
Verze 21.03.2023 Merbon Visual 2.5.0.5, Webová aplikace 2.0.2 
• Přidání podpory nových HMI objektů (Slider, Progress Bar, Pop-up, Alarm Point) 
• Přidání alarmového logu 
• Přidání podpory DNS 
• Zobrazení IP adresy po startu HT200 
• Možnost zakázání webového rozhraní v „Nastavení“ 
• Převedení položky „Komunikační timeout“ z ms na s 
• Oprava zobrazení výchozí hodnoty u binárních funkcí 
• Oprava možnosti „Kalibrace displeje“ 
• Oprava načítání aplikace HT200, kdy progress bar neodpovídal realitě 
• Oprava chyby, kdy se po přehrání definice změnila česká lokalizace na anglickou 
• Oprava uživatelské politiky u alarmů a TPG 
• Oprava odsazení názvu pro detail alarmu 
• Oprava zobrazení lišty u alarmového logu 
• Oprava zobrazení alarmového logu podle uživatelských práv 
• Oprava zobrazení načítání alarmového logu 
• Oprava rollování textu v alarmovém logu 
• Oprava mezery mezi tlačítkem „Obnovit“ a „Zavřít“ v alarmovém logu 
• Oprava barvy posuvníku objektu Slider 
• Oprava nastavení času, kdy šlo provést změnu jen po změně měsíce 
• Oprava chyby, kdy po překliku z grafické do textové šablony (SoftPLC) došlo ke smazání 

šablony 
 
Verze 22.02.2021 Merbon Visual 2.4.0.14, Webová aplikace 2.0.2 

• Změna názvu „Menu“ na „Konfigurace“ pod cestou "Menu -> Definice -> Konfigurace". 

• Vylepšení zavírání sekce „O aplikaci“. 

• Oprava záseků terminálu při zobrazení klávesnice 

• Přidání demo projektu s grafickou definicí 

• Implementace postupného náběhu podsvícení displeje 

• Zahrnutí opravného patche, který řeší opravu samovolného odpojování touch panelu 

 
Verze 01.10.2020 PATCH pro Merbon Visual 2.4.0.11, Webová 
aplikace 2.0.2 

• Oprava samovolného odpojování touch panelu, případy, kdy svítila zelená LED a terminál 
nešel probudit z úsporného režimu. 

 
Verze 05.06.2020 Merbon Visual 2.4.0.11, Webová aplikace 2.0.2 

• Oprava  prokliku z master alarmu 

• Oprava zápisu do datových bodů typu word/dword/lword/byte 

• Oprava v zobrazení tlačítek u objektů Digital Setter, Digital Indicator, Digital Setter 
ComboBox a Digital Setter Buttons 

• Oprava zobrazování textového řetězce u objektů Text Setter a Value Indicator 

• Oprava zaseknutí terminálu při použití datového typu string 
 

Verze 18.12.2019 Merbon Visual 2.4.0.7, Webová aplikace 2.0.2 
• Nový vzhled aplikace 



• Přidání portugalské a německé lokalizace 

• Oprava prohození logických stavů v časového programu BOOL 

• Podpora objektů Text Setter, Value Indicator a Digital Setter Buttons 
 

Verze 26.04.2018 Merbon Visual 2.3.0.8, Webová aplikace 2.0.2 
• Merbon Visual – nová verze aplikace: 

• Oprava drobných chyb 

• Oprava hlídání uživatelských práv u tlačítka pro přechod na jinou stánku 
 

 Verze 14.12.2017 Merbon Visual 2.3.0.3, Webová aplikace 2.0.2 
• Merbon Visual – nová verze aplikace: 
• Podpora grafické definice pro regulátory mark… (pouze pro regulátory programované v 

Merbon IDE) 
• Možnost nahrávat definice z Merbon IDE protokolem SSCP na portu 12346  

 

Verze 29.08.2016 Merbon Menu Reader 1.01 RC4, Webová aplikace 
1.0.0.6 

• Merbon Menu Reader – Při komunikaci protokolem SoftPLC link nastavení příznaku hodnoty 
odesílaného na PLC na good místo manual. 

  

Verze 09.08.2016 Merbon Menu Reader 1.01 RC3, Webová aplikace 
1.0.0.6 

• Merbon Menu Reader – Oprava zobrazení parazitního znaku před °C. 
• Webová aplikace – Smazání volného místa pro výběr jazyků.    

Verze 26.07.2016 Merbon Menu Reader 1.01 RC3, Webová aplikace 
1.0.0.5 

• Merbon Menu Reader – Oprava chybného zobrazení mezí u analog setteru. 
• Merbon Menu Reader – Oprava chybného zobrazení české diakritiky. 

 

Verze 01.07.2016 Merbon Menu Reader 1.00 RC14, Webová 
aplikace 1.0.0.5 

• První verze.   


