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 S7-1200 SIEMENSماژول  العات محصولاط

 6ES7223-1QH32-0XB0:کد نامبر محصول

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

 دارای مشخصات زیر میباشد.   0XB0-32QH1-36ES722 ماژول

 های خروجی  و    DCولت  42با ولتاژ تغذیه  عدد S7-1200   8ورودی این ماژول   تعداد

در دو گروه قرار میگیرد ؛  و  استآمپر  4رله ای که از نوع می باشد کانال 8ماژول این  دیجیتال

 ولت خواهد بود. 4808ولت و حد باالی  4.02محدوده مجاز حد پایین 

در هر کانال خواهد  آمپر میلی .04 جریان اکثر حد با DC ولت 5 ارتباطی  BUS ورودی جریان

 بود.

 از نوع که نوع ولتاژ ورودی  محاسبه شده وات 505 حدودا S7-1200 ماژول این در توان  اتالف 

AC  .است 

ت در حال  S7-1200نوع یک است این ماژول   IE261131نوع منحنی ورودی مطابق با استاندارد 

 های افقی و عمودی قابل نصب است.

 درجه خواد بود*{ -.4تا +.5}*اما در حالت عمودی محدوده دمای مجاز 

 .4{ .}،در زمان  سیگنال  ولت خواهد بود .04/.43 بین Acمقدار نامی  و ACولتاژ ورودینوع 

 میلی آمپر است . 405در  ACت او 57باشد { 0}میلی آمپر و در زمانی که سیگنال  0ا ب AC تاو

میلی آمپر  0در باالترین حد خود  {.}برای سیگنال  SM1223این ماژول  حداکثر جریان ورودی

 آمپر خواهد رسید. 405در باالترین حد خود به  {0}برای سیگنال  و

 سیگنال آمپر و محدوده مجاز برای 4اما حد اکثر جریان خروجی برای سیگنال یک در مقدار نامی 

 آمپر است. 4{ 0}
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 اطالعات کلی در مورد این ماژول:

SM 1223 DI 8 x120/230 V AC / DQ 8 x Relay Model 

6ES7223-1QH32-0XB0  Article number 

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

 190 grams Weight 

 7.5 W  Power dissipation 

 120 mA Current consumption (SM Bus) 

11 mA per output when on Current consumption (24 V DC)              

 

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.  

 S7-1200در این ماژول 

 ..5 باشد شیلد دارای که صورتی در دیجیتال ورودی برای کابل  طول S7-1200 ماژول این در

متر و  ..5، اما برای خروجی دیجیتال حداکثر طول کابل شیلدار متر ..3 شیلد بدون و متر

 متر است . .05چنانچه بدون شیلد باشد 

در  و آمپر  4حد اکثر  یبا بار مقاومت زیمنس S7-1200در این ماژول سوئچینگ  خروجیظرفیت 

  خواهد بود  ACوات در جریان  ..4و  DCدر جریان  وات .3بار المپ 

 ACوات است که در صورتی که جریان  .3وات تا  5از   DCاین محصول در جریان ولتاژ خروجی 

 .وات خواهد رسید  .45وات تا  5باشد از 

 ، یه و از یک به صفرنمیلی ثا .0برای تغییر از صفر تا یک حد اکثر  یتاخیر خروجی با بار مقاومت

 میلی ثانیه خواهد بود.  .0نیز 
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 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  ، 4 تجهیز این برای کار حال در محیط دمای 

 .بر اساس استاندارد های زیمنس خواهد بود  +.5 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.0.8 حدود در مجاز هوای

 عرض با محصول این ابعاد.است% 75 حدودا سانتیگراد درجه 45 دمای در یسبنبترطو مجاز دامنه

 و میباشد گرم.43 آن تقریبی وزن میلیمتر  ،  55 ،عمق میلیمتر..0 آن ،ارتفاع متر میلی25

  .است پالستیک نوع از بدنه جنس

 6ES7223-1QH32-0XB0 :نقشه سیم کشی ماژول
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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 

L2 L1 N2 1N 3 

DQ a.4 DQ a.0 DI a.4 DI a.0 4 

DQ a.5 DQ a.1 DI a.5 DI a.1 5 

DQ a.6 DQ a.2 DI a.6 DI a.2 6 

DQ a.7 DQ a.3 DI a.7 DI a.3 7 
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