
 

 

 زیمنس S7-1500 های PLC انواع 

و سیستم عیب یابی یکپارچه هستند.  های پیشرفته این شرکت قرار دارند دارای صفحه نمایشPLC زیمنس که در دسته S7-1500 های PLC تمامی انواع

درجه برای حفاظت از برنامه  4امکان ایجاد امنیت تا  کنند وگیری پشتیبانی میاز توابع تکنولوژیکی یکپارچه شامل حرکت، کنترل، شمارش و اندازه

  .بسیار باالتر است S7-400 و S7-300 در آنها وجود دارد. سرعت پردازش آنها نسبت به پی ال سی های

CPUهای PLCهای S7-1500 های استاندارد، کامپکت، ایمن در برابر خطادر سری (Failsafe)تکنولوژیک و ، ODK های وجود دارند. مدل

تمامی های اتصال به شبکه و غیره با هم تفاوت دارند. در ادامه به بررسی ها از نظر میزان حافظه، سرعت پردازش، قابلیتCPU مختلف

  :می پردازیم S7-1500 های پی ال سیCPU هایمدل

  

در آموزشگاه فن آموزان بصورت عملی و تخصصی در کارگاههای مجهز برگزار می شود. برای مشاهده سرفصلها  plc آموزش دوره جامع

 :و اطالعات کامل این دوره روی تصویر زیر کلیک نمایید

 

 

CPUهای استاندارد پی ال سی S7-1500 

 CPU 1511-1 PN زیمنس 

 

 چکیده مطلب :

CPU های PLC های S7-1500 خطا برابر در ایمن کامپکت، استاندارد، هایسری در (Failsafe)، و تکنولوژیک ODK وجود 

 در. دارند تفاوت هم با غیره و شبکه به اتصال هایقابلیت پردازش، سرعت حافظه، میزان نظر از هاCPU مختلف هایمدل. دارند

  :پردازیم می S7-1500 سی ال پی هایCPU هایمدل تمامی بررسی به مقاله این
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CPU 1511-1 PN  پی ال سیS7-1500   150دارایkB  1حافظه برای برنامه وMB ها است. از نظر ارتباطی دارای رابطبرای داده I/O 

-S7 پی ال سی CPU 1511-1 PN ربرای ساختارهای خطی و حلقوی است. زمان اجرای هر بیت د port یکپارچه با دو PROFINET شبکه

1500   ،60ns است. مدل CPU 1511-1 PN پی ال سیS7-1500  های بیان شده، برای کاربردهای کوچک تا متوسط با توجه به ویژگی

 .مناسب است

  CPU 1513-1 PN زیمنس 
CPU 1513-1 PN پی ال سیS7-1500  300دارایkB  1.5حافظه برای برنامه وMB از نظر ارتباطی دارای رابط است. برای داده I/O 

 پی ال سی CPU 1511-1 PN برای ساختارهای خطی و حلقوی است و زمان اجرای هر بیت در port یکپارچه با دو PROFINET شبکه

S7-1500   ،40ns است. 



 

 

 

  CPU 1515-2 PN زیمنس 
درنظر گرفته شده است. زمان اجرای هر بیت  3MBو برای داده  500KBبرای برنامه  S7-1500 پی ال سی CPU 1515-2 PN حافظه

30ns است. از نظر ارتباطی دارای رابط I/O شبکه PROFINET یکپارچه با دو port برای ساختارهای خطی و حلقوی و یک رابط I/O 

 .است (port آدرس جداگانه )در مجموع سه IP اضافه با PROFINET شبکه

 



 

 

  CPU 1516-3 PN/DP زیمنس 
 10nsجرای هر بیت ادرنظر گرفته شده است. زمان  5MBو برای داده  1MBبرای برنامه  S7-1500 پی ال سی CPU 1516-3 PN حافظه

 شبکه I/O یک رابط و برای ساختارهای خطی و حلقوی  port یکپارچه با دو PROFINET شبکه I/O است. از نظر ارتباطی دارای رابط

PROFINET اضافه با IP در مجمو( ع سهآدرس جداگانه port) و یک رابط پروفیباس DP است. 

 

 CPU 1517-3 PN/DP زیمنس 
درنظر گرفته شده است. زمان اجرای هر بیت  8MBو برای داده  2MBبرای برنامه  S7-1500 پی ال سی CPU 1517-3 PN/DP حافظه

2ns است. از نظر ارتباطی دارای رابط  I/Oشبکه PROFINET یکپارچه با دو port و یک رابط رهای خطی و حلقوی برای ساختا I/O 

 .است DP و یک رابط پروفیباس (port آدرس جداگانه )در مجموع سه IP اضافه با PROFINET شبکه



 

 

 

 CPU 1518-4 PN/DP  زیمنس 
CPU 1518-4 PN/DP پی ال سی S7-1500  4دارای حافظهMB  20برای برنامه وMB  برای داده است. اجرای هر بیت از دستورات در

و  برای ساختارهای خطی و حلقوی  port یکپارچه با دو PROFINET شبکه  I/O گیرد. از نظر ارتباطی دارای رابطانجام می 1nsان زم

 همچنین یک رابط پروفیباس (port اضافه )در مجموع چهار PROFINET آدرس جداگانه و یک رابط IP با PROFINET شبکه RT یک رابط

DP است. 

 



 

 

CPU ی ال سی های کامپکت پS7-1500 

 CPU-1511C-1PN  زیمنس 
CPU-1511C-1PN پی ال سی S7-1500  175دارای حافظهKB  1برای برنامه وMB  برای داده است. اجرای هر بیت از دستورات در

 بطخروجی آنالوگ دارند. از نظر ارتباطی دارای را 2ورودی و  5خروجی دیجیتال و  16ورودی و  16گیرد. انجام می 60nsزمان 

I/O  شبکه PROFINET یکپارچه با دو port تکنولوژیکرای ساختارهای خطی و حلقوی است.ب 

 

افزایشی  encoder گیری باکانال برای شمارش و اندازه 6، دارا بودن S7-1500 پی ال سی CPU-1511C-1PN ز جمله دیگر امکاناتا

24V  100و تا فرکانسkHz  85است. از نظر ابعاد فیزیکی دارای عرضmm  است. 

 زیمنس S7-400 انواع پی السی

 CPU-1512C-1PN  زیمنس 
CPU-1512C-1PN پی ال سی S7-1500  250از نظر حافظه کاری دارایKB  1برای برنامه وMB  برای داده است. زمان اجرای هر

 خروجی آنالوگ است. از نظر ارتباطی دارای رابط 2ورودی و  5خروجی دیجیتال و  32ورودی و  32زمان می برد. دارای  48ns بیت 

I/O شبکه PROFINET یکپارچه با دو port  است برای ساختارهای خطی و حلقوی. CPU-1512C-1PN کامپکت پی ال سی S7-1500 

کانال نیز برای دنباله  100kHz  ،4و تا فرکانس  24Vافزایشی  encoder کانال برای شمارش و اندازه گیری با 6عالوه بر دارا بودن 

به میزان   S7-1500 از پی ال سی CPU دارد. عرض این مدل 100KHzس خروجی نهایتا تا پالسی، مدوالسیون مدت زمان پالس، فرکان

110mm  است. 
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CPU های ایمن در برابر خطا(Failsafe)  پی ال سیS7-1500 

 CPU 1511F-1PN زیمنس 
مان اجرای هر بیت درنظر گرفته شده است. ز 1MBو برای داده  225KBبرای برنامه  S7-1500 پی ال سیCPU 1511F-1PN حافظه

60ns است. از نظر ارتباطی دارای رابط شبکه PROFINET های پایهبرای سرویس  Ethernet و PROFINET است. عرض این CPU ،

35mm  است. 

 



 

 

  CPU 1513F-1PN زیمنس 
ان اجرای هر بیت درنظر گرفته شده است. زم 1.5MBو برای داده  450KBبرای برنامه  S7-1500 پی ال سیCPU 1513F-1PN  حافظه

40ns است. از نظر ارتباطی دارای رابط شبکه PROFINET های پایهبرای سرویس  Ethernet و PROFINET است. عرض این CPU ،

35mm است. 

 

 CPU 1515F-2PN  زیمنس 
جرای هر بیت درنظر گرفته شده است. زمان ا 3MBو برای داده  750KBبرای برنامه  S7-1500 پی ال سیCPU 1513F-1PN  حافظه

30ns است. از نظر ارتباطی دارای رابط شبکه PROFINET یکپارچه با دو port  برای ساختارهای خطی همچنین دارای یک رابط اضافه

 .است CPU ،70mm است. عرض این PROFINET و Ethernet  های پایهیکپارچه برای سرویس



 

 

 

 CPU 1516F-3PN/DP  زیمنس 
CPU-1511C-1PN پی ال سی S7-1500  1.5دارای حافظهMB  5برای برنامه وMB  برای داده است. اجرای هر بیت از دستورات در

برای ساختارهای خطی، رابط اضافه  port یکپارچه با دو PROFINET شبکه  I/O گیرد. از نظر ارتباطی دارای رابطانجام می 10nsزمان 

است. از نظر ابعاد فیزیکی دارای  PROFINET و Ethernet های پایهرای یک رابط اضافه یکپارچه برای سرویسهمچنین دا DP پروفیباس

 .است mm 70عرض 

 



 

 

  CPU 1517F-3PN/DP زیمنس 
CPU-1511C-1PN پی ال سی S7-1500  3دارای حافظهMB  8برای برنامه وMB  برای داده است. اجرای هر بیت از دستورات در زمان

2ns گیرد. از نظر ارتباطی دارای رابط شبکهم میانجا PROFINET یکپارچه با دو port برای ساختارهای خطی، رابط اضافه پروفیباس 

DP های پایههمچنین دارای یک رابط اضافه یکپارچه برای سرویس Ethernet و PROFINET  است. از نظر ابعاد فیزیکی دارای عرض

175 mm است. 

 

 CPU 1518F-4PN/DP 
برای داده است. زمان اجرای هر بیت برابر  20MBبرای برنامه و  6MBشامل  S7-1500 پی ال سی CPU-1511C-1PN ظه کاریحاف

1ns است. از نظر ارتباطی دارای رابط شبکه PROFINET یکپارچه با دو port برای ساختارهای خطی، رابط اضافه پروفیباس DP  همچنین

 175mmاست. از نظر ابعاد فیزیکی دارای عرض  PROFINET و Ethernet های پایهسرویس دارای یک رابط اضافه یکپارچه برای

 .است



 

 

 

  CPUهای تکنولوژیک پی ال سی S7-1500 
CPUهای تکنولوژیک پی ال سی S7-1500 ایی از توابع کنترل حرکت را در یکعالوه بر کارکردهای استاندارد و ایمنی، رنج گسترده 

CPU دهندیبه صورت واحد ارائه م. 

  7300sهای سری cpu بررسی

  CPU 1511T-1 PN زیمنس 
 CPU 1511T-1 PN پی ال سی S7-1500   225دارایKB  1حافظه برای برنامه وMB  محور  5برای داده است. توانایی کنترل موقعیت در

 I/O ارای رابطاست. از نظر ارتباطی د 60ns محور نیز می تواند افزایش یابد. زمان اجرای هر بیت  10را دارد که این تعداد نهایتا تا 

 .است CPU ،35mm های پایه ساختارهای خطی و حلقوی است. عرض اینبرای سرویس port یکپارچه با دو PROFINET شبکه

https://fanamoozan.com/s7300-cpu/
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  CPU 1511TF-1 PN زیمنس 
CPU 1511TF-1 PN پی ال سی S7-1500 در واقع نسخه (Failsafe) ایمن در برابر خطا  CPU 1511T-1 PN  است بنابراین از نظر

 .است CPU 1511T-1 PN دقیقا مشابه ن حافظه، سرعت اجرای دستورات، امکانات اتصال به شبکه و ابعاد میزا

 

 CPU 1515T-2 PN  زیمنس 
CPU 1515T-2 PN پی ال سی S7-1500   750دارایKB  3حافظه برای برنامه وMB  .محور  7توانایی کنترل موقعیت در  برای داده است

 I/O است. از نظر ارتباطی دارای رابط 30ns محور نیز می تواند افزایش یابد. زمان اجرای هر بیت  30تا تا را دارد که این تعداد نهای



 

 

 CPU 1515T-2 PN ،70mm های پایه ساختارهای خطی و حلقوی است. عرضبرای سرویس port یکپارچه با دو PROFINET شبکه

 .است

 

  CPU 1515TF-2 PN زیمنس 
CPU 1515TF-2 PN یپی ال س S7-1500 در واقع نسخه (Failsafe) ایمن در برابر خطا CPU 1515T-2 PN  است بنابراین از نظر میزان

 .است CPU 1515T-2 PN حافظه، سرعت اجرای دستورات، امکانات اتصال به شبکه و ابعاد دقیقا مشابه

 



 

 

  CPU 1517T-3 PN/DP زیمنس 
CPU 1517T-3 PN/DP پی ال سی S7-1500   3دارایMB 8فظه برای برنامه و حاMB  .70توانایی کنترل موقعیت در  برای داده است 

 I/O  است. از نظر ارتباطی داری رابط 2ns محور نیز می تواند افزایش یابد. زمان اجرای هر بیت  128محور را دارد که این تعداد نهایتا تا 

جداگانه و یک  IP اضافه با آدرس PROFINET ک رابط شبکهبرای ساختارهای خطی و حلقوی، ی port یکپارچه با دو PROFINET شبکه

 .است CPU 1515T-2 PN ،175 mm است. عرض DP رابط پروفیباس

 

 CPU 1517TF-3PN/DP  زیمنس 
CPU 1517TF-3 PN/DP پی ال سی S7-1500 در واقع نسخه (Failsafe) ایمن در برابر خطا CPU 1517T-3 PN/DP  است بنابراین از

 .است CPU 1517T-3 PN/DP ه، سرعت اجرای دستورات، امکانات اتصال به شبکه و ابعاد دقیقا مشابهنظر میزان حافظ



 

 

 

 CPU های ODK پی ال سی S7-1500 
CPUهای سری  ODK پی ال سی S7-1500  های سطح باال مانند مانندزیمنس این امکان را به کاربر می دهند تا زبان C/C++ برنامه PLC 

 .برای کنترل کننده ایجاد می شود  STEP 7شود و معادل آن درنوشته می Open Development Kit با PLC برنامه  را بنویسند.

 آشنایی با انواع رک در پی ال سی

  CPU1518-4 PN/DP ODK زیمنس 
CPU1518F-4 PN/DP ODK پی ال سی S7-1500  4دارایMB  20و  برای برنامه  حافظهMB  برای داده است. زمان اجرای هر بیت

 نوشته شود. عرض C/C++ با زبانPLC  این امکان وجود دارد که برنامه CPU1518-4 PN/DP ODK است. در مدل 1nsاز دستورات 

CPU 1518F-4 PN/DP  175به میزانmmاست. برای ارتباط با شبکه های صنعتی نیز دارای رابط I/O شبکه PROFINET  یکپارچه با

 اضافه )در مجموع چهار PROFINET رس جداگانه و یک رابطآد IP با PROFINET شبکه RT برای ساختارهای خطی و یک رابط port دو

port) و یک رابط پروفیباس DP اضافه است. الزم به ذکر است که نسخه Failsafe این CPUنیز موجود است ،. 
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 آموزش تعمیرات برد الکترونیکینترل ابزار دقیق از جمله دوره های فن آموزان دوره های تخصصی الکترونیک ، تعمیرات و کآموزشگاه 

و بیش از  آموزش رباتیک ، آموزش هوشمند سازی ساختمان ، آموزش برق ساختمان ، آموزش طراحی برد،  آموزش تعمیرات موبایل، 

جهت اطالع از نحوه برگزاری   هشتاد دوره دیگر را با مجوز رسمی از سازمان فنی حرفه ای کشور و اعطای مدرک معتبر برگزار می کند.

 .تماس بگیرید 02166477300 دوره ها با شماره
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