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 : SIMATIC S7-1200 Siemensاطالعات محصول 

 6ES7215-1AG40-0XB0کد نامبر محصول :

 S7-1200های قدرتمند   CPUمیباشد و همچنین یکی از   DC/DC/DCاز نوع  CPUاین 

کانال دیجیتال  10 و  24VDCکانال دیجیتال ورودی با سیگنال  14میباشد که با دارا بودن تعداد

ولت و  (10-0)با سیگنال ولتاژ با سطح  آنالوگ ورودی کانال  2خروجی از نوع ترانزیستوری و 

یتواند در بسیاری از پروژه های صنعتی باسطح را م MA 20-0کانال خروجی آنالوگ  2همچنین 

 و بزرگ مورد استفاده قرار داد . متوسط

میتواند به راحتی به طور همزمان با  ،نت میباشد پورت پروفی  2به دلیل اینکه دارای   CPUاین 

نت  ارتباط گرفت و از شبکه پرسرعت و آسان پروفی سیستم مانیتورینگ و دستگاه های دیگر

 16وتعداد   CPUعدد  8و  { H M I}پنل با پورت پروفی نت  4بهره برد . در این حالت میتوان 

های زیمنس ارتباط گرفت که امکان مدیریت یک  I/Oعدد دستگاه دیگر از قبیل درایو  و ریموت 

ماژول  8را می توان با اضافه کردن  CPUهای این  I/Oپروژه نسبتا بزرگ را ایجاد می کند .تعداد 

کانال  69کانال دیجیتال و  284ورودی/خروجی بر روی رک اصلی گسترش داد که در این حالت 

نیست و میتوان با اضافه کردن  CPUآنالوگ در دسترس خواهد بود. البته این تمام توانایی این 

نت پشتیبانی ی و از شبکه پروف شناخته می شودET200های زیمنس که به نام   I/Oریموت 

شبکه پروفی نت که بصورت پیش  ، تعداد کانال های ورودی/خروجی اضافه کرد عالوه برمیکند 

 ارتباط داد: CPU1215در صورت نیاز شبکه های زیر را به  و  وجود دارد S7-1200فرض بر روی 

 PROFIBUS 

 MUDBUS -RTU 

 CAN OPEN  

 GPRS 

 LTE 

 ASI 

 RS232 
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 PFIO 

 I/OLINK 

CPU 1215  ماژول شبکه در سمت چپ و یک سیگنال بورد شبکه بر روی  3قابلیت اتصال

CPU . را دارا میباشد 

 داشتن حافظه بارگزاری  S7-1200های   CPUاز دیگر توانایی های این سری از 

{LOAD MEMORY}  4MB  و حافظه کاری{WORK MEMORY} 125KB   و حافظه ماندگار

10KB .نام برد 

برای کنترل موقعیت را دارا   PWM/PTOمحور بصورت سیگنال  8قابلیت کنترل  CPUاین 

کانال با فرکانس 3و  100KHZبافرکانس   HIGH SPEED COUNTERکانال  6میباشد و میتوان 

30KHZ برنامه نویسی این  یرا به آن متصل نمود. براCPU   سری های مانند همهS7-1200 

استفاده نمود فقط باید این نکته را مدنظر قرار داد که بدلیل ارائه  TIAزیمنس میتوان از نرم افزار 

، هنگام  TIAIی مختلف و ارائه نسخه های متعدد از نرم افزار  ها  FIRM WAREاین تجهیز با 

 به حداقل برسد.  FIRMWAREبرنامه نویسی از نرم افزار ،  با ورژن باال استفاده کرد تا تداخل 

 یز باید با توجه به نقشه وایرینگ زیر عمل کرد.ب این تجهصدر هنگام ن

 

http://www.asamiran.com/


  آسامشرکت 
 

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

         WWW.ASAMIRAN.COM33982402                                  -021 

X12 X11(gold) X10 pin 
4L+ 2M L1/24 V DC 1 
4M AQ 0 M/ 24 V DC 2 

DQ a.0  AQ 1 Functional 
earth 

3 

DQ a.1 3M L+/24V DC 
Sensor out 

4 

DQ a.2 AI 0 M/24V DC 
Sensor out 

5 

DQ a.3 AI 1 1M 6 

DQ a.4 -- DI a.0 7 
DQ a.5 -- DI a.1 8 

DQ a.6 -- DI a.2 9 
DQ a.7 -- DI a.3 10 

DQ b.0 -- DI a.4 11 

DQ b.1 -- DI a.5 12 
-- -- DI a.6 13 

-- -- DI a.7 14 
-- -- DI b.0 15 

-- -- DI b.1 16 
-- -- DI b.2 17 

-- -- DI b.3 18 

-- -- DI b.4 19 
-- -- DI b.5 20 

 

 ودر متر  300 شیلد بدون حالت در دیجیتال ورودی به شده داده اتصال لطول کاب طور همین و

 شیلد کابل برای متر 500 جیتالدی خروجی به متصل کابل طور همین و متر  500 دار شیلد حالت

 کابل محدودیت به باید بندی سیم هنگام در.  بود خواهدمتر برای کابل بدون شیلد دار  150دار و 

 .کرد توجه باید نیز باشد می متر 100 حداکثر که آنالوگ کانال در

 میباشد گرم 446 آن وزن و متر سانتی11.5*13.5* 8.5 تجهیز این ابعاد

  جدول اطالعات کلی محصولCPU SM1215 
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CPU 1215C 

DC/DC/DC 
Technical data 

6ES7215-1AG40-0XB0 Article number 

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

520 grams Shipping weight 

12 W Power dissipation 

1600 mA max. (5 V DC) Electrical current available (SM and 

CM bus) 

400 mA max. (sensor power) Electrical current available (24 V DC) 

4 mA/input used Digital input current consumption 

(24 V DC) 
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