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 کتاب کلیدهای فشار ضعیف
توان گفت که کلید یکی صرف نظر از سطح ولتاژ و میزان جریان می

باشد. ها و تأسیسات الکتریکی میاز تجهیزات مهم و پرکاربرد در شبکه
شود! روشن و خاموش کردن میتقریبا همه چیز از یک کلید شروع 

اندازی یک الکتروموتور، قطع و وصل برق اصلی، اضطراری ها، راهچراغ

کنند و غیره. به همین علت تمام کسانی که در صنعت برق فعالیت می
هایی اند. سوالهایی در مورد کلیدها مواجه شدهبارها و بارها با سوال

 مانند:

 ل شده است؟هایی تشکیکلید چیست و از چه بخش .1
 چرا باید کلیدها را بشناسیم؟ .2

 چطور باید با کلیدها کار کنیم؟  .3

 کلید فرمان چیست؟ .4

 متر و ... استفاده کنیم؟کلید اندازه گیری چیست؟ چرا باید از کلیدهای ولت، آمپر، وات .5

 م؟برای کنترل الکتروموتورها چه کلیدهای وجود دارد؟ چگونه باید آن ها را انتخاب و سیم بندی کنی .6

 کلید قدرت چیست؟ چرا برای کلیدها عنوان های مختلفی انتخاب می شود؟ کلید قابل قطع، اضطراری، ایمنی و ... .7

 چنج آور چیست؟ چگونه بهترین تجهیزات را برای ساخت چنج آور انتخاب کنیم؟ .8

 کانیکی در چیست؟چند نوع کلید مغناطیسی وجود دارد؟ تفاوت کنتاکتور فرمان، قدرت، خازنی و رله های الکتروم .9

 چیست و چگونه کار می کند؟ SSRرله ی حالت جامد یا  .10

 و صدها سوال دیگر... .11

 
 

ی قدرت را از سطح فشار ضعیف آغاز کنیم، اگر بخواهیم کار در شاخه
باید کلیدهای این سطح ولتاژی را به خوبی بشناسیم. البته بسیاری از 

ولتاژ وابسته نبوده و تعاریف و اصطالحات در مورد کلیدها به سطح 
های دیگر نیز کاربرد داشته باشند. به همین منظور توانند در شبکهمی

و برای بررسی کامل کلیدهای فشار ضعیف از نظر ساختمان، روش کار، 
دیاگرام الکتریکی، روش نصب، سیم بندی و ... کتاب کلیدهای فشار 

اندازه فصل: کلید چیست، کلیدهای  6ضعیف توسط مثلث زرد  در 
گیری و فرمان، کلیدهای کنترل الکتروموتور، کلیدهای قدرت، 

 کلیدهای مغناطیسی و رله های حالت جامد تألیف شده است.
 در ادامه شرح کوتاهی از مطالب فصل های کتاب آورده شده است...
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 فصل اول

پاسخ به این سوال در فصل اول کتاب به صورت کامل بررسی  کلید چیست؟
ی ی این فصل شما به خوبی با اجزای تشکیل دهندهشده است. با مطالعه

بندی، برداری، نصب، سیمهای بهرهها، روشبندی آنکلیدها، گروه
شوید. در اصل این بخش یک ها آشنا میمشخصات فنی و الکتریکی آن

توانید باشد. میشناسایی، انتخاب و نصب انواع کلید میراهنمای کامل برای 

هایی از بهترین مفید بودن اطالعات این بخش را با پرسیدن سوال
 هایی مانند:متخصصان برق محک بزنید. سوال

 چرا از کلیدها استفاده می کنیم؟ 

 کلیدها از چه اجزایی تشکیل شده اند؟ 

 هایی ندی به چه گروهکلیدها از نظر نقش، مکانیزم فرمان و هوشم
 شوند؟تقسیم می

 شوند؟هایی نصب میکلیدها با چه روش 
 برداری از کلیدها به چه صورت است؟های بهرهروش 
 ی سوئیچ بار در مدارهای آیا مشخصات الکتریکی کلیدها و نحوه

 متناوب و مستقیم متفاوت است؟ چرا؟ 
 وجود دارد؟ چرا؟ چند نوع پالتین از نظر زمان و نوع عملکرد در کلیدها 
 های استانداری روی کلیدها باشیم؟به دنبال چه نشانه 
 های مهم در محیط و فضای نصب کلیدها چیست؟المان 

 فصل دوم

پردازیم. این کلیدها گیری میدر فصل دوم به بررسی کلیدهای فرمان و اندازه
ابلو در مدارهای الکتریکی بسیار پر کاربرد هستند و در تمام تاسیسات و ت

 ها وجود دارند.برق

ی این فصل شما قادر خواهید بود با انواع پرکاربرد و بسیار خاص با مطالعه
گیری کار کنید. برخی از این کلیدها در مدارهای کلیدهای فرمان و اندازه

روند. به های برق به کار میفرمان و برخی در تاسیسات پیچیده مانند پست
ان کلیدهای دو حالته، سه حالته، مغایرتی، کلید عنوان مثال در بخش مدار فرم

گیری کلید ولت، کنترل بریکر، کد سوئیچ، چند مداره و ... و در بخش اندازه
 آمپر، ولت آمپر، وات متر و ... بررسی شده اند.
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 فصل سوم

عنوان فصل سوم این کتاب کلیدهای کنترل الکتروموتور است.  

های کاربرد هستند و ما باید بتوانیم روشالکتروموتورها در صنعت بسیار پر
ها را به خوبی فرا بگیریم. در این قسمت انواع روش برداری از آنبهره

بندی، تست و اندازی، المان های مهم انتخاب کلید، سیمکنترل، راه
برداری از الکتروموتورها را با معرفی کلیدهای دستی مانند صفر و یک، بهره

ستاره مثلث، داالندر، چند سرعته، کنترل موتورهای چپ گرد و راست گرد، 
گیریم. الکتروموتورهای مورد بحث در این قسمت از انواع تکفاز و ... فرا می

 تور قفسی هستند.وفاز و سه فاز جریان متناوب با رتک

 
 
 
 

 فصل چهارم

گیری و کنترل پس از آشنایی با مبانی کلیدها، کلیدهای فرمان، اندازه
رویم. فصل چهارم، نقش بزرگی در تخصص الکتروموتور یک گام جلوتر می

 شویم.شما خواهد داشت. در این قسمت با انواع کلید های قدرت آشنا می
گونه که از نام کلیدهای قدرت مشخص است، این کلیدها برای کنترل همان

م وصل مدار اصلی استفاده شده و در تاسیسات الکتریکی بسیار مهو یا قطع 
ی این فصل بسیاری از مسائل در مورد و مورد توجه هستند. با مطالعه
 کلیدهای قدرت حل خواهد شد.

 ی الکتریکی بار، توانایی قطع آیا تا به حال با عبارت های مشخصه
و وصل جریان، کلیدهای غیر قابل قطع و وصل در جریان نامی، 

سوئیچ،  کلیدهای قابل قطع و وصل در جریان نامی، دیسکانکتور،
 اید؟ سوئیچ دیسکانکتور، بریکر و ... برخورد کرده

 دانید در بخش قدرت یک تابلو برق به ترتیب باید از چه آیا می
 کلیدهایی استفاده کنید؟

  آیا انواع کلیدهای قطع و وصل قدرت مانند کلید تعمیرات، کلید
 شناسید؟ تفاوت این کلیدها در چیست؟اصلی، کلید اضطراری، کلید آتش نشان و کلید قطع و وصل بار را می
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ی این فصل ی فصل چهارم هستند! در ادامهاطالعات فوق در واقع مقدمه
آموزیم که چنج آور چیست و چگونه از آن برای جابجایی بار بین دو می

شود. بعد از تعریف این سیستم، منبع اصلی و اضطراری استفاده می
دستی، کلیدهای موتور دار و  های ساخت چنج آور با کلیدهایروش

 کنیم.کنتاکتور را به صورت خالصه بررسی می
در واقع هدف اصلی این قسمت آشنایی با کلیدهای چنج آور دستی، قدرت، 

که تجهیزات سوئیچ در مدار قدرت باشد. بعد از اینموتور دار و خودکار می
نج آور را شناختیم، به مبحث تفکیک بارها و اصول طراحی یک سیستم چ

 خواهیم رسید.
بندی در قسمت بعدی نیز با کلید بای پس، کاربردها، روش نصب و سیم

 رسانیم.آن آشنا شده و بخش کلیدهای قدرت را به پایان می
 
 
 

 فصل پنجم

شاید مقاالت و مطالب زیادی در مورد کلیدهای مغناطیسی با عنوان 
به ظاهر بسیار ساده و کنتاکتور مطالعه کرده باشید. این کلید پر کاربرد 

رسد اما واقعا اینطور نیست! در فصل پنجم این کتاب، ساختمان، عمومی می
 انواع، لوازم جانبی و ... این کلید به خوبی بررسی شده است. در این فصل:

 شویم.با ساختمان و روش کار کلیدهای مغناطیسی آشنا می 
 ند ولتاژ نامی، های الکتریکی و غیر الکتریکی مانتوانیم مشخصهمی

های های بوبین، پالتینولتاژ عایقی، نوع بار، جریان ها، مشخصه
 کمکی، عمر مکانیکی و ... این کلید را تحلیل کنیم.

 های با انواع کلید مغناطیسی مانند کنتاکتور قدرت، فرمان، رله
آموزیم که چگونه الکترومکانیکی و کنتاکتور خازنی آشنا شده و می

 ا استفاده کنیم.هو کجا از آن
 ی این کلید مانند ی نصب و مزایای لوازم جانبی و کامل کنندهنحوه

های کمکی، شمارشگر عملکرد، آشکار ساز جوش انواع پالتین
ی ولتاژ، قطع با های قدرت، واحدهای میرا کنندهخوردن پالتین

 یریم.گتاخیر، مبدل ولتاژ، اینترالک، تایمرها، قفل مکانیکی و ... را فرا می
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 فصل ششم

به  SSRهای حالت جامد یا با پیشرفت الکترونیک صنعتی، استفاده از رله

کنند شدت افزایش یافته است. بسیاری این رله را رقیب کنتاکتور فرض می
 گونه است؟اما واقعا این

  ها چه مزایا و معایبی دارند؟ این رله 
 ها چگونه است؟ساختمان داخلی آن 
 شوند؟ساخته می هاییدر چه مدل 
 کنند را بررسی کرد؟توان چند مدارهای که با این رله کار میمی 

 
 

پاسخ به سواالت فوق و مطالب مفید بیشتر را در فصل ششم کتاب تحت 
 های حالت جامد مطالعه کنید.عنوان رله

 
 

 شما چه راهی را انتخاب می کنید؟ تخصص یا خارج شده از رقابت؟

های بیشتری را جهت دریافت مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای صحیح بپردازد تا از اختالالت ت هزینههر کارفرمایی حاضر اس
بعدی در تاسیسات الکتریکی خود جلوگیری کند. به همین علت همیشه طراحی و اجرای تأسیسات مهم، به افراد آموزش دیده 

ی کاری مناسب ایجاد چگونه برای خود رزومه و سابقه شود کهشود. اینجا این سوال مطرح میمیبا سوابق مناسب واگذار 
 کنیم و به دیگران نشان دهیم که یک متخصص برق هستیم.

تواند باعث موفقیت و تثبیت جایگاه کاری های صحیح میشود. مجموعه انتخابهای ما آغاز میدر واقع همه چیز از انتخاب
توانند به سرعت ما را از های غلط میاین حالت نیز صادق است. انتخابما در بازار رقابتی و طاقت فرسای امروز شود. عکس 

 ی رقابت حذف کنند!چرخه
گونه که مشاهده کردید کتاب کلیدهای فشار ضعیف خارج از مسائل حاال شما یک انتخاب عالی در پیش رو دارید! همان

بندی تجهیزات کلید زنی برای تمام سطوح ب و سیمتواند راهنمای خوبی در انتخاب، نصتئوری و محاسباتی تالیف شده و می
کاری باشد. برای اطمینان صد در صدی شما از کاربردی بودن مطالب ذکر شده، مقاالت زیادی را از کتاب کلیدهای فشار 

ایم. بارگزاری کرده  http://www.mosalasezard.comضعیف استخراج کرده و در وب سایت مثلث زرد با آدرس 
ست به بخش انید این مقاالت را مطالعه کرده و با اطالعات کافی تصمیم نهایی را بگیرید. برای این کار کافیتوشما می
برای مطالعه ی مقاالت کتاب باید یک  مراجعه کرده و مقاالت کتاب را به صورت آنالین مطالعه کنید. های کتابسرفصل

 حساب کاربری کامال رایگان ایجاد کنید. 
توانید کتاب کلیدهای فشار ضعیف را تهیه کرده و اطالعات بسیار کمتر از یک ساعت آموزش خصوصی، میای با هزینه

ها، ی تخصصی بین خود و دیگر رقیبتخصصی و کاربردی خودتان را افزایش دهید. فراموش نکنیم که برای ایجاد فاصله
 باید در زمان کمتر، اطالعات بیشتر و مفیدتری دریافت کنیم.



  کلیدهاي فشار ضعیف
Low Voltage Switches  
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  معرفی مثلث زرد
شوند. این یابی به یک هدف مشخص با استفاده از نیروي برق ساخته میتأسیسات الکتریکی براي دست

اند. هرچه اهمیت انتخاب و به یکدیگر مرتبط شدهتأسیسات شامل تجهیزاتی هستند که به صورت صحیح 
هاي ها، کاهش خرابیتأسیسات باالتر رود، حساسیت براي طراحی صحیح، باال بردن ایمنی، کاهش هزینه

هاي بیشتري را شود. در واقع هر کارفرمایی حاضر است هزینهاضطراري، افزایش بازده و ... نیز بیشتر می
، نظارت و اجراي صحیح بپردازد تا از اختالالت بعدي جلوگیري کند. به جهت دریافت مشاوره، طراحی

شود. همین علت همیشه طراحی و اجراي تأسیسات مهم به افراد آموزش دیده با سوابق مناسب واگذار می
ي کاري مناسب ایجاد کنیم و به شود که چگونه براي خود رزومه و سابقهاینجا این سوال مطرح می

  دهیم که یک متخصص برق هستیم.دیگران نشان 

تواند باعث موفقیت و هاي صحیح میشود. مجموعه انتخابهاي ما آغاز میدر واقع همه چیز از انتخاب
تثبیت جایگاه کاري ما در بازار رقابتی و طاقت فرساي امروز شود. عکس این حالت نیز صادق است. 

کند که یک طراح، رقابت حذف کنند! تفاوتی نمیي تواند به سرعت ما را از چرخههاي غلط میانتخاب
بردار باشیم؛ در هر صورت اولین مسئولیت ما به عنوان یک متخصص برق شناخت مجري، ناظر و یا بهره

  باشد.هاي الکتریکی میکامل تجهیزات و شبکه

خاصی  هايها داراي مشخصهشوند و هر یک از آنهاي زیادي تقسیم میتجهیزات الکتریکی به گروه
هاي کاري شامل اطالعات الکتریکی، مکانیکی، استانداردها، روش کار، روش نصب، سیم هستند. مشخصه

ها را بشناسیم؟ آیا اطالعات شوند. با توجه به گستردگی تجهیزات، چه طور باید آنبندي، عملکرد و ... می
  وجود دارد؟مشترکی در تمام تجهیزات الکتریکی مانند استانداردها، عالئم و ... 

هاي قدرت، ي تخصصی خود را مشخص کنیم. مایل هستیم در کدام یک از زمینهبراي شروع باید حوزه
  ها، حفاظت و ... متخصص شویم؟گیري، تحلیل کمیتهاي الکتریکی، اندازهکنترل، ماشین

ال ببریم. فراموش کاري باید میزان دریافت اطالعات مفید و کاربردي را به شدت با يحوزهبعد از انتخاب 
، باید در زمان کمتر، اطالعات بیشتر و هارقیبتخصصی بین خود و دیگر  يفاصلهنکنیم که براي ایجاد 

ي چه اطالعاتی براي هر حوزه این کار بسیار مهم را انجام داد؟ توانمیدریافت کنیم. اما چگونه  مفیدتري
هاي متنوع اطالعات مانند توان مدلز دارد؟ چگونه میهایی نیاتخصصی نیاز است؟ بازار کار به چه توانایی

توانیم رسد! میي خاص و فنی تهیه کرد؟حاال زمان جستجو فرامیفیلم، کتاب، مقاله و ... را در یک زمینه
یک لیست از موارد مهم تهیه کنیم. براي این کار باید با متخصصین هر شاخه در تماس باشیم. این 

  کنند؟کنیم؟ آیا زمانی براي ما صرف می ها را چطور پیدامتخصص



 

 

ي تجهیزات را بررسی کنیم. کاتالوگ تجهیزات را تهیه کرده و با هاي سازندهسایت شرکتتوانیم وبمی
توانیم هایی باشیم که کاربرد و ساختمان تجهیزات را شرح دهد. میها آشنا شویم. به دنبال فیلمکار آن

  کنیم.ها کار قطعات را تهیه و با آن

ي تجهیزات گر هستند. پژوهش در زمینههاي اصلی یک متخصص و پژوهشتمام موارد ذکر شده، شاخصه
ها ها، سوالگیر، پر هزینه و گاهی دور از دسترس هستند. تا اینجا با سختیهاي الکتریکی، وقتو شبکه

ن همه درگیري ذهنی، یک ي برق آشنا شدیم. بعد از ایهاي مورد نیاز جهت تخصص در زمینهو توانایی
تواند مفید باشد. نگران متخصص شدن نباشید. مثلث زرد این کار را براي شما آسان کرده خبر خوب می

  است!

ي کاري در صنعت برق، محتواي مفید و هاي هر حوزهایم با مشخص کردن نیازمنديما سعی کرده
هاي مختلف در ها و فرمتزرد با روش ها را تهیه کنیم. محتواي تولید شده در مثلثمتناسب با آن

  دسترس شما قرار دارند.

برخی از این اطالعات به صورت رایگان در تا کنون 
، برخی در کتاب و 1سایتوباجتماعی و  هايشبکه

اند. در منتشر شده آموزشی هايدورهبرخی به صورت 
ها ي قطعات، بررسی آنها سعی شده با تهیهاین آموزش

هاي صرفا تئوري کارهاي اجرایی از حالتي راهو ارائه
استانداردهاي روز جدا شده و وارد مباحث تخصصی با 

مقابل،  QR Codeتوانید با اسکن کردن دنیا شویم. می
و  ازدیدسایت مثلث زرد بهاي اجتماعی و وباز شبکه

حجم زیادي از اطالعات مفید را به صورت رایگان 
  دریافت کنید.
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 QR Code هاي اجتماعی و وب سایتآدرس صفحه 



 

 

  مقدمه
توان گفت که کلید یکی از تجهیزات مهم و پرکاربرد در صرف نظر از سطح ولتاژ و میزان جریان می

شود! روشن و خاموش ع میباشد. تقریبا همه چیز از یک کلید شروها و تأسیسات الکتریکی میشبکه
  اندازي یک الکتروموتور، قطع و وصل برق اصلی، اضطراري و ...ها، راهکردن چراغ

هایی در مورد کلیدها کنند بارها و بارها با سوالبه همین علت تمام کسانی که در صنعت برق فعالیت می
  هایی مانند:اند. سوالمواجه شده

 تشکیل شده است؟هایی کلید چیست و از چه بخش 

 در صنعت برق چند نوع کلید وجود دارد؟ 

 ها را بشناسیم؟تفاوت کلیدها در چیست و چرا باید آن 

 چه اطالعاتی براي انتخاب، نصب و سیم بندي کلیدها نیاز داریم؟ 

 چطور با کلیدها کار کنیم و ... 

د کلیدهاي این سطح ولتاژي آغاز کنیم، بای 1ي قدرت را از سطح فشار ضعیفاگر بخواهیم کار در شاخه
را به خوبی بشناسیم. البته بسیاري از تعاریف و اصطالحات در مورد کلیدها به سطح ولتاژ وابسته نبوده 

هاي دیگر نیز کاربرد داشته باشند. کتاب حاضر به همین منظور و براي بررسی کامل توانند در شبکهو می
 فصل تألیف شده است. 6، نصب، سیم بندي و ...  در کلیدهاي فشار ضعیف از نظر ساختمان، روش کار

در این کتاب سعی شده از بهترین حالت نوشتاري، تصاویر و سادگی در بیان مطالب استفاده شود اما 
توان همه چیز را در متن یک کتاب خالصه کرد. براي افزایش اثرگذاري و فراگیري بهتر مبحث هرگز نمی

صطالحات ذکر شده در این کتاب به صورت تصویري نیز بررسی شده کلیدهاي فشار ضعیف، قطعات و ا
ي آموزشی و دریافت مطالب تخصصی بیشتر، لطفا از است. براي کسب اطالعات بیشتر در مورد بسته

  مثلث زرد بازدید کنید2سایتوب

   

                                                        
 ولت 1000تا  1
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