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 S7-1200 SIEMENSماژول  العات محصولاط

 6ES7223-1PH32-0XB0:کد نامبر محصول

  ؛میباشد 3SM122دیجیتال ورودی خروجی ,دارای ماژول زیمنس  S7-1200سیماتیک 

 .میباشددارای مشخصات زیر    0XB0-32PH1-36ES722 ماژول

آمپر  2کانال خروجی میباشد که خروجی آن از نوع رله ای  8کانال ورودی و  8دارای   این ماژول

 است.

سیم کشی   SOURCEو   SINKکه در دو گروه  DCولت  S7-1200 22ولتاژ تغذیه این ماژول 

 قرار مثبت تغذیه مسیر در کنتاکت که است صورتی به کشی سیم  SINK درحالت.  میشود

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

ولت و حد  2.02محدوده مجاز حد پایین  باولت  22مقدار نامی این محصول  .میگیرد قرار منفی

 ولت خواهد بود. 2808باالی 

ورودی های و جریان  آمپر میلی 525 جریان اکثر حد با DC ولت BUS ،  5 ورودی جریان

  است. قرار داردآمپر در هر کانال میلی  2بدون بار تا حد اکثر   L+دیجیتال از ولتاژ بار

 خواهد بود. وات 505 حدودا S7-1200 ماژول این در  حدر رفتن انرژی یا همان اتالف توان 

 نوع یک است  IEC261131نوع منحنی ورودی مطابق با استاندارد 

 چه معنا است و توسط چه صنعت و سازمانی ایجاد شده؟به  IECاستاندارد     }

کمسیون جهانی برق که سازمانی برای ارائه استاندارد های الزم در این صنعت میباشد اخیرا در 

های مختلف استانداردی را تعیین کرده که در باره برنامه نویسی این تجهیزات  PLCرابطه با 

 شامل که را ها PLC صنعت جامع برسی کار IEC در متخصص گروه یک 5991 سال درمیباشد 

 روشهای تدوین گروه این هدف. گرفت برعهده ارتباطات و افزاری نویسی،سخت برنامه

 . شود گرفته بکار  PLC سازندگان توسط که بود استانداردی

 

http://www.asamiran.com/


  شرکت آسام
 

...................... 
 

         WWW.ASAMIRAN.COM33982402                                  -021 

در صنایع برق شناخته شده و هر ساله این استاندارد دست  IECاین استاندارد با نام و نشان 

ن میتوانند برای برنامه نویسی استفاده آخوش تغییراتی از جمله نوع زبانهایی که شرکت ها از 

 .کنند میشود

معرفی کرد به  IEC1131میالدی در اتحادیه اروپا تصویب شد و با نام  .9این استاندارد در دهه  

  استانداردی برای برنامه نویسی در صنعت  پی ال سی ها.زبان ساده تر یعنی 

ایت با وجود آرای مخالف و موافق این استاندارد  هسال به طول انجامید و در ن 52این کار حدود 

باید اجناس خود را از لحاظ  PLCشکل گرفت که طبق این استاندارد تمامی صنایع مرتبط با 

 برنامه نویسی را زیر پوشش خود قرار دهدند.تست ، نصب ،طراحی سخت افزاری  و 

شرکت زیمنس هم یکی از این سازندگان میباشد که خود در ایجاد این استاندارد نقش داشت و 

 سعی کرد تمام محصوالت خود را در چهار چوب این استاندارد قرار دهد. 

IEC  لفی برای هر استانداردی است که شامل تمامی تجهیزات برقی میشود که با کد ها مخت

 {در باره ماژول ورودی و خروجی است.  IEC61131تجهیز شناخته شده مثال: 

گفته اند که  در حالت های افقی و عمودی   S7-1200ماژول  نمهندسین زیمنس در باره نصب ای

میلی آمپر و در زمانی که  5ولت تا  5{ .}،در زمان  سیگنال  ولتاژ ورودی قابل نصب است 

 میلی آمپر است . 205ولت در  55باشد { 5}سیگنال 

 ACهمان جریان مستقیم و  DC در صنایع برق فشار قوی و ضعیف معنی لغتی  الزم به ذکر است

یک جریان   DCر این است که د DCو   ACمتناوب است . تفاوت مهم بین ولتاژ  جریان همان

  .یک جریان دو طرفه است  ACیک طرفه است و این در حالی است که ولتاژ 

 S7-1200در این ماژول 

معرفی شده توسط مهندسین شرکت زیمنس  مستندات براساس  دار شیلد کابل طول اکثر حد

حد اکثر  .می باشد برای ورودی های این ماژول  متر ..0 شیلد بدون صورت در و متر ..5 برابر با

که در جریان  وات میرسد .0در بار المپ به و آمپر  2 یا با بار مقاومتظرفیت سوئچینگ خروجی ه

DC  اما در جریان ، خواهد بودAC  2.. .وات میباشد 
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میلی ثانیه و زمان تاخییر در وصل  .5برابر  {5 }به{ .}تاخیر جریان خروجی با بار مقاومتی ،از  

 میلی ثانیه می باشد.  .5برابر با  {.}به  {5 }شدن جریان از

متر  .55دار و شیلد  ..5زیمنس برابر با  S7-1200حد اکثر طول کابل برای خروجی رله ای ماژول 

 بدون شیلد است

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

  .است رنگ

 محدوده و گراد سانتی درجه+  .0تا -.S7-1200  ، 2 تجهیز این برای کار حال در محیط دمای 

 .بر اساس استاندارد های زیمنس خواهد بود  +.1 تا -.2 انبار و نقل و حمل برای مجاز دمای

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

 . است hPa( پاسکال هکتو) .00تا.5.8 حدود در مجاز هوای

 با محصول این ابعاد.است% 95 حدودا سانتیگراد درجه 25 دمای در نسبی رطوبت مجاز دامنه 

 میباشد گرم.20 آن تقریبی وزن میلیمتر  ،  15 ،عمق میلیمتر..5 آن ،ارتفاع متر میلی25 عرض

 .است پالستیک نوع از بدنه جنس و

 6ES7223-1PL32-0XB0ویژگی های ماژول 

  این کارت ورودیمشخصات   -5

 8 دیجیتال  کانال 

 24    ولتDC 

 مشخصات خروجی این کارت -2

 8کانال دیجیتال 

 22  ولتDC 

  آمپر 2 رله ای از نوع 
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 :شرکت زیمنس ارائه شده درماژول  این سیم کشینحوه -2
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X13 X12 X11 X10 Pin 

No 

connection 

No 

connection 

Functional 

Earth 
L+ / 24 V DC 1 

No 

connection 

No 

connection 

No connection M / 24 V DC 2 

2L 

connection 

1L 2M 1M 3 

DQ a.4 DQ a.0 DIa.  5 DIa.0 4 

DQ a.5 DQ a.1 DIa. 6 DIa.1 5 

DQ a.6 DQ a.2 DIa. 7 DIa.2 6 

DQ a.7 DQ a.3 DIa. 8 DIa.3 7 

 :جدول مشخصات کلی این ماژول -0

SM 1223 DQ 8 *24V DC 

              DI 8 *RELAY 
Model 

6ES7223-1PH32-0XB0 Article number 

45 x 100 x 75 Dimensions W x H x D (mm) 

230 grams Weight 

5.5 W Power dissipation 

145 mA Current consumption (SM Bus) 

4 ma/ IN 

11ma/RELAY 
Current consumption (24 V DC) 

Shilded,max:500m 

 

Un shielded,max:300m 

Cable length 
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