
Az SH300 kijelző egy kis méretű HMI, azaz az ember gép közötti kapcsolatot biztosító eszköz, 
mely a PLC-hez közvetlenül kapcsolódik COM kommunikációs porton keresztül. Lehetőség nyílik 
monitorozásra,  értékek beállítására, módisítására melyek akár egy regiszter tartalmát is jelenthetik, 
vagy  akár közvetlenül a PLC be és kimenetei is lehetnek. Mindez végrehajtható különösebb 
programozói ismeretek  nélkül is, az SH300 kijelzőhöz tartozó ingyenes program segítségével.

Funkcionális jellemzők:
● SH-300 programozó szoftvere Windows operációs rendszerre íródott, felhasználóbarát 

kezelő felülettel. Használatát rendkívül könnyű elsajátítani.
● A kommunikációs protokoll a kijelzőbe letöltődik a projekt fájlokkal együtt, így nem 

szükséges a PLC-re közvetlenül csatlakozni. 
● SH-300 kijelző számos PLC típushoz csatlakoztatható. Jelenlegi támogatott eszközök a 

következőek: Mitsubishi, Omron, Siemens, Panasonic, Delta, Koyo, Vigor. Modbus RTU 
vagy MODBUS ASCII protokoll használatával a legtöbb az előbb fel nem sorolt PLC 
típushoz is csatlakoztatható.

● Jelszóval védett funkciók is lehetségesek.
● Alarm lista funkció (Riasztási lista): valós idejű riasztási információk megjelenése sorról 

sorra. 
● 14 funkció billentyű, melyek szabadon programozhatóak, így egyszerűbb kezelést tesznek 

lehetővé. 
● Támogatott kommunikációs protokollok: RS232, RS422, RS485
● STN-LCD háttérvilágítással, 4 soros kijelző, egy  sorban 24 karakter jeleníthető meg. 
● Többnyelvű funkció: felhasználó által definiált nyelvek használata, így például saját nyelven 

jelennek meg az üzenetek.
● Előlapi panel IP65 védettségű

Műszaki paraméterek
Megjelenítő 4.3” STN LCD
Felbontás 192x64 pixel
LCM élettartam 25±2°C/ 65± 10% RH esetén 50000 óra
Fényesség 60 cd/m²
Szín Monokróm
Kontraszt Potenciométerrel állítható
Háttérvilágítás Hosszú élettartamú LED
Memória 110 Kb Flash ROM
Kommunikációs port PC – RS232 PLC – RS232,RS422,RS485
Funkció gombok 14 szabadon konfigurálható kezelőgomb. 
Megengedhető tápkimaradás  < 20ms
Külső méret 171.8 x 84.2 x 36.3 mm
Kijelző méret 97.0 x 34.5 mm
Kivágási  méret 165 x 85 mm
Hűtés módja Természetes léghűtés
Súly 260g



Elektronikus jellemzők
Működési feszültség 12 ~ 24 VDC ± 10% Áram <150mA @ 24VDC
Hosszú idejű teszt 500V AC 1 percig (jelvezeték és a GND között)
Szigetelési ellenállás Több mint 10MΏ @500VDC (jelvezeték és a 

GND között)

Környezeti jellemzők
Működési hőmérséklet -10°C ~ 60°C
Működési páratartalom 20 ~90% (páralecsapódás nélkül)
Tárolási hőmérséklet -20°C ~ 70°C
Zavarvédelmi teszt 1500V p-p, 1µs periódusidővel, 1s hosszan
Rázkódás védelem 10 ~ 25Hz (2g nehézségi gyorsulás 30 percig, 

X,Y,Z irányban)
Védelmi osztály IP65 (előlap felöl)

Figyelem!
Fokozottan ügyeljen a tápegység polaritásra, valamint arra, hogy a tápfeszültség ne haladja meg a 
működési értéket, különben az eszköz súlyosan károsodhat. 

Hardver felípítés
Az SH-300 kijelző előlapját a következő ábra tartalmazza. 4.3” STN LCD kijelző a bal felső részén 
található. Jobb oldalon és az alsó részen található a 20 kezelőgomb, melyek hosszú élettartalmúak, 
és egyszerűen kezelhetőek. A rendszergombok a következőek: fel, le, ESC, SET, ALM, ENT, a 
maradék 14 kezelőszerv funkciója programozható, mint például oldalak váltása vagy egy digitális 
jel állapotának megváltoztatása. 

Alap funkció gombok: PLC regisztereinek bemeneti értékeit lehet segítségükkel beállítani.
Speciális funkció gombok: Bit állítás, Bit törlés.

SH-300 panel jobb oldalán található a tápellátás csatlakozása, valamint a kommunikációs port, a bal 
oldalon pedig a kontraszt állító potenciométer. Fizikai megjelenést az alábbi ábra tartalmazza.



A kijelző programozásakor kell kiválasztani a megfelelő PLC típusát, miután a kijelző programját 
elkészítette a mellékelt kábel segítségével csatlakoztassa a PC-re. Helyezze a kijelzőt tápfeszültség 
alá, és töltse le az elkészült programot. A kontraszt állító segítségével beállítható a megfelelő 
kontraszt arány. 
Az SH300 kijelző LED-es háttérvilágítással rendelkezik, mely tetszőleges gomb megnyomásakor 
aktiválódik. A világítás kikapcsolási ideje a programozás során beállítható. 

Csatlakozó kiosztás

COM port lábkiosztása és bekötése a következő

Lábszám Leírás
1 TD+
2 RXD
3 TXD
4 NC
5 GND
6 TD-
7 RTC
8 RD-
9 RD+



Kijelzőn található funkciógombok listája

Megjelenés Működés
Adatmódosítás közben a kurzort egy karakterrel balra mozgatja.

Adatmódosítás közben a kurzort egy karakterrel jobbra mozgatja.

Váltás az előző képernyőre.
Adatbevitel közben a képernyőn levő számot megnöveli. Decimális szám esetén az 
érték 0-9 között változhat, hexadecimális esetben pedig 0-F között. 
Váltás a következő képernyőre.
Adatbevitel közben a képernyőn levő számértéket csökkenti. Decimális szám esetén 
az érték 0-9 között változhat, hexadecimális esetben pedig 0-F között. 
Adatbevitel közben a bevitt érték előjelének megváltoztatására.

Adatbevitel közben számok bevitelére szolgál. 

Aktuális műveletsor megszakítása: mint például regiszter módosítása, jelszó 
bevitele, adatbevitel.

ALARM képernyő megjelenítése.

Ennek a gombnak a megnyomásával módosítható a kiválasztott regiszter tartalom. 
Az éppen aktuális kiválasztás körül a beviteli mező inverzre változik. Ha a 
képernyőn nincsen beviteli mező, akkor a gombnak nincsen semmilyen funkciója. A 
SET gomb ismételt megnyomásával eldobható az éppen aktuális beviteli művelet. 
Ha a bevitel megtörtént, akkor az ENTER gomb segítségével nyugtázható.
Jelszóval védett képernyő esetén a gomb megnyomásakor megjelenik a 
jelszóbeviteli képernyő. 
Adat beviteli mód esetén a beállított érték a gomb megnyomásakor kerül beírásra. 
Adatbeviteli mód esetén a bevitt adat törlése.



Kivágási méret és szerelési módok

1. Süllyesztve szerelés
Kivágási méreteket, valamint a szerelés módját az alábbi ábra szemlélteti.

2. DIN sínre szerelés (szabványos, 35mm-es sínre szerelhető)



3. Szerelés csavarokkal



SH-300 szoftver kézikönyv
A kijelző programozása ingyenes szoftver segítségével történik, mely Windows 98/2000/XP 
rendszeren futtatható. A programozás alapegysége a képernyő egy program természetesen több 
képernyőt is tartalmazhat. A különböző képernyők különböző tartalmakat is jelentethetnek, köztük 
szabadon lehet lépkedni, a programozás során meghatározható sorrendben. Az egy projekten belül 
megtalálható képernyő tartalmak, a kommunikációs protokoll, valamint a beállítások alkotják a 
teljes programot. 

Az alkalmazás fejlesztés folyamatábrája
Egy SH-300 program fejlesztése során a folyamatábrához hasonlóképpen kell eljárni.

Program telepítése és törlése
Program telepítése néhány egyszerű lépésben végigkövethető. 

1. SH300 telepítő CD behelyezése után indítsa el a SETUP.EXE programot, és kövesse a 
képernyőn megjelenő utasításokat. 

2. Kattintson a NEXT gombra a telepítés folytatásához. 

3. Következő képernyőn a licencszerződés feltételeit kell elfogadni, a YES gomb 
megnyomásával. A CANCEL gombbal megszakítható a telepítési folyamat. 



4. Ezután a felhasználó nevét, cég nevét valamint a sorozatszámot kell megadni. Az adatok 
tetszőlegesen megadhatóak. 

5. Kattintson a NEXT gombra és megjelenik a következő képernyő ahol megadhatja a 
telepítési útvonalat a BROWSE gombbal, majd ismét NEXT.

6. Telepítési mód kiválasztása, választható TYPICAL, COMPACT vagy CUSTOM. Ajánlott a 
TYPICAL opció választása. 

7. Kattintson a NEXT gombra.

8. Majd a NEXT gomb ismételt megnyomásával elkezdődik a telepítési folyamat.

9. Telepítés végeztével kattintson a FINISH gombra. 



SH300 program eltávolítása (UNINSTALL)
1. Eltávolítás a Start menüből: kattintson a START menüre válassza ki a következő 

elemeket: START – PROGRAM-ARRAY-SH300-UNINSTALL SH300. A megjelenő 
ablakban kattintson a YES gombra, és elindul a program törlése a személyi számítógépről.

2. Eltávolítás a vezérlőpulton keresztül: válassza ki a START menüből a Beállítások-
Vezérlőpult-Programok telepítése és törlése

Az SH-300 program kezelőfelülete

A státusz sor 

Új projekt fájl létrehozása

Mentett projekt megnyitása

Aktuális, éppen megnyitott projekt bezárása



Aktuális projekt mentése

Kivágás

Másolás

Beillesztés

Törlés

Új képernyőtartalom létrehozása

Aktuális képernyő törlése

Aktuális kijelzőtartalom másolása

SH300 paramétereinek beállítása

Alarm információk beállítása

Elkészített program letöltése

Állapot jelző lámpa, kétállapotú értékek kijelzésére

Funkció billentyűk, 14 szabadon állítható funkcióval: regiszterek beállítása, 
oldalváltás stb.

Szöveg kiíratása 

Dinamikus szöveg: a kiírandó szöveg tartalma függ a PLC kiválasztott 
regiszterének tartalmától. 

Numerikus érték kijelzése, módosítása

Oszlop diagramm, analóg érték változásának figyelésére

Idő diagramm, analóg érték változásának figyelésére



Kép fájl beillesztése (monokróm, maximum 192x64 pixel) 

Elrendezések menüsor

Háttérben megjelenő pontok BE/KI kapcsolása

Kijelölt alakzat előtérbe hozása

Kijelölt alakzat háttérbe küldése

Igazítás balra

Igazítás jobbra

Igazítás felfele

Igazítás lefele

Igazítás a képernyő bal oldalához

Igazítás a képernyő jobb oldalához

Igazítás a képernyő tetejéhez

Igazítás a képernyő aljához

Középre igazítás (függőlegesen)

Középre igazítás (vízszintesen)

Kijelölt elemek egymástól egyenlő távolságra rendezése (vízszintesen)

Kijelölt elemek egymástól egyenlő távolságra rendezése (függőlegesen)



Fájl menü (FILE)

New projekt (N) Új projekt létrehozása
Open project (O) Projekt megnyitása
Save project (S) Projekt mentése
Save project As (A) Projekt mentése másként
Close project (C) Megnyitott projekt bezárása
Exit (X) Kilépés az SH300 programból

Szerkesztés menü (EDIT)

Cut Kivágás
Copy Másolás
Paste Beillesztés
Delete Tőrlés



Select All Összes kijelölése
Control Elrendezés megváltoztatása
Position Igazítás módja
Save screen bitmap Képernyő mentése 

képformátumban
Show back dot Háttérben megjelenő 

pontok BE/KI kapcsolása

Nézet menü (View)

● Eszköztár menüsor KI/BE kapcsolása
● Elrendezés menüsor KI/BE kapcsolása
● Státussor KI/BE kapcsolása

Képernyő kezelés menü (SCREEN)

New Screen (N) Új képernyőtartalom létrehozása
Delete Screen (D) Képernyőtartalom törlése
Copy Screen (C) Képernyőtartalom másolása
Set Screen NO(A) Képernyő számának megváltoztatása
SH300 Config(S) Kijelző beállítása
Alarm List Alarm információk 

SH300 Config menüpont: 
SH300 paramétereinek beállítása, mint például az induló képernyő képernyő kiválasztása 
(alaphelyzetben 1), jelszó védelmi beállítások és a képernyővédő beállításai. 



Screen Saver (képernyővédő beállítása)
Megadható, hogy mennyi idő eltelte után kapcsoljon le a háttérvilágítás. „Never” opció 
választásakor a világítás folyamatos, „After 3 minute” opció esetén, 3 perc után lekapcsol a 
világítás, amennyiben nem történik billentyű lenyomás. 

Object menü

Lamp Kétállpotú értékek kijelzése
Touch button Kétállpotú értékek beállítása, 

képernyőváltás stb.
Static text Szöveg megjelenítése
Dynamic text Dinamikus szöveg megjelenítése
Numeric Számérték megjelenítése
Prograss bar Oszlop diagramm, analóg értékekhez
Trend line Idő diagramm analóg értékek kijelzésére
Picture Képfájl beillesztése (max. 192x64 pixel)



Csatlakozás menü (connect)

● SET PLC TYPE: PLC típusának és paramétereinek beállítása
● Comm Setting: kommunikációs port kiválasztása
● Download: elkészített projekt fájl letöltése a kijelzőre

Eszközök menü (tool)

● Protect file password: SH300 projekt fájljának jelszó által védelme
● Immanent resource: a kijelzőn megjelenő rendszerüzenetek átírása tetszőleges nyelvűre



HELP menüpont 

Kezelési útmutató (példában szereplő PLC MITSUBUSHI FX típusú)

Visszajelző „lámpa” kétállapotú jelek állapotának kijelzésére

Válassza ki a LAMP elemet az Object menüből vagy a státusz sor megfelelő elemét, majd az egér 
segítségével elhelyezheti a képernyőn a kívánt pozicióba.

● Positon property (pozíció)
X: x koordináta megadása
Y: y koordináta megadása

● Data setting (adatok beállítása)
PLC és regiszter címének, valamint a regiszter típusának megadása

● Style – double: dupla méretű lámpa használata
● Display (megjelenés): 

két fajta visszajelző alkalmazható: kerek vagy négyszögletes
két logikai szint választható: pozitív vagy negatív logika



Választott logika Állapot Megjelenés

Pozitív logika 1

Pozitív logika 0

Negatív logika 1

Negatív logika 0

Funkció gombok használata

Válassza ki FUNCTION KEY menüpontot az OBJECT menüpont alatt, vagy válassza ki a státusz 
sor megfelelő elemét, és az egér segítségével helyezze a képernyő megfelelő pozíciójába.

● Positon property (pozíció)
X: x koordináta megadása
Y: y koordináta megadása

● Touch button (tulajdonságok)
Key: a gomb külső megjelenése és funkciója: balra nyíl, jobbra nyíl, 0-9, CLR, +/-
Hand: gomb mellet megjelenő kéz szimbólum BE/KI kapcsolása
Invisible: a kezelő gomb elrejtése
Password: csak akkor lesz elérhető funkció, ha megtörtént a megfelelő jelszó 
bevitele. 

● Action (működés) 
Set coil: logikai érték beállítása, mely lehet fizikai kimenet vagy regisztertartalom
Jump to: ugrás a megadott képernyő pozícióra
Set Register: Regiszter értékének a beállítása

● Set Coil (logikai érték beállítása)
PLC Adress: a kiválsztott PLC címe
Type, Adress: PLC-n belüli adat típusa és címe



ON: A kiválasztott regisztertartalom logikai „1” értékre állítása
OFF: A kiválasztott regisztertartalom logikai „0” értékre állítása
Reverse: A kiválasztott regisztertartalom ellenkezőre váltása (ha 1 volt 0 lesz, ha 0 
volt 1 lesz)

● Style 
Double: dupla méretű funkciógomb használata
Reverse: inverz megjelenés

Statikus szöveg alkalmazása

Válassza ki STATIC TEXT menüpontot az OBJECT menüpont alatt, vagy válassza ki a státusz sor 
megfelelő elemét, és az egér segítségével helyezze a képernyő megfelelő pozíciójába.

● Positon property (pozíció)
X: x koordináta megadása
Y: y koordináta megadása

● Input string (megjelenítendő szöveg)
A kívánt szöveg bevitele, egy sorban 24 karakter lehet, és maximálisan 4 sor vihető 
be egy képernyőn.

● Style 
Double: dupla méretű szöveg használata
Reverse: inverz megjelenés

Dinamikus szöveg alkalmazása

Válassza ki DYNAMIC TEXT menüpontot az OBJECT menüpont alatt, vagy válassza ki a státusz 
sor megfelelő elemét, és az egér segítségével helyezze a képernyő megfelelő pozíciójába.

● Positon property (pozíció)
X: x koordináta megadása
Y: y koordináta megadása

● Style 
Double: dupla méretű szöveg használata
Reverse: inverz megjelenés

● Data setting (adat kiválasztása)
Itt megadható, hogy melyik PLC, milyen típusú regiszterétől függjön a 



megjelenítendő szöveg tartalma. Adatformátum is megadható, hogy a vizsgálandó 
adat bináris vagy decimális formátumú. 

● Display text (dinamikus szöveg megjelenítése)
Itt megadhatóak a megjelenítendő szövegek, valamint az értékek, hogy milyen 
regisztertartalom esetén jelenjen meg a kívánt szöveg. 
Például: A regiszer címe, amihez a dinamikus szöveget kell hozzá rendelni legyen 
D100, a DISPLAY TEXT rész első sora legyen a következő: „A motor sebessége: 
Túl gyors” és az érték pedig legyen 40. A következő sorba pedig az alábbi szöveg 
kerüljön: „A motor sebessége: normális” az érték pedig legyen 60. A harmadik 
sorban a szöveg „A motor sebessége túl lassú”, az érték pedig:40. Így a D100 címen 
található memória tartalmától függ a képernyőn megjelenítendő szöveg. 

Számértékek megjelenítése, módosítása (Numeric)

Válassza ki NUMERIC menüpontot az OBJECT menüpont alatt, vagy válassza ki a státusz sor 
megfelelő elemét, és az egér segítségével helyezze a képernyő megfelelő pozíciójába.



● Positon property (pozíció)
X: x koordináta megadása
Y: y koordináta megadása

● Style 
Double: dupla méretű szöveg használata
Reverse: inverz megjelenés

● Format (formátum)
Számjegyek számának, tizedespont helyé


