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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

منبع:کتاب هندبوک جامع تاسیسات الکتریکی،ایمان سریری،نشرنوآور

درجــه حفاظــت لــوازم و تجهیــزات الکتریکــي در برابــر نفــوذ رطوبــت و اشــیاء خارجــي مطابــق اســتاندارد شــماره 2868 موسســه اســتاندارد 

  IP ایــران تحــت عنــوان »طبقه بنــدي درجــات حفاظــت پوششــها در لــوازم الکتریکــی« از جملــه چراغهــا طبقه بنــدي میشــود، شــماره

ــا یــك عــدد 2 رقمــي همــراه اســت، رقــم مشــخصه اول)رقــم ســمت چــپ( کــه درجــه  ــًا ب داراي 2 درجــه حفاظــت میباشــد و عموم

حفاظــت اشــخاص در برابــر تمــاس بــا قســمتهاي بــرق دار و یــا نفــوذ اجســام و اشــیاء خارجــي بــه محفظــه بــرق دار را نشــان میدهــد، 

و رقــم مشــخصه دوم)رقــم ســمت راســت(، درجــه حفاظــت در برابــر آب و رطوبــت را نشــان میدهــد و بــه صــورت IPxx نشــان داده 

میشــود.

مقادیر اولین و دومین رقم مشخصه و شرح مختصر آنها و میزان حفاظت آنها در جداول زیر نشان داده شده است.

جدول 2-2- میزان حفاظت تعیین شده به وسیله اولین رقم مشخصه
IEC60529 در برابر نفوذ اجسام و اشیاء خارجي برابر استاندارد 2868 ایران و 
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مقادیــر رقــم مشــخصه اول و دوم، درجــه حفاظــت، شــرح 

مختصــر و تعریــف IEC بــراي حفاظــت اشــخاص و نیــز 

ــداول  ــا( در ج ــین دوار)موتوره ــمتهاي ماش ــت قس حفاظ

زیــر منعکــس گردیــده اســت.

جدول 2-3- میزان حفاظت تعیین شده به وسیله دومین رقم 
مشخصه )حفاظت در برابر آب و رطوبت( برابر استاندارد 2868ایران 

IEC60529 و

ــد  ــدول نبای ــن ج ــتون دوم ای ــده در س ــه ش ــرح ارائ 1- ش
ــود. ــتفاده ش ــوع حفاظــت اس ــودن ن ــرای مشــخص نم ب

دارای  آن  مشــخصه  اول  رقــم  کــه  ماشــینهایی   -2
شــمارههای 1، 2، 3 یــا 4 میباشــد. اشــیا منظــم یــا 
غیرمنظمــی کــه ابعــاد ســه گانــه عمــود بــر هــم آن از رقــم 
تعییــن شــده در جــدول متجــاوز باشــد را شــامل نمیشــود.

3- در جهــت حفاظــت تعییــن شــده در برابــر گــردو خــاک 
در ایــن اســتاندارد کلــی اســت. هنگامــی کــه نــوع گــردو 
ــد فیبــری( مشــخص  ــاد ذرات، ماهیــت آن مانن خــاک )ابع
ــا توافــق ســازنده و مصرف کننــده  شــود، شــرایط آزمــون ب

تعییــن شــود.
   جدول 2-4-  رقم اول مشخصه IP براي
 حفاظت اشخاص و نیز حفاظت قسمتهاي

 ماشینهاي َدّوار و در داخل دستگاه
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1- شرح ارائه شده در ستون دوم این جدول نباید برای مشخص نمودن حفاظت استفاده شود. 

2- معمــوال ایــن بــدان معنــی اســت کــه ماشــین بــه صــورت غیرقابــل نفــوذ بســته اســت. هرچنــد در برخــی انــواع ماشــینها میتوانــد 

بــدان معنــی باشــد کــه آب فقــط ممکــن اســت بــه گونهــای وارد دســتگاه شــود کــه زیانــآور نباشــد.

جدول 2-5- رقم مشخصه دوم مشخصه IP براي حفاظت در برابر اثرات زیان آور نفوذ آب به ماشینهاي دّوار
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