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 ی تصویری کلیدهای فشار ضعیفدوره

از بهترین حالت نوشتاری، کلیدهای فشار ضعیف در کتاب 
اما هرگز  شدهاستفادهتصاویر و سادگی در بیان مطالب 

را در متن یک کتاب خالصه کرد. برای  زیچهمهتوان نمی
افزایش اثرگذاری و فراگیری بهتر مبحث کلیدهای فشار 

در این کتاب  ذکرشدهضعیف، قطعات و اصطالحات 
 تصویری نیز بررسی شده است. صورتبه
 
 

 6ی تصویری کلیدهای فشار ضعیف مانند کتاب در دوره
مستقل کوتاه و  صورتبهدر اختیار شماست. ویدئوها  فصل

ی هازمانتا بتوانید در  اندشدهساختهاز متن کتاب 
کنید. در این بسته از  مشاهدهرا  هاآنی خود، رفتهازدست
و نیاز به ابزار خاصی  نشدهاستفادهی افزارنرمی هاحالت

ویدئوها را روی  دیتوانیمبرای پخش ویدئوها وجود ندارد. 
مپیوتر خود کپی و یا کا حملقابلی هاحافظهتلفن همراه، 

 کنید. 

 
ویدئو با زمان مجموع  92ی تخصصی شامل بستهاین 

بخش های کتاب به همراه . در ادامه شودیم 09:37:33
آورده  فصلبهفصل صورتبهعنوان و زمان تمام ویدئوها 

 شده است.
ی آموزشی، از بستهی اصلی کتاب و نسخهبا خرید  لطفاً

مثلث زرد در تولید بهتر محتوای آموزشی حمایت کنید. تمام 
حقوق مادی و معنوی این دوره متعلق به شرکت مثلث زرد 

 تیساوبی شما در شنهادهایپمنتظر نظرات و  .باشدیم
 مثلث زرد هستیم.
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 کتاب کلیدهای فشار ضعیف
کلید یکی توان گفت که 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 تقریبا همه چیز از یک کلید شروع می

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:

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

 چطور باید با کلیدها کار کنیم؟  .3

 کلید فرمان چیست؟ .4

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

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

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

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

 چند نوع کلید مغناطیسی وجود دارد؟ تفاوت کنتاکتور فرمان، قدرت، خازنی و رله های الکترومکانیکی در چیست؟ .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
اید کلیدهای این سطح ولتاژی را به خوبی بشناسیم. البته بسیاری از ب

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

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

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

 کلیدهای مغناطیسی و رله های حالت جامد تألیف شده است.
 اب آورده شده است...در ادامه شرح کوتاهی از مطالب فصل های کت
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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
د. در اصل این بخش یک شویها آشنا میمشخصات فنی و الکتریکی آن

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

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 کلیدها از نظر نقش، مکانیزم فرمان و هوشمندی به چه گروه
 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؟ 
  پالتین از نظر زمان و نوع عملکرد در کلیدها وجود دارد؟ چرا؟چند نوع 
 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
بسیار پر کاربرد هستند و در تمام تاسیسات و تابلو در مدارهای الکتریکی 

 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 کار می های برق بهفرمان و برخی در تاسیسات پیچیده مانند پست
عنوان مثال در بخش مدار فرمان کلیدهای دو حالته، سه حالته، مغایرتی، کلید 

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

روموتور است. عنوان فصل سوم این کتاب کلیدهای کنترل الکت 

های الکتروموتورها در صنعت بسیار پرکاربرد هستند و ما باید بتوانیم روش
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
ای دستی مانند صفر و یک، برداری از الکتروموتورها را با معرفی کلیدهبهره

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

 فاز و سه فاز جریان متناوب با روتور قفسی هستند.تک

 
 
 
 

 فصل چهارم

گیری و کنترل کلیدهای فرمان، اندازهپس از آشنایی با مبانی کلیدها، 
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

ده شده و در تاسیسات الکتریکی بسیار مهم یا قطع و وصل مدار اصلی استفا
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، 

قطع و وصل در جریان نامی، دیسکانکتور، سوئیچ،  کلیدهای قابل
 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؟آتش نشان و کلید قطع و وصل بار را می اصلی، کلید اضطراری، کلید

  



 

 
WWW.MosalaseZard.com 

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

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

 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
حث تفکیک بارها و اصول طراحی یک سیستم چنج آور را شناختیم، به مب

 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 
مطالعه کرده باشید. این کلید پر کاربرد به ظاهر بسیار ساده و کنتاکتور 

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 
 های الکتریکی و غیر الکتریکی مانند ولتاژ نامی، مشخصه توانیممی

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 شده و میالکترومکانیکی و کنتاکتور خازنی آشنا 

 ها استفاده کنیم.و 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

 گیریم.تایمرها، قفل مکانیکی و ... را فرا میتاخیر، مبدل ولتاژ، اینترالک، 
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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؟داخلی آن ساختمان 
 شوند؟هایی ساخته میدر 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



1

دوره ی تصویری 
کلیدهای فشار ضعیف

ویدئو92
09:37:33زمان 

؟فصل اول کلید چیست
ویدئو16

01:42:39زمان 

04:20اجزای تشکیل دهنده ی کلید01:1401.02کلید چیست؟01.01

08:41دسته بندی کلیدها06:4601.04نمایش پالتین ها و وظیفه و عملکرد01.03



2

06:21نمایش روش های نصب06:2101.06روش نصب کلیدها01.05

07:04روش های بهره برداری23:0901.08مونتاژ تابلوی چپ گرد و راست گرد01.07

00:55مشخصات الکتریکی07:2201.10نمایش روش های بهره برداری01.09



3

01:02انواع پالتین در کلید01:2201.12مشخصات فنی01.11

04:00پالتین با نوع عملکرد متفاوت04:1901.14پالتین با زمان عملکرد متفاوت01:13

09:51شرایط نصب06:0101.16عالئم استاندارد01.15



4

ان فصل دوم کلیدهای فرم
و اندازه گیری

ویدئو22
01:39:11زمان 

06:00کلید فرمان02.01

02:38کلید دو حالته02:4202.03بررسی مشخصات پالتین های فرمان02.02

03:27سیم بندی چنج آور بدون صفر04:3002.05سیم بندی کلید دو حالته02.04



5

03:00تست و تنظیم کلید دو حالته03:2502.07سیم بندی چنج آور چراغ دار02.06

03:15سیم بندی کلید سه حالته02:3802.09کلید سه حالته02.08

02:36تست و تنظیم کلید سه حالته03:5302.11سیم بندی کلید سه حالته چراغ دار02.10



6

04:33سیم بندی کلید بیش از سه حالت03:0102.13کلید بیش از سه حالت02.12

08:52کلیدهای فرمان خاص03:1602.15تست و تنظیم کلید بیش از سه حالت02.14

02:36کلید اندازه گیری چیست؟01:5502.17کلید مقایسه ای02.16



7

09:51نصب کلید ولت04:1602.19کلید ولت02.18

11:14نصب کلید آمپر04:0902.21کلید آمپر02.20

08:00کلید وات متر و کسینوس فی متر02.22

فصل سوم کلیدهای 
کنترل الکترموتور

ویدئو21
02:02:27زمان 



8

06:01روش های راه اندازی انواع الکتروموتور سه فاز07:2003.02بررسی انواع الکتروموتور سه فاز03.01

06:16بررسی الکتروموتورها04:5003.04الکتروموتورهای تکفاز03.03

03:28تست توالی در شبکه سه فاز03:2803:06تست سیم بندی صحیح الکتروموتور03:05



9

08:03کلید یکطرفه سه فاز10:5903:08کلیدهای کنترل الکتروموتور03:07

05:07کلید چپ گرد و راست گرد سه فاز10:3303:10سیم بندی کلید یکطرفه سه فاز03.09

03:19سیم بندی کلید چپ گرد و راست گرد سه فاز07:0203.12سیم بندی کلید چنج آور برای چپ گرد و راست گرد03.11



10

07:47کلید ستاره مثلث02:0703.14تست جهت گردش موتور به صورت بدون تماس03.13

03:38کلید داالندر09:3903.16سیم بندی کلید ستاره مثلث03.15

02:44معرفی الکتروموتور تک فاز04:5503.18راه اندازی الکتروموتور سه فاز با برق تکفاز03.17



11

02:35روش تغییر جهت گردش در موتور تکفاز06:0803.20راه اندازی الکتروموتور تکفاز03.19

08:21چپ گرد و راست گرد موتور تکفاز03.21

فصل چهارم کلیدهای 
قدرت

ویدئو8
02:04:34زمان 

16:10معرفی کلیدهای قطع و وصل06:4804:02معرفی کلیدهای قدرت04.01



12

10:06چنج آور چیست؟14:2404.04نمایش کلیدهای قطع و وصل04.03

18:22طراحی چنج آور10:5404.06کلیدهای چنج آور04.05

14:03کلید بای پس09:4404.08نمایش کلید چنج آور دستی04.07



13

فصل پنجم کلیدهای 
مغناطیسی

ویدئو20
01:41:23زمان 

06:25کلیدهای مغناطیسی05.01

03:54مشخصات فنی06:1105.03اجزای داخلی کنتاکتور05.02

05:43چرا کنتاکتور خازنی09:4705.05انواع کلید مغناطیسی05.04



14

03:51تکنولوژی جدید در بوبین کنتاکتورها02:3205.07...وتاهبررسی عمکلرد کنتاکتور و حلقه های اتصال ک05.06

01:34کنتاکتور فرمانABB07:2505.09کنتاکتور نسل جدید 05.08

02:10استپ رله02:0305.11رله ی شیشه ای05.10
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04:07کنتاکتور خازنی03:2805.13رله برد05.12

20:45معرفی لوازم جانبی کنتاکتور02:2905.15انواع کنتاکتور خازنی05.14

04:12اینترالک02:5105.17پالتین های کمکی05.16
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02:18تایمر پنوماتیک03:0205.19میرا کننده ی ولتاژ بوبین05.18

06:29باسبارهای پیش ساخته05.20

فصل ششم رله های حالت
جامد

ویدئو5
00:27:17زمان 

04:11نمایش رله ها17:2106.02بررسی رله های جامد06.01
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02:27تکفازSSRسیم بندی 01:3106.04در حالت خاموشSSRجریان نشتی 06.03

01:46سه فازSSRسیم بندی 06.05



 

 
WWW.MosalaseZard.com 

 شما چه راهی را انتخاب می کنید؟ تخصص یا خارج شده از رقابت؟
های بیشتری را جهت دریافت هر کارفرمایی حاضر است هزینه

مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای صحیح بپردازد تا از اختالالت بعدی 
در تاسیسات الکتریکی خود جلوگیری کند. به همین علت همیشه 
طراحی و اجرای تأسیسات مهم، به افراد آموزش دیده با سوابق 

شود که چگونه سوال مطرح می شود. اینجا اینمیمناسب واگذار 
ی کاری مناسب ایجاد کنیم و به دیگران برای خود رزومه و سابقه

 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 میفرسای امروز شود. عکس این حالت نیز صادق است. انتخابما در بازار رقابتی و طاقت 

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

د زنی برای تمام بندی تجهیزات کلیند راهنمای خوبی در انتخاب، نصب و سیمتواشده و می تهیهمسائل تئوری و محاسباتی 
 سطوح کاری باشد.

مقاالت زیادی را از کتاب بخش هایی از ویدئوها و برای اطمینان صد در صدی شما از کاربردی بودن مطالب ذکر شده، 
  www.mosalasezard.comکلیدهای فشار ضعیف استخراج کرده و در وب سایت مثلث زرد با آدرس 

کرده و با اطالعات کافی تصمیم نهایی را بگیرید. برای این کار  مطالب را مشاهدهتوانید این ایم. شما میکرده بارگذاری
 کنید. مشاهدهرا به صورت آنالین  و ویدئوهامراجعه کرده و مقاالت  ی آموزشیو دوره های کتابسرفصلست به بخش کافی

 برای مطالعه ی مقاالت کتاب باید یک حساب کاربری کامال رایگان ایجاد کنید. 
توانید ، میحضوریآموزش  یدورهای بسیار کمتر از یک با هزینه

کلیدهای فشار ضعیف را تهیه کرده و اطالعات  یو دوره کتاب
تخصصی و کاربردی خودتان را افزایش دهید. فراموش نکنیم که 

ها، باید در زمان ی تخصصی بین خود و دیگر رقیبلهبرای ایجاد فاص
 کمتر، اطالعات بیشتر و مفیدتری دریافت کنیم.

اگر زمان مراجعه به شهرهای بزرگ و شرکت در کالس های 
در  ،حضوری را ندارید می توانید با صرف هزینه و زمان بسیار کمتر

 کلیدهای فشار ضعیف شرکت کنید. ی بسیار مفیددوره

 ما هستیم ...منتظر ش


