
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در خانه هوشمند کلید لمسی

کلید لمسی جهت ایجاد یک ارتباط سریع و مدرن هم با خانه هوشمند و هم یک خانه معمولی طراحی شده 

عالوه بر اینکه بسیار  است. از این رو می تواند پاسخگوی نیازها و فرمان های متفاوت کاربران باشند. کلید لمسی

متناسب با دکوراسیون های مختلف منجر به ایجاد  است،و در عین حال کار کردن با آن آسان  کارآمد می باشد

اگونی از کاربران هنگام استفاده از ، برای اینکه طیف گونهمه ی موارد یاد شدهد. گردخانه شما می زیبایی در 

. تکنولوژی ساخت کلیدهای د، کافی بنظر می رسداشته باشنداین محصول احساس خرسندی و رضایت کامل 

از مزایای .یی می باشدکه به علت عبور جریان ثابت از حسگرها دارای قدرت تفکیک بااللمسی بصورتی است 

عدم استفاده از بهره گیری از کلید لمسی  برخورداری از طول عمر مفید تر به نسبت کلیدهای معمولی است که 

  این امر شده است.ساخت این کلیدها موجب تکنولوژی قطعات مکانیکی در 

که به های لمسی تشکیل داده اند. مکانیزم عملکرد این کلیدها را کلید ای الکترونیکینسل جدیدی کلیده

 لمسی کلیداز تکنولوژی . می باشدتماس فیزیکی از طرف انسان  بر اساسواسطه تماس فیزیکی فعال می شوند 

آسانسورها و  وتا گوشی های تلفن همراه هوشمند  ،ترمینال های کامپیوتریجمله از ی برای کاربردهای متعدد

فرم های سنسورهای اصلی ترین  از یکی. بهره گیری شده است  (HMIs)انسان وواسطه های بین ماشین 

 .اند هستند که منجر به شناخته شدن این سنسورها شدهکلیدهای لمسی لمسی 

ینکه تفاوت میان کاربرد متفاوتی دارند. برای ا یک از آنهاگونه های مختلفی از کلیدهای لمسی وجود دارد که هر 

 دهیم.  این کلیدها را شرح انواع ملکردنحوه عقصد داریم در این مقاله  بدانیدبهتر انواع این کلیدها را 

 کلیدهای لمسی خازنی

کلیدهای لمسی خازنی نوع خاصی از کلیدهای لمسی هستند که تنها به یک الکترود نیاز دارند تا عمل کنند. 

متریال غیرهادی مانند چوب، شیشه و حتی پالستیک جایگذاری می شود. معموال این الکترود پشت یک 

کلیدهای لمسی خازنی با استفاده از شارژ الکتریکی تولید شده به واسطه لمس کلید توسط انسان ، کار می 

س کنند. کلید شارژ و دشارژ میشود تا تغییرات ظرفیت خازن را شناسایی کند. بنابراین زمانیکه فرد کلید را لم

می کند، ظرفیت خازن افزایش می یابد و بنابراین کلید، ورودی دریافت شده از اپراتور انسانی را شناسایی می 

 .کند. کلیدهای لمسی خازنی بعالوه می توانند به عنوان سنسورهای مجاورتی کوتاه برد استفاده شوند

 



 کلیدهای لمسی مقاومتی

برخالف که مکانیزم فعالیت این کلیدها . می باشند مقاومتیکلیدهای لمسی، کلیدهای لمسی دیگری از نوع 

این  شیوه ی عملکرد. بلکه نمی باشدورودی به واسطه شارژ الکتریکی بر مبنای دریافت کلیدهای لمسی خازنی، 

صورت که  اینبه ند. می باش متاثر از دو الکترود جایگذاری شده در آنهاست که با یکدیگر در تماس ،کلیدها

کلید لمسی مقاومتی به بنابراین . ندشومیزان مقاومت بین دو قطعه فلز می منجر به کاهش الکترود  دووجود 

کمتر از کلیدهای لمسی خازنی متداولند اگرچه به نسبت اجازه عمل داده می شود. کلیدهای لمسی مقاومتی، 

  .تجاری استفاده می شود ها برای بسیاری از مصارف صنعتی وکه کماکان از آن

 کلیدهای لمسی پیزوالکتریک

این کلیدها برمبنای رفتار که شیوه ی کارکرد  هستندکلیدهای لمسی  از نوع سوم ،کلیدهای لمسی پیزوالکتریک

معموال پشت یک سطح صاف ساخته می شوند. کلیدهای لمسی  است و سرامیک های پیزوالکتریک طراحی شده

می توانند حتی به  بنابراین. نمایند تیبانی مینوع متریالی پشپیزوالکتریک از واسطه ها به صورت مجازی با هر 

ند، قابلیتی که برای کلیدهای لمسی خازنی و کلیدهای لمسی مقاومتی امکان ماینعمل  نیز عنوان یک محرک

 پذیر نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر یک از ه، انتخاب دشواری است. است گزینه یک از انواع کلیدهای لمسی مناسب ترین کدامتشخیص اینکه 

 می تواند کلید لمسی خازنییک  است که درحالیاین  هستند. منحصر به خود انواع کلیدها دارای مزایا و معایب

 تردیگر مناسب  کاربریک ک کلید لمسی مقاومتی برای شاید ی ، کاربرد بهتری داشته باشد امابرای یک کاربر

انی و چگونه از هر یک از این کلیدها استفاده . نکته حائز اهمیت این است که باید بدانید که چه زمعمل می کند

 .خود انتخاب کنیدهای و با استفاده از این اطالعات مناسب ترین کلید را برای پروژه  نمایید



 برخی از ویژگی های کلید لمسی 

 . بهره بردهوشمند خانه کلیه ی سناریوهای از کلیدهای لمسی می توان در اجرای  .1

برنامه پذیری دارند، بنابراین می توان برای هر یک از پل ها، اجرای چندین کلید های لمسی قابلیت  .2

 دستور العمل را در نظر گرفت.

رنج گسترده ای از ولتاژهای مصرفی در تکنولوژی ساخت انواع کلیدهای لمسی وجود دارد که متناسب  .3

 با شرایط پروژه می توان از آن بهره برد.

 آن اجرای و نصب در سهولتش کاربردی این محصول می گردد، یکی از ویژگی هایی که موجب گستر  .4

 می باشد. بازار در موجود سنتی های قوطی از استفاده با

 تک انواع در ، متفاوت های پروژه به صورت متناسب با سازی سفارشی قابلیت با آلفا لمسی های کلید .5

 .دگردن می عرضه و کلید های ترموستاتیک ست پریزهای با پل چهار تا پل

 ، خش ضد خاصیت افزون بر دارا بودن پلکسی جای به ای شیشه پنل پوششاستفاده از تکنولوژی  .6

  .گردد می کاربران لمس واکنش تر سریع و بهتر انتقال موجب

 در باالیی را مقاومت قابلیت که است طراحی شده ای گونه بهساخت کلید های لمسی  داخلی مکانیزم .7

 . دارا می باشد همزمان صورت به المپ چندین ناگهانی شدن روشن بار برابر

شده و  گیری بهره (night light)تحت عنوان LED نور برخی از کلیدهای لمسی ازساخت در  .8

در نظر گرفته شده است. هدف از قرار دادن این آپشن  کلید نمایش صفحه در ها LEDموقعیت این 

  .می باشد تاریکی در مناسب دید داشتنعالوه بر بحث زیبایی شناسی 

 گوناگون طیف باوهماهنگ انواع کلید لمسی های موجود در بازار  مناسب کارکرد در تداخلی گونه هیچ .9

 .ندارد وجود ، مهتابی فلورسنتی ، هالوژنی و ال ای دیرشته ای های المپ

 به محیط دمای انتقال قابلیت ی می باشند کهترموستاتیک، کلید های  لمسی های کلیدنوع دیگری از  .11

کلیدهای عالوه بر این  .دارند را محیط دمای نمایش و ریزی برنامه جهت سیستم مرکزی دهنپرداز

 قابلیت هماهنگ شدن با انواع تجهیزات سرمایشی و گرمایشی منزل را داشته و ،لمسی ترموستاتیک

 .بسزایی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشند با کنترلی هوشمند تاثیر میتوانند

در خانه ریموت کنترل و یا می توانند توسط مستقیم پل ها  لمسکلید های لمسی عالوه بر شیوه ی  .11

 .باشند از روی مانیتور لمسی قابل دسترسیهوشمند، 

 



 شیوه ی نصب و راه اندازی کلید لمسی

ی لمسی درست مشابه اجرای کلید های معمولی می باشد. بنابراین می توان گفت که هاکلیدراه اندازی شیوه 

است. یکی دیگر از امکانات کلید لمسی قابلیت کنترل راحت از راه دور بوسیله ی گوشی بسیار ساده نصب آن 

  همراه می باشد. تلفن

 

 محدوده ی کاربرد کلیدهای لمسی

روشنایی یک اهمیت به ، ای مختلف مورد توجه قرار می گیردمحیط ه سازی یکی از مباحثی که همواره در زیبا

تمام ابزارهایی که برای در راستای تحقق این نیاز از مهم ترین نیازهای انسان است پرداختن به آن فضا است که 

. در برخوردار می گردند باالیی اهمیت، از خود منبع نور ی روشن کردن محیط نیز استفاده می شوند به اندازه

طراحی دکوراسیون داخلی منازل یا محل های مختلف همواره اجزا و عناصر کوچکی وجود دارند که شاید حضور 

آنها به چشم نیاید ولی بودنشان ضروری و کاربردی است و البته در صورتی که به درستی انتخاب شوند عالوه بر 

 .زایی بگذارندکاربردی که دارند می توانند در زیبایی محیط نیز تاثیر به س

از ابزار کنترل جریان برق هستند و حضور آنها در مدارات الکتریکی امری غیر قابل چشم پوشی  کلید و پریز

است. کلید ها و پریز ها به دلیل نوع کاربرد و استاندارد های مربوطه به انواع گوناگونی تقسیم می شوند. که هر 

محاسبات الکتریکی، برای کلید ها و پریز ها باید . همچنین در گردندکدام بنا بر مکان مورد استفاده انتخاب می 

استاندارد هایی رعایت گردد که بوسیله آن بتوان ضریب اطمینان و ایمنی را بهبود بخشید وکارایی را افزایش 

لینیک بیمارستان ها و ک، خانه های لوکس محل کاربردکلید و پریز های لمسی در انواع پروژه ها از جمله داد. 

ادارات و آفیس های است و  بسیار بهداشتی تر از کلید معمولیبد دلیل اینکه استفاده از کلید لمسی های مدرن 

 می باشد. لوکس

 


