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 : SIMATIC S7-1200 Siemensاطالعات محصول 

شناخته  1217cو نام اختصاری  6ES7217-1AG40-0XB0کد فنی  با CPU S7-1200 این 

 می شود.

وخروجی  24V DCآن از نوع باشد یعنی تغذیه  میرا دارا  DC/DC/DCفقط نوع  CPUاین 

کانال ورودی  41درارای  CPU S7-1200این دیجیتال آن از نوع ترانزیستوری می باشد. 

وجی آنالوگ را کانال خر 2و  (V41-1کانال ورودی آنالوگ ) 2تال،کانال خروجی دیجی41دیجیتال ،

مگابایت به  1کیلو بایت ، حافظه بارگذاری  CPU 1217C 451مقدار حافظه کاری  می باشد. دارا

گیگابایت می باشد و حافظه  2زیمنس تا  MCصورت داخلی و قابل افزایش توسط مموری های 

را  I/Oماژول  8زیمنس حد اکثر تا  CPU S7-1200کیلو بایت می باشد. این  41ماندگار آن 

-SB-CB)* عدد برد 4عدد ماژول ارتباطی در سمت چپ و  3برروی رک اصلی در سمت راست ، 

BB)* .را که بر روی آن قرار می گیرد پشتیبانی می کند 

 نکته*:

 SB: Signal board 

 CB:Communication bord 

 BB :Battery bord 

 6مگاهرتز و یا  4را به انکودر با فرکانس  1کانال ورودی دیجیتال  41در این تجهیز می توان از 

قادر به  cpu کیلو هرتز اتصال داد. همچنین خروجی های دیجیتال این 411کانال را به ورودی با 

 د بود . کیلو هرتز خواه 411خروجی با فرکانس  41مگا هرتز و  4خروجی پالس با فراکانس  1تولید 

استفاده  41ورژن  TIAزیمنس می توان از نرم افزار جامع  cpu s7-1200برای برنامه نویسی این 

 نمود که تمامی بالگ های زیر در دسترس می باشد. 

1. OB 

2. FB 

3. FC 

4. DB 

 برنامه نویسی کرد. FBD،LAD،STLاین تجهیز را می توان با زبان های برنامه نویسی 
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 بانت بصورت پیش فرض وجود دارد که پورت پروفی  2ایجاد شبکه برای  CPU S7-1200ن در ای

دستگاه  1و پروتکل های زیر قابلیت ارتباط با   cat5eو تایپ کابل  MB/S    411/41سرعت 

HMI ، 8  دستگاهCPU   تجهیز دیگر را ایجاد می کند. 6و 

 TCP/IP 

 SN/MP 

 LLDP 

 DCP 

 ، PROFIBUS  ،ASIبرای ارتباط با شبکه های دیگر از قبیل  CPUهمچنین در این 

CANOPEN  ،GPRS  ،DNP3 .و.... ماژول خاص وجود دارد 

 :حداکثر طول کابل برای

متر و حداکثر طول  511متر و در کابل شیلدار  311ورودی های دیجیتال در کابل بدون شیلد  -

 متر  51در کابل شیلدار  HSCورودی های کابل برای 

 .متر  511متر و در کابل شیلد دار  451برای خروجی دیجیتال در کابل بدون شیلد  -

 متر  411نالوگ در کابل شیلد دار برای ورودی آ -

 . متر خواهد بود 411برای خروجی آنالوگ در کابل شیلد دار  -

 گرم  می باشد .  531 نمیلیمتر و جنس بدنه آن از پالستی  و وزن آ 451*411*15ابعاد این تجهیز 

 

 

 

 هیز به تصویر زیر روجوع کنید.توانید برای سیم بندی این تج شما می
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 24 V DC Sensor Power Out 

For additional noise immunity, connect "M" to chassis ground even if not using sensor supply. 
 

 For sinking inputs, connect "-" to "M" (shown). For sourcing inputs, connect "+" to "M". 
 

 See CPU 1217C Differential input (DI) detail and application example (Page 1431). 
 

 See CPU 1217C Differential output (DQ) detail and application example (Page 1432). 

Note 1: X12 connectors must be gold. See Appendix C, Spare Parts (Page 1551) for article number. 

Note 2: See Device configuration (Page 143) for information about the Ethernet port of the CPU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X10 X11 X12 (go d) X13 P n 

1 L+ / 24 V DC 2M 3M 5M 

2 M / 24 V DC 2M AQ 0 5M 

3 Functional Earth DI b.2+ AQ 1 DQ a.0+ 

4 L+ / 24 V DC Sensor Out DI b.2- 4M DQ a.0- 

5 M / 24 V DC Sensor Out DI b.3+ AI 0 DQ a.1+ 

6 1M DI b.3- AI 1 DQ a.1- 

7 DI a.0 DI b.4+ -- DQ a.2+ 

8 DI a.1 DI b.4- -- DQ a.2- 

9 DI a.2 DI b.5+ -- DQ a.3+ 

10 DI a.3 DI b.5- -- DQ a.3- 

11 DI a.4 -- -- 6L+ 

12 DI a.5 -- -- 6M 

13 DI a.6 -- -- DQ a.4 

14 DI a.7 -- -- DQ a.5 

15 DI b.0 -- -- DQ a.6 

16 DI b.1 -- -- DQ a.7 

17 -- -- -- DQ b.0 

18 -- -- -- DQ b.1 
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