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 S7-1200 SIEMENS ماژول محصول اطالعات

 6GK7242-7KX31-0XE0 :محصول نامبر کد

 CP1242-7با نام  GSM/GPRSبا شبکه  S7-1200ماژول ارتباطی در 

 (WIRELESS)برای ارتباط از راه دور و ایجاد ارتباط بدون سیم  S7-1200در این ماژول 

به این ماژول یک سیم کارت تلفن همراه و یک آنتن با  . استفاده کرد CP1242-7باید از ماژول 

نیز اتصال داده می شود و با تعریف فرامین می توان کنترل فرایند   6NH9860-1AA00کد فنی 

 انجام داد  WEB SERVERرا توسط تلفن همراه و ارسال پیامک و یا از طریق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :در این ماژول سرعت ارتباط با شبکه به صورت زیر می باشد

1. DOWN LINK / MAXIMUM : 86 KBIT/S 

2. UP LINK / MAXIMUM : 43 KBIT/S 

 

 

 در این مورد می توانید به شکل زیر رجوع کنید.

http://www.asamiran.com/


  شرکت آسام
 

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

         WWW.ASAMIRAN.COM33982402                                  -021 

 

 

 

 کاربردهای این ماژول:

 ارتباط با شبکه  -1

GSM(GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION) 

بین یک ایستگاه   GSMو از شبکه  IPمبتنی بر   WAN گسترده   در این حالت یک ارتباط

MASTER . که می تواند خدمات زیر   و سایر ایستگاه ها و یا داخل یک ایستگاه ایجاد می شود

 را در دسترس قرار دهد: 

GPRS(General Packet Radio Service) 

SMS(Short Massage service) 

EMAIL 

 فرکانس زیر می توان استفاده نمود:. در این ماژول از باند
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 850MHZ 

 900MHZ 

 1800MHZ 

 1900MHZ 

 COMMUNICATIONS    SERVICES خدمات ارتباطی یا -2

استفاده کرد  cp1242-7برای ایجاد یک ارتباط بدون سیم در یک واحد صنعتی می توان از 

 که خدمات زیر را در دسترس قرار می دهد:

a)  کنترلارتباط با اتاق  

b)  ارسال پیام رویداد توسطsms   یاemail 

c)  ارتباط بین ایستگاهایs7-1200  از راه دور 

d) به  ها خواندن/نوشتن دادهcpu  

e)  دانلود پروژه یا برنامهSTEP 7 به ایستگاه 

f)  تشخیص و بررسی داده های خطا 

انجام  CPUتوان با استفاده از این ماژول ارتباطی تنظیمات زیر را بر روی  موارد باال میعالوه بر 

 داد:

  پیکر بندیDATA POIN 

 پیکر بندی IP 

 پیکر بندی زمان و تاریخ 

  دسترسی بهCPU   از طریقWEB SERVER 

  دسترسی به سابقه داده هاDATA BUFFERING 

 ........و 

  IPگرم و همچنین  002متر ، و وزن آن  لیمی  01*011*57زیمنس  S7-1200ابعاد این ماژول 

 می باشد 21آن

 زیمنس به تصویر ویا جدول زیر رجوع کنید. S7-1200شما می توانید برای سیم بندی این ماژول 
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Pin Labeling Function 

1 L+ + 24 VDC 

2 M Ground reference for + 24 VDC 

3  

 

Ground connector 
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