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IPXX 
 يانآب و رطوبت را ب در مقابل ورود گردو خاك و يزاتدرجه حفاظت تجه Ingress Protection يا يپ يآ
اول درجه  عدد يرز  يرمتفاوت است كه مطابق تصو CوHوFوBوEوA     )يحرارت(يقيو با كالس عا   كند يم

  .كند يم يانرا ب تحفاظت در مقابل ورود ذرات جامد و عدد دوم درجه حفاظت در مقابل نفوذ آب و رطوب
  IP65:  مثال

  حفاظت كامل بدون نفوذ گردو غبار يبه معن 6
  عدم نفوذ در برابر پاشش آب از همه طرف  يبه معن 5

رطوبت و ضربه از خود  ها، يندهدر طول مدت استفاده در مواجه شدن با آال يدبا يكيالكترون يزاتاز تجه بسياري
به  يتنبدون در نظر گرفتن ام توان ياست كه تا چه حد م يننشان دهنده ا IPكالس . مقاومت نشان دهند
  .كرد ينانمقاومت دستگاه اطم

  :يدكن يسهرا با هم مقا يدو رقم  IPمختلف  يها كالس ياختصاص يها شاخصه توانيد يم يرز در
  يدرجه حفاظت اول عدد

  
در برابر  يحفاظت يچگونهه ينمحفظه و همچن   متحرك داخل يابرق دار و  يها در برابر قسمت يحفاظت يچه: 0

  .به داخل جسم وجود ندارد يورود اجسام خارج
عمداً و با  يمتحرك دستگاه حفاظت شده ول يادار  برق  يها با قسمت يعمد يرغ يا ياتفاق يها در برابر تماس:1

با  ياءورود اش   متحرك دستگاه دست زد و به طور خالصه دستگاه در برابر ياو   دار برق يبه قسمتها توان ياراده م
  .حفاظت شده است ريليمتم 50از    قطر بزرگتر

دستگاه در  يگربه عبارت د يامحرك داخل دستگاه در برابر انگشت محافظت شده و  يادار و  برق يها قسمت:2
  .حفاظت شده است يليمترم 12با قطر بزرگتر از  يخارج ياءبرابر ورود اش
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دو  2/5از  يشبا قطر ب يگرد يزو هرچ يممتحرك داخل دستگاه در برابر ورود ابزار ، س يابرق دار و  يها قسمت:3
  .توانند وارد دستگاه شوند ينم يليمترم يماز دو و ن يشبا قطر ب ياءاش يحفاظت شده و به طور كل يليمترم يمو ن
محافظت  يليمترم يكاز  يشب يمتحرك داخل دستگاه در برابر ورود اجسام خارج يادار و  برق يها قسمت:4

  .شده است
ورود گرد و غبار به داخل  يمتحرك دستگاه، منفذها يابرق دار  يها حفاظت كامل در برابر تماس با قسمت:5

و  يداخل يستمباعث اختالل در س شود يكه وارد دستگاه م يگرد و غبار يدستگاه به طور كامل مسدود نشده ول
  .گردد يعملكرد دستگاه نم

  
حفاظت شده و مطلقاً  يخارج يها متحرك داخل دستگاه به طور كامل در برابر تماس يادار و  برق يها قسمت:6

  .جهت ورود گرد و غبار به داخل دستگاه وجود ندارد يمنفذ
  يدرجه حفاظت دوم عدد

  
  .در برابر آب ندارد يگونه حفاظت يچدستگاه ه:0
  .چكد محافظت شده است يقاب آن م يبر رودستگاه در برابر قطرات متراكم شده كه به طور قائم از باال :1
درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده  15 يهبا زاو يادستگاه در برابر باران كه به طور قائم :2

  .است
درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده  60 يهبا زاو يادستگاه در برابر باران كه به طور قائم :3

  .است
  .دستگاه در برابر پاشش آب در هر جهت به بدنه آن حفاظت شده است:4
 يبرا يحفاظت شده و خطر جد ينمع يطدستگاه در برابر پاشش آب با فشار از هر جهت به بدنه آن در شرا:5

  .دستگاه ندارد
  .ودش يآب وارد دستگاه نم يطشرا ينحفاظت شده و در ا يهاخاص عرشه كشت يتدستگاه در برابر موقع:6
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 ينغوطه ور است در فشار مع يعجسم در داخل ما يدستگاه در برابر غوطه ور شدن در آب حفاظت شده، وقت:7
  .شود يآب وارد دستگاه نم ينو زمان مع يعما
از آب قرار  يندستگاه در عمق مع يدستگاه در برابر غوطه ور شدن در آب در زمان نامحدود حفاظت شده، وقت:8
  .شود ينامحدود آب وارد دستگاه نمزمان  يبرا يگيردم
  

The IP Code, International Protection Marking, IEC standard 60529, 
sometimes interpreted as Ingress Protection Marking, classifies and rates 
the degree of protection provided against intrusion (body parts such as 
hands and fingers), dust, accidental contact, and water by mechanical 
casings and electrical enclosures. It is published by the International 
Electro technical Commission (IEC). The equivalent European standard is 
EN 6052 


