
 S7-1200 SIEMENSماژول  اطالعات محصول

 6ES7222-1HF32-0XB0:کد نامبر محصول

  ؛میباشد SM1222دیجیتال  خروجیدارای ماژول زیمنس  S7-1200سیماتیک 

 .دارای مشخصات زیر میباشد   0XB0-32HF1-6ES7222 ماژول

 2 جریان  با  رله ای  نوع از  کانال S7-1200 8این سیگنال ماژول  دیجیتال های خروجی تعداد

 .میباشد  20.4Vآن  ولتاژ  و حد پایین   28.8V آن ولتاژ و محدوده مجاز حد باالیی  آمپر

و جریان ورودی های  آمپر میلی 120 جریان اکثر حد با DC ولت 5 ارتباطی  BUS ورودی جریان

 اتالف کانال مورد نیاز است .میلی آمپر در هر  110بدون بار تا حد اکثر   L+دیجیتال از ولتاژ بار

ظرفیت سوئیچینگ خروجی ها با حد  . میباشد وات 455 حدودا S7-1200 ماژول این در توان 

  DCوات با جریان    S7-1200   ،00اکثر بار المپی این ماژول آمپر است . حد 2اکثر بار مقاومتی 

 خواهد بود. ACوات با جریان  200و 

 . آمپر است 2 رله ایولت  24 ول این ماژ ولتاژ خروجینوع  

تعداد سیکل ولت می باشد،حد اکثر  24سیم پیچ رله  ولتاژ منبع تغذیه S7-1200در این ماژول 

 هزار می باشد.  100ودر ولتاژ بار نامی  میلیون 10به طور مکانیکی  رله ها های عملیاتی

متناوب است . تفاوت مهم بین  جریان همان ACهمان جریان مستقیم و  DCالزم به ذکر است 

یک جریان یک طرفه است و این در حالی است که ولتاژ   DCر این است که د DCو   ACولتاژ 

AC  یک جریان دو طرفه است.  

 150 شیلد بدون صورت در و متر 500 شیلد دارای   SM1222برای این ماژول  کابل طول اکثر حد

 .می باشد متر

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

 و گراد سانتی درجه+  00تا -S7-1200  ، 20 تجهیز این برای کار حال در محیط دمای  .است رنگ

بر اساس استاندارد های زیمنس خواهد  +00 تا -40 انبار و نقل و حمل برای مجاز دمای محدوده

 .بود 



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

 . است hPa( پاسکال هکتو) 000تا1080 حدود در مجاز هوای

 با محصول این ابعاد.است% 55 حدودا سانتیگراد درجه 25 دمای در نسبی رطوبت مجاز دامنه 

 و میباشد گرم150 آن تقریبی وزن میلیمتر  ،  05 ،عمق میلیمتر100 آن ،ارتفاع متر میلی45 عرض

 .است پالستیک نوع از بدنه جنس


