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 S7-1200 SIEMENS ماژول محصول اطالعات

 6ES7222-1BF32-0XB0 :محصول نامبر کد

 ، ماژول خروجی دیجیتال میباشد؛ زیمنس  S7-1200 سیماتیک

در مستندات ارائه شده از شرکت زیمنس به   6ES7222-1BF32-0XB0مشخصات ماژول 

 صورت زیر میباشد.

SM1222 42 ولتاژ با عدد 8 تعداد آن و باشد می  دیجیتال خروجیدارای  s7-1200این ماژول 

 .است آمپر 5.0 ترانزیستوری ولت

 :دارد وجود دیجیتال خروجی دونوع plc s7-1200 در

 ای رله •

 ترانزیستوری •

 باعث بوبین تحریک با که دارد وجود فیزیکی بوبین یک و وصل و قطع کلید یک ای رله نوع در

 اتصال قابل dc و ac جریان دو هر خروجی نوع این در. شود می فیزیکی کلید شدن وصل و قطع

 کرد دریافت خروجی از توان می را آمپر 4 جریان تا فیزیکی کنتاکت وجود دلیل به و باشد می

 فقط{  قطبی دو اتصال ترانزیستور} BJT ترانزیستور از استفاده دلیل به ای رله نوع در ولی

  و   SINK صورت دو  به که کرد دریافت خروجی از آمپر 0.5 مقدار تا DC جریان میتوان

SOURCE  کرد بندی سیم توان می . 

 نوع. باشد می آنها گویی پاسخ سرعت و سوئیچینگ قدرت ، خروجی دو این بین فرق مهمترین 

 خیلی ترانزیستوری نوع که حالی در است ثانیه  میلی 05 حدود گویی پاسخ سرعت ای رله

 .باشد می ثانیه میکرو 05 ،حدودا سریعتر

 خروجی، شدن ایزوله دلیل به دیدن آسیب هنگام ، ای رله خروجی با S7-1200 های ماژول در 

 نوع که حالی در میباشد آسانتر آن تعمیر فرایند نهایت در و ندیده آسیب برد دیگر های بخش

 .باشد نمی چنین این ترانزیستور
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 خروجی جریان و آمپر میلی 045 جریان اکثر حد با DC  ولت 0 ارتباطی  BUS ورودی جریان 

 .است نیاز ولت -28 بار بدونL+ بار ولتاژ از دیجیتال های

 ظرفیت.  میباشد وات 0.0 حدودا S7-1200 ماژول این در یا حدر رفتن انرژی توان اتالف 

 ظرفیت. } است آمپر 5.0 مقاومتی بار اکثر حد با ماژول این خروجی چینگسوئی

 . {حداکثر توان انتقال سیگنال در هنگامسوئیچینگ میباشد:ینگوئیچس

 صورت در و متر 055 شیلد دارای،  SM222قابل استفاده برای این محصول  کابل طول اکثر حد

 . است متر 005شیلد  بدون

 سبز LED با دیجیتال ورودی وضعیت نشانگر و عیب بروز هشدار دارای S7-1200 ماژول این

 محدوده و گراد سانتی درجه+  05تا -45 تجهیز این برای کار حال در محیط دمای. است رنگ

 .است +05 تا -25 انبار و نقل و حمل برای مجاز دمای

 فشار   S7-1200ماژول این در که بود خواهد  IEC 60068-2-13 استاندارد با مطابق هوا فشار 

 دمای در نسبی رطوبت مجاز دامنه.  است hPa( پاسکال هکتو) 005تا0585 حدود در مجاز هوای

 درجه+ 05 تا -45 عمودی حالت در مجاز دمای محدوده و است% 50 حدودا سانتیگراد درجه 40

 وزن و 00 ،عمق میلیمتر055 آن ،ارتفاع متر میلی20 عرض با محصول این ابعاد. است سانتیگراد

 .است پالستیک نوع از بدنه جنس و میباشد گرم085 آن تقریبی

ROHS 4555استاندارد  زیر نظرتوسط کمپانی زیمنس الزم به ذکر است که این تجهیز ازسال 

 قرار گرفت.

 {***                                     به چه معنا است؟ ROHSعبارت                           **}             * 

ROHS را به صورت )رُس( یا حتی )رُش( تلفظ میشود و مخفف عبارت 

 Restriction of Hazardous Substances میباشد. 

این عبارت به معنای محدودیت استفاده از مواد خاص خطر ناک در تجهیزات الکتیکی و مکانیکی 

 است. 
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 وضع شده. 4552در واقع این عبارت معرف قانونی است که در اروپا از سال 

زیان آور  برای سالمتی انسان و طبیعت که ماده خطرناک 0توافقات انجام شده وجود براساس  

 را در محصوالت الکترونیکی و خصوصا قطعات کامپیوتری منع کرده است. است

 . BDE،PBBعنصر عبارتند از :کادمیوم، جیوه، کرومیوم،سرب، 0این  

در صورتی که مقدار استفاده شده از این مواد در هر محصول بیش از حد مجاز باشد از فروش 

 آمد.محصوالت در بازار اروپا و جهان ممانعت به عمل خواد 

تمامی تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس از این قانون طبعیت کرده که میتوان با جستوجوی 

زیمنس در قالب این استاندارد تولید شده را مشاهده PLCهر کد فنی در سایت زیمنس سالی که 

 کنید.

تولید  ROHSاستاندارد  ذیل 2009/10/06سال  از  6ES7222-1BF32-0XB0مثال: کد نامبر 

میگردد.
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