední
aktualizace firmwaru a Phoenix nyní podporuje oba způsoby pojmenování, starý i nový.
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Pokud chcete tuto aktualizaci provést, musíte být ve verzi zobrazení 27
nebo vyšší.

Verze pro software a firmware ve stávající aktualizaci se zobrazují na různých místech
v EDGE Connect CNC. Tabulka níže je sestavena dle místa, kde se informace o verzi zobrazuje.


Chcete-li vidět informace o verzi pro Windows, Phoenix, Real-Time OS, Field Bus Master,
Real-Time Module, PLC engine, System Image a API ovládací konzole:
zvolte Hlavní> Nastavení> Diagnostika > Informace o ovládání.



Chcete-li vidět informace o verzi pro tabulky parametrů, zvolte Hlavní > Nastavení >
Proces > Tabulka parametrů. Informace o verzi se zobrazují v levém horním rohu
obrazovky.



Pokud chcete vidět informace o verzi pro jiné položky, klikněte na tlačítko Windows Start
a jděte do Všechny aplikace > Systém Windows > Ovládací panely >
Programy a funkce.



Pokud potřebujete aktualizovat CNC nebo máte jiné otázky ohledně
verzí softwaru, kontaktujte místní Tým technické podpory.

Zobrazeno na Obrazovce Diagnostika Phoenix
Položka

Verze/revize

Windows

10.00.10240

Phoenix

10.12.0

Real-Time OS

6.3.17348.3

Field Bus Master

1.5.61204.0

Real-Time Module

10.12.0.1514

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

Active OpCon APIs

2.0.0.0

Zobrazeno na obrazovce Tabulky parametrů
Položka

Verze/revize

XPR

N

HPRXD

AA

HPR

80003Ea a 80003Eb

Oxyfuel

F – rozšířený formát A
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Zobrazeno ve webové aplikaci XPR
Položka

Verze/revize

XPR main control

M – 777

XPR torch connect

M – 270

XPR gas connect

J – 193

XPR choppers

J – 216

XPR wireless

27537

Zobrazeno na obrazovce Programy a funkce Windows
Položka

Verze/revize

ProNest CNC Client

1.1.6.214

ProNest CNC Package

1.3.0.0

ProNest CNC Nesting software

13.0.3.6859

Hypertherm EtherCAT Studio

1.1.6738.35948

KPA EtherCAT Studio

1.12.300.0

KPA Licensing utilities

2.3.1300.0

KPA MRT

1.5.61204.0

Microsoft XML Notepad

2.7.1.15

EDGE Connect Suite

1.7.7104.27093

EDGE Connect Launcher

1.4.6761.21114

Backup and Restore Utility

1.1.6592.40703

EtherCAT ESI Library

1.0.36.0

INtime pro Windows Runtime

6.3.17348.3

Hypertherm Connect Client

1.1.6912.22365

Jiné
Položka

Verze/revize

MULTIPROG

1.2

SoftOpCon

2.3.0.434

MinReqOpCon

2.3.0.434

Hardware operator console

1.0
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Vylepšení softwaru Phoenix


Stávající limit pro jednotky Delta byl změněn na trojnásobek původní hodnoty, aby pokryl celý
rozsah nastavený v rámci jednotky. Pokud máte Výchozí proudový limit a/nebo Proudový
limit IHS definovaný na obrazovce Nastavení os, snižte limit o třetinu předchozí hodnoty,
abyste dostali ekvivalentní nastavení síly odtržení.



Nastavení Proudového limitu pro THC lze definovat na obrazovce Osa THC. Nastavení
Proudového limitu určí maximální proud nebo točivý moment, který lze dodat do osy THC.
Hodnotu lze nastavit mezi 0 and 100 % jmenovitého výkonu motoru osy THC.



Byla přidána podpora pro pohony Yaskawa sigma7 řady 400 V.


Modely SGD7S-xxxxA0xxxF64 s produktovým kódem 0x02200401.

Vylepšení XPR


Přepisy M07 AVD jsou nyní k dispozici pro použití v programech dílů XPR pro nastavení
zpoždění napětí na oblouku až na 10 sekund. Phoenix je nyní standardně na ohmickém
kontaktu Snímání počáteční výšky (IHS) pro všechny procesy XPR170 a XPR300,
Vented Water Injection (VWI). Jedná se o koordinovanou změnu s vydáním revize L
firmwaru řídicí desky pro těžký průmysl.



Proces vstřikování vody XPR nyní provádí Snímání kontaktu trysky stejným způsobem
jako všechny ostatní procesy XPR.



Nyní, když se XPR zapne, proces se odešle z tabulky parametrů, a XPR je tedy připravené
řezat, když se stlačí start cyklu. Phoenix dříve zobrazoval stavovou zprávu Není načten
žádný proces a zobrazoval PS není připraveno přijmout proces , když obsluha
stiskla start.
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Zdokonalení systému ProNest CNC


ProNest CNC nyní používá velikost tlustého kovu uvedenou v nastavení Phoenix jako
počáteční velikost seskupování tvarů. To by mělo zákazníkům pomoci řezat větší díly. Oblast
seskupování tvarů lze před seskupováním tvarů vždy změnit. Tato aktualizace vyžaduje, aby
byly aktualizovány Phoenix i ProNest CNC (pomocí instalátoru EDGE Connect Suite).

Opravy softwaru Phoenix

84



Byl vyřešen problém, kdy pohony Yaskawa sigma 7 400 V nebyly zahrnuty ve verzích
Phoenix 10.7 až 10.10.



Byl vyřešen problém, kdy se pro teploty spínaného zdroje, chladicí kapaliny a transformátoru
nezobrazovaly jednotky teploty (°F a °C) na obrazovce Diagnostiky HPR.



Byly vyřešeny chyby umístění dílů z důvodu hodnot řezné spáry, která je příliš velká
pro extrémně malé radiální segmenty oblouku. Například chyby umístění pro malé otvory
se zvyšovaly během doby, kdy se řezalo seskupení tvarů, a nakonec se rozměry dílů dostaly
mimo toleranci.



Pokud je nahrán proces řezání pod vodou XPR, CNC použije sílu odtržení během IHS,
i když je THC nastaveno, aby během IHS použilo NCS.



Byl vyřešen problém, kdy šipkové klávesy ručního pohybu a tlačítka zvýšení/snížení
v Průvodci zarovnání nefungovaly.



Byly vyřešeny výpočty S křivky, aby se předešlo tomu, aby řezací proces nezamrzl ve stavu
Poklesu plazmy na konci sekvence plazmového řezání.



Byl vyřešen problém, který nastal, když jste se pokusili obnovit trhlinové řezání nebo trhlinové
značkování, zatímco v okně sledování používáte zablokované klávesy posunu. Dříve, když
se porucha vyskytla, řezání/značkování se zastavilo, klávesy posunu zůstaly stlačené
a trhlinový proces nemohl být obnoven. Nyní se stlačená klávesa uvolní, když k poruše dojde.



Byl vyřešen problém, který bránil přeneseným úkosovým hlavám AC v nastavení a běhu
s funkcí Hasp úkos, kulatá trubka a hranatá trubka na EDGE Connect.



Byl vyřešen problém, kdy se chybová zpráva (Neplatný proces nebo Nastavený proces
odmítnut) zobrazila během zablokovaného trhlinového značkování nebo zablokovaného
trhlinového řezání na XPR. Pokud XPR není připraveno proces přijmout, program dílu se nyní
zastaví na M07 (řezat na příkaz).



Byl vyřešen problém, který způsoboval, že úkosový řez se obnovil při špatné řezné rychlosti
z Obnovení mimo dráhu během úkosového průchodu/řezu. Úkosové řezání XPR se nyní
obnoví při poslední provedené rychlosti F-kódu.



Pohled Diagnostiky XPR v softwaru Phoenix se nyní otevírá v samostatné aplikaci,
aby se zlepšila práce v uživatelském rozhraní. Funkčnost pohledu Diagnostiky XPR
se nezměnila. Pohled Diagnostiky XPR zůstává nyní otevřený, i když je software Phoenix
zavřený. Když Phoenix neběží, údaje se neaktualizují.
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Pokud chcete tuto aktualizaci provést, musíte být ve verzi zobrazení 27
nebo vyšší.

Verze pro software a firmware ve stávající aktualizaci se zobrazují na různých místech
v EDGE Connect CNC. Tabulka níže je sestavena dle místa, kde se informace o verzi zobrazuje.


Chcete-li vidět informace o verzi pro Windows, Phoenix, Real-Time OS, Field Bus Master,
Real-Time Module, PLC engine, System Image a API ovládací konzole:
zvolte Hlavní> Nastavení> Diagnostika > Informace o ovládání.



Chcete-li vidět informace o verzi pro tabulky parametrů, zvolte Hlavní > Nastavení >
Proces > Tabulka parametrů. Informace o verzi se zobrazují v levém horním rohu
obrazovky.



Pokud chcete vidět informace o verzi pro jiné položky, klikněte na tlačítko Windows Start
a jděte do Všechny aplikace > Systém Windows > Ovládací panely >
Programy a funkce.



Pokud potřebujete aktualizovat CNC nebo máte jiné otázky ohledně
verzí softwaru, kontaktujte místní Tým technické podpory.

Zobrazeno na Obrazovce Diagnostika Phoenix
Položka

Verze/revize

Windows

10.00.10240

Phoenix

10.11.0

Real-Time OS

6.3.17348.3

Field Bus Master

1.5.61204.0

Real-Time Module

10.11.0.1513

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

Active OpCon APIs

2.0.0.0

Zobrazeno na obrazovce Tabulky parametrů
Položka

Verze/revize

XPR

M

HPRXD

AA

HPR

80003Ea a 80003Eb

Oxyfuel

F – rozšířený formát A
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Zobrazeno ve webové aplikaci XPR
Položka

Verze/revize

XPR main control

L – 736

XPR torch connect

J – 246

XPR gas connect

J – 193

XPR choppers

J – 216

XPR wireless

26308

Zobrazeno na obrazovce Programy a funkce Windows
Položka

Verze/revize

ProNest CNC Client

1.1.6.214

ProNest CNC Package

1.3.0.0

ProNest CNC Nesting software

13.0.3.6859

Hypertherm EtherCAT Studio

1.1.6738.35948

KPA EtherCAT Studio

1.12.300.0

KPA Licensing utilities

2.3.1300.0

KPA MRT

1.5.61204.0

Microsoft XML Notepad

2.7.1.15

EDGE Connect Suite

1.7.7009.34257

EDGE Connect Launcher

1.4.6761.21114

Backup and Restore Utility

1.1.6592.40703

EtherCAT ESI Library

1.0.36.0

INtime pro Windows Runtime

6.3.17348.3

Hypertherm Connect Client

1.1.6912.22365

Jiné
Položka

Verze/revize

MULTIPROG

1.2

SoftOpCon

2.1.0.415

MinReqOpCon

2.1.0.415

Hardware operator console

1.0

86

809720CS

Poznámky k verzi

Phoenix Software verze 10.20.0

Verze 10.10.1

Poznámky k verzi
Opravy softwaru Phoenix


Byl vyřešen problém s některými jazykovými instalátory ve Phoenix 10.10.0. Když byla
k aktualizaci EDGE Connect CNC použita verze 10.10.0 PhoenixSuiteInstaller.exe, Phoenix
se na verzi 10.10.0 aktualizoval správně, ale instalace byla poškozena. Problém můžete zjistit
tak, že se podíváte na číslo verze Phoenix na obrazovce diagnostiky softwaru Phoenix.
Pokud se číslo verze zobrazuje zeleným textem, měli byste měli příslušný jazyk přestat
používat a přepnout Phoenix na jazyk, který není dotčen, dokud systém nebude možné
aktualizovat na verzi 10.10.1.




Pro tuto aktualizaci lze použít pouze instalátor Phoenix Suite.
Všechny jazykové soubory byly aktualizovány na 10.10.1

Dotčené jazyky (tyto soubory nepoužívejte)

Jazykové soubory, které nejsou dotčeny

Polsky

Čínsky – zjednodušeně

Česky

Čínsky – tradičně

Finsky

Dánsky

Francouzsky

Holandsky

Německy

Anglicky

Maďarsky

Japonsky

Italsky

Korejsky

Portugalsky

Litevsky

Rusky
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Dotčené jazyky (tyto soubory nepoužívejte)

Jazykové soubory, které nejsou dotčeny

Slovinsky
Španělsky
Turecky
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Pokud chcete tuto aktualizaci provést, musíte být ve verzi zobrazení 27
nebo vyšší.

Verze pro software a firmware ve stávající aktualizaci se zobrazují na různých místech
v EDGE Connect CNC. Tabulka níže je sestavena dle místa, kde se informace o verzi zobrazuje.


Chcete-li vidět informace o verzi pro Windows, Phoenix, Real-Time OS, Field Bus Master,
Real-Time Module, PLC engine, System Image a API ovládací konzole:
zvolte Hlavní> Nastavení> Diagnostika > Informace o ovládání.



Chcete-li vidět informace o verzi pro tabulky parametrů, zvolte Hlavní > Nastavení >
Proces > Tabulka parametrů. Informace o verzi se zobrazují v levém horním rohu
obrazovky.



Pokud chcete vidět informace o verzi pro jiné položky, klikněte na tlačítko Windows Start
a jděte do Všechny aplikace > Systém Windows > Ovládací panely >
Programy a funkce.



Pokud potřebujete aktualizovat CNC nebo máte jiné otázky ohledně
verzí softwaru, kontaktujte místní Tým technické podpory.

Zobrazeno na Obrazovce Diagnostika Phoenix
Položka

Verze/revize

Windows

10.00.10240

Phoenix

10.10.1

Real-Time OS

6.3.17348

Field Bus Master

1.5.61204.0

Real-Time Module

10.10.1.1512

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

Active OpCon APIs

2.0.0.0

Zobrazeno na obrazovce Tabulky parametrů
Položka

Verze/revize

XPR

M

HPRXD

AA

HPR

80003Ea a 80003Eb

Oxyfuel

F – rozšířený formát A
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Zobrazeno ve webové aplikaci XPR
Položka

Verze/revize

XPR main control

J – 692

XPR torch connect

J – 246

XPR gas connect

J – 193

XPR choppers

J – 216

XPR wireless

25975

Zobrazeno na obrazovce Programy a funkce Windows
Položka

Verze/revize

ProNest CNC Client

1.1.6.213

ProNest CNC Package

1.3.0.0

ProNest CNC Nesting software

13.0.3.6859

Hypertherm EtherCAT Studio

1.1.6738.35948

KPA EtherCAT Studio

1.12.300

KPA Licensing utilities

2.3.1300.0

KPA MRT

1.5.61204.0

Microsoft XML Notepad

2.7.1.15

EDGE Connect Suite

1.7.6912.44481

EDGE Connect Launcher

1.4.6761.21114

Backup and Restore Utility

1.1.6592.40703

EtherCAT ESI Library

1.0.36.0

INtime pro Windows Runtime

6.3.17348.3

Hypertherm Connect Client

1.1.6912.22365

Jiné
Položka

Verze/revize

MULTIPROG

1.2

SoftOpCon

2.1.0.415

MinReqOpCon

2.1.0.415

Hardware operator console

1.0
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Nová a aktualizovaná dokumentace


Zákazníci, kteří instalují neanglické verze instalátoru Phoenix Suite, již nemusejí před instalací
rozbalit spustitelné soubory. Soubory se doručují jako PhoenixSuiteInstaller.exe, které lze
k aktualizaci CNC použít přímo.



Byl aktualizován soubor instrukcí 809260 (HPR130XD, HPR260XD a HPR400XD
EtherCAT a Instalace desky VDC3), aby zahrnoval novou desku VDC3 (141511).

Vylepšení softwaru Phoenix


Byla zakázána upozornění Centra akcí systému Windows, která se zobrazovala pravém
dolním rohu.



Obrazovka Změna spotřebního dílu nyní zobrazuje informace ze sledování spotřebních
dílů XPR.
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Vylepšení XPR


Čas provozu a podrobnosti poruchy jsou nyní k dispozici na obrazovce protokolů
v Pohledu diagnostiky XPR v CNC. Údaje jsou dostupné pouze ve verzi J nebo
vyšší revize firmwaru XPR.

Vylepšení Powermax


Powermax45 XP lze nyní nakonfigurovat jako Značkovač na obrazovce Konfigurace stanice.
Když je nakonfigurován jako Značkovač, je k dispozici tabulka parametrů pro značkování a
Phoenix v programu dílů dodrží kódy M09 a M10.

Opravy ProNest
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Byl vyřešen problém v ProNest CNC, který při zadání pomocí klávesnice umožňoval počet
dílů 0. Nyní je minimální počet 1. Díly lze odstranit pomocí červeného tlačítka X vedle názvu
dílu.



Byl vyřešen problém v ProNest CNC, který zamezoval souborům CAD (*.dxf), aby se nahrály
po nahrání souboru Jednoduchého tvaru (*.cnc).
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Opravy softwaru Phoenix


Byl vyřešen problém, kdy možnost Orámovat jednoduchý tvar měla duplicitní sadu kódů
EIA G41 a M07.



Byl vyřešen problém, kdy se signál Ovládání řezu uprostřed řezu vypínal, když byla Doba
vypnutí oblouku nastavena na 0. Doporučujeme, aby Doba vypnutí oblouku byla nastavena
na jinou hodnotu než nula, aby se zabránilo bezděčným přerušením z důvodu rychlého
přechodu signálu Snímání oblouku (vstup Snímání řezu).



Byl vyřešen problém, který působil, že program dílu HPR se po dokončení IHS
na 90 sekund zastavil, pokud došlo k selhání PS spojení s HPR. Zobrazená zpráva
je Aktualizace procesu trvala příliš dlouho. Stiskněte Start, pokud potřebujete obnovit
nebo snížit hořák.



Byl vyřešen problém, který uživateli umožnil posunout stůl pomocí kláves ručního posunu,
když bylo jiné dialogové okno přímo nad klávesami šipek a daná část obrazovky byla
stisknutá. Dialogové okno může být typu pole pro zprávy, klávesnice nebo číselný blok.
Zákazníci, kteří nepoužívají možnost Připraveno k pohybu na obrazovce Zvláštní nastavení,
by měli tuto možnost zapnout nebo aktualizovat na nejnovější verzi, aby předešli nechtěnému
posunu.
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Verze softwaru



Pokud chcete tuto aktualizaci provést, musíte být ve verzi zobrazení 27
nebo vyšší.

Verze pro software a firmware ve stávající aktualizaci se zobrazují na různých místech
v EDGE Connect CNC. Tabulka níže je sestavena dle místa, kde se informace o verzi zobrazuje.


Chcete-li vidět informace o verzi pro Windows, Phoenix, Real-Time OS, Field Bus Master,
Real-Time Module, PLC engine, System Image a API ovládací konzole:
zvolte Hlavní> Nastavení> Diagnostika > Informace o ovládání.



Chcete-li vidět informace o verzi pro tabulky parametrů, zvolte Hlavní > Nastavení >
Proces > Tabulka parametrů. Informace o verzi se zobrazují v levém horním rohu
obrazovky.



Pokud chcete vidět informace o verzi pro jiné položky, klikněte na tlačítko Windows Start
a jděte do Všechny aplikace > Systém Windows > Ovládací panely >
Programy a funkce.



Pokud potřebujete aktualizovat CNC nebo máte jiné otázky ohledně
verzí softwaru, kontaktujte místní Tým technické podpory.

Zobrazeno na Obrazovce Diagnostika Phoenix
Položka

Verze/revize

Windows

10.00.10240

Phoenix

10.10.0

Real-Time OS

6.3.17348.3

Field Bus Master

1.5.61204.0

Real-Time Module

10.10.0.1511

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

Active OpCon APIs

2.0.0.0

Zobrazeno na obrazovce Tabulky parametrů
Položka

Verze/revize

XPR

M

HPRXD

AA

HPR

80003Ea a 80003Eb

Oxyfuel

F – rozšířený formát A
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Zobrazeno ve webové aplikaci XPR
Položka

Verze/revize

XPR main control

J – 692

XPR torch connect

J – 246

XPR gas connect

J – 193

XPR choppers

J – 216

XPR wireless

25975

Zobrazeno na obrazovce Programy a funkce Windows
Položka

Verze/revize

ProNest CNC Client

1.1.6.213

ProNest CNC Package

1.3.0.0

ProNest CNC Nesting software

13.0.3.6859

Hypertherm EtherCAT Studio

1.1.6738.35948

KPA EtherCAT Studio

1.12.300

KPA Licensing utilities

2.3.1300.0

KPA MRT

1.5.61204.0

Microsoft XML Notepad

2.7.1.15

EDGE Connect Suite

1.7.6912.44481

EDGE Connect Launcher

1.4.6761.21114

Backup and Restore Utility

1.1.6592.40703

EtherCAT ESI Library

1.0.36.0

INtime pro Windows Runtime

6.3.17348.3

Hypertherm Connect Client

1.1.6912.22365

Jiné
Položka

Verze/revize

MULTIPROG

1.2

SoftOpCon

2.1.0.415

MinReqOpCon

2.1.0.415

Hardware operator console

1.0

Phoenix Software verze 10.20.0

Poznámky k verzi

809720CS

95

Verze 10.10.0

96

809720CS

Poznámky k verzi

Phoenix Software verze 10.20.0

Verze 10.9.0

Poznámky k verzi
Nová a aktualizovaná dokumentace


Byla aktualizována nápověda Phoenix HTML Help, aby byla doplněna podpora pro XPR170
a aktualizovány překlady (s výjimkou XPR170).



Dokumenty uvedené níže jsou k dispozici v knihovně dokumentů
Hypertherm na www.hypertherm.com/docs.



Cut and Mark with an XPR on an EDGE Connect CNC (Řezání a značení s XPR
na EDGE Connect CNC) (809900) aktualizováno na revizi 4.



Byla aktualizována EDGE Connect Programmers Reference (Reference programátora
EDGE Connect) (809550), aby se podporoval hořák Duramax Lock a XPR170.



XPR170 Instruction Manual (Instrukční příručka XPR170) (810060) je nyní dostupná
prostřednictvím kontextové klávesy Technická dokumentace na Hlavní obrazovce
softwaru Phoenix.
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Vylepšení softwaru Phoenix


Byla přidána podpora pro hořáky typu Duramax a T45M pro Powermax45. Aby bylo jasné,
které procesy jsou k dispozici pro který typ hořáku, procesy FineCut a LS FineCut se
přesunuly ze seznamu Typy hořáků na seznam Specifický materiál. Obsluha si nyní může
zvolit hořák typu Duramax a zvolit buď LS FineCut, FineCut nebo Production ze seznamu
Specifického materiálu a ten proces použít s Powermax45.



Byly přidány tabulky parametrů Powermax45 XP pro řezání a značení (jako pouze řez). Jedná
o první z několika fází, které jsou potřeba, aby byl Powermax45 XP plně podporován jako
nástroj pro řezání a značení v softwaru Phoenix. Komunikace Powermax je nyní podporována
pouze disktétním spojením I/O do EDGE Connect a EDGE Connect TC.

Vylepšení XPR


Byla přidána podpora, aby bylo možné použít XPR170 a XPR300 na stejném stole, což
obsluze EDGE Connect umožní řezat pomocí jednoho nebo druhého nebo obou současně.



Byla přidána podpora tabulky parametrů revize M XPR, včetně procesu True Hole 50 A
a procesu True Hole 3/4 palce pro nelegovanou ocel.



Byla přidána podpora pro proces EDGE Start pro XPR z obrazovky Tabulky parametrů.
Procesy EDGE Start jsou označeny písmeny (ES) na konci názvu procesu. Procesy Argon
Assist Pierce jsou označeny písmeny (Ar) na konci názvu procesu. Pokud uživatelé chtějí
použít proces Argon Assist Pierce, musí mít plynovou konzolu VWI nebo Optimix a jako plyn
mít aktivován Argon.



Heslo ENABLEXPRWITHOTHER je nyní XPRWITHOTHER a ve výchozím nastavení
je aktivováno. Vložení hesla XPRWITHOTHER funkci zapíná a vypíná. Toto heslo aktivuje
a deaktivuje použití režimu autogenu společně s režimem XPR Plazma. Příklad: kódy
autogenového práškového značkovače lze použít ve stejném programu dílů, který obsahuje
kódy plazmového řezání XPR.

Zdokonalení systému ProNest


Byly aktualizovány údaje ProNest CNC pro XPR, aby zahrnuly tabulky parametrů revize M,
včetně procesu True Hole 50 A a procesu True Hole 3/4 palce pro nelegovanou ocel.



Instalátor EDGE Connect Suite nyní zahrnuje ProNest CNC verze 13.0.3.6859.

Opravy softwaru Phoenix

98



Byl vyřešen problém, kdy španělský překlad tlaku plynu (psig) nebyl plně viditelný
na obrazovce Tabulek parametrů pro autogen.



Spuštění PhoenixSuiteInstaller.exe vyplní do složky C:\Phoenix správné soubory, pokud
je složka prázdná nebo chybí.



Aktualizace údajů tabulky parametrů pomocí kontextové klávesy Load Cut Charts a jednotky
USB se nyní nahraje do softwaru Phoenix bez nutnosti restartovat Phoenix.



Byla vyřešena situace, při které systém nenahlásil určité chybové stavy hlavního serveru
EtherCAT.
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Byl vyřešen problém s tabulkami parametrů Auto Cut a Ultra Cut, které obsahovaly
nepodporované tloušťky materiálů, které působily pád softwaru Phoenix. Plazmové zdroje
Ultra Cut 200, 300 a 400 používající procesy pro nerezovou ocel 30 A, 50 A nebo 70 A
obsahovaly nepodporované tloušťky materiálu 0.019 palce, 0.025 palce, 0.031 palce,
0.038 palce, 0.050 palce, 0.078 palce, 0.109 palce a 0.141 palce a způsobovaly výše
uvedený problém.


Plazmové zdroje Auto Cut 100, 200 a 300 používající procesy pro nerezovou ocel 55 A
nebo 100 A obsahovaly nepodporované tloušťky materiálu 0.034 palce a 0.141 palce
a také způsobovaly problémy výše.



Tabulky parametrů, které obsahovaly nepodporované tloušťky, byly upraveny tak,
aby obsahovaly jen tloušťky podporované. Níže je seznam nepodporovaných tlouštěk
a podporovaných tlouštěk, kterými byly nahrazeny:





0.019 palce na 0.018 palce



0.025 palce na 0.024 palce



0.031 palce na 0.030 palce



0.034 palce na 0.036 palce



0.038 palce na 0.040 palce



0.050 palce na 0.048 palce



0.078 palce na 0.075 palce



0.109 palce na 0.105 palce



0.141 palce na 0.135 palce

Nové tabulky parametrů jsou dostupné v Tabulkách parametrů 383 a lze je stáhnout
z Hypertherm.com s verzí 10.9.



Byla zlepšena stabilita sítě EtherCAT s ohledem na rušení sítě, které někdy vedlo
k chybovým zprávám, které zobrazovaly chybu SIGFREE.



Byl opraven problém se vstupem NCS (Snímání kontaktu trysky). Když je zvolen proces
vodní mlhy XPR, Phoenix použije sílu odtržení, aby našel obrobek. Pokud je vstup NCS
zapojen diskrétně, Phoenix vstup použije, pokud je aktivován, než se hořák dostane do
kontaktu s obrobkem. Síla odtržení se použije, pokud vstup NCS není aktivován, než
se hořák dostane do kontaktu s obrobkem.



Průvodce CutPro Wizard, nastavený s HPR, již nebude padat, když přechází z oddílu
Tabulek parametrů do oddílu Spotřebních dílů.



Po aktualizaci se software Phoenix nyní restartuje a funguje správně.



Byl vyřešen problém, kdy vstupy a výstupy HPR, které byly přidány do Watch Window,
zmizely, když se obsluha pokusila provést plazmový řez nebo plazmové značení s HPR.
K tomu docházelo, když HPR nebylo vzdáleně zapnuto a ve stavové oblasti nebo jako dialog
na hlavní obrazovce CNC se zobrazila zpráva PS spojení selhalo. Tato aktualizace brání
tomu, aby I/O zmizelo na základě propojení do HPR.



Byl vyřešen problém, kdy CNC neposkytovalo uživateli informaci o tom, že napájecí zdroj
plazmového systému není zapnutý. Při pokusu o trhlinové řezání nebo trhlinové značení THC
provedlo IHS a zůstalo ve stavu Snížení hořáku a zdálo se, že proces nebyl dokončen.
Nyní se Phoenix zastaví a krátce po pokusu o spuštění trhlinového řezání nebo trhlinového
značení zobrazí zprávu PS spojení selhalo nebo XPR je vypnuté.
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Obrazovka tabulek parametrů XPR nyní správně odráží změny ve výběru procesu, když
se vracíte z obrazovky Tabulky parametrů.



Průvodce CutPro Wizard pro XPR nyní používá správné údaje procesu s režimem řezu
plazma 2.



Byl zvýšen výkon softwaru Phoenix, když nahráváte nebo kreslíte díly, měníte obrazovky,
stávající nastavení nebo spouštíte ruční či automatický pohyb.



Byl vyřešen problém, kdy I/O pro přímá zařízení, která nefungují na EtherCAT, jako jsou
HPR a Powermax, se nezobrazovala ve Watch Windows vytvořených uživatelem nebo
v osciloskopech. Tento problém se vyskytoval, když uživatel zapnul řezací systém, když byly
napájecí zdroje vypnuté. Nyní je I/O pro napájecí zdroje vždy zobrazen tak dlouho, jak dlouho
je I/O v softwaru Phoenix konfigurován a napájecí zdroj je přidělen ke stanici na obrazovce
Konfigurace stanice.



Byl vyřešen problém, který se vyskytoval při posunování pomocí joysticku, kde joystick
ztratil zaměření a způsobil, že se pohyb zastavil. Uživatel nebyl schopen získat kontrolu
na pohybem pomocí joysticku zpět a CNC se zdálo být zamrzlé. K problému docházelo, když
se uživatel dotknul obrazovky kdekoli v rámci Soft Op Con, zatímco prováděl posun pomocí
joysticku. Nyní, pokud dochází k posunu portálového řezacího zařízení a uživatel zvolí něco
uvnitř Soft Op Con, CNC zůstane zaměřené (v tomto případě joystick). Například obsluha
nemůže aktivovat stanici, zatímco probíhá posun portálového řezacího zařízení. Nejprve
je nutné posun zastavit a poté aktivovat stanici.



Výběry tabulek parametrů pro Plazma 1 a Plazma 2 pro XPR se nyní ukládají
do odpovídajících Režimů řezání.



Byl vyřešen problém, kdy spínač nebo tlačítka Zvýšit/snížit THC přestala fungovat poté,
co se došlo k nouzovému zastavovacímu vypnutí během operace Zvýšení/Snížení THC.
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Pokud chcete tuto aktualizaci provést, musíte být ve verzi zobrazení 27
nebo vyšší.

Verze pro software a firmware ve stávající aktualizaci se zobrazují na různých místech
v EDGE Connect CNC. Tabulka níže je sestavena dle místa, kde se informace o verzi zobrazuje.


Chcete-li vidět informace o verzi pro Windows, Phoenix, Real-Time OS, Field Bus Master,
Real-Time Module, PLC engine, System Image a API ovládací konzole:
zvolte Hlavní> Nastavení> Diagnostika > Informace o ovládání.



Chcete-li vidět informace o verzi pro tabulky parametrů, zvolte Hlavní > Nastavení >
Proces > Tabulka parametrů. Informace o verzi se zobrazují v levém horním rohu
obrazovky.



Pokud chcete vidět informace o verzi pro jiné položky, klikněte na tlačítko Windows Start
a jděte do Všechny aplikace > Systém Windows > Ovládací panely >
Programy a funkce.



Pokud potřebujete aktualizovat CNC nebo máte jiné otázky ohledně
verzí softwaru, kontaktujte místní Tým technické podpory.

Zobrazeno na Obrazovce Diagnostika Phoenix
Položka

Verze/revize

Windows

10.00.10240

Phoenix

10.9.0

Real-Time OS

6.3.17348.3

Field Bus Master

1.5.61204.0

Real-Time Module

10.9.0.1509

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

Active OpCon APIs

2.0.0.0

Zobrazeno na obrazovce Tabulky parametrů
Položka

Verze/revize

XPR

M

HPRXD

AA

HPR

80003Ea a 80003Eb

Oxyfuel

F – rozšířený formát A
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Zobrazeno ve webové aplikaci XPR
Položka

Verze/revize

XPR main control

J – 692

XPR torch connect

J – 246

XPR gas connect

J – 193

XPR choppers

J – 216

XPR wireless

25975

Zobrazeno na obrazovce Programy a funkce Windows
Položka

Verze/revize

ProNest CNC Client

1.1.5.210

ProNest CNC Package

1.3.0.0

ProNest CNC Nesting software

13.0.3.6895

KPA EtherCAT Studio

1.12.300

KPA Licensing utilities

2.3.1300.0

Microsoft XML Notepad

2.7.1.15

EDGE Connect Suite

1.5.6761.27997

EDGE Connect Launcher

1.4.6761.21114

Backup and Restore Utility

1.1.6592.40703

EtherCAT ESI Library

1.0.28.0

Jiné
Položka

Verze/revize

MULTIPROG

1.2

SoftOpCon

2.1.0.412

MinReqOpCon

2.1.0.412

Hardware operator console

1.0
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Poznámky k verzi
Nová a aktualizovaná dokumentace


Byla vydána nová poznámka k použití Noise Suppression Strategies for Machines with
EtherCAT® Networks (Strategie potlačení šumu pro stroje se sítěmi EtherCAT®) (810300).
Poznámka k použití je dostupná v knihovně dokumentů Hypertherm na
www.hypertherm.com/docs.



Byla aktualizována poznámka k použití Panasonic EtherCAT Drives Supported by
EDGE Connect CNCs (Jednotky Panasonic EtherCAT podporované EDGE Connect
CNC) (809760), aby se přidala čísla modelů pro jednotky A5, které dříve nebyly uvedeny.
Poznámka k použití je dostupná v knihovně dokumentů Hypertherm
na www.hypertherm.com/docs.



Byla aktualizována poznámka k použití Kollmorgen EtherCAT Drives Supported by
EDGE Connect CNCs (Jednotky Kollmorgen EtherCAT podporované EDGE Connect
CNC) (809590), aby se upravily poznámky v tabulce podporovaných jednotek Kollmorgen.
Poznámka k použití je dostupná v knihovně dokumentů Hypertherm
na www.hypertherm.com/docs.



Byla aktualizována poznámka k použití Delta EtherCAT Drives Supported by
EDGE Connect CNCs (Jednotky Delta EtherCAT podporované EDGE Connect CNC)
(809770), aby se upravily poznámky v tabulce podporovaných jednotek Delta a přidala
se verze a parametry firmwaru potřebné pro změnu směru motoru. Poznámka k použití
je dostupná v knihovně dokumentů Hypertherm na www.hypertherm.com/docs.



Byla aktualizována poznámka k použití EtherCAT Devices Supported by EDGE Connect
CNCs (Zařízení EtherCAT podporovaná EDGE Connect CNC) (809660), aby se zahrnuly
změny v poznámkách k použití pro jednotlivé jednotky uvedené výše. Aktualizace dále
zahrnuje přidanou podporu pro I/O moduly pro Beckhoff EL3001, EL3002 and EL3004.
Poznámka k použití je dostupná v knihovně dokumentů Hypertherm na
www.hypertherm.com/docs.
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Vylepšení XPR


Byl aktualizován pohled na Diagnostiku XPR v CNC, aby se zobrazovalo číslo revize
databáze procesů.



Byly aktualizovány údaje tabulek parametrů pro napájecí zdroje plazmového systému XPR
na revizi L.

Zdokonalení systému ProNest


Byly aktualizovány údaje ProNest CNC pro XPR, aby zahrnovaly tabulky parametrů revize L,
která zahrnuje procesy řezání 50 A.

Vylepšení softwaru Phoenix


Byla přidána podpora pro vstupní moduly Beckhoff EL3001, EL3002 a EL3004.



Phoenix nyní poskytuje až 10 sekund pro dobu vypnutí oblouku pro řezání a značkování
pomocí snímače Sensor THC (dříve to byly maximálně 2 sekundy). Změna byla provedena,
aby umožnila řezání do krajů u nepravidelného tlustého kovu.



Byla přidána podpora tří- a čtyřosé konfigurace trubek s EDGE Connect. Byla přidána
podpora i pro další osové konfigurace, které dříve podporovaly pouze analogové systémy
EDGE Pro. Tato změna byla provedena, aby se umožnilo tří- a čtyřosým konfiguracím
podporovaným na EtherCAT provádět konfigurace stroje jen pro kulaté trubky (4 osy
s příčnou osou, ale bez dvouportálového řezacího zařízení) a pro kulaté/hranaté trubky
(3 osy bez příčné osy a dvouportálového řezacího zařízení).



Byly aktualizovány názvy zařízení pro podřízená zařízení Hypertherm EtherCAT a byla přidána
nová skupina napájecích zdrojů plazmového systému pro napájecí zdroje Hypertherm. Tyto
změny ovlivní, jak se podřízená zařízení Hypertherm EtherCAT zobrazí v nástroji Hypertherm
EtherCAT Studio. Pokud vytvoříte soubor síťové konfigurace s novým názvem zařízení,
musíte soubor použít s verzí Phoenix 10.8 nebo vyšší. Pokud máte současný konfigurační
soubor sítě, můžete ho s verzí Phoenix 10.8 bez problémů používat. Změna ovlivní pouze
vytváření nových souborů.
Staré názvy a skupiny zařízení
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INtime byl aktualizován na verzi 6.3.17348.3 jako součást pravidelné údržby.
Tato aktualizace je zahrnuta, když spustíte instalátor EDGE Connect Suite.

Opravy softwaru Phoenix


Byl vyřešen problém, kde se simulační sestavení softwaru Phoenix verze 9 a verze 10
nespouštěla na pozdějších sestaveních Windows 10. Simulační sestavení budou přidána
do Xnet a komunikována odděleně.



Byla zlepšena reakce na zastavení pohybu joystickem při přechodu z hlavní obrazovky na
ruční obrazovku. Posunování pomocí joysticku nesmí začít během operace Uložení nastavení
na hlavní obrazovce. Po dokončení Uložení nastavení můžete otevřít pouze ruční obrazovku.



Byl vyřešen problém, kdy joystick přerušovaně nespustil pohyb, dokud nebyl vyžádán posun
pomocí dotykové obrazovky.



Byl vyřešen problém, kde hodnota nastavení vyrovnání Značkovače / nástroje Z se správně
neměnila z anglosaských jednotek na metrické a zpět.



Nyní zobrazíme zprávu o střetu procesů jako reakci na následující události:


Program značkování dílů je spuštěn, ale značkovací nástroj nebyl nakonfigurován
na obrazovce Speciálního nastavení



Značkovací nástroj nebyl nakonfigurován na aktivovanou stanici na obrazovce
Konfigurace stanice

Vodní paprsek: Před touto změnou se konfliktní proces nezobrazil, pokud uživatel řezal
procesem s vodním paprskem. Konfliktní proces se nyní zobrazí, když program s vodním
paprskem spouštíte, pokud je na aktivované stanici konfigurováno více procesů.
Příklad: Stanice 1 má na HPR konfigurován proces Plazma 1 a na HyPrecision
konfigurovaný proces vodního paprsku. Když se pokusíte řezat s použitím režimu řezání
vodním paprskem, program se zastaví a zobrazí konfliktní proces. Phoenix nepodporuje
plazmový hořák a hlavu vodního paprsku instalované na stejné stanici.


Byl vyřešen problém s úkosem spodní osy Y a nesprávným úkosovým pohybem mezi úkosy
Y-spodní a Y-horní.



Byl vyřešen problém, kdy výstup laserového ukazovátka nebyl během navádění do výchozí
polohy deaktivován. Tento problém se vyskytoval, když bylo laserové ukazovátko nastaveno
s ručním vyrovnáním.



Byl vyřešen problém, který se vyskytoval, když CNC s přizpůsobenou ovládací konzolí
softwaru bylo aktualizováno pomocí instalátoru EDGE Connect Suite. Spouštěč
EDGE Connect nespustil přizpůsobenou ovládací konzoli softwaru a byla spuštěna výchozí
ovládací konzole Hypertherm (výchozí chování).



Spouštěč EDGE Connect se pokusí zavřít všechny instance aplikací uvedené v souboru
steps.json před tím, než se je pokusí spustit.



Byl vyřešen problém pohybu (vydutí) s XPR. Problém se vyskytoval, když byl dokončen
řez True Hole a obnovilo se běžné řezání při jiné rychlosti než řezání True Hole.



Byl vyřešen problém, kdy přidání nové tloušťky materiálu pro řezání HPR vedlo k výjimce
Phoenix.



Byl vyřešen problém, kdy bod nastavení řezacího proudu HPR (přes EtherCAT) se správně
nezobrazil ve Watch Window diagnostiky HPR.

Phoenix Software verze 10.20.0

Poznámky k verzi

809720CS

105

Verze 10.8.0

106



Byl vyřešen problém, kdy ovládací konzole softwaru, ovládací konzole hardwaru
a zvýšení/snížení THC/WHC nefungovaly. Ovládací konzole hardwaru a zvýšení/snížení
nyní funguje správně při řezání se zvedákem v ručním režimu a ovládací konzole softwaru
posune hlavu při zvedání hlavu nahoru a dolů, je-li zvedák v ručním režimu.



Byl vyřešen problém, kdy se Phoenix nečekaně ukončil, když jste otevřeli obrazovku Tabulek
parametrů XPR, když nebyla k dispozici síť nebo platná XPR.



Byl vyřešen problém, kdy použití tlačítek na softwarové ovládací konzoli zvýšení/snížení THC
způsobilo zvednutí hořáku do horního bodu kluznice. Tlačítka zvednutí/snížení THC nyní
funguje konzistentně s klávesami posunu ve Watch Window Phoenix.



Byl vyřešen problém, kdy kreslení programu dílu bylo mimo dráhu dílu, ale pohyb programu
dílu byl ve správném umístění stroje.



Stavová zpráva, Nutný návrat stroje do výchozí polohy, se nyní zobrazí, kdykoli dojde
ke změně nastavení stroje nebo podmínky naznačují, že by se měl návrat do výchozí polohy
znovu provést.
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Pokud chcete tuto aktualizaci provést, musíte být ve verzi zobrazení 27
nebo vyšší.

Verze pro software a firmware ve stávající aktualizaci se zobrazují na různých místech
v EDGE Connect CNC. Tabulka níže je sestavena dle místa, kde se informace o verzi zobrazuje.


Chcete-li vidět informace o verzi pro Windows, Phoenix, Real-Time OS, Field Bus Master,
Real-Time Module, PLC engine, System Image a API ovládací konzole:
zvolte Hlavní> Nastavení> Diagnostika > Informace o ovládání.



Chcete-li vidět informace o verzi pro tabulky parametrů, zvolte Hlavní > Nastavení >
Proces > Tabulka parametrů. Informace o verzi se zobrazují v levém horním rohu
obrazovky.



Pokud chcete vidět informace o verzi pro jiné položky, klikněte na tlačítko Windows Start
a jděte do Všechny aplikace > Systém Windows > Ovládací panely >
Programy a funkce.



Pokud potřebujete aktualizovat CNC nebo máte jiné otázky ohledně
verzí softwaru, kontaktujte místní Tým technické podpory.

Zobrazeno na Obrazovce Diagnostika Phoenix
Položka

Verze/revize

Windows

10.00.10240

Phoenix

10.8.0

Real-Time OS

6.3.17348.3

Field Bus Master

1.5.61204.0

Real-Time Module

10.8.0.1580

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

Active OpCon APIs

2.0.0.0
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Zobrazeno na obrazovce Tabulky parametrů
Položka

Verze/revize

XPR

L

HPRXD

AA

HPR

80003Ea a 80003Eb

Oxyfuel

F – rozšířený formát A

Zobrazeno ve webové aplikaci XPR
Položka

Verze/revize

XPR main control

H – 472

XPR torch connect

H – 180

XPR gas connect

H – 122

XPR choppers

H – 169

XPR wireless

24095

Zobrazeno na obrazovce Programy a funkce Windows
Položka

Verze/revize

ProNest CNC Client

1.1.5.210

ProNest CNC Package

1.1.9

ProNest CNC Nesting software

12.1.3.6507

KPA EtherCAT Studio

1.12.1300.0

KPA Licensing utilities

2.3.1300.0

Microsoft XML Notepad

2.7.1.15

EDGE Connect Suite

1.5.6761.27997

EDGE Connect Launcher

1.4.6761.21114

Backup and Restore Utility

1.1.6592.40703

EtherCAT ESI Library

1.0.28.0

Jiné
Položka

Verze/revize

MULTIPROG

1.2

SoftOpCon

2.1.0.412

MinReqOpCon

2.1.0.412

Hardware operator console

1.0
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Poznámky k vydání
Nové technické charakteristiky




Byla přidána možnost monitorovat diagnostiku až pro dva plazmové napájecí zdroje XPR300
na CNC prostřednictvím sítě EtherCAT. Ze softwaru Phoenix lze nyní vidět většinu stejných
informací o napájecích zdrojích plazmy, plynovém systému a diagnostických kódech, jaké lze
nalézt na rozhraní XPR Web Interface na vašem bezdrátovém zařízení.


Abyste v softwaru Phoenix přešli do Zobrazení diagnostiky XPR, zvolte Základní
nastavení > Diagnostika > XPR Systém.



Více informací naleznete v materiálu Cut and Mark with an XPR300™ na
EDGE® Connect CNC (809900, 3. revize).

Software Phoenix nyní kontroluje rozlišení monitoru, aby určil, zda odpovídá nastavení, které
doporučuje společnost Hypertherm. Pokud rozlišení monitoru nastavení, které doporučuje
společnost Hypertherm, neodpovídá, při spuštění se zobrazí zpráva.


Pokud chcete zachovat stávající nastavení, zvolte Ne. Zpráva se znovu nezobrazí.



Pokud zvolíte Ano, zobrazí se ovládací panel displeje a nastavení displeje můžete
nastavit. Jakmile dojde k úpravě nastavení displeje, zpráva se znovu nezobrazí.

Na obrazovku Nástroje systému bylo přidáno tlačítko Zobrazit nastavení, které bude
spouštět ovládací panel displeje systému, což usnadní kdykoli provést úpravu nastavení
displeje.


Při spouštění softwaru Phoenix se na 3 sekundy zobrazí logo společnosti Hypertherm –
50 YEARS OF SHAPING POSSIBILITY. Logo se bude zobrazovat pouze v průběhu
kalendářního roku 2018.
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Nová a aktualizovaná dokumentace


Byl vytvořen soubor instrukcí RMA Process for Software Features (810150), který obsahuje
instrukce pro odstranění funkcí softwaru z EDGE Connect CNC. Soubor instrukcí
je k dispozici v knihovně dokumentů společnosti Hypertherm na stránce
www.hypertherm.com/docs.



Byla aktualizována příloha manuálu Cut and Mark with an XPR300 na EDGE Connect
CNC (809900). Příloha manuálu je k dispozici v knihovně dokumentů společnosti
Hypertherm na stránce www.hypertherm.com/docs.



Nápověda Phoenix HTML byla rozšířena o pokyny k zobrazení diagnostiky XPR na CNC
prostřednictvím sítě EtherCAT.

Vylepšení


Byla přidána podpora pro 4kanálový digitální výstup Beckhoff EL2004.

Řešení Phoenix


Byl opraven problém, kdy mapované síťové složky nebyly po restartu softwaru Phoenix
a EDGE Connect správně uchovány.



Byl vyřešen scénář, kde, pokud jsou splněny následující podmínky, se posun joysticku může
zastavit, spustit a jít ve špatném směru. Jsou-li splněny následující podmínky, může dojít
k zaseknutí na softwarovém limitu:
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Byla aktivována osa dvojitého přechodu a byla zrcadlena.



Stroj se navrátil do výchozí polohy a byly aktivovány softwarové limity na obrazovce
nastavení osy přechodu a kolejnice.

Byl vyřešen problém s jednou plazmovou stanicí a bylo deaktivováno nastavení Zastavit při
jednorázové ztrátě oblouku při řezání s jedním plazmovým hořákem XPR na stanici 1. Pokud
ke ztrátě oblouku došlo při řezání (došlo ke ztrátě snímání řezání), hořák se vrátil na vrchní
stranu zvedáku, ale řezací pohyb pokračoval, dokud uživatel nestisknul tlačítko stop.


Nyní, s jednou plazmovou stanicí a s deaktivovanou možností Zastavit při jednorázové
ztrátě oblouku, se program zastaví poté, co uplyne doba vypnutí oblouku a CNC zobrazí
ztrátu snímání řezání jako stavovou zprávu.



S více plazmovými stanicemi a deaktivovanou možností Zastavit při jednorázové ztrátě
oblouku, pokud hořák ztratí snímání řezání, odsune se a řezání bude pokračovat na
zbývajících řezacích stanicích.



Byl vyřešen problém, kdy software Phoenix negeneroval poruchu FieldbusDeviceFault pro
jednotky Kollmorgen AKD, když došlo k chybě úrovně jednotky, zatímco Field Bus byla
v provozním stavu.



Byl vyřešen problém s průvodcem CutPro Wizard, který vedl k chybě aplikace Phoenix při
výběru možnosti Předchozí (navigace na předchozí obrazovku) nebo při výběru tabulky
parametrů. Také byl vyřešen problém, kdy navigace vpřed (přeskočit) a zpět (předchozí)
v průvodci CutPro Wizard způsobovala, že v okně výběru procesu průvodce CutPro Wizard
se zobrazovala chybná pole tabulky parametrů.
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Byl vyřešen problém, ke kterému docházelo, když byl díl ručně upraven s použitím nastavení
Zrcadlená X nebo Y na obrazovce Možnosti aktuálního dílu. Pokud byl díl zrcadlen s použitím
tohoto nastavení, segmenty rychlého přesunu v dílu mohly způsobit hardwarový nebo
softwarový přeběh.



Byl vyřešen problém, kdy instalace sady EDGE Connect Suite při segmentu instalace
ProNest CNC. Zobrazila se zpráva Nastavení selhalo s chybovým kódem 0x80042000 –
Nespecifikovaná chyba.



Byl vyřešen problém, kdy software Phoenix přestal reagovat, pokud uživatel vložil díl, který
obsahoval proces pro nástroj, který nebyl konfigurován pro jeho řezací stroj (vložil program
HPR do CNC nakonfigurovaného pro XPR). Nyní se software Phoenix pozastaví a zobrazí
jako důvod pozastavení Požadován neplatný proces v programu dílů. Uživatel musí problém
vyřešit a teprve poté může tento program restartovat.




Potenciální základní příčina:


Načtení platného programu dílu pro tento řezací systém



Program dílu obsahuje kódy G59 V5xx Fxx, které volí tabulku parametrů pro odlišný
nástroj.



Program dílu obsahuje řezací proces (značkování, vodní paprsek, laser, plazma 2),
který není nakonfigurovaný. Příklad: kódy značkování M09/M10 jsou v programu dílů,
ale proces značkování je v tabulce parametrů nastaven na Žádný, nebo řezací
proces nemá proces značkování (jako povrch materiálu je zvoleno řezání pod vodou).

Potenciální řešení:


V tabulce Programových kódů na obrazovce Řezání dočasně deaktivujte Potlačení
kódu EIA G59.



Z tabulky parametrů zvolte řezací proces, který odpovídá programu dílu. Pokud
značkujete, je třeba zvolit značkovací plyn (N2 nebo Ar).



Deaktivujte Potlačení výběru procesu, pokud program vyvolává proces, který
na CNC není nakonfigurován.



Byl vyřešen problém, který způsoboval, že při použití rychlostního potenciometru během
zkoušení parametr nastavení rychlosti ve watch window zobrazoval nesprávnou hodnotu.
Stroj se pohyboval správnou rychlostí, ale ve watch window se rychlost nezobrazovala
správně.



Operace obnovení poslední verze se nyní správně vrací do předchozí verze softwaru
v adresáři C:\Phoenix i v jazyce zájmu.
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Byla odstraněna schopnost obsluhy posunout díl do softwarového limitu a pokračovat v
řezání poté, co se zobrazil dialog softwarových limitů. Byla odstraněna možnost Zrušit dialog.
Tento scénář je nyní konsistentní se stávajícími kontrolami softwarových limitů.



Byl vyřešen problém, kde překlady pro Fieldbus Drives Not Ready a Failed to get System
Information byly nesprávně přeloženy do španělštiny.
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Pokud chcete tuto aktualizaci provést, musíte být u obrazu 27 nebo
vyššího.

Verze pro software a firmware ve stávající aktualizaci se zobrazí na různých místech na EDGE
Connect CNC. Tabulka níže je strukturovaná dle umístění, kde se informace o verzi zobrazí.


Chcete-li vidět informace o verzích pro Windows, Phoenix, Real-Time OS, Field Bus Master,
Real-Time Module, PLC engine, System Image a Op Con APIs:
Vyberte možnost Hlavní > Základní nastavení > Diagnostika > Informace o ovládání.



Chcete-li vidět informace pro tabulky parametrů, zvolte Hlavní > Základní nastavení >
Proces > Tabulka parametrů. Informace o verzi se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.



Chcete-li vidět informace pro další položky, klikněte na tlačítko Spustit Windows a jděte na
možnost Všechny aplikace > Systém Windows > Ovládací panel > Programy a funkce.



Pokud budete potřebovat aktualizovat CNC nebo budete mít jakékoli
otázky ohledně verzí softwaru, kontaktujte regionální Tým technické
podpory.

Zobrazení na obrazovce diagnostiky softwaru Phoenix
Položka

Verze/Revize

Windows

10.00.10240

Phoenix

10.7.0

Real-Time OS

6.3.17188.1

Field Bus Master

1.5.61015.0

Real-Time Module

10.7.0.1507

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

Active OpCon APIs

2.0.0.0

Zobrazení na obrazovce Tabulky parametrů
Položka

Verze/Revize

XPR

K

HPRXD

AA

HPR

80003Ea a 80003Eb

Oxyfuel

F – Rozšířený formát A
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Zobrazení ve webové aplikaci XPR
Položka

Verze/Revize

XPR main control

G – 472

XPR torch connect

G – 180

XPR gas connect

G – 122

XPR choppers

G – 169

XPR wireless

24095

Zobrazení na obrazovce Programy a funkce Windows
Položka

Verze/Revize

ProNest CNC Client

1.1.5.210

ProNest CNC Package

1.1.9

ProNest CNC Nesting software

12.1.3.6507

KPA EtherCAT Studio

1.12.259.0

KPA Licensing utilities

2.3.106.0

Microsoft XML Notepad

2.7.1.15

EDGE Connect Suite

1.4.6673.34133

EDGE Connect Launcher

1.4.6673.33634

Backup and Restore Utility

1.1.6592.40703

EtherCAT ESI Library

1.0.23.0

Jiné položky
Položka

Verze/Revize

MULTIPROG

1.2

SoftOpCon

2.1.0.410

MinReqOpCon

2.1.0.410

Konzola obsluhy hardwaru

1.0
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Release notes

NOTICE
This is an unplanned release for EDGE Connect CNCs to address a reported field issue
discovered in Phoenix version 10.6.0 software that was released earlier in January. For
improved safety, all customers, especially any customers currently using version 10.6.0, are
urged to update their software to Version 10.6.1.

Phoenix resolutions


Resolved an issue for incorrect motion on mirrored part programs in Phoenix that resulted in
the rapid traverse segment moving in the opposite direction, and significantly farther, than
expected.



Removed the ability for an operator to move a part into a soft limit and continue cutting after
canceling the soft limits dialog. The option to Cancel the dialog was removed to be
consistent with existing soft limit checks.
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Resolved an issue where the EDGE Connect Suite installer failed during the ProNest CNC
segment of the installation and the message shown below was displayed.
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Software versions



You must be at image 27 or higher to perform this update.

The versions for the software and firmware in the current update are shown in different locations on
the EDGE Connect CNC. The table below is grouped by the location where the version information
is shown.


To see version information for Windows, Phoenix, Real-Time OS, Field Bus Master,
Real-Time Module, PLC engine, System Image, and Op Con APIs:
Choose Main > Setups > Diagnostics > Control Information.



To see version information for cut charts choose Main > Setups > Process > Cut Chart.
The version information is displayed in the top left corner of the screen.



To see version information for other items click the Windows Start button and go to All apps
> Windows System > Control Panel > Programs and Features.



If you need to update the CNC or have any other questions about
software versions, contact your regional Technical Support Team.

Shown on the Phoenix Diagnostics screen
Item

Versions / Revisions

Windows

10.00.10240

Phoenix

10.6.1

Real-Time OS

6.3.17188.1

Field Bus Master

1.5.61015.0

Real-Time Module

10.6.1.1504

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

Active OpCon APIs

2.0.0.0

Shown on the Cut Chart screen
Item

Versions / Revisions

XPR

K

HPRXD

AA

HPR

80003Ea and 80003Eb

Oxyfuel

F - Extended format A
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Shown in the XPR web application
Item

Versions / Revisions

XPR main control

F - 472

XPR torch connect

F - 180

XPR gas connect

E - 122

XPR choppers

E - 169

XPR wireless

22311

Shown on the Windows Programs and Features screen
Item

Versions / Revisions

ProNest CNC Client

1.1.5.210

ProNest CNC Package

1.1.9

ProNest CNC Nesting software

12.1.3.6507

KPA EtherCAT Studio

1.12.259.0

KPA Licensing utilities

2.3.106.0

Other
Item

Versions / Revisions

MULTIPROG

1.2

SoftOpCon

2.1.0.410

MinReqOpCon

2.1.0.410

Hardware operator console

1.0
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Release notes
New and updated documentation


Updated the application note, Panasonic EtherCAT Drives Supported by EDGE Connect
CNCs (809760) to add support for Panasonic A6 drives. The application note is available in
the Hypertherm Document Library at www.hypertherm.com/docs.



Updated the application note Bosch Rexroth EtherCAT Drives Supported by
EDGE Connect CNCs (809600) to add support for Bosch economy drives. The
application note is available in the Hypertherm Document Library at
www.hypertherm.com/docs.



Updated the application note Mitsubishi EtherCAT Drives Supported by
EDGE Connect CNCs (809750) to add support for J4 drives. The application note is
available in the Hypertherm Document Library at www.hypertherm.com/docs.

Improvements


Added support for Bosch economy drives.



Added support for Panasonic A6 drives.



Updated the Phoenix simulation software so the EtherCAT screens look like a real EtherCAT
network is present. This allows a demonstration of Phoenix that shows how the setup
screens would look on a real CNC.



The operator is no longer able to choose to run a part or nest when the Soft Limits will be
exceeded. The operator has to fix the overshoot. If this is not acceptable, the Nest/Soft Limit
Checks can be disabled in the Special Setups (Not Recommended).
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Updated the Transfer Height and Pierce Height fields for XPR in Phoenix to support only
absolute values in inches or millimeters. This change creates consistency with the XPR cut
charts which list Transfer Height and Pierce Height as absolute values instead of
percentages of Cut Height.



Updated the timeout in the Hypertherm EtherCAT Studio launcher for version 1.12.259.0 to
allow acquiring a license with a larger number of slave ESI files in the slave library directory.
This corrects an issue where the Hypertherm EtherCAT Studio name on the title bar has
“- Trial” at the end of it. In the About dialog box the Product name: also says, “Hypertherm
EtherCAT Studio - Trial” and the Licensed to: and Expire date: both say “No license”.



Updated the Marker Font Generator to support Retract to Transfer for all segments of a text
string except the last segment where a normal Retract is used. This update provides faster
marking and prevents torch crashes on warped or uneven surfaces when marking multiple
locations on a plate.



Added the ability to resume a part after a fault that requires homing on a table with a dual
transverse axis, to allow a part or nest to finish cutting. When the cut is resumed with both
the Transverse and the Dual Transverse unparked, the Dual Transverse now re-spaces to the
previous spacing before moving to the Resume Part location.



Added support for Yaskawa sigma7 series 400 V drives.




Updated the Phoenix Simulation software to include the features listed below when no
HASP is found. This change allows the use of the Phoenix simulation software without a
HASP.


Oxyfuel: Advanced and Bevel



Plasma: Advanced, 2 Bevel, 4 Advanced Sensor THCs, Pipe and Tube Bevel,
and Dual Transverse



Waterjet: Advanced, 2 Sensor WHCs, and 2 Bevel
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SGD7S-xxxxA0xxxF64 models with rev 7.01, 7.03, 7.06, 7.08, 7.10, 7.11 firmware.
Product Code 0x02200401.

An announcement will be distributed in early 2018 when the simulation
is available.



Added the ability to move the THC up and down the full length of the slide when cutting in
manual mode and using a waterjet process. Added a manual increment parameter to the
machine setups for the THC. This parameter has a range of 0.001 – 0.100 inches. This
parameter is the distance the THC travels when the raise or lower THC button is pressed
while cutting in manual mode. In previous versions the THC could only raise up 1 inch above
cut height and could only lower back down to the cut height.



Improved the installation experience by keeping Phoenix and Software Operator Console
(Soft Op Con) applications from being launched when the CNC restarts as part of the
EDGE Connect Suite installation process.
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ProNest CNC resolutions


Fixed the following part program issues in ProNest CNC


HPRXD Stainless Steel HDi process information



MAXPRO200 transfer height process information



Updated cutting techniques and part lead-ins for HPR

Phoenix resolutions


Resolved issue where an HPR plasma supply could get stuck without motion after an arc
has been established. The state of each HPR plasma supply is now updated every time the
operator begins or resumes a part program or activates a Rip Cut or Rip Mark operation.



This corrects an issue where ArcWriter could not be selected in the Station Configuration
screen. Re-enabled the capability for Marking Only power supplies in the Station
Configuration screen.



Resolved an issue where AC style bevel heads would not return to the proper bevel angle
when pausing, going off path and resuming a part program.



When pausing an XPR marking segment, the operator only has marking process options in
the Cut Chart screen. Previously, both plasma and marking process options were displayed
but only changes to marking options are valid.



Fixed an issue that could cause an analog input mapped to a speed pot to momentarily
display a different speed or zero in the process speed watch window. This would also cause
the speed of the motion to change during that period.



When an XPR operator uses the Cut Pro Wizard to load a part, they will now see the
consumables needed to cut that part, unless G59 codes are disabled. If G59 codes are
disabled, then the operator will see the process selection screen (Cut Chart screen),
followed by the consumables that match the process that is selected.



Resolved an issue where an unexpected command window was displayed when the
network was being phased up while using Mitsubishi drives.



Fixed an issue where changing the cut height in an XPR part program would also incorrectly
change the transfer height and the pierce height. Changing the cut height with M07
overrides now only changes the cut height.



Resolved the following issues with Soft Limits:


Repeated parts are now checked against the soft limits.



Non-repeated and repeated parts are now checked against the soft limits when the part
programs are resumed after a pause in cutting, Power Down or Power Loss.



Transposed parts will now be properly checked against the Soft Limits.



Improved a stability issue that occurred when restarting the EtherCAT network after turning
off the power to a plasma supply. When power is restored, the network can be restarted
without displaying an error. The improvement was made by updating the Field Bus Master to
1.5.61015.0.



Resolved an issue where the metric units were not displayed in the oxyfuel cut chart screen,
when the system was set to metric mode.
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When an operator changes language, the following will now happen as expected:


The manuals folder holds a copy of all the PDF files for the system. If there are language
files for the selected language, those will be displayed. If there are not files for the
selected language, the English copy of the file will be displayed.



When the Help button is selected, a help screen will be displayed with information. If the
selected language has translated help, it is displayed. If the selected language does not
have translated help it will be displayed in English.



Resolved an issue with the XPR plasma supply that caused cutting instead of marking. If the
operator pauses an XPR during marking and manually changes to a cutting process on the
Cut Chart screen, the marking process is maintained when cutting resumes.



Resolved an issue where pressing the E-Stop button during a rip cut prevented cutting or
motion after the E-Stop has been cleared.



Resolved an issue where the Ready to Start message was displayed incorrectly. If the
Ready to Start message is disabled and an operator pressed the green Cycle Start button
on the Soft Op Con while a cycle start operation (cutting, trialing, rip cutting, etc.) was
already in progress, the Ready to Start message was displayed the next time the F9
keyboard key or green hard OpCon Cycle Start button was pressed to initiate a cycle start
operation.



Resolved an issue with the XPR where the part program did not pause if the XPR failed to
produce an arc at the pierce point. If an XPR fails to transfer an arc to the work piece or fails
to produce a pilot arc, the cut is now paused and a dialogue box is displayed to inform the
user of the issue. The cut is also now paused instead of remaining locked on the cut screen
when a Cut Sense Lost error occurs while using an XPR.



Resolved an issue where XPR Not Ready dialog was taking precedence over an XPR Error
or Fault. The XPR Not Ready message was displayed when an XPR had an active error and
Cycle Start was pressed. The correct message is now displayed when the program is
paused due to an XPR error. The operator may still receive the dialog message XPR Not
Ready, but the message will only show when cycle start is pressed and the XPR is not in the
Wait for Start or Initial Checks state.



Fixed an issue that allowed the cutting table to move through a soft limit during table
alignment. Support was added for a warning message to indicate that soft limits will be
exceeded prior to final alignment. If the machine has been homed, this message will prevent
final alignment until the alignment settings and final alignment are within the soft limits. The
message is shown below:
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Final Alignment will exceed Machine Software Travel Limits. Please check corner to align
with, and repeat alignment.

Made the following improvements to the XPR Not Ready dialog message:


Removed the “error” label. This message does not indicate an error condition.



Rewrote the message description for clarity. The description now states: “XPR must be
in the Wait For Start or the Initial Checks state to start.”



Fixed an issue where the dialog incorrectly displayed because of an alarm, warning, or
error condition. Dialogs for these conditions now include a more specific message.

Resolved an issue where the CNC appeared to freeze (no response when the stop button
was pressed) after trying to perform a plasma cut with the plasma station and the oxyfuel
station enabled.
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A part program is now paused and the Conflicting Process on Active Station status
message is displayed if the cutting tool on an enabled station (such as an oxyfuel torch)
does not match the cutting process. For example, the cut type is set to plasma 1 and the
operator has the Oxyfuel cutting station enabled.



Resolved an issue where the oxyfuel cut mode was not maintained when using ProNest
CNC for nesting parts. Now the cut mode does not need to be changed after nesting when
the CNC is in oxyfuel mode.



Improved the ability of the Soft Op con to detect HID devices which prevents the Soft Op
con from exiting when a 3rd party touchscreen is connected.
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Software versions



You must be at image 27 or higher to perform this update.

The versions for the software and firmware in the current update are shown in different locations on
the EDGE Connect CNC. The table below is grouped by the location where the version information
is shown.


To see version information for Windows, Phoenix, Real-Time OS, Field Bus Master,
Real-Time Module, PLC engine, System Image, and Op Con APIs:
Choose Main > Setups > Diagnostics > Control Information.



To see version information for cut charts choose Main > Setups > Process > Cut Chart.
The version information is displayed in the top left corner of the screen.



To see version information for other items click the Windows Start button and go to
All apps > Windows System > Control Panel > Programs and Features.



If you need to update the CNC or have any other questions about
software versions, contact your regional Technical Support Team.

Shown on the Phoenix Diagnostics screen
Item

Versions / Revisions

Windows

10.00.10240

Phoenix

10.6.0

Real-Time OS

6.3.17188.1

Field Bus Master

1.5.61015.0

Real-Time Module

10.6.0.1501

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

Active OpCon APIs

2.0.0.0

Shown on the Cut Chart screen
Item

Versions / Revisions

XPR

K

HPRXD

AA

HPR

80003Ea and 80003Eb

Oxyfuel

F - Extended format A
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Shown in the XPR web application
Item

Versions / Revisions

XPR main control

F - 472

XPR torch connect

F - 180

XPR gas connect

E - 122

XPR choppers

E - 169

XPR wireless

22311

Shown on the Windows Programs and Features screen
Item

Versions / Revisions

ProNest CNC Client

1.1.5.210

ProNest CNC Package

1.1.9

ProNest CNC Nesting software

12.1.3.6507

KPA EtherCAT Studio

1.12.259.0

KPA Licensing utilities

2.3.106.0

Other
Item

Versions / Revisions

MULTIPROG

1.2

SoftOpCon

2.1.0.410

MinReqOpCon

2.1.0.410

Hardware operator console

1.0
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Release notes
New and updated documentation


Created an application note, Absolute Positioning for Homing (809870). It is available in
the Hypertherm Document Library at www.hypertherm.com/docs.



Updated the application note Panasonic EtherCAT Drives Supported by
EDGE Connect CNCs (809760) with all the drives that are now supported. It is available in
the Hypertherm Document Library at www.hypertherm.com/docs.

Improvements


Updated the Phoenix cut charts and ProNest CNC to support corrections and additions for
Revision K of the XPR cut charts. The updates include:


60A F5/N2 stainless steel cut speed fixes.



Thick non-ferrous pierce setting fixes (170 A and 300 A non-ferrous).



130A O2/Air pierce setting updates.



Added the 12 mm Al, 80A, N2/H2O process.



Added the 1.25 inch Al, 300 A, N2/H2O process.



The EDGE Connect suite installer now updates INtime.



Updated INtime to version 6.3 as part of routine maintenance.



Support was added for absolute positioning for homing. For details see the application note
Absolute Positioning for Homing (809870) in the Hypertherm Document Library at
www.hypertherm.com/docs.
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Added support for Panasonic A5 drives. To see a list of all the drives that are now supported
see the application note Panasonic EtherCAT Drives Supported by EDGE Connect CNCs
(809760) in the Hypertherm Document Library at www.hypertherm.com/docs.



A Conflicting Process on Active Station message is now displayed when a plasma process
is used and an oxyfuel station (Station 9 and above) is enabled.



M50H and M50N codes can now be used without the Click-Wrap license for the
MAXPRO200®.



Duplicate parameters are no longer listed in the Unable to Load the Following Setups dialog
box.

Phoenix resolutions
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Updated the EDGE Connect suite installer to resolve an issue where performing a system
restore from a User Backup did not correct a corrupted INtime configuration.



Resolved an issue with cut height override in a bevel part program that caused the pierce
height to decrease by 2.5 times per pierce. The G59 V603 Fx code should be used for cut
height override in bevel part programs.



The Bevel Homing Prompt is no longer displayed if the Auto Home on Power Up setting
is on.



Resolved an issue where an unexpected transverse position error or dual gantry
command-output error prevented a part program from being completed.



Resolved an issue that caused Phoenix to stop working unexpectedly when a part program
was started in Plasma mode when only an oxyfuel station was enabled.



Resolved an issue where part programs with station select and process select codes
corrupted oxyfuel cut charts when Phoenix translated the codes.



Resolved an issue where Phoenix displayed the Invalid Process error from an XPR and
would not allow a new part to be started.



Resolved an issue that occurred when saving data in the Cut Chart screen. If values were
modified and then saved to the cut chart data file, it was possible that the data could be
corrupted. This corrupt data could cause Phoenix to stop working unexpectedly. This fix
requires the latest cut charts files provided in this release.



Resolved an issue with cut chart file formatting that resulted in corrupted oxyfuel and plasma
cut charts.



To safely stop cutting, waterjet pumps are turned off when Stop is pressed during a pierce.



Resolved a Phoenix exception error that occurred with part programs that used the M65
auto reload code with filenames that contain all numbers (no letters in the filename prefix).



Removed a soft key labeled F7 that was displayed in error on the laser mapping screen.



Resolved an issue where a conflicting process error was displayed when a zinc marker was
assigned to station 2 with an XPR assigned to station 1.
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XPR


Updated firmware to support revision K of the cut charts. See Improvements on page 127
for details.



Added support for revision K of the XPR cut charts. See Improvements on page 127 for
details.

ProNest

Software versions



You must be at image 27 or higher to perform this update.

The versions for the software and firmware in the current update are shown in different locations on
the EDGE Connect CNC. The table below is grouped by the location where the version information
is shown.


To see version information for Windows, Phoenix, Real-Time OS, Field Bus Master,
Real-Time Module, PLC engine, System Image, and Op Con APIs:
Choose Main > Setups > Diagnostics > Control Information.



To see version information for cut charts choose Main > Setups > Process > Cut Chart.
The version information is displayed in the top left corner of the screen.



To see version information for other items click the Windows Start button and go to
All apps > Windows System > Control Panel > Programs and Features.



If you need to update the CNC or have any other questions about
software versions, contact your regional Technical Support Team.

Shown on the Phoenix Diagnostics screen
Item

Versions / Revisions

Windows

10.00.10240

Phoenix

10.5.0

Real-Time OS

6.3.17188.1

Field Bus Master

1.5.61009.0

Real-Time Module

10.5.0.1495

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

Active OpCon APIs

2.0.0.0
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Shown on the Cut Chart screen
Item

Versions / Revisions

XPR

K

HPRXD

AA

HPR

80003Ea and 80003Eb

Oxyfuel

F - Extended format A

Shown in the XPR web application
Item

Versions / Revisions

XPR main control

F - 472

XPR torch connect

F - 180

XPR gas connect

E - 122

XPR choppers

E - 169

XPR wireless

22311

Shown on the Windows Programs and Features screen
Item

Versions / Revisions

ProNest CNC Client

1.1.4.209

ProNest CNC Package

1.1.9

ProNest CNC Nesting software

12.0.4.6250

KPA EtherCAT Studio

1.12.210.0

KPA Licensing utilities

2.1.104.0

Other
Item

Versions / Revisions

MULTIPROG

1.2

SoftOpCon

2.0.0.406

MinReqOpCon

2.0.0.406

Hardware operator console

1.0
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Release notes
Announcements


Windows 10 is not affected by the latest ransomware malware attacks. All Windows 10
Security Updates are included in this update.



There is a change in Delta EtherCAT drive support:
Until a solution is found and proven by Delta, Hypertherm strongly advises against the use of
Delta EtherCAT drives in combination with HPR, XPR, and MAXPRO200 cutting systems
and in environments with the potential for high frequency electrical noise. This is due to the
drive’s susceptibility to high-frequency electrical noise, which causes EtherCAT field bus
faults.

New features


A feature named Nest Limit Checks has been added to let you know if a part’s nest will
exceed the soft limits set for the cutting system. If a nest exceeds the soft limits, a warning
message is displayed when start is pressed. The operator can stop and re-position the nest
to fit on the table or proceed to run the part (not recommended).
The message is displayed if:


The machine was homed



Soft limits are enabled and programmed in the axis setup screens

The message is NOT displayed if you are using the following part programs:


ABXYZ dual tilting bevel part programs. This feature may be supported in a future
release.
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Pipe and tube part programs. This feature may be supported in a future release.



Go to home commands that are programmed to exceed the soft limits set for the cutting
system will now display a message to update the programmed go to home location.



The HPR or XPR Cut Sense input is now used when the ResetPositionLog or RPL
password is used to record position data. This feature requires either the Cut/Mark Sense
or Cut Sense # input to be assigned to an input.



Argon marking is now supported by using M07 AR in part programs. Argon or nitrogen can
be selected as the marking gas from the manual cut chart selection screen.



3 new commands (R, G, and V) have been added to the Phoenix Marker Font Generator for
XPR nitrogen and argon marking. They are intended to be used within ProNest software.
The commands are not supported for use with the Shape Wizard.



See the ProNest software documentation for more details about marking
with Argon.

The 3 new commands are:


R: The sixth information block determines if a Retract to Transfer is used at the end of
each segment of the marked text. The R is followed by a number to indicate the type of
retract:
0 = a full or partial retract depending on CNC setting
1 = a retract to transfer height



G: The seventh information block determines the type of marking gas used for XPR
marking. The G is followed by a number to indicate the type of gas:
0 = none
1 = argon
2 = nitrogen



V: The eighth information block determines if the default marking speed is overridden
with another speed. The V is followed by a number to indicate the new marking speed.
Zero indicates that the default marking speed will be used. This number can be a
decimal value.



Gas flow tests can be started from the CNC, if the CNC is in control of the XPR. The test
results are still viewed on the XPR web interface, but now the XPR web interface does not
have to control the XPR for gas flow tests to be performed. Gas flow tests are started on the
CNC via a new XPR System soft key on the Setups > Diagnostics screen.



The Remote Status fixed function input can now be viewed in the Watch window and
recorded in the Oscilloscope.

Improvements
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A new cut type called Interior Features has been added. An alias, O2S, for the O2/O2 cutting
process is supported in the part program. M07 TH and M07 O2S have the same effect in
the part program. ProNest determines when to output these codes. O2S has been added to
avoid confusion if you read the part program when an O2/O2 process is being used on
something that is not a hole.
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Estimated creep time for XPR systems is now set to 0 as the default. Creep time is generally
not needed with the XPR.



Resolved an issue where the Pulley simple shape caused an invalid process with XPR
systems. The EIA Pulley simple shape caused redundant G41, M07 codes.



Phoenix now supports bidirectional torque limits for supported Panasonic drives.



Support has been added for higher resolution encoder devices. To take advantage of these
settings, reference the Application Note for the model of drive that you have. Use of higher
resolutions is dependent on your particular application.



A maintenance release from our software supplier has been applied to our existing PLC
engine. With version 1.1.0, MULTIPROG now supports new versions of both PLC Connect
and PLC Connect LT.



Oxyfuel cut chart changes (see the tables below for details)
Oxyfuel cut charts have a new format and there are new tip types and EIA codes, and a new
V code. The older cut charts still work, but the drop-down list of Tip Types is not shown.

Torch types
Torch type

EIA code

Airco

62

Generic

47

Harris model 80

48

Harris model 98

49

IHT

63

Koike 100L

59

Koike 200L

60

Koike 500L

61

Meco

64

Messer

65

Oxyweld

66

Smith

67

Victor MT 200

50

Victor MT 300

51

V code
V code

Description

V566

Tip type for oxyfuel cut charts
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New tip types
Tip type

EIA code

Standard

1

Divergent

2

Heavy preheat

3

Divergent Hvy PH

4



The Phoenix help is now available in the following languages: Chinese (Simplified),
Chinese (Traditional), French (Canadian), German, Italian, Korean, Polish, Portuguese,
Russian, Slovenian, Spanish, and Turkish.
When Phoenix is running in a supported language, German for example, and the Help
button is chosen, the help page is presented in German. If the Phoenix help is not available
for a language, the English version is displayed. A new self-extracting Help.exe file is now
available for updating a CNC with this language support.



XPR or HPR plasma power supply ready status is now shown on the main screen.
PS - Ready is shown for a single-torch table or PS# - Ready for a multi-torch table.


The ready message will be shown if:


The tool's station is in the Manual or Program position



The cut mode is Plasma



The tool (XPR or HPR EtherCAT) is in the Wait for Start or Initial Checks state



The part program is paused or has not started and there are no errors

The message only shows before cutting starts. When a cut starts the individual cutting
states and error messages are shown.
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Phoenix resolutions


An issue was resolved where Phoenix was getting an incorrect F-code for the G59 V564
entry. The decimal value 0.040 inches (19 GA, 1 mm) was mistakenly taking the value for
0.024 inch, which caused an F8 value, instead of the correct F12 value.



Resolved an issue where the Nozzle Contact Sense 1 input was not working when doing an
IHS with water injection or underwater processes. A change was made in Phoenix 10.3.0 to
ignore all Nozzle Contact Sense inputs, both fixed function and general purpose, when
using an XPR water injection or underwater process. The code has been changed to now
only ignore the XPR fixed function input and XPR Nozzle Contact Sense when XPR water
injection or underwater processes are used.



Resolved an issue that caused the XPR torch to momentarily fire in the air. The issue
occurred when Preflow During IHS was on and the Stop button was pressed when an
Offset IHS offset was being removed. The torch will no longer fire if the machine is paused
during the Offset IHS canceling traverse motion.



Resolved invalid process dialog or status messages for the XPR that occurred in the
following cases:


During the second cut in a part when Offset IHS was used. To resolve the issue XPR
process updates are now sent at the beginning of the IHS, which is part of the Offset
IHS sequence.



When a user sent a process from the Cut Chart when the XPR was not ready
(for example, when the XPR was purging).



When a user paused a program and made a change on the Process screen when
Offset IHS is on.



After a process was sent when the XPR was not ready, the error dialog would continue
to show after subsequent program starts because the error did not clear in Phoenix and
Phoenix did not send another process update.



When a marking gas of None was selected in the cut chart and the user tried to run a
marking program.



Resolved an issue where the Station Configuration screen closed unexpectedly when using
non-English languages.



Resolved an issue that caused Phoenix to close unexpectedly when the Help window was
minimized. The Help window can no longer be Minimized.



Resolved an issue where analog input values for the Beckhoff EL3008, 8-channel analog
input were not properly read by Phoenix. The value shown on the diagnostic screen or in the
watch window was at the + or - 10v limit.



Resolved an issue where nozzle contact during IHS was disabled when switching from
marking to cutting while cutting with an HPR.



M65 Auto Reload of sequentially numbered parts now works with EDGE Connect. There
are no setup parameters associated with this because it has been permanently enabled.
Hypertherm recommends that you use M79Txx Go to Home Commands to re-position the
table between each M65 Sheet/Nest that is being auto loaded.
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Resolved an issue where the user could not exit the Manual Options screen. The Manual
Options screen is now exited properly under all conditions and regardless of which dialog
was active previous to entering the Manual Options screen. Torch spacing on the Manual
Options screen is no longer allowed when a part program is active or paused.



Resolved an issue that caused the Test Lifter button to stay depressed after motion was
interrupted on the main screen with the Stop button on the hardware operator panel or the
Soft Op Con. The Test Lifter button works correctly on the process screen.



Resolved an issue with the Cross w/ Circular Hole and Concave Inside Corners simple
shapes that caused duplicate G41 and M07 EIA commands prior to cutting the hole. The
duplicate EIA commands have been removed. This issue exists in all prior versions of
Phoenix.



Resolved an issue that caused the torch to lower into the plate after a torch collision
occurred while cutting. When the user acknowledged the torch collision dialog the torch
lowered toward the plate. The issue also occurred when an emergency stop or drive
disabled command occurred while cutting.



All HPR Auto Gas fields are now always displayed in the HPR Diagnostics screen. The user
will see the pressure value fields for Cut Gas 1, Cut Gas 2, Mixed Gas 1, and Mixed Gas 2,
even if there is no pressure on these channels or the gas channels do not exist (manual gas
console).



Resolved an issue where the speed pot did not work properly after the slide control on the
Soft Op Con was used. The issue was only seen when an analog signal was used for the
speed pot.



Resolved an issue where the torch fired in the air under the following condition: With XPR
fixed function I/O, if water remains in the torch after a water injection process, the THC’s
IHS will be immediately satisfied at the next cut or mark. The XPR firmware was updated to
correct the issue. The XPR now pulses gas on and off 7 times (for 14 seconds) when
switching from a wet to dry process to make sure the ohmic contact is not shorted out by
the water remaining in the torch.



The ProNest CNC Package was updated from 1.1.4 to 1.1.9 and includes the latest XPR
cut charts (Revision J).

XPR

ProNest

Summary of the Revision J cut chart changes:
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Fixes:


Corrections to arc voltage data for thick, non-ferrous processes



Corrections to pierce height and transfer height data



Correction to a process name and a shield gas name that did not match
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Pierce times corrected for edge start on 300A MS processes



Corrections to kerf width data



Metric value corrected for 170A Air/Air process

New capabilities:


True Hole processes added – More thicknesses covered within the existing ranges



3-1/8 inch mild steel added to the 300A process



12 mm stainless steel added to 80A N2/H20 process



Version 1.1.8 of ProNest CNC Installer created

Software versions



You must be at image 27 or higher to perform this update

The versions for the software and firmware in the current update are found in different locations on
the EDGE Connect CNC. The table below is grouped by the location where the version information
is shown.


To see version information for Windows, Phoenix, Real-Time OS, Field Bus Master,
Real-Time Module, PLC engine, System Image, and OpCon APIs:
choose Main > Setups > Diagnostics > Control Information.



Version information for cut charts is displayed on the cut chart screen in Phoenix



To see version information for other items Go to Control Panel > Programs and Features



If you need to update the CNC or have any other questions about
software versions, contact your regional Product Application
Engineer (PAE).

Shown on the Diagnostics screen
Item

Versions / Revisions

Windows

10.00.10240

Phoenix

10.4.0

Real-Time OS

6.1.16110.1

Field Bus Master

1.5.59902.0

Real-Time Module

10.4.0.1469

PLC engine

1.1.0.0

Phoenix Op Con API

2.0.0.0

SoftOpCon

2.0.0.406

MinReqOpCon

2.0.0.406

Hardware operator console

1.0
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Shown on the cut chart screen
Item

Versions / Revisions

XPR

J

HPRXD

AA

HPR

80003Ea and 80003Eb

Oxyfuel

F - Extended format A

Shown on the Windows Programs and Features screen
ProNest CNC

Versions / Revisions

Client

1.1.4.209

ProNest CNC package

1.1.9

Nesting software

12.0.4.6250

KPA

Versions / Revisions

EtherCAT Studio

1.12.210.0

License utilities

2.1.104.0

PLC Connect

Versions / Revisions

MULTIPROG

1.2

Plasma power supplies

Versions / Revisions

XPR main control

E - 458

XPR torch connect

E - 175

XPR gas connect

E - 122

XPR choppers

E - 169

XPR WiFi tool

21493

Drives

Versions / Revisions

Bosch IndraDrive C and Cs

19V08, 18V10, 18V20

Delta ASD A2

1.643 or higher

Kollmorgen AKD

1.15

Mitsubishi MR-J4

Drive: BCD-B46W500 B1 Communication module: 1.10.01

Panasonic MINAS-A5B

1.01

Yaskawa Sigma-5

5.0, 5.04, 6.00

Yaskawa Sigma-7

0023 2016.10
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Release notes



Version 10.3.1 is an unplanned interim release to address reported field
issues and to provide additional safety improvements. It is recommended
that all customers update to 10.3.1 or higher software.

ProNest CNC
Version information for this release of ProNest CNC software


ProNest CNC Nesting Software 12.0.4.6250



ProNest CNC Client 1.1.4.209



ProNest CNC Package 1.1.4.0



To view the version information for ProNest CNC software, right-click the
Windows Start button, and then click Programs and Features. Click
Publisher to sort the items. The Hypertherm items for ProNest CNC are
grouped near the top of the list.



Resolved an issue with an incorrect feed rate being applied to True Hole parts from
ProNest CNC that was affecting XPR™ True Hole quality.



Enabling and disabling height control using M50/M51 part programs codes was not being
applied on XPR non-True Hole interior features, affecting cut quality. This has been
corrected.



Incorrect speeds used for lead-out techniques with XPR thick stainless and aluminum
processes has been resolved.
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Phoenix resolutions


Resolved an issue where the fault ramp time was not recognized for the Independent Drive
Enable and Series Drive Enable wiring settings. The front panel E-stop input now recognizes
fault ramp-down times. The drive enable is now maintained for the programmed Fault Ramp
Time instead of turning off immediately.
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If your drive supports Safe Torque Off and you are using it for Emergency
Stop, Hardware Overtravels, or other Machine Fault Conditions, the Safe
Torque Off will then override motor deceleration instead of any
programmed Fault Ramp times.



Resolved an issue where the Hardware Op Con and Soft Op Con Stop keys only stopped
motion momentarily with a stuck joystick input if Stop was pressed and released. The
Hardware Op Con button will completely stop motion if pressed and held for at least
1 second. This issue exists in all previous versions of Phoenix software. Software was
changed so both the Hardware Op Con and Soft Op Con Stop keys completely stop
motion generated by a stuck joystick input when pressed and released or pressed and held.
Motion cannot be restarted until the input that generated the motion turns off.



Resolved an issue where the Stop button and Safety Mat input did not stop motion during
the Test Lifter function from the Process screen. The Stop button and Safety Mat input can
now be used to stop the Test Lifter function from the Process screen.



Resolved an issue that prevented the selection of an analog input for the Sensor THC on
the Machine setup screen when a MAXPRO200 was configured on Plasma 1 on the
Station Configuration screen.



The ResetTHCLog password now supports logging both THC Command position and
Actual Position. Previously the THC log file only contained Command Position. The addition
of Actual Position to the THC log file adds additional diagnostic capabilities when
troubleshooting Sensor THC issues.



Resolved an issue where coolant would flow during bevel calibration with an XPR plasma
power supply. Bevel calibration with XPR requires that you turn off the main power switch
(at the wall), turn the main power switch on again, and no process has been sent to the
XPR. Bevel calibration is typically performed during machine setup only.



Resolved an issue where the Hardware Op Con speed pots did not work until the
Soft Op Con speed controls were used first.



A Ready to Move message is now displayed when you attempt manual motion using the jog
keys in the Soft Op Con.



Eliminated an issue where speed pots were briefly jumping from 0 speed to maximum speed
when the speed pot was set close to the 0 speed set point.



Resolved an issue where the Invalid Process message was shown when you tried to start a
Cut, Rip Cut, or Rip Mark when an XPR was not in the Wait for Start state or the Initial
Checks state. The message has been updated to XPR Not Ready.
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Resolved an issue where quickly switching from Rip Cut to Rip Mark caused an XPR to cut
the plate instead of marking the plate.



Resolved an issue where an HPR plasma supply fired an arc in the air under certain specific
conditions when switching from Rip Cut IHS to Rip Mark IHS before the IHS was
completed.

Software versions
The following table shows the software versions before and after this update, for reference
purposes.



This table also includes the software versions for new EDGE Connect
CNCs shipped with Phoenix version 10.3.1.

To check which software versions the CNC has, choose Main > Setups > Diagnostics >
Control Information.



If you need to update the CNC or have any other questions about
software versions, contact your regional Product Application
Engineer (PAE).

Software

Before update

After update

New CNCs

Windows

10.00.10240

10.00.10240

10.00.10240

Phoenix

10.3.0

10.3.1

10.3.1

Real-Time OS

6.1.16110.1

6.1.16110.1

6.1.16110.1

Field Bus Master

1.5.59902.0

1.5.59902.0

1.5.59902.0

Real-Time Module

10.3.0

10.3.1

10.3.1

PLC Engine

1.0.0.0

1.0.0.0

1.0.0.0

System Image

30

32

32

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

2.0.0.0

2.0.0.0

Active OpCon APIs

2.0.0.0

2.0.0.0

2.0.0.0
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Poznámky k vydání
Nová technická charakteristika


Byla přidána podpora pro nový plazmový řezací systém XPR300. Podrobné informace
viz dodatek k příručce EDGE Connect 809900 (Příručka EDGE Connect 809340).
Některé věci, které jsou odlišné od HPR, jsou:


Značkování již dále nevyžaduje samostatný nástroj nebo proces; každý záznam zahrnuje
řezání, značkování a True Hole (pokud je to vhodné)

V souladu s tím:





M36 T3 (Vybrat proces značkovače 1) a M36 T4 (Vybrat proces značkovače 2) se již
dále nepoužívají; M36 T1 (Vybrat proces plazmy 1) a M36 T2 (Vybrat proces plazmy
2) se používají jak pro řezaní, tak pro značkování



M09 (Značkovač 1 zapnut), M10 (Značkovač 1 vypnut), M13 (Značkovač 2 zapnut)
a M14 (Značkovač 2 vypnut) se již dále nepoužívají; M07 (Řezání zapnuto) a M08
(Řezání vypnuto) se používají jak pro řezání, tak značkování



Můžete nyní potlačit rychlost značkování v tabulce parametrů v ProNest pomocí F
hodnoty



Potlačení, True Hole a značkování jsou označeny kódy na řádku M07 v programu
dílu.

Všechny parametry procesu a tabulky parametrů jsou vyznačeny pomocí jedné řádky
G59 V509/V519 v programu dílů. Například: G59 V509 F11189. Tento příkaz říká
CNC, který záznam v databázi parametrů procesu a tabulky parametrů použít pro tento
program dílu. Záznam obsahuje všechny parametry, které potřebuje Phoenix a XPR300
k vykonání programu dílu. Záznam obsahuje příslušná ID procesu XPR pro řezání,
značkování, a True Hole (je-li to vhodné), které Phoenix odesílá do XPR300, když
vykonává program dílu.

Phoenix Software verze 10.20.0

Poznámky k verzi

809720CS

143

Verze 10.3.0

Zlepšení


Instalátor sady EDGE Connect nyní instaluje ProNest CNC.



Přidaná podpora pro ovladače Yaskawa Sigma 7. Podrobnosti viz FSB 809910.

Řešení Phoenix
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Aktualizace firmwaru HPR (3.19) vyřešila problém, kdy se hořák nezapálil, když se snažil
značkovat pomocí Ar při 25 A na 35 A. Firmware HPR nastavil typy plynů Ar/vzduch na
Ar/Ar_vzduch.



Vyřešen problém s detekcí IHS tvrdého tlustého kovu Sensor THC. Vstup snímání kontaktu
trysky byl během sledování zapalovací výšky ignorován, pokud HPR prováděl proplachování,
když hořák přišel do styku s tlustým kovem.



Na seznam dodávek plazmy byl přidán HT4400, kde Sensor THC používá 0,5sekundový
zpožděný odsun na konci každého řezu, aby zabránil odsunu hořáku během procesu poklesu
na konci každého řezu.



Edge Connect CNC nesprávně zobrazoval chybu „Vypočítaná chyba dvojnásobně
překročila toleranci chyby serva“ během zrychlení osy. Chybový stav byl odstraněn,
protože se překrýval s chybou podřízeného zařízení/chybnou funkcionalitou a protože
jej nebylo zapotřebí.



Vyřešen problém, kde se v okně sledování zobrazovaly pouze chyby HPR, když byl hořák
spuštěn dolů.



Vyřešen problém, kdy závady, které způsobovaly neodstranitelnou závadu sítě EtherCAT,
neresetovaly návěští výchozí polohy senzoru THC, pokud již THC bylo ve výchozí poloze.
Po restartování sítě se ukázalo, že je poloha hořáku vůči Phoenix na horní straně posuvníku,
proto nebylo možné hořák zdvihnout výše. Obsluze nebylo zabráněno ve spuštění řezu, proto
se hořák mohl spustit do nesprávné výšky IHS při startu, která by mohla vést hořák do
tlustého kovu ve vyšší rychlosti, pokud byl hořák dostatečně blízko tlustého kovu, když došlo
k závadě sítě.
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Verze softwaru
Následující tabulka ukazuje pro referenční účely verze softwaru před touto aktualizací a po ní.



Tato tabulka rovněž zahrnuje verze softwaru pro nové EDGE Connect
CNC dodávané s verzí Phoenix 10.3.0.

Pro kontrolu, které verze softwaru CNC má, vyberte možnosti Hlavní > Základní nastavení >
Diagnostika > Informace o ovládání.



Pokud budete potřebovat aktualizovat CNC nebo budete-li mít jakékoliv
otázky ohledně verzí softwaru, kontaktujte svého regionálního technika pro
nasazení produktu (PAE).

Software

Před aktualizací

Po aktualizaci

Nová CNC

Windows

10.00.10240

10.00.10240

10.00.10240

Phoenix

10.2.0

10.3.0

10.3.0

OS v reálném čase

6.1.16110.1

6.1.16110.1

6.1.16110.1

Hlavní sběrnice buzení

1.5.59902.0

1.5.59902.0

1.5.59902.0

Modul reálného času

10.2.0

10.3.0

10.3.0

Nástroj PLC

1.0.0.0

1.0.0.0

1.0.0.0

Obraz systému

30

31

31

Phoenix OpCon API

2.0.0.0

2.0.0.0

2.0.0.0

Aktivní OpCon API

2.0.0.0

2.0.0.0

2.0.0.0
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Poznámky k vydání
Technická charakteristika


Přidaná podpora pro určité ovladače Mitsubishi, řada MR-j4. Ohledně podporovaných typů
viz poznámka o použití 809750.



Normální rozlišení kodéru, řada J3, motory Mitsubishi vyžadují software
Phoenix 10.2.



Přidaná podpora pro určité ovladače Panasonic, řada Minas-A5B. V současnosti není
podporováno ovládání krouticího momentu. Ohledně podporovaných typů viz poznámka
o použití 809760.



Přidaná podpora pro ovladače Delta, řada ASDA-A2. Ohledně podporovaných typů viz
poznámka o použití 809770.



Bylo zjednodušeno číslování verzí softwaru Phoenix, aby se vynechaly zbytečné nuly, které
zaplňovaly prázdná místa. Například aktuální vydání se nyní píše ve tvaru 10.2.0 místo
10.02.00. Změna byla provedena s cílem odstranit zmatek mezi verzemi.



Přidána podpora pro HPRXD 80 A a 400 A SliverPlus uhlíkové oceli. Na obrazovku Vyměnit
spotřební díly byl přidán obrázek a číslo dílu pro elektrodu a do databáze tabulky parametrů
byly přidány parametry procesu.



Přidána podpora pro Powermax45 XP k funkci Aktualizace příruček. Příručky
Powermax45 XP lze importovat s heslem „UPDATEMANUALS“ nebo tlačítkem
„Aktualizovat příručky“ na obrazovce Speciální nastavení.

Zlepšení
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Podpora řezacího procesu Powermax45 XP není součástí vydání 10.2.



Nástroj pro konverzi True Hole je nyní aktualizován pomocí instalátoru sady Phoenix.



Bylo provedeno několik zlepšení v obslužném programu konverze True Hole.


Přidána podpora pro parametr Phoenix „Absolutní kódy EIA I & J“, proto nyní vždy
přechází z Phoenix na obslužný program konverze True Hole. Tím se udržují
synchronizované 2 balíčky softwaru (s tím, že EIA IJ je buď přírůstkový, nebo absolutní)
při interpretaci/výstupech programu EIA.



Konverze True Hole nyní přijímá díly s volitelnými kódy I nebo J. Pokud bude kód I nebo
J 0, již se dále nepožaduje.



Konverze True Hole nyní správně vytváří výstup True Hole pro pozdější řezání otvorů
v programu dílu, i když je průměr prvního otvoru nebo otvorů příliš velký na to, aby byl
konvertován do výstupu True Hole.

Řešení Phoenix
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Op Cons, které NEBYLY vytvořeny pomocí balíčku Nuget, nebudou fungovat, když při
aktualizaci současného jazyka přecházíte na Phoenix 10.2. Dochází k tomu proto, že
aktualizace přesune dva soubory .dll (InternalComms.dll a Models.dll) do složky nazvané
ObsoletePhoenixOpConAPI v adresáři C:\Phoenix. Tento problém lze vyřešit 2 způsoby:


Přesuňte 2 .dll soubory ze složky ObsoletePhoenixOpConAPI do adresáře C:\Phoenix.
Tím se aktivuje přizpůsobený Op Con, ale NEBUDETE moci spustit standardní Op Con
Phoenix dodávanou ve verzi 10.2.0.



Aktualizujte svou přizpůsobenou Op Con na nový balíček Nuget. Je to nejlepší varianta a
je to, co společnost Hypertherm doporučuje. Pak vlastní Op Con bude fungovat a
fungovat bude i nová standardní Op Con.



Opraven řezací proces z nesprávného přepínání ze značkování na řezání, pokud je program
vícekrát pozastaven před počátečním snímáním řezání.



Počítadlo aktualizace procesu se nyní znovu nastaví na 0, pokud bude pozastaven program
dílu předtím, než plazmový systém vyprodukuje oblouk. Tím se předejde pozastavení
programu a signalizaci, že je zapotřebí opakovaný pokus o aktualizaci procesu.



Vyřešen problém se systémy HPR, k němuž docházelo při změně z řezání na značkování
argonem, když je značkovací proud změněn z 25 A na 35 A. Aktualizace procesu neproběhla
správně a program byl pozastaven. Když byl program restartován, Phoenix aktualizoval HPR
pomocí řezacího procesu, ne procesu značkování.



Operace Aktualizace softwaru nyní správně instaluje přeložené jazyky.



Aby se zabránilo zablokování Phoenix při rychlém prohlížení programů dílů na obrazovce
Načíst při zapnutém náhledu, Phoenix nyní blokuje načítání nového programu dílu v době,
kdy předchozí program dílu ještě kreslí.



Phoenix již dále nezůstává na Ruční obrazovce, když jsou softwarové klávesy OK a Storno
neaktivní, je-li stisknutý E-Stop a Cut Pro nebo Align Wizard je aktivní.



Chyby výjimek Phoenix jsou nyní znemožněny, když dojde k neúmyslné aktivitě rychlostního
potenciometru nebo nadměrnému elektrickému šumu.
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Řešení pro ProNest CNC


ProNest CNC může vytvořit díl s dráhou řezu v chybném směru při použití aplikace Phoenix
Simple Shapes v závislosti na stroji Phoenix/orientaci osy. Některé orientace osy (+Y -X, kde
X je kolejnice) by vyprodukovaly nesprávný výstup pro ProNest CNC, pokud se použijí
jednoduché tvary. Díly DXF tím nebyly dotčeny. Nyní všechny orientace osy dávají stejný
vstup do ProNest CNC pro jednoduché tvary, proto výstup jednoduchého tvaru pomocí
ProNest CNC je ve všech orientacích správný.



Byla opravena chyba v datech řezacího procesu ProNest CNC, proto se nyní používá
správná rychlost posuvu do přívodů True Hole.

Verze softwaru
Následující tabulka ukazuje pro referenční účely verze softwaru před touto aktualizací a po ní.



Tato tabulka rovněž zahrnuje verze softwaru pro nové EDGE Connect
CNC dodávané s verzí Phoenix 10.2.0.

Pro kontrolu, které verze softwaru CNC má, vyberte možnosti Hlavní > Základní nastavení >
Diagnostika > Informace o ovládání.



Pokud budete potřebovat aktualizovat CNC nebo budete-li mít jakékoliv
otázky ohledně verzí softwaru, kontaktujte svého regionálního technika pro
nasazení produktu (PAE).

Software

Před aktualizací**

Po aktualizaci

Nová CNC

Windows

10.00.10240

10.00.10240

10.00.10240

Phoenix*

10.01.0

10.2.0

10.2.0

OS v reálném čase

6.1.16110.1

6.1.16110.1

6.1.16110.1

Hlavní sběrnice buzení

1.5.59902.0

1.5.59902.0

1.5.59902.0

Modul reálného času*

10.01.0

10.2.0

10.2.0

Nástroj PLC

1.0.0.0

1.0.0.0

1.0.0.0

Obraz systému*

27 nebo 28

27 nebo 28

30

Phoenix OpCon API*

2.0.0.0

2.0.0.0

2.0.0.0

Aktivní OpCon API*

2.0.0.0

2.0.0.0

2.0.0.0

* Označuje verzi softwaru, která se touto aktualizací změnila.
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Poznámky k vydání
Technická charakteristika


Přidána podpora pro I/O moduly EtherCAT 16kanálového digitálního vstupu Beckhoff
EL1809 a 16kanálové digitálního výstupu Beckhoff EL2809. Více informací viz poznámka
o použití I/O modulů a ovladačů EtherCAT® podporovaných CNC EDGE® Connect/T/TC
(809660).



Vylepšený osciloskope Phoenix. Přehrávání dat nyní podporuje nastavení vícenásobného
rychlého dopředného posunu.



Když se řezací stroj správně vrátí do výchozí polohy, softwarové meze přeběhu X a Y se nyní
povolí před provedením funkce Vzdálenost pohybu na Ruční obrazovce. Obsluha CNC bude
nyní varována před zahájením pohybu.



Instalátor sady Phoenix může nyní automaticky aktualizovat soubory knihovny podřízeného
rozhraní EtherCAT.



Odstraněny příležitostné „škubavé“ pohyby stroje způsobené prodlevami sítě EtherCAT
v kombinaci s prioritami vlákna RTOS a načasováním softwaru Phoenix.

Zlepšení





Optimalizovány priority vlákna RTOS a síťové aktualizace PLC vstupní-výstupní
EtherCAT s ohledem na konzistentní a včasný pohyb.



Vytvořena závada a zpráva o závadě pro jakékoliv chybějící aktualizace cyklických paketů
EtherCAT.

Přidána zpětná kompatibilita s předchozími verzemi Phoenix OpCon API.
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Nyní se v případě, že jsou povoleny funkce nově zakoupeného softwaru pomocí hesla
UPDATEFEATURES, zobrazí potvrzující zpráva (Funkce byly úspěšně aktualizovány).



Pro osu trubky/otáčení byly přidány další kontroly. Točivé F-kódy programu dílů budou
ignorováy v případě, že nastavení Rychlosti otáčení na obrazovce Otáčky bude nesprávně
nastaveno na nulu (0). Rotační pohyb se nyní zablokuje, dokud nebude hodnota maximálních
otáček opravena na nenulovou hodnotu.



Když upravujete řezací hrot na obrazovce tabulky parametrů autogenu, používá se nyní
alfanumerická klávesnice namísto číslicové klávesnice na obrazovce, proto můžete zadávat
jak písmena, tak číslice.



K dispozici je podpora záporných hodnot pro analogové výstupy.



Nyní podpora pracovního rozsahu ±10 V DC pro hodnoty analogového vstupu v rozsahu
0–10 V DC. Podporuje to ovladače EtherCAT a vstupní-výstupní moduly s touto schopností.



Odstraněny příležitostné „škubavé“ pohyby stroje během spouštění sítě EtherCAT. Tyto
příležitostné škubavé pohyby byly způsobeny tím, že Phoenix aktivuje ovladače předtím, než
je síť v provozu, což umožňuje, aby ovladače hlásily nesprávné polohové informace.



Signály Proces HPR připraven a Vzdálený HPR zapnut jsou nyní k dispozici v oknech
Vstupní-výstupní sledování a Osciloskop pro účely zdokonalené diagnostiky.



Na obrazovce Informace o ovládání vyjasněn text štítků Phoenix OpCon API. Štítek
„Podporované API“ je nyní „Phoenix OpCon API“ a štítek „API klienta(ů)“ je nyní „Aktivní
OpCon API“.



Phoenix nyní ignoruje závadu nesprávné podřízené Konzoly obsluhy hardwaru, která by
mohla nastat během spuštění sítě EtherCAT.



Když je aktivní možnost Obnovit díl během Aktivního E-stopu, když se vyskytne závada stroje,
nebo když možnost Obnovit díl aktivována není, je nyní správně vyřešeno nastavení
rychlostního potenciometru na nulovou rychlost.



Synchronizován stavový ukazatel stanice Soft Op Con a klávesy deaktivace stanice Soft Op
Con, ručního režimu a programového režimu. (Zelená barva signalizuje stav aktivováno.
Červená barva signalizuje stav deaktivováno.)



Opraven nesprávný pohyb Návrat na start, když se použije E-stop při použití možnosti
Obnovit program dílu/Ztráta napájení během provádění programu dílu.



Zvýšená spolehlivost zapnutí a vypnutí ručního režimu ze Soft Op Con.



Přidány kontroly na přítomnost obrazovky Pauza pro odstranění případných chyb typu
výjimka Phoenix při ukládání informací o programu dílu Ztráta výkonu.



Počet propálení již dále nezůstává viditelný v Watch Window, když se zobrazují jiné položky
ve stejném dolním umístění Watch Window.



Přidána podpora pro chybu polohy u ovladačů Yaskawa.

Řešení
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Pokud bude mít řezací stroj ovladače Yaskawa EtherCAT, znovu
nakonfigurujte síť EtherCAT po instalaci této aktualizace. To znamená
znovu naskenujte síť EtherCat a vytvořte nový soubor Phoenix.xml.
Viz oddíl Konfigurovat síť EtherCAT v Příručce základního nastavení
a instalace EDGE Connect (809340), kde naleznete pokyny.
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Napětí na oblouku THC je nyní správně pořízeno pro plazmové systémy s využitím
diskrétních analogových vstupů.



Nakládání se závadou je celkově zlepšeno a závady neplatné terénní sběrnice EtherCAT byly
odstraněny.



Výstupy Přidržení zapálení 1 a 2 jsou nyní správně aktualizovány v Watch Window.



Pokud se při použití blokovaného posouvání z Watch Window (nebo použití kláves se
šipkami na připojené klávesnici) použije klávesa se šipkou v Soft Op Con, blokované
posouvání se vypne.

Verze softwaru
Následující tabulka ukazuje pro referenční účely verze softwaru před touto aktualizací a po ní.



Tato tabulka rovněž zahrnuje verze softwaru pro nový EDGE Connect
CNC dodávaný s verzí Phoenix 10.01.0.

Pro kontrolu, které verze softwaru CNC má, vyberte možnosti Hlavní > Základní nastavení >
Diagnostika > Informace o ovládání.



Pokud budete potřebovat aktualizovat CNC nebo budete-li mít jakékoliv
otázky ohledně verzí softwaru, kontaktujte svého regionálního technika pro
nasazení produktu (PAE).

Software

Před aktualizací

Po aktualizaci

Nová CNC

Windows

10.00.10240

10.00.10240

10.00.10240

Phoenix*

10.00.0

10.01.0

10.01.0

OS v reálném čase

6.1.16110.1

6.1.16110.1

6.1.16110.1

Hlavní sběrnice buzení

1.5.59902.0

1.5.59902.0

1.5.59902.0

Modul reálného času*

10.0.0

10.01.0

10.01.0

Nástroj PLC

1.0.0.0

1.0.0.0

1.0.0.0

Obraz systému*

27

27

28

Phoenix OpCon API*

1.x.x.x

2.0.0.0

2.0.0.0

Aktivní OpCon API*

1.1.0.11

2.0.0.0

2.0.0.0

* Označuje verzi softwaru, která se touto aktualizací změnila. Ostatní verze se nezměnily.
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Instalujte verzi 10.01.0
Předtím, než začnete
Proveďte následující:


Zajistěte, že má CNC obraz 27 a verzi Phoenix 10.00.0 nebo pozdější. Tuto aktualizaci
neinstalujte, pokud CNC nebude mít tyto verze softwaru.


Pro kontrolu, které verze CNC má, vyberte možnosti Hlavní > Základní nastavení >
Diagnostika > Informace ovládání. Pod možností Verze softwaru uvidíte políčka
Phoenix a Obraz systému. Pokud budete potřebovat aktualizovat systém na obraz 27 a
verzi Phoenix 10.00.0 nebo pozdější, kontaktujte svého regionálního technika pro
nasazení produktu (PAE).



Zálohování systémových souborů CNC: vyberte možnost Hlavní > Soubory > Uložit na
disk > Uložit systémové soubory na disk.



Pokud bude mít CNC vlastní konzoli obsluhy softwaru (Soft Op Con), zálohujte vlastní
aplikaci Soft Op Con a s ní spojený soubor steps.json. Pokud nebylo použito jedinečné
jméno pro vlastní aplikaci Soft Op Con, když byla vytvořena, vlastní aplikace Soft Op Con se
může při instalaci této aktualizace nahradit standardní aplikací Soft Op Con Hypertherm.

Věnujte pozornost následujícímu:


Jedná se pouze o přechodnou aktualizaci softwaru Phoenix. Tato aktualizace nezahrnuje
aktualizace tabulek parametrů, systému nápovědy Phoenix ani technické dokumentace.



Když tuto aktualizaci nainstalujete, Phoenix se automaticky restartuje.



Pokud bude mít řezací stroj ovladače Yaskawa EtherCAT, znovu nakonfigurujte síť EtherCAT
po instalaci této aktualizace. To znamená znovu naskenujte síť EtherCat a vytvořte nový
soubor Phoenix.xml. Viz oddíl Konfigurovat síť EtherCAT v Příručce základního nastavení a
instalace EDGE Connect (809340), kde naleznete pokyny.

Stáhněte a nainstalujte aktualizaci
1. Na webových stránkách www.hypertherm.com vyberte možnost Zákaznická podpora >
Aktualizace softwaru Phoenix.
2. Stáhněte si soubor PhoenixSuiteInstaller.exe pro příslušný jazyk do kořenového adresáře
paměťové karty USB.
3. Na CNC vložte paměťovou kartu USB do konektoru USB na CNC.
4. Na Hlavní obrazovce zvolte možnost Nastavení > Heslo.
5. Vepište UPDATESOFTWARE (jedno slovo) a pak vyberte OK.

154

809720CS

Poznámky k verzi

Phoenix Software verze 10.20.0

Verze 10.01.0

6. Po výzvě vyberte OK.

7. Čekejte, než se aktualizace nainstaluje.



Automaticky se bude otevírat a zavírat více oken. To je normální.

8. Po instalaci aktualizace se CNC automaticky restartuje, otevře se Phoenix a začne spouštět síť
EtherCAT. Objeví se následující zpráva.

9. Vyberte možnost Storno pro zastavení spuštění sítě.
10. Klikněte kdekoliv na Hlavní obrazovce Phoenix a pak stisknutím Alt+F4 Phoenix ukončete.



Pokud CNC mělo vlastní Soft Op Con: Pokud CNC mělo vlastní Soft
Op Con, pro nějž jste zálohovali vlastní aplikaci Soft Op Con a s ní
spojený soubor steps.json, kopírujte tyto soubory zpět do složky
C:\Phoenix na CNC.

11. Klikněte na tlačítko Start OS Windows a pak klikněte na Phoenix Launcher.



Pokud bude mít řezací stroj ovladače Yaskawa EtherCAT: Musíte nyní
znovu nakonfigurovat síť EtherCAT. To znamená, znovu naskenujte síť
EtherCat a vytvořte nový soubor Phoenix.xml. Viz oddíl Konfigurovat síť
EtherCAT v Příručce základního nastavení a instalace EDGE Connect
(809340), kde naleznete pokyny.
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