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که  دیبدان د یکامل با ی ک یحفاظت الکتر ستمیس کی داشتن  یقطعا برا
 ست؟ یکنتاکتور چ

 یعمر موتورها  دی توان ی و انواع مختلف آن م زی تجه نی ا حیشناخت صح با
که  دیبدان دیخواه ی شما هم م  اگر .دیکن شتریب اریخود را بس ی صنعت 

نوشته را از  نی دارد ا ی کند و چه انواع ی چطور کار م ست،یکنتاکتور چ
 .دیدست نده

 

 ست؟ یکنتاکتور چ 1#

  بوده و لهیوس ک یدر  ی ک یالکتر نگیچیسوئ (contactor) کنتاکتور اصوال
توان   ی م .شود ی تفاده م اس ی کی خاموش و روشن کردن مدار الکتر یبرا

کنتاکتور و رله  نی ب ی تفاوت اساس کی نوع خاص از رله است اما  کی گفت 
 .وجود دارد

 یادیز انیبار جر تیشود که از ظرف  ی استفاده م  ی زاتیکنتاکتورها در تجه از
  .کمتر کاربرد دارد یها انیجر یکه رله تنها برا ی صورت  در برخوردار باشند؛

نصب  نیدر زم ی توانند به راحت ی جمع و جور هستند و م  کنتاکتورها
مصرف کننده هستند و هر   نیچند یدستگاه ها دارا نیا معموالا  .شوند

  ی بار فراهم م یرا برا ی اتیعمل قدرت  کند، ی کنتاکتور کار م  چیپ میزمان س
 .کنند
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  در .رندیگ ی مورد استفاده قرار م اریبس ی ک یالکتر یدر موتورها کنتاکتورها
  میو به عملکرد و انواع آن خواه ست یگفت کنتاکتور چ میجا خواه نیا

 .پرداخت

ها، برنامه ها و   ی ژگ یو یاز کنتاکتورها وجود دارد که دارا ی مختلف انواع
از  ی ع یوس فیتوانند ط ی م  کنتاکتورها .خاص خود هستند یها تیقابل
دستگاه   نی عالوه، ا به .رندیها را از چند هزار آمپر تا هزار ولت دربرگ انیجر

بزرگ   یگرفته تا اندازه ها ی مختلف، از ابعاد کوچک دست  یها در اندازه ها
 .شوند ی ارائه م

 رایز رند؛یگ ی باال مورد استفاده قرار م انیمعموالا با بار جر کنتاکتورها
از  شیب یآمپر و قدرت باال 5000از  شیب انیآن ها در کنترل جر یی توانا 
موتور  نیسنگ یها انی جر ی به ذکر است، وقت الزم .است  لووات یک 100

قوس  نیکاهش و کنترل ا یبرا کنند که ی م  دیشوند، قوس تول ی قطع م
 .توان از کنتاکتور استفاده کرد  ی ها م
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 ست؟یعملکرد کنتاکتور چ 2#

توان گفت که  ی م  ست،یاصل عملکرد کنتاکتور چ میبدان میبخواه اگر
  یانرژ  ی کیالکتر یاز کنتاکتور به آهنربا یعبور  انیجر  .ساده است اریبس

  نیا .کند ی م جاد یا ی س یمغناط دانیم کی آهنربا،  نی و سپس ا دهیبخش 
 .را حرکت دهد  چریشود که هسته کنتاکتور آرم ی امر باعث م 
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  ی م لیثابت و متحرک تکم یهاکنتاکت  نیتماس ب کیمدار با  سپس
 .کنتاکت ها به بار منتقل شود قیاز طر انیدهد جر ی م  اجازه شود و

 .کند ی خارج شده و مدار را باز م یاز انرژ  چیپ میس ان،ی متوقف شدن جر با
 نیکه کنتاکتور قادر است به سرعت باز و بسته شود؛ به هم یی آن جا از
ممکن است تماس  نیچن هم .بزرگتر را تحمل کند یتواند بارها  ی م لیدل
 یبرا .بروند نیثابت از ب یبا کنتاکت ها ع ی متحرک در اثر برخورد سر یها

از کنتاکتورها  یار یدو تکه در بس یاز تماس ها  ،ی دگ ید  بیاز آس یر یجلوگ
 .شود ی اده م استف

 ست؟ یکنتاکتور چ چیپ میس یکه ورود  دی آ ی م شی سوال پ نیا حال

 AC چیپ میس  یدارا یکنتاکتورها .باشد AC ای DC تواند ی م  یورود نیا
صورت، کنتاکتور هر بار  نیا ریغ در .هستند ی زن هیسا چیپ میمجهز به س

به  یاز ین DC یها چیپ میس .خواهد داشت زی از صفر عبور کند، نو AC که
 رفعالیغ یبرا  .ثابت است شهیشده هم  دیشار تول رایزدن ندارند ز هیسا

که در آن کار گذاشته شده است،   ی توان از دستگاه اصل  ی کردن، کنتاکتور م 
فنر آرماتور را رها کرده و  ،یک یکترال انیصورت عدم عبور جر در .خارج شود

 .شود ی اتصال قطع م  جهیدر نت
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 هدف مشخص  یکنتاکتور ها 3#

 یباالتر  هیدهند تا مدار تغذ   ی اجازه م یکمتر  انیبه ولتاژ و جر کنتاکتورها
کنترل  یتر از رله ها نیبزرگ تر و سنگ ی به طور کل نیبنابرا  دهند؛ رییرا تغ

 کلیهزاران س ی برق باالتر را برا یدهند تا بارها ی آن ها امکان م به بوده و
 .خاموش و روشن کنند
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 HVAC یبرا یتوانند انتخاب اقتصاد   ی هدف مشخص م یکنتاکتورها
حاصل  نانیاطم دیبا شهی هم یی نها کاربران .باشند ی برودت یخاص و بارها
  یدارا ورده کرده وبرنامه را برآ ازیکنند، ن ی که انتخاب م  یی کنند که اجزا

و مطابق با همه کدها و مقررات قابل  UL الزم مانند یرتبه ها ریسا
 .هستند س ی استفاده در سرو
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 ست؟یتفاوت عملکرد رله با کنتاکتور چ 4#

  ست،یعملکرد رله و کنتاکتور چ انیم یتفاوت ها میکن ی آن که بررس یبرا
مانند رله ها، دستگاه  قاا یاستاندارد دق یکنتاکتورها که  می متذکر شو دیبا

مرتب شده تا هنگام اتصال   ی برق چی پ میس با هستند، یک یالکترومکان یها
 .را مسدود کنند ی کیمکان یبرق، تماس ها

هنگام باز   اما کنند؛ ی فنر استفاده م  سمیمکان کیاز  ی معمول  یکنتاکتورها
  زات ید تا بتوانند تجهاز مدار، بزرگ تر و قدرتمندتر هستن چیپ میکردن س

تواند باعث از کار  ی م  ادیز انیصورت، جر نیا ریغ در  .حمل بار را باز کنند
بزرگ تر، با  یبارها لیبه دل نیچن هم .مصرف کننده شود زات یافتادن تجه

کنتاکتورها روش   ن،یبنابرا .شود ی م  جادیا یشتر یباز شدن مدار، قوس ب
قوس از محل تماس در جهت خاموش کردن  تیهدا  یرا برا یاستاندارد

 .سرکوب قوس و حفظ تماس دارند ای  ع یسر

 یتوان از دستگاه ها ی ولت م  600باالتر از  یولتاژها ضیتعو  یبرا
قوس ها در خالء به   رایز به نام کنتاکتور خالء استفاده کرد؛ یتر   ی تخصص

 .دشون یسرعت خاموش م 
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 کنترل موتور با کنتاکتور ها  5#

و اضافه بار  انیاز حد جر شیمحافظت ب یبرا NEC به ذکر است الزم
کنترل موتور   یکه از کنتاکتور برا ی هنگام  .دارد ی موتورها الزامات خاص

و   میس از شود تا ی م بیرکرله اضافه بار ت  کی شود، معموالا با  ی استفاده م 
 .داشته باشد یمحافظت بهتر  دریموتور و ف

شوند، با رله اضافه بار همراه  ی کنتاکتورها که به استارتر خوانده م  نیا
 .شوند ی کنترل موتور به کار گرفته م  یبوده و برا
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 انواع کنتاکتور 6#

 .ستیکه انواع کنتاکتور چ می بگو میخواه ی بخش م  نیا در

 .دیما تا انتها همراه باش با
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 (magnetic contactor)  یسی کنتاکتور مغناط 6#- 1

 .دارند یی باال یی انواع موجود کنتاکتور بوده و کارآ نی ها متداول تر نیا
به مداخله   یاز یکنند و ن ی کار م  ی ک یکنتاکتورها به صورت الکترومکان نیا

 .ستین ی انسان

 تی ری توان آن ها را از راه دور مد  ی م  شرفته،یپ یها ی فاده از فناور است با
به کار   یاز ین  رایشود؛ ز ی آن ها م شتریب یی و کارآ ی منیباعث ا نی ا کرد و
در  انیجر  ی باز و بسته شدن مدار، به مقدار کم  یبرا .ندارند ی دست 

 .کم مصرف است زین یاز نظر انرژ  نیاست؛ بنابرا ازین یسیکنتاکتور مغناط
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 knife switch)  ییدسته چاقو  چ یکنتاکتور سوئ 2-6#
contactor) 

مورد استفاده قرار  ی ک یالکتر یکنترل موتورها ینوع از کنتاکتورها، برا نیا
دستگاه  نیا در  .کنتاکتورها بوده اند نی بتوان گفت از اول دیکه شا ردیگ ی م

نار آن قرار گرفته و باعث  ک یبود فرد ازیشد و ن ی اهرم استفاده م کیاز 
در کوتاه   ی و زنگ زدگ ی خوردگ لی به دل اما کنتاکتور شود؛ نیبسته شدن ا
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 نیو بزرگ تر شدن موتورها، استفاده از ا یمدت و رشد فناور  نی تر
 .چندان کاربرد ندارد ی اتیخطرات عمل جادیا لیدل به کنتاکتور کمتر شده و

 

 (hand control contactor) یکنتاکتور دست 6#- 3

توان از  ی م  برد، انیرا از م یی چاقو غه یکنتاکتور ت  رادات ی آن که بتوان ا یبرا
نوع  نیا .داشته باشد منیا یاستفاده نمود تا عملکرد  ی کنتاکتور دست کی

برابر   در مناسب قرار گرفته است، یاز کنتاکتور، به جهت آن که در محفظه ا 
 .ندیب ی نم بیمقاومت داشته و آس ی به خوب ی طیمح طیشرا
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