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 S7-1200 SIEMENS ماژول محصول اطالعات

 6ES7238-5XA32-0XB0 :محصول نامبر کد

  SM1238با نام   S7-1200در   (ENERGY METER)ماژول محاسبه انرژی 

و  ، ولتاژ )همراه با ترانس ولتاژ(، جریان)با ترانس جریان ین ماژول جهت محاسبه توان ، انرژیا

، توالی فاز و فرکانس مورد استفاده قرار می گیرد و این ماژول را میتوان در  بدون ترانس جریان(

به کار برد.   (TN)یا فاز به نول (TT)سیستم های فاز به فاز 
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 زیمنس داده ها را می توان به دو روش زیر محاسبه  کند: S7-1200این ماژول 

 بصورت سیکلی یا دوره ای: اطالعات دوره ایی مورد استفاده قرار می گیرد. .1

 سی سوابق داده هاربصورت غیر سیکلی: برای بر .2

در این ماژول امکان اندازه گیری و کالیبره در حال فعال بودن ، وجود دارد و می توان وضعیت 

هایی که بر روی  LEDغذیه ، وضعیت هر کانال و در نهایت وضعیت کل ماژول را توسط ولتاژ ت

 ماژول وجود دارد تشخیص داد.

 رامتر های فوق به شرح زیر می باشد: امحدوده قابل اندازه گیری پ

  ولت  0تا  722 :ولتاژ بین خط و نول 

  ولت  0تا  080 :ولتاژ بین دو خط 

 هرتز  06تا  56< فرکانس 

 توسط جریان >CT آمپر  6 تا جریان 

درجه  02تا -22این ماژول قابلیت استفاده بصورت عمودی و افقی و همچنین رنج دمایی 

 سانتی گراد را دارا می باشد. 

گرم می  107میلی متر و وزن  57*122*57جنس بدنه این ماژول از نوع پالستیک در ابعاد 

 باشد. 

بصورت  s71200براساس اطالعات ارائه شده از مهندسین زیمنس نحوه سیم بندی این ماژول 

 زیر است.
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X11 

 X10 Pin 

* N 1 

* No connection 2 

* UL1 3 

* No connection 5 

* UL2 7 

* No connection 0 

* UL3 5 

IL1 * 8 

N * 9 

IL2 * 12 

N * 11 

IL3 * 12 

N * 13 

Functional Earth * 15 
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