
 

 

IP چیست؟ 

 

های پیشانی، و یا عباراتی مشابه بر روی تجهیزاتی چون چراغ IP57 ،IP44 ،IP66ًا شما هم بارها و بارها با عباراتی از قبیل حتم

کنیم شما را با این استاندارد چیست و چه معنا و مفهومی دارد؟ در این نوشتار سعی می IPاید.اما عبارت ها و ... روبرو شدهبگدرای

 آشنا نماییم.

IP  سرواژه نویسیدر واقع از Ingress Protection به وجود آمده است. این استاندارد « مقاومت در برابر نفوذ ذّرات خارجی»یا

کند. این شیوه را کمیسیون گرد و غبار مشخص می ورا در برابر آب  تجهیزی عددگذاری است که میزان مقاومت در واقع یک شیوه

 وتصویب کرده است. این روش اکنون برای مشخص کردن سطوح مختلف مقاومت در برابر نفوذ آب  IEC المللی الکترونیک یابین

 .رودگرد و غبار به کار می

قرار  P و I متشکل از دو بخش عددی است که در مقابل حروف IPxy اید مشخصهمشاهده کرده بر روی تجهیزاتمطابق آنچه 

دارد، مشخصه ی عددی اول که می تواند  مایعاتو  غبارمیگیرد که بیانگر میزان حفاظتی است که دستگاه در برابر نفوذ گرد و 

ی عددی ر و خاک و مشخصهاعدادی از صفر الی شش را پذیرا باشد نشان دهنده میزان نفوذ در برابر جامدات یا همان گرد و غبا

. هرچه این رقم باالتر باشد نشان دهنده دهدمیزان حفاظت در برابر آب، مایعات و رطوبت را نشان می 8تا  0دوم با پذیرایی اعداد از 

 زیم.هریک از این اعداد می پردا تردقیق در ادامه به تعریف باشدمیزان حفاظت بهتر در تجهیز مورد نظر می

 

 



 

 

 )حفاظت در برابر مواد جامد( IPکد رقم اول 

 میزان حفاظت در برابر مواد جامد IPرقم اول کد 

 غیر حفاظت شده 0

 متر یا بیشترمیلی ۵۰اجسام جامد خارجی با قطر  1

 متر یا بیشترمیلی ۱۲٫۵اجسام جامد خارجی با قطر  2

 متر یا بیشترمیلی ۲٫۵اجسام جامد خارجی با قطر  3

 متر یا بیشترمیلی ۱٫۰خارجی با قطر اجسام جامد  4

 ؛ نفوذ محدود )حفاظت نسبی(ت شده در برابر نفوذ گرد و غبارظحفا 5

 گرد و غبار غیرقابل نفوذ در مقابل 6

 (مایعات)حفاظت در برابر  IPرقم دوم کد 

 جزئیات میزان حفاظت در برابر مایعات IPرقم دوم کد 

 غیر حفاظت شده غیر حفاظت شده 0

 حفاظت در برابر ریزش عمودی قطرات آب 1
 دقیقه 10زمان: مدت

 باران در درقیقه 1mmآبی معادل ریزش 

2 
درجه  15حفاظت در برابر اسپری آب با زاویه حداکثر 

 نسبت به راستای عمودی

 دقیقه 10مدت آزمایش: 

 باران در درقیقه 3mmآبی معادل ریزش 

3 
درجه  60حداکثر حفاظت در برابر اسپری آب با زاویه 

 نسبت به راستای عمودی

 دقیقه 5مدت آزمایش: 

 liter/min 0.7حجم آب: 

 kPa 100–80فشار آب:

 ای از اطرافحفاظت شده در برابر پاشش آب با هر زاویه 4

 دقیقه 5مدت آزمایش: 

 liter/min 10حجم آب: 

 kPa 100–80فشار آب:

5 
زاویه ای حفاظت شده در برابر پرتاب کم فشار آب با هر 

 از اطراف

 دقیقه 15حداقل  مدت آزمایش:

 liter/min 12.5حجم آب: 

 متری 3از فاصله  kPa 30فشار آب: 

6 
حفاظت شده در برابر پرتاب پر فشار آب با هر زاویه ای 

 از اطراف

 دقیقه 3حداقل  مدت آزمایش:

 liter/min 100حجم آب: 

 متری 3از فاصله  kPa 100فشار آب: 

7 
ور شدن در آب با عمق در برابر غوطه حفاظت شده

 دقیقه 30به مدت   1mحداکثر

 دقیقه 30زمان آزمایش: 

شده از گیریاندازهیک متری  وری در ژرفای کمینهوطهغ

متر سانتی پانزدهپایین وسیله، و دست کم 

 شده از باالی وسیلهگیریاندازه

8 
حفاظت شده در برابر غوطه وری طوالنی مدت در زیر 

 ر آب )همراه با توضیحاتی برای کاربر(فشا

 وری مداوم در آبمدت آزمایش: غوطه

 شده توسط سازندهژرفای تعیین



 

 

 

(، به معنای آن IPX4قرار داده شده باشد )مثاًل به صورت  Xهمچنین الزم بذکر است در صورتی که بجای هریک از ارقام حرف 

 است که تجهیز از لحاظ حفاظت مورد نظر مورد بررسی و آزمایش قرار نگرفته و اطالعاتی در این رابطه در دست نیست. 

 

بیان  IPX4عبارت  PETZL TACTIKKAکنید در بیان ویژگی های هدالمپ به عنوان مثال همانگونه که در تصویر باال مشاهده می

شود که این هدالمپ از لحاظ حفاظت در برابر نفوذ ذرات جامد مورد بررسی قرار شده است. کاربر با مشاهده این عبارت متوجه می

ای از اطراف محافظت شده است. توان گفت ولی مشخص است که در برابر پاشش آب با هر زاویهنگرفته و چیزی در این رابطه نمی

ور نمودن این هدالیت در آب و یا پاشش پرفشار آب به آن را نداشته و هدالمپ در این شرایط مورد آسیب غوطهبنابراین کاربر اجازه 

 گیرد. قرار می

 (دره نوردی 3مدرس درجه علی سلیمیان ریزی ) ترجمه و گردآوری: •


