
 

 

 اًَاع کلیذهؼزفی 
 کلیذ یک پل :

      

                               

 

 :پل یک کلیذ الکتزیکی هذار کاربزد

 ، کَچک ّای اتاق در الهپْا کزدى خاهَش ٍ رٍضي ٍ الکتزیکی ٍسایل ٍصل ٍ قطغ بزای هذار ایي اس

 .ضَد هی استفادُ تَالت ٍ آضپشخاًِ ، ،حوام اًباری
 



 

 

 : پل یک کلیذ اتصال طزیقِ

 .رٍد هی تقسین جؼبِ بِ فیَس سز کٌتاکت اس سپس ٍ ٍصل فیَس تخت کٌتاکت بِ فاس سین ابتذا هذار ایي در

 پل یک کلیذ دٍسین تزهیٌال اس .ضَد هی ٍصل پل یک کلیذ ّای تزهیٌال اس یکی بِ تقسین جؼبِ اس فاس سین

 . ضَد هی هتصل سزپیچ ی بذًِ لتزهیٌا بِ ًَل سین ٍ ٍصل سزپیچ تزهیٌالْای اس یکی بِ بزگطت ،سین

 

 

 کلیذ دٍ پل :

 

   

      
        

 

 : دٍپل کلیذ کاربزد

 پذیزایی ّای اتاق هاًٌذ .رٍد هی کار بِ دارد ٍجَد ّن کٌار در الهپ دستِ دٍ کِ هحلْایی در هذار ایي

 اس دیگزی دستِ گزدی سهاى ٍ دستِ یک سهاى یک در بایذ کِ دارًذ لَستز یا ٍ الهپ یک اس بیص کِ بشرگ

 . ضًَذ رٍضي الهپْا دستِ دٍ دیگز هَقغ در ٍ الهپْا

 

 : دٍپل کلیذ اتصال طزیقِ

 رًگ بِ هؼوَال کِ دٍپل کلیذ هطتزک پیچ بِ آًجا اس ٍ بزدُ تقسین جؼبِ بِ فیَس اس ػبَر اس بؼذ را فاس سین

  سیوْای ًام بِ سین دٍ کلیذ هطتزک غیز پیچ دٍ اس .کٌین هی ٍصل است گزدیذُ هطخص Pش یا با حزف قزه



 

 

 ضبکِ ًَل بِ هستقین طَر بِ بذًِ اس را ّا سزپیچ .کٌین هی ٍصل آى بِ ٍ بزدُ سزپیچ دٍ تِ بِ فاس بزگطت

 . ًوایین هی هتصل

 چٌذ دٍیا دستِ ّز کِ ضًَذ هی تقسین دستِ دٍ بِ سزپیچْا .باضذ دٍتا اس بیطتز الهپْا تؼذاد چٌاًچِ

 هطتزک اتصال ی ًقطِ بِ ًَل سین چٌیي ّن ٍ بزگطت سین صَرت ایي در .اًذ ضذُ هَاسی باّن سزپیچ

 . ضًَذ هی ٍصل سزپیچْا

 
 

 : تبذیل کلیذ
 

 : تبذیل کلیذ کاربزد

 هی قزار استفادُ هَرد ًقطِ دٍ اس الهپ گزٍُ یک یا الهپ یک کزدى خاهَش ٍ رٍضي بزای تبذیل کلیذ اس

 .گیزد

 هسکًَی ٍاحذّای ًیش ٍ دارًذ هختلف ّای خزٍجی کِ بشرگ ّای سالي ٍ ّا پلِ راُ ، راّزٍّا بزای هؼوَال

 . ضَد هی استفادُ

 .باضذ هی پل یک کلیذ ضبیِ تبذیل کلیذ ظاّزی ًظز اس

 

 : تبذیل کلیذ اتصال طزیقِ

 تبذیل کلیذ هطتزک غیز پیچ دٍ اس .ضَد هی ٍصل کلیذّا اس یکی هطتزک پیچ بِ فیَس اس ػبَر اس بؼذ فاس سین

 بِ سین یک دٍم کلیذ هطتزک پیچ اس .رٍد هی سین دٍ تبذیل کلیذ هطتزک غیز پیچ دٍ بِ بزگطت سین دٍ

 . ضذ هی هتصل الهپ سزپیچ دٍم طزف بِ هستقین طَر بِ ًَل سین ٍ ضَد هی بزدُ پیچ سز تِ طزف

 

 

 
 

 : پلِ راُ رلِ

 

 



 

 

 : پلِ راُ رلِ کاربزد
 

 . گیزد هی قزار استفادُ هَرد ًقطِ چٌذیي اس ّا لِپ راُ الهپ کزدى رٍضي ٍ خاهَش بزای هذار ایي
 

 : پلِ راُ رلِ اتصال طزیقِ

 صَرت بِ بایذ است، ٍصل (کلیذ) کٌتاکت ٍ(پیچ سین) رلِ یک ٍ ٍضؼیتی سِ کلیذ یک دارای پلِ راُ رلِ چَى

 : کزد ػول سیز
 

 بزگطتی .طَدهی بزدُ ّا ضستی بِ سیوی یک ضوارُ پیچ اس ٍ ضَد هی ٍصل ٍضؼیتی سِ کلیذ هطتزک بِ فاس سین

 ّواى اس .کٌین هی ٍصل ًَل سین بِ را پیچْا سین دیگز طزف اس ٍ کٌین هی هتصل (پیچ سین) رلِ بِ را ّا ضستی

 تِ بِ را فاس باسگطت ٍ (ضذُ اًجام رلِ داخل در هؼوَال ػول ایي) بزدُ رلِ دٌّذُ اتصال کلیذ بِ یک ضوارُ ًقطِ

 . ینکٌ هی هتصل الهپ سزپیچْای
 

 اس بؼذ ٍ هاًذُ رٍضي تٌظیوی سهاى بزای الهپْا ، ّا ضستی دادى فطار با باضذ یک حالت در کلیذ ّزگاُ

 پیچ اس سیوی دارین ًگِ رٍضي را الهپْا داین طَر بِ بتَاًین ایٌکِ بزای .ضَد هی قطغ هذار سهاى آى گذضت

 آى اتصال طزیقِ ، پلِ راُ رلِ ساسًذُ ارخاًِک کِ داضت تَجِ بایذ .بزین هی سزپیچْا تِ بِ ٍ گزفتِ دٍ ضوارُ

 . کزد تَجِ آى ًقطِ بِ آى اس استفادُ هَقغ در بایذ کِ کٌذ هی ًصب آى بذًِ رٍی ، کزدُ رسن را رلِ

 

 : صلیبی کلیذ

 

      
 

 : آى کاربزد ٍ صلیبی کلیذ
 

 رٍضي (ًقطِ دٍ اس بیص) ًقطِ چٌذ اس الهپ چٌذ یا یک بخَاٌّذ کِ ضَد هی استفادُ جاّایی در کلیذ ایي اس



 

 

 صلیبی کلیذ چٌذ یا یک آًْا بیي ٍ تبذیل کلیذ یک هذار اًتْای ٍ ابتذا در بایذ ، کار ایي بزای .کٌٌذ خاهَش ٍ

 . دادقزار
 

 :صلیبی کلیذ اتصال طزیقِ

 َالهؼو .کٌین هی ٍصل بؼذی تبذیل کلیذ بِ دیگز پیچ دٍ اس ٍ تبذیل کلیذ یک سز دٍ بِ صلیبی کلیذ پیچ دٍ اس

 ایي ضزایطی ّیچ در کِ گیزًذ هی ًظز در خزٍجی بزای را دیگز پیچ دٍ ٍ ٍرٍدی بزای را صلیبی کلیذ پیچ دٍ

 یک سپس .داد تطخیص هتز اّن یک بَسیلِ تَاى هی را پیچ دٍ ایي .باضٌذ ًذاضتِ ارتباط ّن بِ پیچْا

 . کٌین هی لٍص الهپ بِ بؼذی تبذیل کلیذ هطتزک اس ٍ فاس بِ را تبذیل کلیذ هطتزک

 ساختواى ًظز اس ٍلی .است یکی آًْا ػولکزد کِ دارد ٍجَد هتقاطغ صلیبی کلیذ ٍ هَاسی صلیبی کلیذ ًَع دٍ

 ّستٌذ اهتذاد یک در کِ کلیذ پیچ دٍ بِ ٍرٍدی سین دٍ هتقاطغ ًَع در .دارًذ تفاٍت یکذیگز با کطی سین ٍ

 . ضَد هی گزفتِ خزٍجی سین دٍ ّستٌذ، تذاداه یک در ًیش آًْا کِ دیگز پیچ دٍ اس ٍ گزدد هی ٍارد

 

 

 : کَلز کلیذ

 

       
 

 

 : آى کاربزد ٍ کَلز کلیذ

 استفادُ کَلز پوپ کزدى رٍضي ٍ خاهَش ٍ آى هَتَر دٍر تغییز ٍ کَلز کزدى خاهَش ٍ رٍضي بزای کلیذ ایي اس

 . ضَد هی
 

 : کَلز کلیذ اتصال طزیقِ

 دیگز پیچ اس .دّین هی اتصال پوپ پل یک کلیذ بِ هحل اىّو ٍ بزدُ خاهَش ٍ رٍضي پل یک کلیذ پیچ بِ را فاس



 

 

 اس فاس بزگطت .ًوایین هی ٍصل ًَل سین بِ را کَلز پوپ دیگز طزف ٍ بزدُ کَلز پوپ بِ سیوی پوپ کلیذ

 هؼوَال ػول ایي) ضَد هی بزدُ (کَلز دٍر کزدى کٌذ ٍ تٌذ جْت) تبذیل کلیذ هطتزک بِ خاهَش ٍ رٍضي کلیذ

 ٍ ًوایین هی کطی سین کَلز هَتَر بِ تبذیل کلیذ هطتزک غیز پیچ دٍ اس .(است گزفتِ اماًج کلیذ خَد در

 بِ را یکی ) Hi بِ را دیگزی ٍ (تٌذ ) Lo ٍ کٌین هی ٍصل (کٌذ ) Com اتصال ًَل سین بِ را کَلز هَتَر) هطتزک

 . دّین هی

 

 

 :  کَلز َّضوٌذ کلیذ

 

 
 

 

 


