
 S7-1200 SIEMENSماژول  العات محصولاط

 6ES7221-1BH32-0XB0:کد نامبر محصول

که تعداد ورودیهای  ؛میباشد 1221دارای ماژول  ورودی دیجیتال زیمنس  S7-1200سیماتیک 

 SOURCE و    SINKدر دو گروه به دوصورت  DCولت  22کانال با ولتاژ تغذیه  8دیجیتال 

قرار  مثبتسیم کشی به صورتی است که کنتاکت در مسیر تغذیه   SINKمی باشد. درحالت 

سیم کشی به صورتی است که کنتاکت در مسیر تغذیه  SOURCEدر حالی که در نوع  میگیرد

همانطور که گفته شد این محصول  .هستند SINK متداولترین کارت ها نوع  منفی قرار میگیرد؛

ولت خواهد  8/28حد باالیی  ولت و 2/22پایین آن ومحدود مجاز حد   DCولت  22با ولتاژ تغذیه 

ورودی میلی آمپر و جریان  130با حد اکثر جریان  DCولت  5ارتباطی  BUSجریان ورودی  .بود

 . میلی آمپر در هر کانال مورد نیاز است 2بدون بار تا حد اکثر در    L+های دیجیتال از ولتاژ بار 

وات میباشد . نوع منحنی ورودی مطابق با استاندارد  2.5اتالف توان در این محصول حدودا 

IEC61131  است .آنچه که می توان در مورد موقیت های نصب این محصول گفت این  1ع نو

دمای تعداد ورودی های قابل کنترل . است است که در حالت های افقی و عمودی قابل نصب

ه در نصب افقی به باالترین + می باشد ک22تا-52همزمان در تمامی حالت های نصب حداقل

ولت با  5{ حدودا 2ولت است برای سیگنال} DC 22نوع ولتاژ ورودی حددمایی خود می رسد . 

با طول کابل  حد اکثراست .میلی آمپر  2.5با  VDC 15حدودا  {1و برای سیگنال } آمپر میلی1

 متر خواهد بود. 022متر و بدون محافظ حداکثر 522محافظ 

 .سبز رنگ است LEDبا نشانگر وضعیت ورودی دیجیتال و دارای هشدار بروز عیب  این ماژول

درجه سانتی گراد و محدوده دمای مجاز برای +  02تا -22دمای محیط در حال کار برای این تجهیز 

خواهد بود که در   IEC 60068-2-13فشار هوا مطابقت به  .است +02تا  -22حمل و نقل و انبار 

است . دامنه مجاز  hPa (هکتو پاسکال) 002تا1282این محصول فشار هوای مجاز در حدود 

میلی 25عرض  باابعاد این محصول  .% است55تیگراد حدودا ندرجه سا 25رطوبت نسبی در دمای 

وع گرم میباشد و جنس بدنه از ن212وزن تقریبی آن و  05میلیمتر ،عمق 122متر ،ارتفاع آن 

  پالستیک است.


