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  6EA7241-1CH32-0XB0اطالعات فنی محصول 

شناخته شده و دارای کد فنی   CM1241که با نام  RS 422/485یا   (MODBUS RTD)ماژل ارتباط با شبکه مدباس 

6ES7241-1CH32-0XB0  .می باشد 

یا   MASTERشبکه مدباس به صورت پین قابلیت ارتباط با  9می باشد که با کانکتور  24V DCولتاژ تغذیه این ماژول 

SLAVE کند.  را امکان پذیر می 

تجهیز  742می تواند با   MASTERرا داشته باشد . در این حالت  MASTER}در شبکه مدباس فقط یک تجهیز میتواند نقش 

SLAVE  ه ، آدرس دهی کند و یا اینکه یک پیام مشترک برای همهارتباط گرفت SLAVE ارسال کند .{ ها  

 

 

 

 باشد . متر می 0111حداکثر طول کابل   COMMUNICATION MODULEدر این

ن در ای CPUماژول را میتوان به هر  3قرار گرفته و تعداد   CPUزیمنس در سمت چپ   S7-1200ماژوا های ارتباطی در 

 زیمنس اتصال داد.  S7-1200سری 

 گرم می باشد.  077وزن   دارا ی  میلی متر بوده که 31*011*27این ماژول ارتباطی دارای ابعاد 

 

General specifications 

Technical data CM 1241 RS422/485 

Article number 6ES7241-1CH32-0XB0 

Dimensions W x H x H (mm) 30 x 100 x 75 

Weight 155 grams 
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Transmitter and receiver 

Technical data CM 1241 RS422/485 

Type RS422 or RS485, 9-pin sub D female connector 

Common mode voltage range -7 V to +12 V, 1 second, 3 VRMS continuous 

Transmitter differential output voltage 2 V min. at RL 100  

1.5 V min. at RL 54 

Termination and bias V on B, PROFIBUS Pin 3 

Internal bias options provided, or no internal bias. In all cases, 

exter- nal termination is required, see Biasing and terminating 

an RS485 network connector (Page 1046) and Configuring the 

RS422 and RS485 in the S7-1200 Programmable Controller 

System Manual 

(Page 1097) 

Receiver input impedance  

   

Receiver threshold/sensitivity +/- 0.2 V min., 60 mV typical hysteresis 

Isolation 

RS485 signal to chassis ground 

RS485 signal to CPU logic common 

707 V DC (type test) 

Cable length, shielded 1000 m max. (baud rate dependent) 

Baud rate 300 baud, 600 baud, 1.2 kbits, 2.4 kbits, 4.8 kbits, 9.6 kbits 

(default), 

19.2 kbits, 38.4 kbits, 57.6 kbits, 76.8 kbits, 115.2 kbits 

Parity No parity (default), even, odd, Mark (parity bit always set to 1), 

Space (parity bit always set to 0) 
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 به چه معنا است؟                                     {*** ROHS***}                                       عبارت  

ROHS  مخفف عبارترا به صورت )رُس( یا حتی )رُش( تلفظ میشود و 

 Restriction of Hazardous Substances میباشد. 

این عبارت به معنای محدودیت استفاده از مواد خاص خطر ناک در تجهیزات الکتیکی و مکانیکی 

 است. 

 وضع شده. 3002در واقع این عبارت معرف قانونی است که در اروپا از سال 

خطرناک که برای سالمتی انسان و طبیعت زیان آور ماده  6براساس توافقات انجام شده وجود  

 است را در محصوالت الکترونیکی و خصوصا قطعات کامپیوتری منع کرده است.

 . BDE،PBBعنصر عبارتند از :کادمیوم، جیوه، کرومیوم،سرب، 6این  

در صورتی که مقدار استفاده شده از این مواد در هر محصول بیش از حد مجاز باشد از فروش 

 محصوالت در بازار اروپا و جهان ممانعت به عمل خواد آمد.

تمامی تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس از این قانون طبعیت کرده که میتوان با جستوجوی 

زیمنس در قالب این استاندارد تولید شده را مشاهده PLCهر کد فنی در سایت زیمنس سالی که 

 کنید.

 تولید  ROHSذیل استاندارد  2018/8/30از سال   6ES7241-1CH32-0XB0مثال: کد نامبر 

 میگردد
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RS485 or RS422 connector (female) 

Pin Description 
Connector 

(female) 
Pin Description 

1 Logic or communication ground 

 

 

6 PWR 
+5 V with 100 ohm series resistor: 

Output 

2 TxD+ 1 
Connected for RS422 

Not used for RS485: Output 
7 Not connected 

3 TxD+ 2 
Signal B (RxD/TxD+): 

Input/Output 
8 TXD- 2 Signal A (RxD/TxD-): Input/Output 

4 RTS 3 
Request to send (TTL level) 

Output 
9 TXD- 1 

Connected for RS422 

Not used for RS485: Output 

5 GND Logic or communication ground SHELL Chassis ground 
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