
 بھ چھ معناست ؟  ip68 چیست ؟ ip گواھینامھ

 ؟ مخفف چیست   ip گواھینامھ : مقدمھ

نیز می گویند است. این عالمت گذاری است کھ سطح محافظت   Ingress Protection کھ بھ آن International Protection مخفف IP کھ عبارت ip گواھینامھ

ز این گواھینامھ خود  در برابر نفوذ آب و سایر مایعات یا گرد و غبار و سایر جامدات ارائھ شده توسط محفظھ یک دستگاه خاص را مشخص می کند. داشتن ھر سطحی ا

یا خرید گوشی بسیار موثر باشد. در این زمینھ مای ایرپادز در کنار شماست با   خرید ایرپاد یتال میباشد و میتواند در تصمیم گیری جھتبھ نوعی اعتبار برای کاالی دیج

 .شتم اطالعات ناب و کامل. بصورت مختصر و مفید این ویدئو رو ببین اگھ جواب سواالتتو نگرفتی پایین ھمین ویدئو توضیحات کامل و جامع رو گذا

ند با یک عدد یا یک حرف نمایش داده شود. عالمت اول نشان دھنده مقاومت دستگاه در برابر گرد و غبار  و یک، دو یا سھ عالمت است کھ می توا IPشامل دو حرف IP کد

نشان داده می شود. اگر دستگاه تست نشود، سازنده بھ    6تا    0است. ھنگامی کھ دستگاھی از نظر مقاومت در برابر گرد و غبار آزمایش می شود، مقدار آن با عددی از  

تا   0عالمت گذاری می کند. نماد دوم مخفف مقاومت در برابر آب است. اگر دستگاھی تست شود، سطح حفاظت آن در برابر نفوذ آب با عددی از  X حرف  سادگی آن را با 

است. می توان  در صورت تست نشدن دستگاه مشخص می شود. عالمت سوم بسیار نادر است و توضیح می دھد کھ دستگاه در چھ شرایطی آزمایش شده   X یا با حرف   9

 .بھ این معنی است کھ دستگاه در طول آزمایش در آب حرکت می کرد Mبھ معنای شرایط ولتاژ باال است،  H .مشخص کرد W و  H  ،M ،S  ،F آن را با حروف

 ا و سطح مقاومتی آنھ ip برخی از گواھینامھ

 ·         :IPX0 محصول در برابر تماس فیزیکی یا اشیاء محافظت نمی شود . 

 : IPX1 میلی متر محافظت می شود . بھ طور تصادفی دست خود را بھ این محصول نخواھید چسباند، اما ھمچنان می توانید بھ    50فقط در برابر اشیاء بزرگتر از
ً، انگشت خود را وارد کنید. احتماالً   .نباید این کار را انجام دھید راحتی، مثال

 :IPX2 میلی متر محافظت می شود . این اکنون شامل انگشتان نیز می شود  12.5از ھر جسم بزرگتر از. 

 :IPX3 میلی متر ، کھ شامل اکثر ابزارھا و سیم ھای ضخیم است   2.5محافظت شده در برابر چیزھای باالتر از. 

 :IPX4   محافظت می شود  میلی متر  1از ھر چیزی بزرگتر از . 

 :IPX5مقاوم در برابر گرد و غبار . ممکن است مقداری گرد و غبار از آن عبور کند، اما برای آسیب رساندن بھ محصول کافی نیست. 

 :IPX6 گذرند کدام نمی ھیچ. 

ً برخی از رتبھ بندی  در فضای باز ھستید و تحقیقات خود را   اگر بھ دنبال خرید ایرپاد یا یک اسپیکر یا ھدفون یا ھدفون ورزشی را در لیست  IPX انجام داده اید، احتماال

و   IPX4 دارای رتبھ  مشخصات یا روی جعبھ دستگاھی کھ می خواھید بخرید مشاھده کرده اید. اکثر بلندگوھای امروزی در فضای باز و ھدفون/گوشی ھای ورزشی حداقل

ً بھ چھ معنا ھستند، ما بھ شما کمک میبندی ن نیستید کھ این رتبھ ھستند. اگر مطمئ IP67 یا IPX7 برخی حتی دارای رتبھ بندی  بندیکنیم تا ھدف و معنای ھر رتبھ ھا واقعا

IP/IPX را درک کنید. 

ر گیرد.  ، در برابر پاشش آب از ھر جھت مقاوم است. توجھ داشتھ باشید کھ فقط پاشیده می شود و نھ اینکھ در یک جریان کھ در جریان مداوم آب قرا   IPX4 بھ زبان ساده

 .از این سطح مقاومت برخوردار ھستند ایرپادھای اورجینال زبرای یک ایرپاد بسیار مناسب ھست و از این رو خیلی ا  ipھاین سطح گواھینام 
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عنوان “مقاوم در برابر گرد و غبار”، “مقاوم در برابر تعریق” یا “مقاوم در برابر پاشش”    امروزه بسیاری از تولیدکنندگان ھدفون را می بینید کھ محصوالت خود را با

 .تبلیغ می کنند

 . را با بیان رتبھ مقاومت در برابر آب خود مشخص می کنند  ”IP برای افزودن اعتبار بیشتر بھ ادعاھای خود، آنھا “کدھای

IP مخفف عبارت Ingress Protection افظت دستگاه در برابر اجسام جامد و مایعات را اندازه گیری می کنداست. میزان مح. 

 .و غیره باشد …IPX4 ،IPX5 ،IPX7 ممکن است چیزی شبیھ بھ این IP گواھینامھ

 .ضد آب مربوط می شود، فقط از دستگاه شما در برابر پاشیدن آب تصادفی محافظت می کند IPX4 تا آنجا کھ بھ رتبھ

 .بنابراین نباید با فرو بردن دستگاه در آب یا قرار دادن آن در آب جاری آزمایش انجام دھید

 .ھای ویژه توسط یک شرکت معتبر و مستقل باشدشود کھ تحت آزمایش فقط بھ محصولی داده می  IP بندیرتبھ 

 .بھ این دلیل کھ احساس می کند ارزش آن را دارد خود برای ھر محصولی استفاده کند، فقط IP بنابراین ھیچ شرکتی نمی تواند از رتبھ 

 .بودن محصولشان را نشان دھند نباید گولشان را بخورید ”ضدآب “حتی اگر تولید کنندگان تمایل دارند کھ 

 IPX4 بدرجھ بندی مقاومت در برابر آ

ً در مورد رتبھھا و بلندگوھا را خریداری کرده ویژه ھدفون ھای الکترونیکی مدرن ، بھ اگر دستگاه  اید. ما فرض می کنیم کھ شما درک اولیھ ای از  شنیده IPX4 اید، احتماال

 .واھمیت آن بیشتر آشنا کنیم IPX4 ر برابر آبدارید ، اما میخواھیم شمارا با رتبھ بندی مقاومت د IPX رتبھ بندی

اظت در برابر نفوذ  بسیاری از محصوالت امروزی بھ عنوان مقاوم در برابر آب، ضد آب، ضد آب یا آبگریز طبقھ بندی می شوند. این اصطالحات برای توصیف سطح حف

ف و برای انواع مختلف محصوالت استفاده می شود. بھ عنوان مثال، اصطالحات “مقاوم در  مایع استفاده می شود و اغلب اشتباه گرفتھ می شود زیرا در موقعیت ھای مختل

حفاظت در برابر    برابر آب”، “دفع آب” و “آب گریز” معموال برای توصیف سطح محافظت از لباس استفاده می شود، در حالی کھ اصطالح “ضد آب” برای توصیف سطح

  .تفاده می شودنفوذ مایعات دستگاه ھای الکترونیکی اس

ز اینکھ خیس شوید مدت زیادی از شما محافظت می شود. ھم «دفع  وقتی می گوییم چیزی در برابر آب مقاوم است، بھ این معنی است کھ پارچھ آن بسیار متراکم است و قبل ا

بھتری نسبت بھ مواد دفع کننده  آب» و ھم «آب گریز» بھ این معناست کھ پارچھ با پوششی پوشانده شده است کھ مایعات را دفع می کند. با این حال، مواد آبگریز از کیفیت 

 .آب در نظر گرفتھ می شوند 

ً با پوشاندن محصول با روکش مخصوصی حاصل می شود  از سوی دیگر، ضد آب،   ً بھ انواع مختلف دستگاه ھای الکترونیکی مربوط می شود. ضد آب بودن معموال معموال

ده یک دستگاه بھ  گذاری سا  کھ از ورود مایعات بھ قطعات الکترونیکی و ایجاد اختالل در عملکرد آنھا جلوگیری می کند. با این حال، تعیین سطح دقیق حفاظت با برچسب

ھ طبقھ بندی وسایل الکترونیکی  عنوان ضد آب بسیار دشوار است. ھمیشھ سؤاالتی در مورد معنای دقیق اصطالح، نحوه استفاده از آن و غیره وجود دارد. بھ ھمین دلیل است ک

ً توسط استاندارد اروپاییایجاد شد و    1989میسیون بین المللی الکتروتکنیکی کھ در سال    IEC با استفاده از استاندارد  پذیرفتھ شد، آسان تر است.. بر   EN 60529 بعدا

است و بھ ورود جامدات و مایعات بھ دستگاه ھای   ”Ingress Protection“ یا  ”International Protection“ مخفف  IP .ایجاد شد IP اساس این استاندارد، کد/رتبھ

 .الکترونیکی اشاره دارد
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از   IP برای تعیین امکانات و پتانسیل دستگاه ھای الکترونیکی حتی قبل از خرید آنھا استفاده کنند. کد IP کنندگان را قادر می سازد تا از کدھای ھمھ مصرف IEC استاندارد 

عات، می توانیم خرید خود را  عدد/حروف استفاده می کند تا اطالعات دقیقی در مورد سطح حفاظتی کھ دستگاه ما دارد برای ما ارسال کند. بھ لطف این اطال  5حداکثر  

اجازه دھید اکنون بھ مھمترین    برنامھ ریزی کنیم، تصمیم بگیریم کھ بھ چھ نوع دستگاھی نیاز داریم، ھدف آن چیست و سپس شروع بھ جستجوی چنین دستگاه ھایی کنیم. ، اما

 .بپردازیم IPX4 بخش رتبھ بندی 

 .زیرا بھ محافظت در برابر نفوذ مایعات اشاره دارد در حال حاضر مھمترین نماد برای ما نماد دوم است 

 ؟چیست و چرا مھم است IPX4 ھرتب

 .بیان می شود  ٩تا  ٠ھمانطور کھ قبال ذکر کردیم، اگر دستگاه شما از نظر مقاومت در برابر آب تست شود، سطح حفاظت با عددی از 

گرفتھ شده است  برای شما این است کھ نشان دھنده حداقل حفاظت/رده بندی است کھ ھر دستگاھی کھ برای استفاده گاه بھ گاه در فضای باز در نظر  IPX4 دلیل انتخاب رتبھ 

 .باید داشتھ باشد. ھمچنین حداقل حفاظتی است کھ ھر وسیلھ ای کھ ممکن است در نزدیکی آب استفاده شود باید داشتھ باشد

 شده توسط استاندارد شوند و شامل استفاده از نازل تأیید  ھایی ھستند کھ در شرایط استاندارد آزمایش می دستگاه  IPX4 مخصوصا گواھی  ip ھای دارای گواھینامھ دستگاه

IEC ھای دارای رتبھشوند. از ھمین محافظ برای تست دستگاهمی IPX3 و IPX4  شود، اما نازل در حالت اول دارای یک محافظ متعادل است. در حالت دوم، استفاده می

 .سپر برداشتھ می شود و جت ھای آب می توانند در ھر زاویھ ای بھ دستگاه برخورد کنند

 

ھا و سناریوھای مختلف استفاده شوند. از آنجایی کھ آنھا را نمی توان بھ  توانند در موقعیتشوند و میاغلب ضد پاشش در نظر گرفتھ می  IPX4 ھای دارای گواھیدستگاه

ھستند،   IPX9 یا IPX7   ،IPX8 بندیدارای رتبھ   ھا فقططور کامل در آب غوطھ ور کرد، نمی توانیم از اصطالح “ضد آب” برای توصیف آنھا استفاده کنیم. این دستگاه 

 .تر استفاده خواھیم کرد «مقاوم در برابر آب». بیایید ببینیم چگونھ و چھ زمانی می توان از این دستگاه ھا استفاده کردبنابراین ما از عبارت ضعیف 

 IPX4 استفاده از دستگاه ھای دارای رتبھ

بھ ذھن ما خطور می کند، بلندگوھای بلوتوث قابل حمل و ھدفون ھای   IPX دو مورد اول کھ ھنگام ذکر رتبھ بندیداریم؟  IPX4 یبنابراین، چھ نوع دستگاه ھایی با گواھ

بھ موسیقی مورد عالقھ خود گوش دھید، بھ    کمپینگ بلوتوث ھستند زیرا اغلب در خارج از منزل استفاده می شوند. بھ عنوان مثال، اگر دوست دارید ھنگام پیاده روی یا

 ھای دارای گواھیدفون دستگاھی نیاز دارید کھ بتواند در معرض باران یا بھ طور کلی در معرض رطوبت بدون ھیچ گونھ نقصی دوام بیاورد. ھمچنین، از آنجایی کھ ھ 

IPX4 برای دویدن، بلکھ برای تمرینات داخلی نیز استفاده کنید. دستگاه ھا بھ منظور جلوگیری از   ھا نھ تنھاتوانید از آن توانند در معرض دائمی عرق قرار بگیرند، می می

 .ھر گونھ آسیب بھ خوبی پوشش داده شده اند

د آن فکر نمی کنیم،  در موربا این حال، برخی از دستگاه ھای دیگر مانند گوشی ھای ھوشمند ھستند کھ ھر روز در شرایط مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. ما اغلب  

 .نداما آنھا ھمچنین باید سطح خاصی از محافظت را داشتھ باشند تا شما را قادر بھ پاسخ دادن بھ تماس یا ارسال پیام متنی در زیر باران کن

 .اندھای جلو را فراموش کنیم کھ اغلب برای استفاده در فضای باز در نظر گرفتھ شده ھمچنین نباید چراغ 
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اشق گوش دادن  ، شرایط خاصی وجود دارد کھ نیاز بھ یک دستگاه ضد آب دارد، حتی اگر در خارج از منزل استفاده نشود. بھ عنوان مثال، بسیاری از مردم ععالوه بر این

ً باید یک اسپیکر با حداقل رتبھ  توانند در زوایای مختلف در برابر    بخرید، زیرا می IPX4 بھ موسیقی زیر دوش ھستند. اگر شما ھم جزو آن دستھ از افراد ھستید، حتما

 .قطرات یا حتی پاشش آب بر روی آنھا جان سالم بھ در ببرند

 ؟ کافی است IPX4 آیا

 .ی خواھید بخریداگر چارچوب کامل را نداشتھ باشید، پاسخ بھ این سوال می تواند بسیار دشوار باشد. منظور ما خواستھ ھا، نیازھا و ھدف محصولی است کھ م

ً بھ آن نیاز دارید فکر کنید. باید در مورد تمام موقعیت ھایی کھ ممکن است از دستگاه استفادهقبل از خ کنید فکر کنید و تعیین کنید    رید آن، باید در مورد دستگاھی کھ واقعا

خواھید  یایید یک مثال ساده بر اساس یک بلندگوی دوش بھ شما ارائھ دھیم . اگر می ب.برای شما کافی است یا بھ دستگاھی با سطح حفاظت باالتر نیاز دارید IPX4 کھ آیا رتبھ 

باید بیش از اندازه کافی باشد. از سوی دیگر، اگر بھ وسیلھ ای برای استفاده در وان حمام نیاز دارید کھ بلندگو بھ راحتی در   IPX4 از اسپیکر زیر دوش استفاده کنید، رتبھ

 .انتخاب بھتری خواھد بود 9یا  IPX7  ،8 بندی   آب انداختھ شود، رتبھ

باید این کار را بھ   IPX4 در مورد ھدفون ھا ھم ھمینطور است. اگر بھ یک جفت ھدفون برای تمرین ، حتی برای تمرینات در فضای باز نیاز دارید، ما معتقدیم کھ رتبھ

در لیست مشخصات  IP بود رتبھ ن.دارید، باید بھ دنبال محصوالتی باشید کھ گواھینامھ مربوطھ را دارندخوبی انجام دھد. با این حال، اگر بھ یک جفت ھدفون برای شنا نیاز 

ین معنی باشد کھ سازنده آن را  دلیلی برای نگرانی نیست. الزم نیست بھ این معنی باشد کھ دستگاه محافظت نمی شود یا سطح کیفی الزم را ندارد. بھ سادگی می تواند بھ ا

ً بھ آن محصول عالقھ مند ھستید، ھمیشھ می توانید با سازنده تماس بگیریدآزمایش ن  و اطالعات را بررسی    کرده و چنین اطالعاتی در دسترس نیست. با این حال، اگر واقعا

 .کنید

ی نادرست یا عجیب. شما باید از چنین محصوالتی  نشان داده می شود اما بھ شیوه ا IP از سوی دیگر، شرایط خاصی وجود دارد کھ کد  – ip نکتھ مھم در مورد گواھینامھ 

ً  IP-44 یا IP-X4 نادرست است. اگر محصولی با رتبھ IP 99٪ فرار کنید زیرا اطالعات مربوط بھ رتبھ  ً این محصول اصال مشاھده کردید، باید توجھ داشتھ باشید کھ احتماال

 IPX4 ،IPX7 ،IP44) بدون ھیچ خط فاصلھ IP ل را خریداری کنید. تنھا راه درست برای بیان رتبھ تست نشده است و سازنده فقط می خواھد شما را فریب دھد تا محصو

 .است (و غیره

بسیاری از گجتھای الکترونیکی مخصوصا موبایل از این گواھی مقاومتی استفاده میکنن کھ بدون شک تا حاال با آن برخورد  ؟چیست   iP68 گواھینامھ

نفوذ  بیانگر این است کھ دستگاه و یا گجت الکترونیک در برابر آب و گردوغبار مقاوم کامل ھست و دستگاه مربوطھ میتواند بدون  ip داشتھ اید . این سطح از گواھینامھ

 آب حدود یک ساعت زیر آب بماند 
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صول و سطح مقاومتی ان  یکی از مواردی کھ در خرید ھدفون و خرید ایرپاد یا ھر محصول دیجیتال دیگری کھ باید در نظر بگیرید و مھم میباشد ھمین مورد ضد آبی مح

راھنمای   ھست اما اگر راھنمای بیشتر میخواھید و نمیتوانید دقیق چطور یک ایرپاد را انتخاب کنید پیشنھاد میکنم مقالھ  ی محصوالتمیباشد. این مورد معموال روی جعبھ 

نیز دارای حداقل استاندارھای ضد آبی ھستند کھ میتونھ ھر محصولی رو از بقیھ   ایرپاد ھای کپی  را حتما مطالعھ بفرمایید. ایرپادھای اورجینال و گاھا اکثر خرید ایرپاد

 .متمایز بکنھ
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