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PLC SIEMENS 
 

 

 

 

 زیمنس  PLCانواع 

کنترل فرایند های صنعتی در انواع مجتمع های  برای

تولیدی،صنعتی از سیستم های کنترل استفاده می شود که 

 نام دارد. PLCمخفف آن 

سی به طور کلی، شرکت های سازنده و تولید کننده، پی ال 

ها را در چند مدل مختلف ئ متنوع طراحی و تولید می 

نیز از این قائده نیز  پی ال سی زیمنسانواع  نمایندو

از شاخه اصلی  زیمنسپیروی می کند. پی ال سی های 

SIMATIC  در برند زیمنس کنترلر ها به پیروی می کنند و

 انواع زیر تقسیم می شود:

 

1. LOGO 

2. S7-200 

3. S7-300 

4. S7-1200 

5. S7-1500 
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6. S7-400 

 حال به بررسی مختصر هر یک می پردازیم:

 مینی پی ال سی های زیمنس 

می نی پی ال سی ها از کوچکترین پی ال سی ها به حسب می 

آیند.ولی در مورد عملکرد تفاوتی با پی ال سی های بزرگتر 

ندارد به طوری که از خروجی و ورودی های کمتری برخوردار 

طراحی نیز تعدای دکمه کوچک و هستند.از لحاظ فیزیکی و 

صفحه کوچک برای آنها طراحی شده است. قابلیت برنامه ریزی 

این پی ال سی ها هم از طریق همان دکمه ها و هم از طریق 

 کامپیوتر امکان پذیر است.

نام دارد در پروژه های کوچک  PLC LOGOمدل زیمنسی که 

 ورودی و خروجی دارد. 40کاربرد دارد و تقریبا  

ی ال سی کامپکت: در این نوع پی ال سی ها قسمت های اصلی پ

( و پاور به CPUنظیر ورودی ها،خروجی ها،سی پی یو )

حالتی جمع و جور و در یک واحد فیزیکی قرار گرفته اند. 

ها برای پروژه های متوسط کاربرد دارند.  PLCاین نوع 

خروجی در این سری  300تعداد ورودی و خروجی ها در حدود 

 ی باشد.م

 PLC S7-200می توان به پی  Compactاز مهمترین مدل های 

 PLC S-71500و نیز  PLC S7-1200)مدل قدیمی و منسوخ شده(و 

 اشاره کرد.

 (Modularپی ال سی ماژوالر )

این مدل از پی ال سی ها بخش های مجزا و جداگانه دارند.و 

و بعد آن ورودیها و خروجی  CPUاز این رو یک واحد اصلی 

 ها و ماژول های تغذیه چیده می شوند.

از مهمترین امکانات این پی ال سی های ماژوالر استفاده از 

کارت های سخت افزار مختلف به حساب می آید. عالوه بر این 
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پی ال سی ماژوالر می تواند ماژول های ورودی و خروجی 

 متعدد برای کاربر فراهم کند.

 (زیمنس RACKرک ) پی ال سی

این نوع پی ال سی ها عملکردی مشابه نوع ماژوالر دارند و  

تفاوت اصلی آنها در اتصال به ماژول مرکزی به صورت عمودی 

می باشد. و برای پروژه های بزرگ از بهترین گزینه ها می 

 Rackاز جمله انواع پی ال سی زیمنس  PLC S7-400باشند. 

 

PLC -SIEMENS توانایی در کنترل و انجام  از لحاظ سطح

فرایندهای کوچک،متوسط،بزگ،خیلی بزرگ تقسیم بندی شده و 

الیه های مختلف یک سیستم کنترل که همانند یک هرم می باشد 

 تشکیل می دهند.
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