
 کنتاکتور چیست ؟ 

کنتاکتور یک کلید مغناطیسی می باشد که دارای بوبین )هسته مغناطیسی( بوده و با تحریک  

آن ) رساندن برق به بوبین ( هسته ثابت مغناطیسی شده)خاصیت آهنربایی پیدا میکند( و هسته  

 .متحرک را به سمت خود می کشد

 .بسته باز می شوند  با این عمل تعدادی از تیغه های باز بسته شده و تعدادی از تیغه های

برسونیم با این کار   A1,A2 پس برای نصب و استفاده از کنتاکتور کافیه که برق رو به ترمینال

 .تیغه های باز بسته شده و موتور سه فاز ما راه اندازی میشود

 

 مزایای استفاده از کنتاکتور چیست؟ 

 .توسط کنتاکتور تعداد زیادی موتور یا هر مصرف کننده ای از دور قابل کنترل میشود .1

 .کنتاکتور امکان کنترل از چند محل را به ما می دهد .2

 سرعت قطع و وصل آن باالست  .3



 .امکان طراحی مدار فرمان به صورت اتوماتیک را به ما میدهد .4

 .ر باال و استهالک کمی دارندعم .5

کنتاکتورها از نظر حفاظتی مطمئن هستند و با قطع برق مدار قطع شده و نیاز به   .6

 .استارت مجدد دارند

 

 طول عمر کنتاکتور چقدر است

میزان کارکرد کنتاکتور )بدون در نظر گرفتن شکستگی و آسیب فیزیکی( بر اساس میزان  

کارکرد و برقدار شدن بوبین و بازو بسته شدن تیغه ها متفاوت است که توسط کالس کاری 

 .روی کنتاکتور درج میشود F تا  A کنتاکتور تعیین شده و توسط حروف

بار قطع و   1000شد یعنی عمر مفید این کنتاکتور روی کنتاکتور حک شده با A مثال اگر حرف

 .وصل است یا به عبارت دیگر می توان هزار بار بوبین آن را برق دار نمود

را در این عدد ضرب کنیم و عمر مفید   1000بایستی  A3 واگر این عدد همراه با عدد باشد مانند

 .می شود 3000در این حالت 



 

  

 تیغه های کنتاکتور 

یانورمالی اپن دارد وکه با   (NO) هر کنتاکتور با توجه به مدل و شرکت سازنده تعدادی تیغه باز

ا نورمالی  ی (NC) تحریک بوبین کنتاکتور این تیغه ها بسته میشوند، همچنین تعدادی تیغه بسته

 .کلوز وجود دارد که با تحریک بوبین این تیغه ها باز میشوند

 .هر کنتاکتور شامل چند کنتاکت است

 کنتاکت های اصلی  -1

نشان   5و3و1این کنتاکت های شامل ورودی و خروجی می باشد، ورودی ها را با اعداد 

 .میدهند و محل ورود برق سه فاز به کنتاکتور می باشد

 ی فرعی کنتاکت ها -2

بسته به مدل کنتاکتور تعدادی تیغه های باز یا همان نورمالی اپن و تعدادی تیغه بسته نورمالی  

 .کلوزدر کنتاکتور موجود می باشد

  4و  3حک شده است و یا شماره های دو رقمی با یکان  NO در کنار تیغه باز عالمت اختصاری

 14و 13به چشم میخورد مانند  



  دیده  2و1حک شده و یا شماره های دو رقمی با یکان  NC و در کنار تیغه های بسته عالمت

 22و21 مانند میشود

 

 ؟  کنتاکت کمکی چیست 

اما سوالی که مطرح میشود این است که آیا میتوان تعداد تیغه های باز و بسته کنتاکتور را  

 افزایش داد؟

دل های مختلف در  بله حتما؛ با استفاده از کنتاکت های کمکی یا تیغه کمکی کنتاکتور که در م

 .بازار موجود است می توان تعداد کنتاکت های باز و بسته را افزایش داد



 

کمکی یا تیغه کمکی  با توجه به کاربرد و استفاده های مختلف کنتاکتور میتوان تعدادی کنتاکت 

 .کنتاکتور که به صورت باز و بسته در بازار وجود دارد به کنتاکتور اضافه نمود

گاها در برخی از طراحی های مداری ما ناچار به استفاده از تعداد بیشتری از کنتاکت های باز  

 .و بسته هستیم 

تاکتور وجود دارد که برای این منظور در بسیاری از مدل های کنتاکتور محل در جلو و بغل کن

این تیغه های کمکی از را میتوان از بغل و یا جلو اضافه نمود که تیغه های کمکی نصب شونده  

 .از جلو در بازار فراوانی بیشتر دارند

ما در این مقاله با آموزش کنتاکتور متوجه شدیم که این وسیله یک کلید   : جمع بندی

آن میتوان تعدادی از تیغه های کمکی آن را باز یا  مغناطیسی ست که با رساندنبرق به بوبین 

 .بسته کرد که تعداد آن قابل تغییر است

 


