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 IP به عالمت استاندارد ی برق لهیوس  کی دیاحتماال شما هم در هنگام خر
  اگر .دارد ی عدد دو رقم کی که دیجعبه آن مواجه شده ا ایبدنه و  یرو
عدد چه معنا و  نیا دیبدان دیدارد و عالقه مند هست  ی شما هم تازگ یبرا

 .دیمقاله همراه باش  نیدارد با ا ی برق لهیدرباره وس ی مفهوم

هر عدد آن  یاستاندارد و معنا  نیاز ا ی حاتیما به زبان ساده توض نجایا در
 .میکن ی ائه مار

 

 IP استاندارد تیعلت اهم  1#

  است که یی ها ی ژگ یو نی از مهم تر ی ک یدرجه حفاظت  ای IP استاندارد
شود  ی استاندارد باعث م نیا .توانند داشته باشند ی م  ی برق  یها دستگاه

را در برابر  ی دستگاه برق  کیمقاومت  زانیم دیبتوان ی تا شما به سادگ 
 ی لوازم برق دیانتخاب را در خر نیبهتر  داده و صیو جامدات تشخ عات یما

 .دیداشته باش

دستگاه  کی ایمانند تلفن همراه  ی شخص ی دستگاه برق  کی دیقصد خر اگر
  رایز د،یاستاندارد توجه کن نیبه ا حتما  د،یمانند الکتروموتور را دار ی صنعت 

 بیابر انواع آسها در بر  دستگاه شود که ی مناسب باعث م ی ق یحفاظت عا 
 .ها مقاوم باشد
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ضد گرد و  طی حفاظت در برابر جامدات، شرا یدرجه حفاظت برا نیبهتر
ضد آب   عات،ی حفاظت در برابر ما  یدرجه حفاظت برا نی بهتر غبار بودن و

 .دستگاه است کیبودن 

  نیدرباره ا  یشتر یتا اطالعات ب دیمطلب با ما همراه باش نی ادامه ا در
 .دیاستاندارد به دست آور

 

 ست؟ یچ IP استاندارد 2#

 

  نیا .است Ingress Protection در لغت مخفف دو کلمه IP استاندارد
لوازم   تیفیک  نی تع یموجود برا  یاستانداردها نی از بهتر ی ک یاستاندارد 

استاندارد از   نی ا .دارد یادیز ریمحصول تاث کی متیق ی رو بر است و ی برق
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استاندارد را داشته  نیهر دستگاه که ا یشده که بر رو لیدو عدد تشک
  ی مقاومت در برابر جامدات زانیحفاظت م  درجه .باشد، حک شده است
 .دهد ی مانند آب را نشان م   ی عات یمانند گرد و غبار و ما

به قطعات  فقط رود و ی به کار م یادیز ی لوازم برق یاستاندارد برا نیا
 درجه .شود ی محدود نم  وتریمادربورد کامپ ایمثل تلفن همراه  ی ک یالکترون

 :رندیگ یمورد استفاده قرار م   ریمانند موارد ز ی لوازم  یحفاظت برا

 مدار بسته  نیدورب •
 همراه  تلفن •
 روان  یتابلوها •
 هوشمند یها ساعت •
 یمخابراط یها دکل •
 یغات یتبل  یتابلوها •
 مثل الکتروموتورها  ی صنعت  زات یهتج •
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 یرا نشان م یز یچه چ IP اعداد استاندارد 3#
 دهند؟ 

 

  کیدو عدد وجود دارد که هر کدام از آن ها نشان دهنده  IP استاندارد در
که در سمت چپ قرار دارد  یاستاندارد عدد نی ا در .هستند ی ژگ یو

که در سمت راست قرار دارد،   یعدد  مقاومت دستگاه در برابر جامدات و
 .دهد ی را نشان م  عات یما  یمقاومت در برا

 یو عدد دسته بند 0رقم بعد از عدد  6جامدات تا   یدسته بند اعداد
 .ادامه دارد 0رقم بعد از عدد  8تا   زین عات یما
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 عدد اول: مقاومت در مقابل جامدات 1-3#

 و ستین ی نوع حفاظت چینشان دهنده ه 0جامدات عدد  یدسته بند در
در برابر  ی محافظ  چیه یاست که محصول شما دارا ی معن   نیبد نیا

 .ستیاجسام ن

تواند وارد دستگاه شما شده و آن را  ی م  ی طور مثال گرد و غبار به سادگ به
  عدد در استاندارد نی با داشتن بهتر ی محصول دیرقصد خ اگر .خراب کند

IP شد دیاستاندارد آشنا خواه  نی اعداد ا ی در ادامه با معن د،یرا دار. 

 

 :است ر یاز ارقام مختلف به شرح ز کی هر ی معن

 : عدم وجود محافظت 0 عدد
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 متر، مانند دست  ی لیم ۵۰بزرگ تر از  اءیمحافظت شده در برابر اش: ۱ عدد

متر، مانند  ی لیم ۵  ۱۲بزرگ تر از  اءیمحافظت شده در برابر اش: ۲ عدد
 انگشت 

 یگوشت چیمتر، مانند پ ی لیم ۵  ۲بزرگ تر از  اءیمقاوم در برابر اش: ۳ عدد

 م یمتر، مانند س ی لیم ۱بزرگ تر از  اءیمحافظت شده در برابر اش: ۴ عدد

 ی نم یر یاز ورود کامل گرد و غبار جلوگ ار،مقاوم در برابر گرد و غب: ۵ عدد
 وارد بدنه شوند ی توانند به راحت ی نم زیشود، اما گرد و غبار ن

 ز یر اریاز نفوذ گرد و غبار و مواد جامد بس یر یجلوگ: ۶ عدد

 

 عات یعدد دوم: ما 2-3#

 ی محافظ  چی نشان دهنده ه 0مانند جامدات، عدد    زیقسمت ن نیا در
 .است زی نشان دهنده ضد آب بودن کامل تجه 8 عدد و ستین

مثل آب   ی عاتی در برابر ما  ی مناسب  ی ق یحفاظت عا  زیقبل از هشت ن اعداد
 ی برق لهیوس 8عدد  در .حفاظت کمتر است نیا زانیم  دهند اما ی ارائه م

حال سالمت خود    نیع در بماند و ی تواند در آب به صورت غوطه ور باق  ی م
 .حفظ کند زیرا ن
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قرار دارد به  IP که در سمت راست استاندارد عات یاز ارقام ما کیهر  ی معن
 :است ریصورت ز 

 .وجود ندارد ی محافظت چی: ه0 عدد

 .شود ی قطرات آب محافظت م یعمود زشیمقاومت در برابر ر: ۱ عدد

 .درجه ۱۵ هیآب تا زاو یعمود زشیمقاومت در برابر ر: ۲ دعد

درجه  ۶۰ هیتا زاو یآب به صورت افشانه ا زشیمقاومت در برابر ر: ۳ عدد
 .نسبت به عمود

 .تند ایباز و  ی هی شدن آب با هر زاو دهیمقاومت در برابر پاش: ۴ عدد

 .آب یمقاومت در برابر پاشش جت ها : ۵ عدد
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 .اجازه ورود آب به داخل آن را بدهند دیآب نبا یقو یجت ها: ۶ عدد

متر و به مدت   ی سانت ۱۰۰تا  ۱۵در آب به عمق  یدر برابر غوطه ور : ۷ عدد
 .کند ی مقاومت م قهیدق ۳۰

  ی در آب تحت فشار به مدت طوالن یدر برابر اثرات غوطه ور : ۸ عدد
 .ظت شده استمحاف 

 

 IP با استاندارد یلوازم برق نی بهتر  4#

  کنند که ی استاندارد استفاده م نی هستند که از ا ایدر دن یادیز ی برق لوازم
 لهیوس نیبدتر  .استاندارد هستند نی از ا ی اعداد مختلف یکدام دارا هر
در  نه است که IP00 با استاندارد یا لهیکه در جهان وجود دارد، وس ی برق

 .مقاوم است عات یبرابر گرد و غبار و نه در برابر ما

آن  متیدر بازار است که ق  IP68 با استاندارد زین ی برق لهیوس  نیبهتر
و   عات ی در برابر ما  ی طور کل به بوده و شتریب لی وسا گرینسبت به د

 .جامدات مقاوم است
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 یانیسخن پا 5#

تمام اعداد آن  یو معنا  می کرد ی را به شما معرف IP انداردمطلب است نیا در
بهتر است که در   د،یرا دار ی برق لهیهر وس دیقصد خر اگر .میرا به شما گفت

ممکن را از لحاظ   لهیوس نیبهتر تا دیکن ی ابتدا حتما استاندارد آن را بررس
 .دیکن یدار یخر ی ق ی حفاظت عا زانیم

به   شهیاستاندارد هم نیا تیفی ک ی ب ی اوقات و در اجناس واردات ی برخ
 یمواقع فقط برا  ی برخ در شود و ی محصول درج نم  یبر رو  ی صورت واقع

 .شود ی و فروش محصول از آن استفاده م غات یتبل

را   نالیمعتبر محصوالت اورج یبا مراجعه به فروشگاه ها  دیتوان ی م شما
 ی م  نیهمچن .و معتبر باشد ی ها کامال واقع آن استاندارد کرده که یدار یخر

بودن استاندارد   ی تا از واقع  دیمحصول آن را تست کن دی در زمان خر دیتوان
 . دیمطمئن شو


