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  خدا نامبه
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  الزامـات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بنـد  موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي
 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 توليـدي،  شـرايط  به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايـران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش
 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي ميتةدرك

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي ليتفعا كشور در (CAC)5 غذايي 
 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  انون،قـ  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،

 عـالي  شـوراي  تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي
 اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  بـراي  المللـي  بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد رياجبا استاندارد،
 زمانها سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي

-زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و يزيمم بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و
 بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،

 هـا  آن بـه  صـالحيت  يدتأي گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس
 عيـار  تعيـين  سـنجش،  وسايل )واسنجي( كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا

 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات
  

                                                 
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  فهرست مندرجات

 صفحه عنوان
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  يش گفتارپ
دوين ت 1368نخستين بار در سال   ") IPكد ( شده توسط محفظه ها  تأميندرجات حفاظت  " استاندارد

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران توسط اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي  .شد 
            هفتمين  چهارصد و سي ودر راي دومين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت و ب مربوط هاي ميسيونييد كو تأ

 استناد به اين استاندارد  اينك . شد  تصويب 22/12/86 مورخ برق و الكترونيك استاندارد ملي كميتة اجالس
 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة الزامات و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371
،  خدمات و علوم ، صنايع زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 و اصالح براي كه پيشنهاديگونه  هر و شد خواهد نظر تجديد لزومصورت  در ايران ملي استانداردهاي
  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام ، شود ارائه ن استانداردهااي تكميل
   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره ، بايد بنابراين . گرفت

  
  .مي شود  1375سال :  2868اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيĤبع و مامن
  ) IPكد ( ها شده توسط محفظه  تأمينحفاظت درجات ، 1375سال :  2868شماره استاندارد ملي ايران  - 1

2-IEC 60529: 2001 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 مقدمه
برقي بيان شده  وسايل شده توسط محفظه تأمينن استاندارد روشي براي طبقه بندي درجات حفاظت در اي

نبايد تصور نمود كه تمام ، باشد  برقي قابل استفاده مي وسايلاز آن جايي كه اين روش براي اكثر انواع . است 
براي تعيين درجات  . بودمال خواهد إعقابل  وسايلي از خصوصه براي يك نوع ب، شده  ذكردرجات حفاظت 

    كه درجه حفاظت بيان شده در مورد آنها اعمال  آنو تعيين قسمتهايي از  وسيلهحفاظت موجود در يك 
 . نمودمشورت نيز  وسيلهبايد با سازنده ، گردد  مي

باعث ايجاد يكنواختي در روشهاي مشخص كننده حفاظت  ، در صورت امكان ، اتخاذ چنين روش طبق بندي  
يد درجات مختلف أيو همچنين ايجاد يكنواختي در آزمونهاي انجام شده براي ت شده توسط محفظه أمينت

 محصوالتبراي آزمون گستره وسيعي از ، اين امر باعث كاهش تعداد وسايل مورد نياز . خواهد شد ، حفاظت 
  . شود  مينيز 

 سونداضافه كردن پ. شوند  توضيح داده مي تالزامامد نظر قرار گرفته و  گذشتهدر اين استاندارد تجربيات  
شده و اين در صورتي است كه حفاظت واقعي  تأميننيز  Dيا  A، B ، C توسط حروف اضافي  IPاختياري كد 

   اولين مشخصه عددي  نشان داده شده توسط تر از مقدار فرا، دسترسي به قسمتهاي خطرناك برابر افراد در 
  . باشد مي 

كد بندي اولين ويرايش بوده اند ، مشمول همان كد بندي بر اساس با فظه هايي كه مطابق به طور كلي ، مح
  .   اين استاندارد مي باشند 

  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 



  

 ) IPكد ( شده توسط محفظه ها  تأميندرجات حفاظت 

  و دامنه كاربرد هدف  1
به كار مي رود  برقي ايلوسهاي  شده توسط محفظه تأميندرجات حفاظت براي طبقه بندي  اين استاندارد

  .نباشد  KV5/72 بيش از  آنها ولتاژ اسميكه 
  : باشد  مطالب زير مي بيانهدف از تدوين اين استاندارد 

برقي با در نظر گرفتن  وسايلهاي  شده توسط محفظه تأمينتعاريف مربوط به درجات حفاظت  - الف
  : زير  تمهيدات

  ؛هاي خطرناك داخل محفظه حفاظت افراد در برابر دسترسي به قسمت )1
  ؛ داخل محفظه در برابر نفوذ اجسام جامد خارجي  وسايلحفاظت  )2
  ؛نفوذ آب  آور داخل محفظه در برابر اثرات زيان وسايلحفاظت  )3
  ؛اين درجات حفاظت  يها مشخصه -ب
  ؛ها  ات مربوط به هريك از اين مشخصهالزام -پ
  .ند را برآورده مي كاين استاندارد الزامات  ، محفظهضوع كه اين مو تأييدو بررسي آزمونهايي براي  -ت

 آنها وسايلاي كه براي  به گونه "محفظه  "در مورد وسعت و شيوه بكارگيري اين طبقه بندي و تعريف 
در مورد يك ، گردد  در هر حال توصيه مي. تصميم گرفته شود در استانداردهاي مختلف بايد  ،  برد داردكار

  ، در صورت لزوم. نداشته باشد  تفاوتيآزمونها با آزمونهاي تعريف شده در اين استاندارد ، عين طبقه بندي م
راهنمايي در مورد جزئياتي كه در . تكميلي باشد  الزاماتتواند حاوي  مورد نظر مي محصولاستاندارد 

   . در پيوست ب آمده است، شود مي مورد نظر معين  محصولاستانداردهاي 
آنكه  به شرطمعين نمود  محصولديگري را در استاندارد  اتالزامتوان  مي،  وسايلاز  خاصك نوع در مورد ي

  . نمايد  تأمينحداقل همان سطح از ايمني را 
مطابق با آنچه  آنهامورد نظر  استفادهبراي  جهتاين استاندارد فقط مربوط به محفظه هايي است كه از هر 

درجات ، مواد و ساخت  لحاظد و همچنين از مناسب باش، شده  تعيين مربوطه محصولدر استاندارد 
  . نمايند  تأميناستفاده حفاظت ادعا شده را در شرايط عادي 

عمومي آزمونها را برآورده  الزاماتآنكه  به شرط كاربرد داردنيز هاي خالي  اين استاندارد در مورد محفظه
  . باشد  مناسب محافظت مي شود ،كه  وسيله ايساخته و درجه حفاظت انتخاب شده براي 

  :يا شرايط خارجي از قبيل  اثراتداخل آن در برابر  وسايلميزان حفاظت محفظه و 
  ضربات مكانيكي  -
  دگي نخور -
  ) برش  ايعاتم انندم( حاللهاي خورنده  -
  قارچ  -



  

  1جانوران موذي  -
  خورشيد  تابش -
  يخ زدگي  -
  ) ن بعنوان مثال ناشي از ميعا( رطوبت  -
  محيطهاي قابل انفجار -

موضوعاتي براي ، )  ها پروانه انندم( و حفاظت در برابر تماس با قسمتهاي متحرك خطرناك خارج از محفظه 
   .  شوددر برابر آنها إعمال حفاظت  هستند تامورد نظر محصول  استاندارد

براي ايمني افراد تدارك  راًباشند و موانعي كه منحص حصارهاي خارج از محفظه كه به محفظه متصل نمي
  . شود  بعنوان قسمتي از محفظه در نظر گرفته نشده و در اين استاندارد درباره آنها بحث نمي ، اند  ديده شده

  الزامي مراجع  2
بدين ترتيب . ي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده استتمقررامدارك الزامي زير حاوي 

  . از اين استاندارد محسوب مي شودجزئي  اتمقررآن 
 آناصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، در 

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست 
  .مورد نظر استنظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها شده است ، همواره آخرين تجديد

  . اين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع زير براي 
 

2-1 IEC 60050-195:1998, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 195: 
Earthing and protection against electric shock 
 
2-2 IEC 60050(826):1982, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 826: -
Electrical installation of buildings 
 
2-3 IEC 60068-1:1988, Environmental testing – Part 1: General and guidance 
 
2-4 IEC 60068-2-68:1994, Environmental testing – Part 2: Tests – Test L: Dust and sand 
 
2-5 IEC 60071-2:1996, Insulation co-ordination – Part 2: Application guide 
 

  تعاريفاصطالحات و   3
 : رود  تعاريف زير بكار مي، اصطالحات و در اين استاندارد 

3-1     
  محفظه 

                                                 
1- Vermin 



  

 تأمين، وده و در تمامي جهات نم برآوردهدر برابر اثرات خارجي معين را  آنكه حفاظت  بخشي از وسيله 
 IEV(1 826 -  03 - 12. ( باشد  كننده حفاظت در برابر تماس مستقيم مي

با توجه به دامنه كاربرد اين  كهگرفته شده  )IEV(الكتروتكنيك لغات بين المللي اين تعريف از فرهنگ  - يادآوري
  : دارد  استاندارد نياز به توضيحات زير

  . باشند مي در برابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك  ، كننده حفاظت افراد يا موجودات  تأمينها  محفظه  - 1
به د باشاحاطه شده  ه مسدودوسيليك يا توسط  باشندمتصل اگر به محفظه  يا هر وسيله ديگر ، ها هدريچانواع ، حصارها  -  2

از محفظه در نظر گرفته بخشي بعنوان  باشند مناسب، براي جلوگيري يا محدود ساختن نفوذ ميله آزمون معين  كه گونه اي
  .  كردبزار از محفظه جدا كليد يا ايك شوند مگر آنكه بتوان آنها را بدون استفاده از  مي

 3 -2   
  تماس مستقيم  
  ) IEV 826 - 03 - 05( برق داريا موجودات با قسمتهاي  افرادتماس  
 " دسترسي به قسمتهاي خطرناك "عبارت در اين استاندارد  .است اطالع آورده شده  جهتاين تعريف فقط  -يادآوري  

   .مي شود   "تماس مستقيم  "رت باعجايگزين 

3-3  
  درجه حفاظت 

نفوذ اجسام جامد  ،محفظه در برابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك يك توسط شده  تأمينميزان حفاظت  
  .  ودش تأييد، روشهاي آزمون استاندارد توسط خارجي و يا نفوذ آب كه 

 3 -4  
   IPكد 

سترسي به در برابر دشده توسط محفظه  تأمينحفاظت روش كد بندي است كه براي نشان دادن درجات  
نفوذ آب و نيز براي ارائه اطالعات تكميلي در ارتباط با ، خارجي جامد نفوذ اجسام  ،قسمتهاي خطرناك 

  . رود  كار ميه چنين حفاظتي ب
3-5  

  قسمت خطرناك 
  . قسمتي كه نزديك شدن به آن و يا لمس كردن آن خطرناك است  
 3 -5-1  
   خطرناك برق دارقسمت  
به ( تواند ايجاد شوك الكتريكي نمايد  از اثرات خارجي مي خاصيشرايط  كه تحت يبرق دار قسمت 

   ) .مراجعه شود    IEC 60050-195, 195-06-05استاندارد  
  

                                                 
1- IEC60050(826) 



  

 3 -5-2  
  قسمت مكانيكي خطرناك 

  . كه لمس كردن آن خطرناك است ر صاف ، اّ، به غير از محور دوقسمت متحركي  

 3 -6    
  در برابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك  محفظهيك  توسطشده  تأمينحفاظت 

  : حفاظت افراد در برابر 
  ؛خطرناك ولتاژ ضعيف  برق دارتماس با قسمتهاي  - 
  ؛تماس با قسمتهاي مكانيكي خطرناك  - 
اي كمتر از فاصله هوايي كافي در داخل  در فاصلهخطرناك  بااليولتاژ  برق دارنزديك شدن به قسمتهاي  - 

  .يك محفظه 

  : شده باشد  تأمينطرق زير ه اين حفاظت ممكن است ب -ري يادآو 
  ؛خود محفظه  توسط -  
  .باشند يا ايجاد فواصلي در داخل محفظه  از محفظه مي بخشيحصارهايي كه توسط  -  

3-7    
  فاصله هوايي كافي براي حفاظت در برابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك 

به يك قسمت ،  1دسترسيقابليت بررسي  ميله آزمونشدن اي براي جلوگيري از تماس يا نزديك  فاصله
  .  است خطرناك

 3 -8    
    ميله آزمون بررسي قابليت دسترسي

يا  فردقسمتي از بدن مانند براي بررسي وجود فاصله هوايي كافي از قسمتهاي خطرناك ميله آزموني كه 
  .  شده استبه روش ساده شبيه سازي ، شود  با دست گرفته مي فردتوسط را كه  ابزار يا نظاير آنبخشي از 

3-9   
  2جايگزين جسم آزمون ميله  

  . نمايد  محفظه شبيه سازي ميداخل جسم جامد خارجي را براي بررسي امكان نفوذ به يك ميله آزموني كه 
 3 -10  
   3 منفذ 

در  ، معين ييميله آزمون تحت نيرويك عمال إاي كه داخل محفظه وجود دارد يا در اثر  شكاف يا روزنه
 . شود  محفظه ايجاد مي

  
                                                 

1- Access prob 
2- Object prob 
3- Opening 



  

  ها  مشخصه 4
  : شود  نشان داده مي IPبه روش زير با كد شده توسط يك محفظه  تأمينحفاظت در جه 

   IPترتيب كد   4-1
 

H C  3  2 IP   
            

  حروف كد 
    1)حفاظت بين المللي  (

 
           

  اولين مشخصه عددي  
     ) Xش يا حرف ارقام صفر تا ش (

 
           

  دومين مشخصه عددي  
      ) Xارقام صفر تا هشت يا حرف ( 

 
        

  )اختياري ( حروف اضافي 
       ) A   ،B  ،C  ،Dحروف ( 

 
         

 )اختياري ( حروف تكميلي 
   ) H   ،M  ،S  ،Wحروف ( 

 
اگر هر دو رقم ( را جايگزين آن نمود  "X"رورت نداشته باشد بايد حرف اگر تعيين يك مشخصه عددي ض 

  .) شود  استفاده مي "XX"حروف حذف شوند بجاي آنها از 
   . توان بدون جايگزيني حذف نمود حروف اضافي و يا حروف تكميلي را مي

  . نگليسي رعايت شود بايد ترتيب حروف الفباي ا ، اگر بيش از يك حرف تكميلي مورد استفاده قرار گيرد 
الزم است در ، نمايد  تأميندرجات حفاظت متفاوتي را  ،نصب مختلف  روشهايه ازاء اي ب اگر محفظه

  . نشان داده شود  ،دستورالعمل سازنده درجات حفاظت در ارتباط با نحوه نصب مورد نظر 
  . آمده است  10جزئيات مربوط به عالمتگذاري محفظه در بند  

  و معاني آنها  IPكد اجزاء   4-2
جزئيات كامل در بندهايي كه در ستون آخر . است  ارائه شدهدر زير  IPتوضيح كوتاهي درباره اجزاء كد  

  . شود  توضيح داده مي ، نشان داده شده 

                                                 
1- International protection 



  

ارقام يا     جزء
   وسيلهمعاني مربوط به حفاظت     حروف

  مرجع    معاني مربوط به حفاظت افراد  

حروف
  -     -     -     IP    كد

                 
اولين

مشخصه 
  عددي  

  5بند     در برابر دسترسي به قسمت هاي خطرناك  در برابر نفوذ اجسام جامد خارجي      

  نشده حفاظت نشدهحفاظت  0
  با پشت دست mm50 ≥با قطر  1
  با انگشت  mm5/12≥با قطر  2

  با ابزار mm5/2≥با قطر  3
  با سيم  mm0/1≥با قطر  4
  با سيم حفاظت شده در برابر گرد و غبار  5
  با سيم  غير قابل نفوذ در برابر گرد و غبار    6

                 
دومين

مشخصه 
  عددي  

  آوردر برابر نفوذ آب با اثرات زيان      

__  

  6بند   

  نشدهحفاظت    0
  چكيدن عمودي آب    1

 )انحراف نسبت به حالت قائم15°با(چكيدن آب  2

 آبترشح  3
 پاشيدن آب  4
  فوران آب    5

 فوران شديد آب  6

 غوطه وري موقت  7

  غوطه وري دائم    8
                 

حروف
  اضافي  

 اختياري 
  

      

__  

  7بند     با طرناكدر برابر دسترسي به قسمت هاي خ 

A  پشت دست  

B   انگشت  

C  ابزار  

D   سيم  

                 
حروف

  تكميلي 
اختياري 

  

  :اطالعات تكميلي مخصوص      

__  

  8بند   

H  دستگاه ولتاژ باال 

M  حركت در حين آزمون آب 

S  ثابت در حين آزمون آب 

W  ايط آب و هواييشر 



  

   IPمثالهايي در مورد استفاده از حروف در كد   4-3 
  . باشند  مي  IPح چگونگي استفاده و ترتيب حروف در كد مثالهاي زير به منظور شر 
  . مراجعه شود  9تر به بند  براي مثالهاي جامع 

IP44 - رد اختياري ابدون مو، ف وحر بدون  
IPX5-  اولين مشخصه عددي  حذف  

IP2X-  دومين مشخصه عددي  حذف  
IP20C-  استفاده از حرف اضافي  

IPXXC - استفاده از حرف اضافي  حذف هر دو مشخصه عددي و  
IPX1C-  از حرف اضافي  استفاده، اولين مشخصه عددي حذف  
IP3XD -  از حرف اضافي  استفاده، دومين مشخصه عددي حذف  
IP23S -  استفاده از حرف تكميلي  

IP21CM - فاده از حرف اضافي و حرف تكميلي است  
IPX5/IPX7 -  آب و هم در برابر  در برابر فوران هم، ارائه دو درجه حفاظت مختلف توسط يك محفظه

  كاربرد دو منظوره  براي،  غوطه وري موقت

 درجات حفاظت در برابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك و در برابر دسترسي به اجسام   5  
  اولين مشخصه عددي   توسطه شده جامد خارجي نشان داد

  . فراهم شده است  2- 5و  1-5بند هردو بدين معني است كه شرايط اولين مشخصه عددي  تعيين 
  : دهد كه  نشان مياولين مشخصه عددي  
از طريق جلوگيري يا محدود ساختن را محفظه حفاظت افراد در برابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك  - 

   ؛د نماي مي تأمين، قرار دارد  فردانسان يا جسمي كه در دست نفوذ قسمتي از بدن 
  و به طور همزمان 

  . باشد  در برابر نفوذ اجسام جامد خارجي مي وسيلهكننده حفاظت  تأمينمحفظه  - 
علي  شود مي شخصم، نشان داده شده اولين مشخصه عددي يك محفظه فقط با يك درجه حفاظت كه با 

  . تر نيز مطابقت داشته باشد  جات حفاظت پائينرغم اينكه با تمامي در
ضروري ، نمايد  مي تأييدتر را  انجام آزمونهايي كه مطابقت با هر يك از درجات حفاظت پائين، در هر حال  

  . كه اين مطابقت صراحت داشته باشد  در صورتينيست 
  ظت در برابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك احف       5-1 
عاريف و توضيحات اجمالي درباره درجات حفاظت در برابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك ت،  1جدول در  

  . است  ارائه شده
د و نبايد به توضيح يا نتعيين شواولين مشخصه عددي فقط با  بايددرجات حفاظت بيان شده در اين جدول  

  . ارجاع داده شود  مختصر تعريف



  

ميله آزمون بررسي قابليت فاصله هوايي كافي بايد بين ، اولين مشخصه عددي براي مطابقت با شرايط  
  . و قسمتهاي خطرناك در نظر گرفته شده باشد  دسترسي

  . اند  معين شده 12در بند  اين آزمونها
  درجات حفاظت در برابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك نشان داده شده -1جدول 

  اولين مشخصه عددي  توسط 
اولين 

مشخصه 
 عددي  

در مورد شرايط  فاظتحهدرج
آزمون مراجعه 
  شود به بند

  تعريف مختصرتوضيح

  __  __  نشدهفاظت ح  0

شده در برابر دسترسي به فاظت ح  1
يك پشت قسمت هاي خطرناك با 

  دست

قطر  اكره ب ، ميله آزمون بررسي قابليت دسترسي
mm 50  ، ازبايد داراي فاصله هوايي كافي 

  قسمت هاي خطرناك باشد 

12 -2  

شده در برابر دسترسي به  فاظتح  2
  انگشتيك خطرناك با قسمت هاي 

و  mm 12قطر   اانگشتك آزمون مفصل دار ب
 ازبايد داراي فاصله هوايي كافي  mm80  طول

  قسمت هاي خطرناك باشد

12 -2  

شده در برابر دسترسي به  فاظتح  3
  ابزاريك قسمت هاي خطرناك با 

   قطر  اب  سيميله آزمون بررسي قابليت دستر
mm   5/2  نبايد وارد شود  

12 -2  

شده در برابر دسترسي به فاظتح 4
  سيميك قسمت هاي خطرناك با 

   قطر  اب  ميله آزمون بررسي قابليت دسترسي
mm   0/1  نبايد وارد شود  

12 -2  

شده در برابر دسترسي به  فاظتح  5
  سيميك قسمت هاي خطرناك با 

   قطر  اب  دسترسيميله آزمون بررسي قابليت 
mm   0/1  نبايد وارد شود  

12 -2  

شده در برابر دسترسي به فاظتح 6
  سيم يكقسمت هاي خطرناك با 

   قطر  اب  ميله آزمون بررسي قابليت دسترسي
mm   0/1  نبايد وارد شود  

12 -2  

في ، حفاظت در برابر دسترسي به در صورت وجود فاصله هوايي كا 6و   5،  4، 3اولين مشخصه عددي  در مورد  -يادآوري 
مطابق  ورد نظرمحصول م استانداردفاصله هوايي كافي توسط توصيه مي شود  . شود  ميقسمتهاي خطرناك قابل قبول تلقي 

  .مشخص شود  3- 12بند 
  .آمده است  1جدول در  "نبايد وارد شود  "اصطالح ،  2جدول شده در  تعيين الزاماتبا توجه به همزمان بودن  

  
  
  



  

  حفاظت در برابر اجسام جامد خارجي    5-2 
در باره درجات حفاظت در برابر نفوذ اجسام جامد خارجي  شامل  اجمالي و توضيحاتتعاريف  2جدول در  

  . گرد وغبار آمده است 
تعيين شود و نبايد به توضيح يا اولين مشخصه عددي فقط با  بايددرجات حفاظت بيان شده در اين جدول  

  . ارجاع داده شود مختصر ف تعري
در  2اين نكته است كه تا مشخصه عددي شماره بيان كننده حفاظت در برابر نفوذ اجسام جامد خارجي  

اين بدان معني است كه . امكان ورود كامل ميله آزمون جايگزين جسم به محفظه وجود ندارد ،  2جدول 
 4و  3هاي عددي شماره  در مورد مشخصه. مايد روي محفظه عبور ن منفذاز ميان  نبايدتمامي قطر كره 

  . امكان ورود ميله آزمون جايگزين جسم به محفظه وجود داشته باشد  اصالً نبايد
ورود مقداري محدود ،  5هاي حفاظت شده در برابر گرد و غبار با مشخصه عددي شماره  در مورد محفظه 

  . گرد و غبار تحت شرايط معين مجاز است 
 ورود گرد و غبار اصالً،  6قابل نفوذ در برابر گرد و غبار با مشخصه عددي شماره  هاي غير فظهدر مورد مح 

  .باشد  مجاز نمي
هم جسم بيش از عدد  كه سه بعد عمود بر ورود اجسام جامد خارجي با اشكال منظم و غير منظم مشروط بر اين -يادآوري  

  . غير ممكن است ، باشد  مي 4تا  1آنها اولين مشخصه عددي  ه به محفظه هايي ك ، باشد 2جدول  3ستون  بهمربوط 
  . اند  معين شده 13آزمونها در بند  اين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  اولين مشخصه عددي   توسطدرجات حفاظت در برابر اجسام جامد خارجي نشان داده شده  -  2جدول 
اولين 

مشخصه 
 عددي  

در مورد شرايط  حفاظتهدرج
آزمون مراجعه 

  به بندشود 
  تعريف توضيح مختصر

  __  __  ظت نشدهاحف  0

  

شده در برابر اجسام جامد فاظتح 1
يش از و ب mm 50 خارجي به قطر

  آن 

ميله آزمون جايگزين نبايد امكان داخل كردن كامل 
  1باشد  وجود داشته ،  mm 50  قطر اره بك، جسم  

13 -2  

شده در برابر اجسام جامد فاظتح 2
يش از بو  mm 5/12 خارجي به قطر

  آن

ميله آزمون جايگزين نبايد امكان داخل كردن كامل 
  1وجود داشته  باشد ،  mm 5/12، كره با قطر جسم

13 -2  

شده در برابر اجسام جامد فاظتح 3
يش از بو  mm 5/2خارجي به قطر 

  آن

ميله آزمون جايگزين جسم نبايد امكان داخل كردن
  1د داشته  باشد اصال وجو mm 5/2، كره با قطر 

13 -2  

شده در برابر اجسام جامد فاظتح 4
يش از بو  mm /.1خارجي به قطر 

  آن

ميله آزمون جايگزين جسم نبايد امكان داخل كردن
  1وجود داشته  باشد  اصال mm 0/1با قطر 

13 -2  

گرد و غبار كامال جلوگيري نشده است اما از نفوذ گرد و غبارشده در برابر فاظتح 5
د و غبار نبايد به ميزاني وارد دستگاه شود كه در گر

اختالل در كار مطلوب دستگاه خلل ايجاد كند و يا 
  ايمني به وجود آيد

13 -4  ،13 -5  

  6- 13و  4- 13  بدون نفوذ گرد و غبار  غير قابل نفوذ در برابر گرد و غبار  6

  . ظه عبور نمايد روي محفمنفذنبايد از ميانميله آزمون جايگزين جسم قطر كامل -1

  دومين مشخصه عددي   توسط درجات حفاظت در برابر نفوذ آب نشان داده شده    6  
نفوذ  زيان آورنسبت به اثرات شده توسط محفظه  تأمينحفاظت نشان دهنده درجه دومين مشخصه عددي  

  . اشد ب مي وسيلهآب روي 
تميز كردن با  ياتچنانچه عمل .انجام گيرد  نشيريآب با  بايددومين مشخصه عددي  آزمونهاي مربوط به  

  . رضايت بخش نباشد ي واقعفشار باال و يا با حالل انجام شود ممكن است حفاظت آب 
دومين مشخصه  توسطتعاريف و توضيحات اجمالي درباره درجات حفاظت نشان داده شده ،  3جدول در  

  . آمده است عددي 



  

به توضيح يا  نبايدمعين شود و دومين مشخصه عددي فقط با  بايددرجات حفاظت بيان شده در اين جدول  
  . ارجاع داده شود مختصر تعريف 

  . اند  معين شده 14آزمونها در بند  اين
همه الزامات نده مطابقت با گيرمشخصه در بر،  6شماره هاي عددي دوم تا و خود  در مورد مشخصه 

انجام آزمونهايي كه مطابقت با هريك از درجات ، حال  در هر. باشد  تر نيز مي هاي عددي پائين مشخصه
آنكه در صورت انجام اين آزمونها موفقيت در  به شرطباشد  ضروري نمي،  نمايد مي تأييدتر را  حفاظت پائين

  . آنها حتمي باشد 
معرفي ( فقط براي قرار گرفتن در معرض فوران آب ، مشخص شده  8يا  7اي كه با مشخصه عددي  محفظه 

 5مورد نظر براي اعداد  الزاماتمناسب است و نيازي نيست  نا)  6يا  5دومين مشخصه عددي  توسط شده 
  : شرح زير باشد ه بندي دو گانه ب مگر آنكه داراي كد ،  را تامين نمايد 6يا 
  

  گستره كاربرد  مشخصه ها و عالمت گذاري :محفظه مي تواند از عهده آزمون هاي مورد نظر زير بر آيد
  فوران آب

  دومين مشخصه عددي  
 دائمياغوطه وري موقت

  دومين مشخصه عددي  
5  7  7 IPX  /IPX5 قابل تغيير  
6  7 7 IPX /6 IPX قابل تغيير  
5  8  8 IPX /5 IPX قابل تغيير  
6  8 8 IPX /6 IPX قابل تغيير  
 -  7  7 IPX محدود شده  
-  8 8 IPX محدود شده  

  
 الزاماتهر دو بايد ، اند  و در آخرين ستون نشان داده شده داشته" قابل تغيير " د در محفظه هايي كه كاربر 

  . رعايت شده باشد  ، يا دائم  ر معرض فوران آب و غوطه وري موقتمربوط به قرار گرفتن د
     فقط براي ، اند  داشته و در آخرين ستون نشان داده شده " شده محدود "محفظه هايي كه كاربرد  

  . باشند  و براي قرار گرفتن در معرض فوران آب مناسب نمي بودهيا دائم مناسب  وري موقت غوطه
  
  
  
  
  
  
  



  

  دومين مشخصه عددي   توسطنشان داده شده  آبدرجات حفاظت در برابر  - 3جدول 
دومين 

مشخصه 
 عددي  

در مورد شرايط  حفاظتهدرج
آزمون مراجعه 
  شود به بند

  تعريف مختصرتوضيح

  __  __  نشده ظتفاح  0

ريزش قطرات شده در برابر  فاظتح  1
  عمودي آب

زيان آور ريزش قطرات عمودي آب نبايد اثرات 
  داشته  باشد 

14 -2 -1  

ريزش قطراتشده در برابر فاظتح 2
عمودي آب هنگامي كه محفظه با زاويه 

  كج شده باشد 15 °تا 

ريزش قطرات عمودي آب نبايد در حالي كه 
هر طرف  در 15 °ويه اي تا ت هر زاحمحفظه ت

داشته زيان آور خط قائم كج مي شود ، اثرات 
  باشد

14 -2 -2  

در هر طرف   60 °تحت هر زاويه اي تا ترشح آب   آب ترشح شده در برابر فاظتح  3
  داشته  باشدزيان آور خط قائم نبايد اثرات 

14 -2 -3  

نبايد ر جهتي روي محفظه در هپاشيدن آب پاشيدن آبشده در برابر فاظتح 4
  داشته  باشدزيان آور اثرات 

14 -2 -4  

اثرات نبايد روي محفظه در هر جهتي  فوران آب  فوران آبشده در برابر  فاظتح  5
  داشته  باشدزيان آور 

14 -2 -5  

نبايد روي محفظه در هر جهتي فوران شديد آب فوران شديد آبشده در برابر فاظتح 6
  داشته  باشدزيان آور اثرات 

14 -2 -6  

اثرات غوطه وري  شده در برابر فاظتح  7
  در آب موقت

تحت شرايط  موقتوقتي محفظه به طور 
استاندارد از نظر فشار و زمان در آب غوطه ور 

زيان آور نفوذ آب به ميزاني كه اثرات مي شود ، 
  نبايد امكان پذير باشد داشته  باشد

14 -2 -7  

اثرات غوطه وريشده در برابر فاظتح 8
  در آب دائم

وقتي محفظه به طور دائم تحت شرايط به توافق 
، اما دشوارتر رسيده بين سازنده و استفاده كننده 

در آب ،  7از شرايط مربوط به مشخصه عددي 
غوطه ور مي شود ، نفوذ آب به ميزاني كه اثرات 

  داشته  باشد نبايد امكان پذير باشدزيان آور 

14 -2 -8  

  
  
  
  



  

حرف نشان داده شده توسط رابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك درجات حفاظت در ب   7  
  اضافي 

از حروف . دهد  درجه حفاظت افراد در برابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك را نشان مي، حرف اضافي  
  : شود كه  اضافي فقط در صورتي استفاده مي

اولين مشخصه توسط شد كه حفاظت واقعي در برابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك باالتر از حفاظتي با -
  يا. نشان داده شده است عددي  

اولين در اين صورت  كهفقط حفاظت در برابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك نشان داده شده باشد  -
  .شود  جايگزين مي  X حرف بامشخصه عددي  

صل داخل يا فوا ذافمنشكل مناسب ، ها  ديوارهتوسط بعنوان مثال چنين حفاظت باالتري ممكن است 
  . شده باشد  تأمينمحفظه 

قسمتهايي از بدن انسان  نشانگرطور قراردادي ه كه بآزمون بررسي قابليت دسترسي هاي ميله ،  4جدول در 
تعاريف درجات حفاظت در برابر دسترسي به همچنين  ومي باشند ، گيرد  در دست مي فرديا اشيائي كه 

  .  ارائه شده است، ف اضافي وحرنشان داده شده  توسط ، قسمتهاي خطرناك 
كه با يك درجه حفاظت  بايد تر مطابقت داشته باشد فقط تمام درجات حفاظت پائين يك محفظه اگر هم با 

انجام آزمونهايي كه مطابقت با هر يك از درجات ، در هر حال . معرفي شود ، با حرف اضافي نشان داده شده 
آنكه در صورت انجام اين آزمونها موفقيت  به شرطباشد  وري نميضر، نمايند  مي تأييدتر را  حفاظت پائين

  . در آنها حتمي باشد 
  . اند  معين شده 15آزمونها در بند  اين

  .به پيوست الف مراجعه شود   IPدر مورد مثالهايي براي كدبندي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  داده شده درجات حفاظت در برابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك نشان - 4جدول شماره
  حرف اضافي توسط

حرف 
  اضافي

در مورد شرايط  درجه حفاظت
آزمون مراجعه 

  شود به بند 
  تعريف توضيح مختصر

A شده در برابر دسترسي با پشت فاظت ح
  دست

 اكره ب،  ميله آزمون بررسي قابليت دسترسي
ي ـي كافـله هوايـبايد داراي فاص،  mm 50قطر 

   قسمت هاي خطرناك باشد   از

15 -2  

B يك شده در برابر دسترسي با  فاظتح
  انگشت

و  mm 12قطر   اانگشتك آزمون مفصل دار ب
 ازبايد داراي فاصله هوايي كافي  mm 80طول  

  قسمت هاي خطرناك باشد

15 -2  

C يك شده در برابر دسترسي با فاظتح 
  ابزار

 طرـــق اب ميله آزمون بررسي قابليت دسترسي
 mm 5/2 و طول mm 100  بايد داراي فاصله

  قسمت هاي خطرناك باشد  ازهوايي كافي 

15 -2  

D يكشده در برابر دسترسي با  فاظتح 
  سيم

 طرـــق اب ميله آزمون بررسي قابليت دسترسي
 mm 0/1 و طول mm 100  بايد داراي فاصله

  قسمت هاي خطرناك باشد ازهوايي كافي 

15 -2  

  حروف تكميلي    8  
دومين حروف تكميلي كه به دنبال توسط توان اطالعات تكميلي را  مي، نظر  مورد محصولارد استانددر  

  . نشان داد ، آيد  يا حرف اضافي ميمشخصه عددي 
  حصولاين استاندارد ايمني پايه مطابقت داشته باشند و در استاندارد م الزاماتچنين موارد استثنايي بايد با  

  . به روشني بيان شده باشد ، طبقه بندي بايد انجام شوند  اين نوعونهاي روشهاي اضافي كه در حين آزم
  .باشند  مي، شده  بياناند و داراي مفهومي مطابق آنچه  معرفي شدهً  قبال زيرحروف  

 معني  حرف
H دستگاه ولتاژ باال 
M  در ) ر رتور يك ماشين دواّ به عنوان مثال(  وسيلهمتحركنفوذ آب ، هنگامي كه قسمت هايزيان آوربراي اثرات

  د ، آزمون شده استنحال حركت باش
S  ر به عنوان مثال رتور يك ماشين دواّ(  وسيلهنفوذ آب ، هنگامي كه قسمت هاي متحرك  زيان آوربراي اثرات (

  ساكن هستند ، آزمون شده است
W ندهاي حفاظتي اضافيو داراي خصوصيات يا فرآيييمناسب براي استفاده در شرايط معين آب و هوا  

  .شد  نوشته مي "IP"از حروف كد  بالفاصله پسبا همين معني  "W"پيش از اين حرف  :يادآوري  



  

  . نيز استفاده كرد   1توان از حروف ديگر مي محصولدر استانداردهاي 
اين نكته است كه درجه حفاظت بستگي به حركت يا عدم بيان كننده  Mو  Sعدم استفاده از حروف  
در هر . تحت هر دو شرايط ضروري سازد  رااين امر شايد انجام آزمونها . ندارد  وسيله ي ازركت قسمتهايح

آنكه در صورت  به شرطكافي است ، نمايد  تأييدانجام آزموني كه مطابقت با يكي از اين شرايط را ، حال 
  . موفقيت در آن حتمي باشد ، انجام آزمون در شرايط ديگر 

   IPيي از معرفي با كدهاي نمونه ها   9 
  : بدون استفاده از حروف اختياري  IPكد    9-1 

4 3  IP    
  حروف كد        

    
  اولين مشخصه عددي        

     
  دومين مشخصه عددي        

      
  : داراي مفاهيم زير است  ، معرفي شود )  IPكد ( اي كه با كد فوق  محفظه 
يا بيشتر در دست داشته باشد در برابر دسترسي به قسمتهاي  mm 5/2ي كه ابزاري با قطر ردفاز  -) 3( 

  . نمايد  خطرناك حفاظت مي
  . نمايد  يا بيشتر حفاظت مي mm 5/2داخل محفظه در برابر نفوذ اجسام جامد خارجي با قطر  ايلاز وس -
در هر جهتي حفاظت ، روي محفظه بر آب  پاشش زيان آورداخل محفظه در برابر اثرات  ايلاز وس - ) 4(

  .نمايد مي
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ز حروف تكميلي ، در صورت استفاده از هر حرف ديگري بهتر است ضوابط بين المللي در هر حال ، به منظور پيشگيري از هر گونه استفاده تكراري ا -1

 .رعايت شود 



  

  : استفاده از حروف اختياري  اب   IPكد   9-2

S C  3  2  IP   
  حروف كد            

    
  اولين مشخصه عددي            

     

  دومين مشخصه عددي            
      

  حرف اضافي        
     

  حرف تكميلي         
  
  : داراي مفاهيم زير است  ، معرفي شود )  IPكد ( اي كه با كد فوق  محفظه 
   ؛نمايد  حفاظت مي، به قسمتهاي خطرناك انگشتان در برابر دسترسي  افراداز  -) 2( 

فاظت يا بيشتر ح mm 5/12داخل محفظه در برابر نفوذ اجسام جامد خارجي با قطر  ايلاز وس -      
   ؛نمايد  مي

   ؛نمايد  روي محفظه حفاظت ميبر آب  ترشح زيان آورداخل محفظه در برابر اثرات  ايلاز وس -) 3( 
 )C ( -  ي كه ابزاري با قطر افرادازmm 5/2 بيشتر و طولي بيش از  وmm 100  در برابر ، در دست دارند

   ت تا تمام طول خود به محفظه واردابزار ممكن اس( نمايد  حفاظت مي خطرناكدسترسي به قسمتهاي 
  ؛) د نشو

 )S (-  هستند  ثابت،  وسيلهكه تمام قسمتهاي  نفوذ آب هنگامي زيان آوربراي حفاظت در برابر اثرات ، 
  . آزمون شده است 

  نشانه گذاري    10
  .تعيين شود ، مورد نظر  محصولدر استاندارد  بايدنشانه گذاري  الزامات

 ،رود  كه در شرايط زير بكار ميهم بايد روش نشانه گذاري را داشته باشد  وجودي دچنين استانداراگر 
  : تعيين كند 

   ؛يك قسمت محفظه داراي درجه حفاظت متفاوتي نسبت به قسمت ديگر همان محفظه باشد  -
   ؛وضعيت نصب روي درجه حفاظت تاثير داشته باشد  -
  . باشد  حداكثر عمق و زمان غوطه وري نشان داده شده -
  
  
  



  

  عمومي آزمونها  الزامات   11
  براي آزمونهاي آب يا گرد وغبار  جويشرايط   11-1

انجام شود مگر اينكه در استاندارد IEC 60068-1 در استاندارد  تعيين شدهجوي تحت شرايط  بايدآزمونها 
  . طور ديگري بيان شده باشد ، مورد نظر  محصول
  : شرح زير است ه نها بحين آزمودر توصيه شده جوي شرايط 

   ºC 35 تا ºC 15: گستره دما 
   75%  تا 25% : رطوبت نسبي 

   KPa  106تا  KPa  86: فشار هوا 
) mbar 860  تا mbar1060  (   

  هاي آزمون  نمونه   11-2
  . باشند  آزمونهاي نوعي مي، در اين استاندارد  تعيين شدههاي  آزمون 

تمام قسمتها در جاي خود قرار داشته و و بايد در شرايط نو و تميز بوده  هاي آزمون براي هر آزمون نمونه
  مورد نظر طور ديگري بيان شده  محصولكه در استاندارد اين مگر ، مطابق روش سازنده نصب شده باشد 

  .باشد 
مان كوچكتر كه داراي ه وسايلانتخاب شده يا  آزمون روي قسمتهاي ،كامل عملي نباشد  وسايلاگر آزمون 
  . شود  د ، انجام مينباش در مقياس كامل مي يحاجزئيات طر

  : باشد  تعيين شدهنظر بايد جزئيات زير محصول مورددر استاندارد 
   ؛تعداد نمونه هايي كه بايد آزمون شوند  - 
ا كف ي، سقف ( مصنوعي  يك سطحبراي مثال با استفاده از  ، ها  مونتاژ و قرارگيري نمونه، شرايط نصب  - 

  ؛) ديوار 

 ، كاربرد دارد  در نظر گرفته شده اندط تبمر وسايلكه به منظور استفاده همراه با ساير هم  يوسايل براياين مورد  -يادآوري  
   . توان آنها را به تنهايي يا در يك مجموعه مورد استفاده قرار داد اجزايي كه مي، براي مثال 

  ؛در صورت وجود  ،استفاده قرار گيرد كه بايد مورد   1شرايط پيش از آزمايش - 
  ؛است آزمون شود يا خير  برق داركه  اينكه آيا وسيله بايد در حالي - 
  ؛كه قسمتهاي مختلف آن در حركت هستند آزمون شود يا خير  اينكه آيا وسيله بايد در حالي - 

  .  كاربرد دارددستورالعمل سازنده ، در صورت فقدان چنين اطالعاتي 
  آزمون و تفسير نتايج آزمون  الزاماتبكارگيري    11-3 
تهويه  منفذكه داراي مجراي تخليه يا  يوسايلعمومي آزمونها و شرايط پذيرش  الزاماتمسئوليت بكارگيري  

  . است استاندارد محصول مربوطه باشند به عهده  مي

                                                 
1-Pre conditioning 



  

  .  دبايد به كار رواين استاندارد  الزامات، در صورت فقدان چنين ويژگيهايي  
ويژگي يك در صورت فقدان . باشد  مياستاندارد محصول مربوطه به عهده آزمون ها مسئوليت تفسير نتايج  

  . بايد به كار رود شرايط پذيرش اين استاندارد  دست كم
  اولين مشخصه عددي  تركيب شرايط آزمون براي    11-4 
رايط آزمون براي اين مشخصه عددي آن است كه تمامي شبيان كننده اولين مشخصه عددي معرفي با  

  . برآورده شده است 
  اولين مشخصه عددي  نشان داده شده توسط شرايط آزمون براي درجات حفاظت  - 5جدول 

اولين مشخصه 
  عددي  

  آزمون حفاظت در برابر
  اجسام جامد خارجي دسترسي به قسمت هاي خطرناك

  آزموني مورد نياز نيستانجام هيچ  انجام هيچ آزموني مورد نياز نيست  0

  كافي بايد باقي بماندفاصله هوايينبايد كامال وارد شود وmm50قطراكره ب  1

وارد mm80طولمي تواند تاانگشتك آزمون مفصل دار  2
  كافي بايد باقي بماند فاصله هواييشود ، اما 

نبايد كامال وارد  mm 5/12 قطر اكره ب
  شود

  كافي بايد باقي بماند فاصله هواييو  نبايد وارد شود mm 5/2 قطر اميله آزمون ب  3

  كافي بايد باقي بماند فاصله هواييو  نبايد وارد شود mm 0/1قطر  اآزمون ب سيم  4

 فاصله هواييو  نبايد وارد شود mm 0/1قطر  اآزمون ب سيم  5
  كافي بايد باقي بماند

نفوذ گرد و غبار  شده در برابر فاظتح
 تعيين شده 2در جدول  كههمان گونه 

  است
 فاصله هواييو  نبايد وارد شود mm 0/1 قطر اآزمون ب سيم  6

  كافي بايد باقي بماند
همان غير قابل نفوذ در برابر گرد و غبار 

  است تعيين شده 2در جدول  گونه كه
كه قطر كامل كره نبايد از ميان بدين معني است "وارد شودكامالًنبايد"عبارت2و1در مورد مشخصه هاي عددي اول

  .روي محفظه ، عبور نمايدمنفذ

  هاي خالي  محفظه   11-5 
مربوط به ترتيب و جاي  الزاماتبايد جزئيات ، در داخل آن آزمون مي شود  يوسايلاگر محفظه بدون وجود  

، قرار گيرند  قرارگيري قطعات خطرناك يا قطعاتي كه ممكن است تحت تاثير نفوذ اجسام خارجي يا آب
  . بيان شده باشد  آندر دستورالعمل توسط سازنده محفظه 

درجه ، برقي در داخل محفظه  وسايلسازنده مجموعه نهايي بايد اطمينان دهد كه پس از قرار گرفتن  
  . د شو حفاظت اعالم شده براي محصول نهايي برآورده مي

  
  
  



  

اولين  توسطآزمونهاي حفاظت در برابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك نشان داده شده    12  
  مشخصه عددي  

  آزمون بررسي قابليت دسترسي هاي  ميله   1- 12 
مربوط به آزمون حفاظت افراد در برابر دسترسي به قسمتهاي آزمون بررسي قابليت دسترسي هاي  ميله 

  . آمده است  6جدول خطرناك در 
  شرايط آزمون     2- 12 
در مورد ( شود يا  فشار داده ميهاي روي محفظه  همه منفذروي بر  ميله آزمون بررسي قابليت دسترسي 

ه هاي روي محفظه ب منفذ راهاز   6جدول با نيروي تعيين شده در )  2اولين مشخصه عددي آزمون براي 
  . شود  داخل رانده مي

و بيش از  V 40كمتر از ( يك منبع تغذيه ولتاژ ضعيف يه مي شود توص ،  ولتاژ ضعيف وسايلبراي آزمون  
V 50   شود  و قسمتهاي خطرناك داخل محفظه متصل  آزمون ميله بينالمپ مناسب يك  اب) نباشد .

، وارنيش يا رنگ پوشيده شده يا با اكسيد شدن يا فرآيندي مشابه  خطرناك كه فقط با برق دارقسمتهاي 
  هنگام كار در با قسمتهايي كه بطور معمول الكتريكي  صورتبه كه سط ورقه نازك فلزي تو، اند  حفاظت شده

  . شوند  پوشيده مي، هستند  برق دار
نيز  باالولتاژ  وسايلمتحرك خطرناك  در مورد قسمتهاي 1مدار المپ سيگنال سريروش  توصيه مي شود
  .  به كار برده شود

  . آهسته كار كنند  به طورتوانند  يقسمتهاي متحرك داخلي مدر صورت امكان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Signal – circuit method 



  

  ، براي آزمون هاي حفاظت افراد در برابر آزمون بررسي قابليت دسترسي  هاي ميله -6جدول 
  دسترسي بر قسمت هاي خطرناك

اولين 
مشخصه 
  عددي  

حرف 
  اضافي

  نيروي آزمون  ميله آزمون بررسي قابليت دسترسي

1  A     
       
       

        

  ميلي متر  mm 50كره به قطر                            
  حدود                             
                      

 
 
 
 

  )ماده عايق ( دسته   ) ماده عايق ( حفاظ    )فلزي ( كره آزمون صلب 
                                    

%10± N50  

2  B      
       
       
       

          

 انگشتك آزمون مفصل دار                         
 صفحه متوقف كننده 

 
در مورد ابعاد                                                                                  
  كامل به شكل                                                                             

  مراجعه شود 1                                                                             
  انگشتك آزمون مفصل دار                  

  ) يفلز(                              
  ماده عايقي                                                 

%10± N10  

3  C   ميله آزمون به قطر mm 5/2 و طول mm 100  
  كره     

 حدود                                                  
 

 ميله آزمون صلب                                  
 )ماده عايق ( دسته       صفحه متوقف)        يفلز( لبه ها نبايد داراي        

      )ماده عايق (  كنندهبرآمدگي يا دندانه باشند               

%10± N3  

4  D  سيم آزمون به قطر  mm 1  و طولmm 100  
  كره            
  
  

 سيم آزمون صلب                                 
 )ماده عايق ( دسته           صفحه متوقف)     يفلز( لبه ها نبايد داراي        

    )ماده عايق (  كنندهبرآمدگي يا دندانه باشند              
  

%10± N1  



  

  شرايط پذيرش    12-3
و قسمتهاي خطرناك  ميله آزمون بررسي قابليت دسترسيكه فاصله هوايي كافي بين  حفاظت در صورتي 

  . باشد  بخش مي  رضايت، باقي بماند 
يد بطور نبا mm 50قطر  با ميله آزمون بررسي قابليت دسترسي،  1اولين مشخصه عددي براي آزمون  

  . عبور نمايد  منفذكامل از ميان 
خود وارد شود  mm 80 تواند تا طول انگشتك آزمون مفصل دار مي،  2اولين مشخصه عددي  آزمون براي 

انگشتك ، در آغاز آزمون . عبور نمايد  منفذنبايد از ميان  ) mm 20 × mm 50 (اما صفحه متوقف كننده 
با توجه به محور  º90زاويه تا ترتيب ه هر دو مفصل انگشتك آزمون بپس س، در وضعيت مستقيم قرار دارد 
  .شود  قرار داده  در اين حالت در هر وضعيت ممكنبايد و  خم شده، قسمت اتصال دهنده انگشتك 

  . براي توضيحات بيشتر به پيوست الف مراجعه شود  
  : شرح زير است ه فاصله هوايي كافي ب

   )نباشند c. V d1500و  V a.c 1000ولتاژهاي اسمي كه بيش از (  تاژ ضعيفدر مورد وسائل ول   1- 3- 12 
  . خطرناك تماس پيدا كند  برق دارنبايد با قسمتهاي  ميله آزمون بررسي قابليت دسترسي 
   تأييددر صورتي  مدار المپ سيگنال سريدر  خطرناكو قسمتهاي  آزمون فاصله هوايي كافي بين ميله 

  . وشن نشودكه المپ ر مي شود

 c.dمقدار مؤثر يا مقدار ( برقي حداكثر ولتاژ ايجاد شده داخلي  وسايلانواع  رخي ازبايد توجه داشت كه در ب  -يادآوري  
اين ولتاژ حداكثر را بايد ، هنگام تعيين آزمون دي الكتريك و فاصله هوايي كافي . است  وسايلباالتر از ولتاژ اسمي ) ولتاژ كار 

  . در نظر داشت 
  )c. V d1500و  V a.c 1000ولتاژهاي اسمي بيش از (  باالدر مورد وسائل ولتاژ    2- 3- 12 
بايد  وسيله، قرار داده شده  )ها (  در نامساعدترين وضعيت ميله آزمون بررسي قابليت دسترسيكه  هنگامي 

و براي   تعيين شدهر نظمحصول مورددر استاندارد همان گونه كه ، قادر به تحمل آزمونهاي دي الكتريك 
  . باشد وسيله كاربردي است ، 

در هوا انجام شود كه  تعيين شدهممكن است با آزمون دي الكتريك يا بازرسي اندازه فاصله هوايي  تأييد 
به ( نمايد  نسبت به رضايت بخش بودن آزمونها تحت نامساعدترين شكل ميدان الكتريكي اطمينان ايجاد مي

  .) مراجعه شود   IEC 60071-2استاندارد 
شرايط د براي هر قسمت باي، باشند  در مورد محفظه هايي كه داراي قسمتهايي با سطوح ولتاژ مختلف مي 

  . بكار رود  ، پذيرش مناسب در مورد فاصله هوايي كافي 

ولتاژ  c.dر مؤثر يا مقدار مقدا( برقي حداكثر ولتاژ ايجاد شده داخلي  وسايلانواع  رخي ازبايد توجه داشت كه در ب -يادآوري  
هنگام تعيين آزمون دي الكتريك و فاصله هوايي كافي ، اين ولتاژ حداكثر را بايد در . است  وسايلباالتر از ولتاژ اسمي ) كار 

  . نظر داشت 

  



  

  :باشند  در مورد وسايلي كه داراي قسمتهاي مكانيكي  خطرناك مي   12-3-3
  . نبايد با قسمتهاي مكانيكي خطرناك تماس پيدا كند  ميله آزمون بررسي قابليت دسترسي 

 تأييددر صورتي مورد سري سيگنال المپ و قسمتهاي خطرناك در مدار  آزمون فاصله هوايي كافي بين ميله
  . است كه المپ روشن نشود 

اولين مشخصه  توسطآزمونهاي حفاظت در برابر اجسام جامد خارجي نشان داده شده   13
  عددي  

  وسايل آزمون    1- 13
  . آمده است  7جدول آزمون در  صليوسايل آزمون و شرايط ا
  وسايل آزمون براي آزمونهاي حفاظت در برابر اجسام جامد خارجي - 7جدول 

اولين 
مشخصه 
  عددي  

 وسايل آزمون
  )قك گرد و غبار اميله هاي جايگزين اجسام و ات( 

در مورد شرايط   آزموننيروي 
آزمون مراجعه شود 

  بندبه 
  __  __  نيست يازآزموني مورد نهيچ انجام   0

mm 50كره صلب بدون دسته يا حفاظ به قطر    1
0.05 

0 

+  %10± N50  13 -2  

mm 5.12  كره صلب بدون دسته يا حفاظ به قطر  2
0.2 

0 

+  %10± N30  13 -2  

mm 5.2 دي صلب به قطرميله فوال  3
0.05 

0 

با لبه هاي عاري    +
  از دندانه و برآمدگي    

%10± N3  13 -2  

mm 0.1فوالدي صلب به قطر   ميله  4
0.05 

0 

با لبه هاي عاري   +
  از دندانه و برآمدگي    

%10± N1  13 -2  

با قرار گرفتن تحت فشار كم  2ك گرد و غبار شكل اتاق  5
  يا بدون آن ) تخليه جزئي فشار هوا ( 

  5- 13و 4- 13  __

 با قرار گرفتن تحت فشار كم2اتاقك گرد و غبار شكل  6
  ) تخليه جزئي فشار هوا ( 

  6- 13 و 4- 13  __

   4،   3  ، 2،   1عددي   مشخصه يناولشرايط آزمون براي     13-2 
ار ـظه فشـهاي محف منفذروي هر يك از ،  7جدول در  تعيين شدهبا نيروي ميله آزمون جايگزين جسم   

  . شود  داده مي
   4،   3،   2،   1عددي   مشخصه يناولشرايط پذيرش براي    3- 13

، ر نمايد ي عبومنفذنتواند از ميان هيچ  7مشخص شده در جدول آزمون كه قطر كامل ميله  در صورتي 
  .باشد  حفاظت رضايت بخش مي



  

اند تا  طوري در نظر گرفته شده 7ي مشخص شده در جدول ها ميله،  4و  3عددي   اولين مشخصهدر مورد  -يادآوري  
اي داراي ورودي غير مستقيم يا مسير ورودي  اگر محفظه. شبيه سازي نمايند ، اجسام خارجي را كه ممكن است كروي باشند 

ها  ممكن است بررسي نقشه، باشند ابهام وجود دارد  دار است و در مورد نفوذ اجسام كروي كه قادر به حركت ميپيچ و خم 
 منفذبه  تعيين شدهتدارك ديده شود و با نيروي  خاصي رسيدستميله آزمون جايگزين جسم ضرورت پيدا كند يا براي 

  . مال شود عإ ، كه نفوذ در آنها بايد مورد بررسي قرار گيرد  )هايي(

   6و  5عددي   اولين مشخصهآزمون گرد و غبار براي    13-4 
كه بر شود  نشان داده شده انجام مي 2آزمون با استفاده از اتاقك گرد و غبار كه اصول عمده آن در شكل  

در  ومتوان پمپ گردش پودر را با وسيله ديگري كه مناسب براي معلق نگه داشتن پودر تالك آن مياساس 
  . جايگزين نمود ، آزمون بسته باشد  اقكات
 سيم هاي مربع شكل كه قطر را از الكي با روزنه اي باشد كه بتوان آن گونهه مورد استفاده بايد ب ومپودر تالك 

كيلو  دومورد استفاده  وممقدار پودر تالك. عبور داد  ، باشد  μm 75  و عرض اسمي بين سيمها μm50  آن
آزمون استفاده  20از اين پودر نبايد براي بيش از . باشد  كعب حجم اتاقك آزمون ميازاء هر متر مه گرم ب
  . د نمو

  .  گرفته شودبهداشتي و ايمني در نظر  اتمقررو استفاده آن بايد  ومدر انتخاب نوع پودر تالك -يادآوري  
  : رند مي گيزير قرار  بندي طبقه ها بنا به نياز در يكي از دو محفظه 
باعث كاهش فشار هوا در داخل محفظه تا زير ،  وسيلهدوره كار عادي در آنها هايي كه  محفظه: 1 طبقه 

  . هاي حرارتي  بعنوان مثال ناشي از اثرات دوره، شود  فشار هواي محيط مي
  . شود  محفظه هايي كه در آنها هيچ اختالف فشاري نسبت به فشار هواي محيط ايجاد نمي: 2 طبقه 
  : 1 قهطبهاي  محفظه 
 ، يك پمپ خالءتوسط شود و فشار داخل محفظه  داخل اتاقك آزمون نگهداري مي، محفظه تحت آزمون  

اتصال مكنده بايد از طريق سوراخي كه مخصوص اين آزمون ايجاد . شود  زير فشار جو محيط نگه داشته مي
اين سوراخ بايد در  ، ده باشد نظر طور ديگري بيان نش محصول مورداگر در استاندارد . برقرار شود ، شده 

  . ايجاد شود ، پذير  نزديكي قسمتهاي آسيب
اگر . اتصال مكنده بايد از طريق سوراخ ورودي كابل باشد ، اگر ايجاد سوراخي مخصوص غير عملي باشد  

ن با آنا) ورودي كابل يا مجراي تخليه براي بيشتري سوراخهاي ، براي مثال ( سوراخهاي ديگري وجود دارد 
  . عمل نمود ، در محل استفاده عادي مطابق بايد 

توسط برابر حجم نمونه محفظه تحت آزمون  80به حجم محفظه داخل ه بآزمون كشيدن هوا اين هدف از  
در هيچ . حجم در ساعت بيشتر شود  60بدون اينكه ميزان هواي خارج شده از ، باشد  كاهش فشار مي

  . بيشتر شود) KPa2 )mbar 20  نبايد از 2داده شده در شكل  حالتي كاهش فشار روي فشارسنج نشان
 دومدت زمان آزمون ، حجم در ساعت بدست آمد  60حجم درساعت تا  40 از اگر ميزان هواي خارج شده 

  . خواهد بود  ساعت



  

  حجم در ساعت بود  40ميزان هواي خارج شده كمتر از  ، )KPa 2 )mbar 20 اگر با حداكثر كاهش فشار  
  . يابد  ادامه مي، سپري گردد  ساعت 8داخل  كشيده شود يا مدت زمان ه حجم ب 80آزمون تا جايي كه 

  : 2 طبقههاي  محفظه 
.  شود  اما به پمپ خالء متصل نمي، آزمون قرار داده شده  اتاقكمحفظه تحت شرايط عادي كاري داخل  

آزمون براي مدت . شود  باز نگه داشته مي در حين آزمون، اي كه در حالت عادي باز است  مجراي تخليه
  .يابد  ادامه مي ساعت 8زمان 

  : 2و  1 طبقههاي  محفظه 
  : رود  يكي از روشهاي زير بكار بايد  ، داخل اتاقك آزمون عملي نباشد در اگر آزمون محفظه كامل  
  ؛آزمون هر يك از قسمتهاي بسته محفظه به تنهايي  - 
درزگيرهاي ، اتصاالت ، هاي تهويه  منفذ، شامل اجزايي مثل در ، شده از محفظه آزمون قسمتهاي انتخاب  - 

  ؛د نباشدر جاي خود در حين آزمون محورها و غيره كه 
  . محفظه كوچكتر كه داراي همان جزئيات طرح در مقياس كامل باشد يك آزمون  - 
معادل همان حجم هواي بايد ، داخل محفظه تحت آزمون ه حجم هواي كشيده شده ب، ر يخادر دو مورد  

  . الزم براي محفظه در مقياس كامل باشد 
   5اولين مشخصه عددي  شرايط خاص براي    13-5 
   5اولين مشخصه عددي  شرايط آزمون براي  13-5-1 
 صريحت،  محصول مورد نظركه در استاندارد اين در نظر گرفته شود مگر  1 طبقههاي  محفظه بايد از محفظه 

  . است  2 طبقهاز  وسيله اشد كه محفظهب شده
   5اولين مشخصه عددي  شرايط پذيرش براي    5-2- 13

به ميزاني جمع نشده يا در محلي قرار نگرفته باشد كه نشان دهد در صورت  ومپودر تالك، اگر در بازرسي  
ختالل ايجاد كند يا به ا وسايلتواند در عملكرد صحيح  اين گرد و غبار مي، وجود هر نوع گرد و غبار ديگري 

خاصي كه بايد در استاندارد حالت هاي مگر در  ،حفاظت رضايت بخش است ، ايمني آن صدمه بزند 
تواند منجر به بكه بنشيند هيچ گرد و غباري نبايد در جايي  كهباشد  شده اكيدتبه وضوح  محصول مورد نظر

  . ايجاد مسير خزش جريان روي فواصل خزشي شود 
   6اولين مشخصه عددي  ايط خاص براي شر   13-6 
   6اولين مشخصه عددي  شرايط آزمون براي   13-6-1 
خواه كاهشي در فشار تا زير فشار جو وجود داشته ، در نظر گرفته شود  1 طبقههاي  محفظه بايد از محفظه 

  . باشد يا خير 
   6اولين مشخصه عددي  شرايط پذيرش   13-6-2 
  . باشد  د و غباري داخل محفظه مشاهده نشود حفاظت رضايت بخش مياگر در پايان آزمون گر 



  

  دومين مشخصه عددي  نشان داده شده توسط آزمونهاي حفاظت در برابر آب    14  
  وسايل آزمون   1- 14 
  . است  ارائه شده 8جدول وسايل آزمون و شرايط اصلي آزمون در  

  آبزمونهاي حفاظت در برابر براي آو شرايط اصلي آزمون وسايل آزمون  - 8جدول 
دومين 

مشخصه 
  عددي  

  وسايل آزمون
  

در مورد   مدت زمان آزمون  ميزان جريان آب
شرايط آزمون 
مراجعه شود 

  به بند

  __  __  __  نيست يازآزموني مورد نهيچ انجام   0

  3شكل ،  1 چكان جعبه قطره   1
  حفظه روي ميز گردانم

mm/min1
0.05 

0 

+  min 10  14 -2 -1  

 3، شكلجعبه قطره چكان 2
    در چهار وضعيت ثابت شده با انحراف حفظهم

° 15  

mm/min3
0.05 

0 

+  min  5/2  
براي هر وضعيت 

  انحراف

14 -2 -2  

 4لوله نوسان كننده ، شكل 3
به حالت قائم ،  نسبت ± 60°در حالت  ترشح

    mm 200بيشينه فاصله    
   5طريق آب پاش ، شكل از يا 

  به حالت قائم نسبت ± 60° تحت زاويه ترشح

 %5 ± l/min  07/0 
به ازاء هر سوراخ ضربدر 

  تعداد سوراخ ها 
 %5 ±  l/min  10   

min 10  
  
  

min/m2   1  
  min  5دست كم  

  الف 3- 2- 14

  
  ب 3- 2- 14

 3مشابه با مشخصه عددي 4
  به حالت قائم نسبت ± 180°تحت زاويه  ترشح

  4- 2- 14  3مشابه با مشخصه عددي 

 6داراي شلنگ براي فوران آب شكل آب پاش 5
   mm3/6 آب پاش با قطر  

  m 3تا  m  5/2فاصله 

 %5 ±  l/min  5/12  min/m2   1  
  min  3دست كم  

14 -2 -5  
  

 6آب پاش داراي شلنگ براي فوران آب ، شكل 6
  mm5/12 آب پاش با قطر  

  m 3تا  m  5/2فاصله 

 %5 ±  l/min  100  min/m2   1  
  min  3دست كم  

14 -2 -6  

 تانك غوطه وري 7
  :سطح آب روي محفظه 

m  15/0 ظهباالتر از باالي محف  
m  1 باالتر از كف محفظه  

__  min 30  
  

14 -2 -7  

  تانك غوطه وري  8
  با توافق: سطح آب 
 

  8- 2- 14  با توافق  __

                                                 
1- Drip box 



  

  شرايط آزمون   2- 14 
  .است ارائه شده  8جدول وسايل و شرايط اصلي آزمون در  
) آب  فوران(  6يا  5 هاي عددي دوم  بخصوص براي مشخصه، جزئيات مربوط به مطابقت درجات حفاظت  

  . آمده است  6در بند ) غوطه وري (   8يا  7 عددي دوم هاي  و مشخصه
  . شوند  انجام مي شيرينآزمونها با آب  
 ، با دماي نمونه تحت آزمون  K 5دماي آب نبايد بيش از  IPX6تا  IPX1در حين آزمونهاي مربوط به  

تعادل فشاري محفظه بايد برقرار  ،د اشونه بكمتر از دماي نم K 5اگر دماي آب بيش از . تفاوت داشته باشد 
  . آمده است  7- 2-14در بند   IPX7جزئيات مربوط به دماي آب براي . شود 

شبنمي را كه ممكن است . تواند تقطير شود  مقداري از رطوبت موجود در محفظه مي، در حين آزمون  
  . د گردنبايد با نفوذ آب اشتباه  ، ايجاد شود 

  . شود  گيري مي اندازه  10%  سطح محفظه با رواداري، نها آزمواين براي  
  . بايد تدابير ايمني كافي در نظر گرفته شود  ،  برق دار در حالت وسايلهنگام آزمون  
    چكان جعبه قطره توسط   1دومين مشخصه عددي  آزمون   2-1- 14 
  انجام ، نمايد  سطح محفظه ايجاد مياي كه جريان يكنواختي از قطرات آب را روي تمام  آزمون با وسيله 

  . شود  مي
  . الف نشان داده شده است  3اي از اين وسيله در شكل  نمونه 
    آن لنگيباشد و  دور در دقيقه مي يكگيرد داراي سرعت دوران  ميز گردان كه محفظه روي آن قرار مي 

  .  است mm 100  تقريبأ) فاصله بين محور ميز گردان و محور نمونه ( 
اش بزرگتر از پايه محفظه  كه پايهچكان در وضعيت عادي كاري خود زير جعبه قطره ، محفظه تحت آزمون  

اند   شده در نظر گرفتهبه غير از محفظه هايي كه براي نصب روي ديوار يا سقف . شود  باشد قرار داده مي مي
  . ظه باشد كوچكتر از پايه محف، دارنده محفظه تحت آزمون  نگهتوصيه مي شود 

خود به تخته  استفادهشود مطابق با وضعيت عادي  مي ثابتاي كه در حالت عادي به سقف يا ديوار  محفظه 
با ديوار ، عادي  استفادهچوبي با ابعادي معادل با ابعاد سطحي از محفظه كه به هنگام نصب محفظه مطابق با 

  .شود  مي نصب، كند  يا سقف تماس پيدا مي
  . است  min 10  ونمدت زمان آزم 

توان محفظه را به چند قسمت تقسيم  مي، باشد تحت آزمون كوچكتر از پايه محفظه جعبه قطره چكان اگر پايه  -يادآوري  
آزمون تا . پوشانده شود ، شود  آبي كه چكيده مي به وسيلهسطح هر قسمت به اندازه كافي بزرگ باشد تا به طوري كه كرد 

  . گيرد  تحت ترشح آب قرار تعيين شدهمدت زمان  طيتمام سطح محفظه  يابد كه جايي ادامه مي

   چكانجعبه قطره توسط   2دومين مشخصه عددي  آزمون   2-2- 14 
كه ميزان  مي گرددو طوري تنظيم  هتعيين شد 1- 2-14است كه در بند وسيله اي وسيله قطره ساز همان  

   .را ايجاد نمايد  8جدول شده در  تعيينجريان آب 



  

    دومين مشخصه نبايد مانند ميز آزمون ، شود  در اين آزمون ميزي كه محفظه روي آن قرار داده مي 
  . بچرخد  1عددي 

  . شود  آزمون مي، براي هريك از چهار وضعيت انحراف قرارگيري خود  min 5/2محفظه به مدت  
ب   3به شكل ( باشد  بر هم ميم در دو صفحه عمود ـدر هر طرف خط قائ º 15اندازه ه اين وضعيتها ب
  .) مراجعه شود 

  . است  min 10مدت زمان كل آزمون  
  پاش  با لوله نوسان كننده يا آب 3دومين مشخصه عددي  آزمون   14-2-3

محصول مطابق با استاندارد  5يا  4آزمون با استفاده از يكي از دو وسيله آزمون نشان داده شده در شكلهاي  
  .شود  يانجام م مورد نظر

  :) لوله نوسان كننده( شود  استفاده مي 4كه از وسيله آزمون شكل  شرايط آزمون هنگامي - الف 
  .شود  گيري مي اندازه سنجيك جريان توسط شود و  تنظيم مي 9جدول جريان آب مطابق با  كل ميزان

 .باشد طه مركزي ميدر هر دو طرف نق º60لوله نوسان كننده داراي سوراخهايي براي پاشيدن آب روي قوس
  . باشد  سوراخ نمي نگه دارنده

در هر  º 120 )º60لوله روي زاويه . شود دايره قرار داده مي در مركز نيم، آزمون شود  بايداي كه  محفظه
و  ثانيه چهارتقريبأ ) º120 × 2(مدت زمان يك نوسان كامل . شود  به نوسان در آورده مي) طرف خط قائم 

  . است  دقيقه جپنمدت زمان آزمون 
  . يابد  ديگر ادامه مي دقيقه پنجشود و آزمون به مدت  چرخانده مي º90سپس محفظه روي زاويه افقي  
  . است  mm1600  حداكثر شعاع نوسان قابل قبول براي لوله 
توان  مي، مسير نباشد ، خيس كردن تمام قسمتهاي محفظه تحت آزمون ،  وسايلاگر در مورد بعضي انواع  
از وسيله آزمون دستي  توصيه مي شوددر چنين مواردي . محفظه را به باال يا پائين حركت داد  ه دارندهنگ

  . استفاده شود ) پاش  آب(  5مطابق شكل 
  :) پاش  آب( شود  استفاده مي 5كه از وسيله آزمون شكل  شرايط آزمون هنگامي -ب  

  . شود  اده ميحفاظ وزنه تعادل براي اين آزمون در جاي خود قرار د
فشار مناسب براي بدست آوردن . را ايجاد نمايد  تعيين شدهشود تا ميزان آب  فشار آب طوري تنظيم مي
 مقدار فشار بايد در طول آزمون ثابت نگه. خواهد بود  KPa150  تا KPa50  اين ميزان آب در گستره

  . داشته شود 
  سطوح نصب در نظر گرفته ( اسبه سطح محفظه دقيقه بر متر مربع بر اساس مح يكمدت زمان آزمون  

  . باشد  مي دقيقه پنجو حداقل ) د نشو نمي
  يا آب پاشلوله نوسان كننده  توسط   4دومين مشخصه عددي  آزمون   2-4- 14 
محصول استاندارد مطابق با  5و شكل  4آزمون با استفاده از يكي از دو وسيله نشان داده شده در شكل  

  .شود  م ميانجا مورد نظر
  ) : لوله نوسان كننده( شود  استفاده مي 4كه از وسيله آزمون شكل  شرايط آزمون هنگامي - الف  



  

جريان  كل ميزان. باشد  دايره مي نيم º180داراي سوراخهايي براي پاشيدن آب روي كل  لوله نوسان كننده
  . د گرد ي ميگير يك جريان سنج اندازهتوسط شود و  تنظيم مي 9جدول آب مطابق با 

مدت زمان يك . شود  به نوسان در آورده مي، در هر طرف خط قائم  º 360  ،º180 لوله روي زاويه تقريبي 
  . است  ثانيه دوازدهتقريبأ ) º360 × 2(نوسان كامل 

  . است  دقيقه دهمدت زمان آزمون  
دارنده  لوگيري از اينكه نگهبراي ج ، طور ديگري بيان نشده باشد  محصول مورد نظراگر در استاندارد  

محفظه با چرخاندن و شود  ميسوراخ عمل نمايد نگه دارنده سوراخ  سپرمانند يك ، محفظه تحت آزمون 
  . گيرد  لوله تا محدوده حركت آن در هر جهت تحت پاشش آب قرار مي

  :) پاش  آب( شود  استفاده مي 5كه از وسيله آزمون شكل  شرايط آزمون هنگامي -ب  
شود و محفظه در تمام جهاتي كه عملي باشد تحت پاشش  پاش برداشته مي از روي آب، اظ وزنه تعادل حف

  . گيرد  قرار مي
  . معين شده است  3-2-14ازاء واحد سطح در بند ه ميزان جريان آب در زمان پاشيدن ب 

 - IPX1 و  IPX3تحت شرايط  qvكل ميزان جريان آب  - 9جدول 
  = l/min  02/0 qvlهر سوراخ ء ازا ه آب ب ميانگين ميزان جريان

  شعاع لوله
R  
 
mm 

   IPX  4درجه IPX 3درجه
 تعداد سوراخ هاي باز

1N 
 كل جريان آب

qv 

l/min 

  تعداد سوراخ هاي باز
1N  

  كل جريان آب
qv 

l/min  
200  8  56/0  12  84/0  
400  16  1/1  25  8/1  
600  25  8/1  37  6/2  
800  33  3/2  50  5/3  
1000  41  9/2  62  3/4  
1200  50  5/3  75  3/5  
1400  58  1/4  87  1/6  
1600  67  7/4  100  0/7  

 واحد توان يك را مي " N" تعداد سوراخهاي باز ، بسته به ترتيب قرارگيري واقعي مراكز سوراخها در فاصله تعيين شده  - 1
  .افزايش داد 

   mm 3/6  پاش آبتوسط    5دومين مشخصه عددي  آزمون   14-2-5
پاش  آب توسطوسيله جريان آب ه ب ، باشد عملي هايي كه زمون با پاشيدن آب به محفظه در تمام جهت آ 

  . شود  انجام مي  6استاندارد نشان داده شده در شكل 
  : باشد  شرح زير ميه شرايطي كه بايد در نظر گرفته شود ب 
  ؛ mm  3/6: پاش  قطر داخلي آب - 
  ؛min/l  5/12 ± 5%  :آب  دبي خروجي - 



  

   ؛دست آيد ه ب تعيين شدهبايد طوري تنظيم شود كه ميزان آب تحويلي  : فشار آب - 
  ؛پاش  از آب m  5/2 در فاصله mm 40اي با قطر تقريبي  دايره: هسته مركزي جريان  - 
  ؛ min  1: گيرد  ازاء هر متر مربع از سطح محفظه كه تحت پاشش قرار ميه مدت زمان آزمون ب - 
   ؛ min  3قل مدت زمان آزمون حدا - 
  . m  3و  m  5/2 بين : پاش تا سطح محفظه  فاصله آب - 
   mm 5/12  آب پاش توسط  6دومين مشخصه عددي  آزمون  2-6- 14 
پاش  آب توسطوسيله جريان آب ه ب باشد ، عملي هايي كه در تمام جهت آزمون با پاشيدن آب به محفظه  

  . شود  انجام مي  6شكل استاندارد نشان داده شده در 
  : باشد  شرح زير ميه شرايطي كه بايد در نظر گرفته شود ب 
    ؛mm  5/12 : آب پاشقطر داخلي  - 
    ؛ min/l  100  ± 5%    : آب دبي خروجي - 
   ؛بدست آيد  تعيين شدهبايد طوري تنظيم شود كه ميزان آب تحويلي : فشار آب  - 
  ؛ آب پاشاز  m  5/2 و در فاصله   mm 120ي با قطر تقريبي ا دايره: هسته مركزي جريان - 
  ؛min  1 : ازاء هر متر مربع از سطح محفظه كه تحت پاشش قرار ميگيرد ه مدت زمان آزمون ب - 
  ؛ min  3: حداقل مدت زمان آزمون  - 
  . m  3و  m  5/2بين : تا سطح محفظه  آب پاشفاصله  - 
  m  1 و   m  15/0بين  غوطه وري موقت:   7دي  دومين مشخصه عدآزمون   2-7- 14 
طور كامل در وضعيت عادي كار خود  طبق آنچه سازنده ه شود كه محفظه ب آزمون در حالي انجام مي 

  : شده باشد  تأمينكه شرايط زير  طوريه ب  غوطه ور شود ،معين كرده 
  . گيرد  زير سطح آب قرار  mm  850  ، mm  1000 ترين نقطه محفظه با ارتفاع كمتر از  پائين - الف  
       زير سطح آب قرار  mm 850  ،mm 150باالترين نقطه محفظه با ارتفاعي معادل يا بيش از  -ب  

  . گيرد
  . است  min  30 مدت زمان آزمون  -ج  
مي بايد در صورتي كه آزمون ها هنگا، ر حال ه به .باشد  K 5نبايد بيش از  وسيلهاختالف دماي آب و  -د  

 الزاماتممكن است ،  باشد آن در حال حركت مي سمت هايي ازاست و يا ق برق دار انجام شوند كه وسيله
  .  دده باشنظر تعيين شمحصول مورد در استاندارد تكميلي 

  توافق  طبقغوطه وري دائم :   8 دومين مشخصه عددي  آزمون   2-8- 14 
نظر  محصول مورداده كننده بستگي دارد مگر اينكه استاندارد شرايط آزمون به توافق بين سازنده و استف 

دشوارتر بوده و اين  7- 2-14در هر حال اين شرايط بايد از شرايط تعيين شده در بند . باشد  وجود داشته
  . دائم در آب غوطه ور است  ، در كاربرد واقعي خود  محفظهمد نظر باشد كه  وضوعم
  



  

  شرايط پذيرش    14-3
محفظه براي تعيين ميزان  ،  8- 2- 14تا  1- 2-14مربوط به بندهاي  الزاماتنجام آزمونها مطابق با پس از ا 

  . شودبازرسي  بايد، نفوذ آب 
در صورت ، باشد و جزئيات آزمون استقامت دي الكتريك  كه مجاز به ورود به محفظه مي تعيين مقدار آبي 

  .  باشد مياستاندارد محصول مربوطه به عهده  ، وجود
  : اين آب نبايد  ، بطور كلي اگر آبي وارد محفظه شده است 

  ؛اختالل ايجاد كرده يا به ايمني صدمه بزند  وسايلاي باشد كه در كار صحيح  به اندازه -
 تواند منجر به ايجاد خزش جريان روي فواصل خزشي بكه قرار گيرد جايي در روي قسمتهاي عايقي    -

   ؛شود 
  ؛طراحي نشده اند ، برسد  نم داريا سيم پيچ هايي كه براي كار در حالت  داربرق به قسمتهاي    -
  .) در صورت وجود ( در نزديكي كابل جمع شده يا وارد كابل شود  -

  ،كه وارد محفظه شده بازرسي ثابت شود كه هرآبي توصيه مي شود با، اگر محفظه داراي مجراي تخليه است 
  . د گرد بزند خارج مي وسيلهاي به  شود و بدون اينكه صدمه جمع نمي

نظر بايد شرايط پذيرش در مورد آبي كه  محصول مورددر استاندارد ، محفظه هايي كه مجراي تخليه ندارند 
  . تعيين شود ، برسد  برق دارتواند جمع شده و به قسمتهاي  مي

  رف اضافي ح توسطآزمونهاي حفاظت در برابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك نشان داده    15
  آزمون بررسي قابليت دسترسي هاي  ميله  15-1

 ، حفاظت افراد در برابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك  تأييدبراي آزمون بررسي قابليت دسترسي هاي  ميله
  . آمده است   6جدول در 
  شرايط آزمون   15-2

ي كه روي محفظه قرار منفذ به هر  6جدول در  تعيين شدهبا نيروي آزمون بررسي قابليت دسترسي   ميله
     داده  در هر وضعيت ممكن قرار ميله ، د ووارد ش آناگر تمام يا قسمتي از  .شود  فشار داده مي، دارد 
  . شود  منفذ وارداما در هيچ موردي صفحه متوقف كننده نبايد بطور كامل  شود مي

  . د نشو ز محفظه تلقي ميهاي داخلي قسمتي ا ديوارهشده  بيان 1- 3در بند كه   همان گونه
 و بيش از  V 40كمتر از ( يك منبع تغذيه ولتاژ ضعيف ، توصيه مي شود  ولتاژ ضعيف وسايلبراي آزمون 

V 50   شود  و قسمتهاي خطرناك داخل محفظه متصل  آزمون ميله بينالمپ مناسب يك  اب) نباشد .
، شده يا با اكسيد شدن يا فرآيندي مشابه  وارنيش يا رنگ پوشيده خطرناك كه فقط با برق دارقسمتهاي 

  الكتريكي با قسمتهايي كه بطور معمول هنگام كار به طور كه توسط ورقه نازك فلزي ، اند  حفاظت شده
  . شوند  پوشيده مي، هستند  برق دار

ه نيز ب باالولتاژ  وسايلمتحرك خطرناك  مدار المپ سيگنال سري در مورد قسمتهايروش  توصيه مي شود
  .  كار برده شود



  

  . آهسته كار كنند به طور توانند  در صورت امكان قسمتهاي متحرك داخلي مي 
  شرايط پذيرش   15-3

و قسمتهاي خطرناك  ميله آزمون بررسي قابليت دسترسيكه فاصله هوايي كافي بين  حفاظت در صورتي 
  . باشد  رضايت بخش مي، باقي بماند 

اما ، خود وارد شود  mm 80تواند تا طول  انگشتك آزمون مفصل دار مي ،  Bدر آزمون براي حرف اضافي  
انگشتك در ، در آغاز آزمون . عبور نمايد  منفذنبايد از ميان )  mm 50 × mm 20( صفحه متوقف كننده 

با توجه به محور قسمت اتصال دهنده سپس هر دو مفصل انگشتك آزمون . وضعيت مستقيم قرار دارد 
  . ممكن قرار داده شود  هاي وضعيتكليه در اين حالت در بايد خم شده و  º 90زاويه  تاترتيب  هب، انگشتك 

 يتواند تا تمام مي ميله آزمون بررسي قابليت دسترسي ،  Dو  Cحروف اضافي  مخصوصدر مورد آزمونهاي  
براي توضيح بيشتر . د عبور نماي منفذطول خود وارد شود اما صفحه متوقف كننده نبايد بطور كامل از ميان 

  . به پيوست الف مراجعه شود 
  .  باشد مي 3- 3-12و  2-3-12،  1-3-12فاصله هوايي كافي مشابه با بندهاي  تأييدشرايط براي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



  

  
  دسته                                                                                                               

  
                                                                                  
  ماده عايقي                                      حفاظ                                                                               

  
  
  
  
  
  

  صفحه متوقف كننده                                                                                                                          

  
  ند                      اتصاالتباشتمام لبه ها بايد گرد                                                                     

                                                                       
  
  

                                                                                                                         
  استوانه اي                                             كروي                                                                      

  مقطع                                                                                          
  

  مقطع                                                                                         
  
  
  
  

  . باشدبيان شده  غير از اينكه جايي فلز ،  مگر در : جنس 
  ابعاد خطي برحسب ميلي متر

  : ابعادي كه رواداري آنها مشخص نشده است هاي رواداري
  º10  - /0: روي زوايا 

  :روي ابعاد خطي 
  mm  25    :05/0- /0تا 

  ± mm  25   :2/0باالي 
 ي يكساناي يكسان و در جهت هردو اتصال مجاز به حركت در صفحه

  .باشند  مي º  10تا   º 0با رواداري  º 90اي تا  زاويه تحت
  انگشتك آزمون مفصل دار - 1شكل 



  

  شير                                                                                                
     پنجره شيشه اي                گرد و غبار                                       صافي                                                       

  
  

  نمونه تحت               جريان سنج هوا                                پمپ خال                      
  آزمون                                                                                                 

  
  فشار سنج                                                   

  
  مرتعش كننده                   پودر تالكوم                                                                     

  پرده حفاظ                                                                                                                  
  
  
  
  
  

  پمپ گردش يا وسيله مناسب ديگري                                           
  براي معلق نگه داشتن پودر تالكوم                                           

  
  
  
  

  .    معتبر است   La2فقط براي   2مراجعه شود ، شكل    IEC 60068-2-68به استاندارد   - يادآوري
  

  
  )اتاقك گرد و غبار(حفاظت در برابر گرد و غبار  تأييدوسيله آزمون براي  – 2شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  سطح آب قابل تنظيم                                                              ابعاد بر حسب ميلي متر
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمونه تحت آزمون                                                                                
  
  

  ميز گردان                                                                                        
  
  

  1دومين مشخصه عددي   –الف                                                                                               
  
  
  

  نمونه تحت آزمون           طرح حفاظ                                                     
  
  

  دهنگه دارن                                                                                          
  
  
  

  2دومين مشخصه عددي    - ب                                                                                
         

  
  ) چكان جعبه قطره (حفاظت در برابر ريزش قطرات عمودي آب  تأييدآزمون براي  وسيله – 3شكل 

  
  
  
  
  



  

  ابعاد بر حسب ميلي متر
  سوراخ ها                                                                                                                                

  
  
  
  
  

  نمونه تحت                                                                                                 
  آزمون                                                                                                    

  
  نگه دارنده                                                                                      

  
  

  جريان سنج         
  
  
  

  وزنه تعادل                                                                                
  

   .)الف مراجعه شود  3- 2- 14به بند (  اند نشان داده شده 3دومين مشخصه عددي  گستره سوراخ ها مطابق با  - يادآوري 
  
  

   ، پاشيدن آب  و ترشححفاظت در برابر  تأييدآزمون براي  وسيله - 4شكل 
  )لوله نوسان كننده (  4و  3هاي عددي دوم  مشخصه

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  شلنگ                            ابعاد بر حسب ميلي متر

  
  شير             فشار سنج                                                                                           

  حفاظ متحرك                                                                                                                                    
  
  

  آب پاش                                                                                                                                 
  
  
  
  
  

  نمونه تحت آزمون                                                                                                                      
                          قطر سوراخ ها                             وزنه تعادل                            

  
  
  
  . است شده  ديده) در حاليكه حفاظ برداشته شده (  Aمطابق با جهت  

  
  
  
  mm  5/0 سوراخ با قطر  21 
  سوراخ در مركز  يك 
  از يكديگر  º 30سوراخ به فاصله  12دايره داخلي با  دو 
  از يكديگر   º  15سوراخ به فاصله  24دايره داخلي با  چهار 
  آلومينيوم : حفاظ متحرك  
  برنج : پاش  سپر آب 

  
  

  ،پاشيدن آب ترشح و ر برابر حفاظت د تأييدآزمون دستي براي  وسيله - 5شكل  
  ) پاش  آب(  4و  3هاي عددي دوم  مشخصه

  
  
  
  
  



  

  
  
  

  ابعاد بر حسب ميلي متر
  

  
  
  

  
  جريان سنج  
  
  
  
  
  
  

D'  = 3/6   5دومين مشخصه عددي  (  5- 2- 14براي آزمون بند فرعي (  
D'  = 5/12  6دومين مشخصه عددي  (   6- 2- 14براي آزمون بند فرعي (  
  
  

  )پاش با شلنگ  آب( حفاظت در برابر فوران آب  تأييده آزمون براي لوسي - 6شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  پيوست الف
  )اطالعاتي ( 

  ولتاژ ضعيف در برابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك وسايلحفاظت  تأييدبراي  IPبندي  مثالهايي از كد
 شماره                                  موقعيت

  مرجع
دو 

مشخصه 
  عددي

حرف 
  اضافي

دو مشخصه 
عددي به عالوه 
  حرف اضافي

 
  
  كره                                 
1  
  
  
  

0X -  0X  

 
  

  كره                                   
  
2  
  
  
  
  

1X  A  1X  

 
  كره                           

  
  
  
3  

1X  A  1X  

  



  

 شماره                                  موقعيت
  مرجع

و د
مشخصه 
  عددي

حرف 
  اضافي

دو مشخصه 
عددي به عالوه 
  حرف اضافي

 
  
  
  
4  
  
  

1X A  1X  

  
  كره                 
 
 
  
5    

1X  B  1XB  

  
  
  

      
  
6  
  1X  B  1XB  

 
  
 



  

 شماره                                  موقعيت
  مرجع

دو 
مشخصه 
  عددي

حرف 
  اضافي

دو مشخصه 
عددي به عالوه 
  حرف اضافي

 
  
  
  
  
  
  
  
7  1X D  1XD  

 
  
  
 

 كره                              
 
 
 
8  

    1X  D  1XD  



  

 شماره                                  موقعيت
  مرجع

دو 
مشخصه 
  عددي

حرف 
  اضافي

دو مشخصه 
عددي به عالوه 
  حرف اضافي

 
  كره                 

                                
  
  
9  
  

    

2X B  2X  

 
 
  
 
 

10  
    

2X B  2X  

 
  
  
  
  
  

11  2X  C  2XC  

 
  
 
 



  

 شماره                                  موقعيت
  مرجع

دو 
مشخصه 
  عددي

حرف 
  اضافي

مشخصه  دو
عددي به عالوه 
  حرف اضافي

 
  
  

12    
2X D  2XD  

 
 
  
 
 

13 
  

    

3X  C  3X  

  
  
  

14  
3X  D  3XD  

  
  
  
  

15  4X D 4X 



  

  مثالهاي پيوست الف IPهاي  كد
 

خصه اولين مش
  عددي  

  حرف اضافي
__  A B C  D  

0  IPX0 
)1(  

__ __ __  __  

1  __ IP1X 
)2،3،4(  

IP1XB 
)5،6(  

__  IP1XD  
)7،8(  

2  __ __ 
  

IP2X 
)9،10(  

IP2XC  
)11(  

IP2XD  
)12(  

3  __ __ 
  

__ IP3X  
)13(  

IP3XD  
)14(  

4  __ 
  

__ __ __  IP4X  
)15(  

  .  ارجاع مي دهند ر اين پيوست داعداد داخل پرانتز به شماره هاي مرجع  -يادآوري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 پيوست ب 
  ) اتياطالع(

   جزئياتي كه بايد در استاندارد محصول مربوط به وسيله تعيين شونداي از  خالصه
به منظور استفاده براي اكثر انواع ، شده توسط محفظه  تأمينحفاظت براي طبقه بندي درجات  IPكد 

  . اشد ب برقي مي وسايل
تمامي .  است وسايلنبايد تصور شود كه اين استاندارد در برگيرنده تمامي جزئيات مربوط به انواع مختلف 

بايد در استاندارد مربوط به وسيله تعيين  وسايلاز  خاصدر مورد يك نوع  IP كد جزئيات مربوط به كاربرد
  . شود 

عمال اين استاندارد و إقابل  الزاماتبا تمام  ادعاي مطابقتبيان كننده روي وسيله  IPعالمتگذاري كد 
  . باشد  مي محصولدر استاندارد مربوط به  تعيين شدهتكميلي  الزاماتهمچنين 

 ، شوند مي تعيين  محصولاطالعات جزئي كه در استاندارد مربوط به  در موردفهرست زير بعنوان راهنمايي 
  . ارائه شده است 

  ؛) مراجعه شود  4به بند ( كه بايد مورد استفاده قرار گيرد  IPوسعت و شيوه بكارگيري كد  -  1
  ؛) مراجعه شود  2به بند ( رود  بكار مي وسايل ويژه اي ازاي كه براي نوع  گونهه تعريف محفظه ب -  2
  ؛) مراجعه شود  2به بند ( در برابر اثرات يا شرايط خارجي  آنداخل  وسايلمحفظه و  حفاظت -  3
كه خارج از محفظه قرار ) ها  مثل پروانه( رفته براي قسمتهاي متحرك خطرناك  كاره بدرجه حفاظت  -  4

  ؛) مراجعه شود  2به بند ( دارند 
 مراجعه  6به بند (. گيرند  يا دائم قرار مي معرض غوطه وري موقت گستره كاربرد محفظه هايي كه در - 5

  ؛) شود 
توسط شده  تأمينرابر دسترسي به قسمتهاي خطرناك براي حفاظت در ب" حروف اضافه " بكارگيري  -  6

  ؛) مراجعه شود  7به بند ( در صورت لزوم  ، حصارهاي داخلي يا فواصل 
 مراجعه  8به بند ( شوند  ارائه مي ،در صورت وجود  ، "حروف تكميلي  "توسط اطالعات تكميلي كه  -  7

  ؛) شود 
  گردد ن المللي رعايت شود و روش آزمون اضافي بيان ضوابط بي بايددر بكارگيري حرف تكميلي جديد  -  8
  ؛) مراجعه شود  8به بند ( 
  ؛) مراجعه شود  10به بند ( جزئيات عالمتگذاري  -  9

   ؛تفاوت داشته باشد  1 – 11شرايط جوي براي آزمون اگر با شرايط بند  - 10
به بند ( تفاوت داشته باشد  "ومي آزمونها عم الزامات "بند  مفاد هاي آزمون اگر با حالت و شرايط نمونه - 11

  ؛) مراجعه شود   2-11فرعي 
  :  انندم) مراجعه شود  2- 11به بند ( جزئيات شرايط آزمون  - 12

  ؛ها  تعداد نمونه -
  ؛يري گمونتاژ و نحوه قرار  ، نصب  -



  

  ؛آماده سازي اوليه  -
  ؛ اين كه آيا برق دار هستند يا خير -
  ؛باشند يا خير مي در حال حركت  قسمتهاآيا اين كه  -

به بند ( هاي تهويه  منفذعمومي آزمونها و شرايط پذيرش در مورد مجاري تخليه و  الزاماتبكارگيري   -  13
  ؛) مراجعه شود   11-3
  ؛) مراجعه شود  3- 11به بند ( راهنمايي براي تفسير نتايج آزمون و شرايط پذيرش  - 14
  ؛) مراجعه شود  2- 3-12و  1- 3- 12به بندهاي . ( د داشته باشد برركااگر ، ولتاژ كار   - 15
وجود دارد يا خير اختالف فشاري حرارتي  دوره، به انضمام اينكه آيا به دليل اثرات محفظه بندي  طبقه -16
  ؛) مراجعه شود   4- 13 به بند( 

هاي آسيب پذير نباشد  در صورتي كه در مجاورت قسمت گرد و غبار براي آزمون ندهسوراخ مكوضعيت  -17
  ؛) مراجعه شود   4- 13به بند ( 

     و   3- 2- 14به بند ( بدون تاثير بر روي عملكرد ايمن  نفوذ كردهميزان و وضعيت گرد و غبار مجاز  -18
  ؛) مراجعه شود   4- 14-2
  2- 5-13 بندبه ( )  آب پاشيا كننده لوله نوسان (   IPX4و   IPX3وسيله آزمون براي آزمون هاي نوع -19

  ؛) مراجعه شود 
  مراجعه   4-2- 14به بند (   IPX4در طي آزمون ) اگر سوراخ نشده است ( نوع نگهدارنده محفظه  -20

  ؛) شود 
          به بند( برق دار يا راه اندازي شوند  ، در طي آزمون غوطه وري وسايلدماي آب در صورتي كه  -21
  ؛) مراجعه شود  د  7- 14-2

  ؛) مراجعه شود   8-2- 14به بند (  دائمايط آزمون غوطه وري شر -22 
شرايط پذيرش آزمون هاي جاري شدن آب به ويژه ميزان آبي كه ممكن است براي ورود مجاز باشد و  -23

  ؛) مراجعه شود   3-14به بند ( جزئيات هر آزمون استقامت الكتريكي 
  3- 14به بند ( ا به قسمت هاي برق دار برسد شرايط پذيرش در صورتي كه آب بتواند جمع شود ت -24

  .) مراجعه شود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

   نامه كتاب
IEC 61032: Protection of persons and equipment by enclosures – Probes for verification 

 
IEC 61140: Protection against electric shock – common aspects for installation and equipment 
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  46:  صفحه  

  


