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  International Protection Rating)حفاظت ورودی( و یا  Ingress Protectionمخفف کلمه های  IPکلمه           

به همراه دو عدد نمایانگر حفاظت می باشند. همانطور که در استاندارد بین  IP می باشد. دو حرف)رتبه بین المللی حفاظت( 

درجه حفاظت در مقابل نفوذ اجسام جامد)شامل اجزا بدن مثل دستها و انگشتان(، گرد و  IP ،مشخص شد IEC 60529المللی 

 تابلوهای الکتریکی را طبقه بندی می کند. هدف این استاندارد ارائه اطالعات بیشتری به کاربران و آب در  ناگهانیغبار، تماس 

 می باشد. 

در  IP22زیر آمده است نشان می دهند. به عنوان مثال یک پریز برق با در این استاندارد اعداد انطباق با شرایط را که در جدول 

حداقل ملزومات برای طراحی  IP22امن نخواهد شد. آسیب نخواهد دید و ناتان محافظ است و در حین کار شگمقابل ورود ان

 لوازم جانبی الکتریکی جهت استفاده در محیط داخلی می باشد.
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عدد اول سطح حفاظتی را نشان می دهد که تابلو در برابر دسترسی به بخش )مقابل مواد جامدعدد اول: نمایانگر حفاظت در 

 (د اشیا جامد خارجی ارائه می دهدهای خطرناک )مانند هادی های الکتریکی و بخش های متحرک( و ورو

Level محافظت در برابر اندازه شی در برابر حفاظت

0 بدون محافظت تماس و نفوذ اجسامبدون حفاظت در برابر 

1 >50mm
ابر هر سطح بزرگ بدن مثل پشت دست، بدون حفاظت در برابر حفاظت در بر

تماس عمدی با بخشی از بدن

2 >12.5mm انگشتان یا اشیا شبیه به آن

3 >2.5mm ابزار، سیم ضخیم و ...

4 >1mm بیشتر سیم ها، پیچ ها و ...

5 Dust Protected
گردوغبار به میزانی که نفوذ گردوغبار به طور کامل قابل پیشگیری نیست، اما 

باعث اختالل در عملکرد شود وارد نمی شود، محافظت کامل در برابر تماس

6 Dust Tight محافظت کامل دربرابر گردوغبار، محافظت کامل در برابر تماس

(تجهیزات داخل تابلو در برابر نفوذ آبحفاظت )عدد دوم: نمایانگر حفاظت در مقابل مایعات

Level محافظت در برابر اندازه شی حفاظت در برابر

0 - بدون حفاظت

1  چکیدن آب به صورت قطرات عمودی هیچ اثر مضری ندارد چکیدن آب

2
چکیدن آب به صورت قطره با زاویه 

درجه 51

زمانی که تابلو با  چکیدن آب به صورت قطرات عمودی هیچ ضرری ندارد

 درجه از آن قرار دارد51زاویه 

3 پاشیدن آب)به صورت اسپری(
درجه هیچ اثر مضری 06پاشیدن آب به صورت اسپری با هر زاویه ای تا 

نخواهد داشت
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4  پاشیدن آب به تابلو از هر مسیری هیچ اثر مضری نخواهد داشت پاشیدن آب

5 پاشیدن فواره ای آب
میلی متری( از هر مسیری 0.6آب به تابلو بوسیله یک نازل ) فواره ای پاشیدن

هیچ اثر مضری نخواهد داشت

6 پاشیدن فواره ای آب بافشار
میلی متری( از هر 1..5پاشیدن فواری آب با فشار به تابلو بوسیله یک نازل )

مسیری هیچ اثر مضری نخواهد داشت

7  غوطه وری در آب تا یک متر
ورود آب موقعی که تابلو تحت فشار و زمان تعریف شده تا یک متر زیر آب 

 است ممکن نخواهد بود

8  غوطه وری در آب بیش از یک متر

تجهیزات برای غوطه وری مستمر در آب مناسب می باشند و به این معنی 

است که دستگاه مهر و موم شده است. با این حال با انواع خاصی از تجهیزات، 

تواند نفوذ کند اما فقط به صورتی که باعث ایجاد هیچ گونه اثر مضری  آب می

نکند.

.باشد میبرای درک بهتر درجه حفاظت  نیز زیرتصویر 


