
دوربیندرIKوIPاستاندارد
مداربستھ بھ چھ معناست؟

وھاقابلیتدھندهنشانکھداردوجودعالئمیومشخصاتھمیشھبستھمدارھایدوربیندر
فناوری ھای دوربین مدار بستھ می باشد.

جزءبستھمداردوربیندرIKوIPاستاندارداست،IKوIPاستانداردھافناوریاینازیکی
مختلفیبندیدرجھدارایاستانداردھاایندارد.وجودھادوربینتمامدرکھباشدمیھاییقابلیت
نشانبستھمداردوربیندرIKوIPاستانداردشوند.میدادهنمایشاعدادازسرییکباکھھستند

دھنده سطحی از مقاومت در برابر عواملی چون ضربھ فیزیکی، نفوذ رطوبت و … است.

ازقبلکھگرفتنتیجھتوانمیپس
ایبستھمداردوربیننوعھرخرید
کناردرشدهنوشتھاعدادبھباید

کنیم.توجھIKوIPحروف

دواینبیشترمعرفیبھادامھدر
استاندارد میپردازیم.

چھبامطلبایندر

شویممیآشنامواردی

؟

مداردوربیندرIPاستاندارد●
بستھ

درIPاستانداردبندیدرجھ●
دوربین ھای مدار بستھ

https://infinity-cctv.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-ip-%D9%88-ik-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87/
https://infinity-cctv.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-ip-%d9%88-ik-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/#part1
https://infinity-cctv.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-ip-%d9%88-ik-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/#part1
https://infinity-cctv.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-ip-%d9%88-ik-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/#part2
https://infinity-cctv.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-ip-%d9%88-ik-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/#part2


دوربین مداربستھ

بستھمداردوربیندرIPاستاندارد
کلمھمخففIPکھکنیمبیاناینگونھبایدبستھمدارھایدوربیندرIPاستانداردمعرفیبرای

Ingress Protectionاست.نفوذبرابردرمقاومتمیزانمعنایبھو

عدمبھکھاستشدهشناختھالمللیبینسیستمیکعنوانبھبستھمدارھایدوربیندرipسیستم
نفوذ گرد و غبار، جامدات و مایعات بھ داخل دوربین مدار بستھ کمک می کند.

مدارھایدوربیندرIPاستاندارد
ھمسرپشتعدددوصورتبھبستھ

دوربیندرشود،میدادهنمایش
داشتنبرایبستھمدارھای

IPاستانداردخصوصدراطالعات
68تا00ازشمارهدودنبالبھباید

اعداداینازکدامھرکھباشیم
مقاومتاستمتفاوتیمیزاننشانگر

دوربین مدار بستھ می باشد.

نشانIPاستانداردکناردراولعدد
مداردوربینمقاومتمیزاندھنده
گردوجامداشیاورودبھنسبتبستھ

دھندهنشاندومعددواستغبارو
بھنسبتدوربینمقاومتمیزان
چھھرباشد.میمایعاتوآبورود
نشانگرباشدبیشتردرجھاینعدد

مداردوربینباالتروبیشترمقاومت
بستھ است.

چشمانبستھمداردوربینفروشگاه
مداردوربیننصببا،آریابیدار
استفادهبااستانداردوکیفیتبابستھ

بستھمداردوربیننصابکمکو

https://infinity-cctv.ir/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/
https://infinity-cctv.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/
https://infinity-cctv.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/
https://infinity-cctv.ir/contact/


مجرب و ماھر آماده خدمت بھ مشتریان عزیز است .

رقم اول نشان دھنده محافظت در برابر اجسام جامد 
رقم دوم نشان دھنده محافظت در برابر آب 
بستھمداردوربیندرIKاستاندارد 
بستھمدارھایدوربیندرIKبندیدرجھ 
بستھمداردوربیندرIKوIPاستاندارد 
کالم آخر 

بستھمدارھایدوربیندرIPاستانداردبندیدرجھ

رقم اول نشان دھنده محافظت در برابر اجسام جامد

نشدهمحافظت:0

میلیمتر۵٠ازبزرگترجامداجسامبرابردرشدهمحافظت:1

میلیمتر١٢ازبزرگترجامداجسامبرابردرشدهمحافظت:2

میلیمتر2.5ازبزرگترجامداجسامبرابردرشدهمحافظت:3

میلیمتر1ازبزرگترجامداجسامبرابردرشدهمحافظت:4

غباروگردبرابردرشدهمحافظت:5

غباروگردضد:6

رقم دوم نشان دھنده محافظت در برابر آب

نشدهمحافظت:0

کردنچکمانندآبقطراتعمودیریزشبرابردرشدهمحافظت:1

https://infinity-cctv.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-ip-%d9%88-ik-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/#a
https://infinity-cctv.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-ip-%d9%88-ik-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/#b
https://infinity-cctv.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-ip-%d9%88-ik-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/#c
https://infinity-cctv.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-ip-%d9%88-ik-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/#d
https://infinity-cctv.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-ip-%d9%88-ik-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/#e
https://infinity-cctv.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-ip-%d9%88-ik-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/#f


درجھ١۵زاویھباآبقطراتچکیدنبرابردرشدهمحافظت:2

درجھ۶٠زاویھباآبقطراتریزشبرابردرشدهمحافظت:3

جھاتتمامازآبنشتبرابردرشدهمحافظت:4

جھاتتمامازآبپاششبرابردرشدهمحافظت:5

جھاتتمامازآبامواجبرابردرشدهمحافظت:6

متر١عمقتاموقتصورتبھدوربینوریغوطھبرابردرشدهمحافظت:7

متر١۵عمقتادائمصورتبھدوربینوریغوطھبرابردرشدهمحافظت:8

ازبستھمداردوربینبھترینکھباشیمشدهمتوجھبایدکردیمبیانمقالھازقسمتاینتاکھھمانطور
شود.دادهنمایشIP68باکھاستایبستھمداردوربینمایعوجامداشیابرابردرمقاومتنظر

بستھمداردوربیندرIKاستاندارد

https://en.wiktionary.org/wiki/IP


پردازیم.میبستھمداردوربیندرIKاستانداردمعرفیبھحال

ImpactکلمھمخففIKاستاندارد Protectionاست.ضربھازحفاظتمعنایبھو

مینمایشھمکناردررااعداداینبستھمداردوربیندرIKوIPاستانداردنمایشبرایگذشتھدر
IP56مثالبرایدادند نفوذبرابردربستھمداردوربینمقاومتدھندهنشان۵۶اولعدددو)9)
برابردربستھمداردوربینمقاومتدھندهنشان٩عددیعنیسومعددوبودمایعاتوغباروگرد

صورتبھIKوIPاستانداردبستھمدارھایدوربینفنیمشخصاتامروزهامابود،ضربھ
جداگانھ عنوان می شوند.

پردازیم.میبستھمداردوربیندرIKاستانداردمعرفیبھحال

ImpactکلمھمخففIKاستاندارد Protectionاست.ضربھازحفاظتمعنایبھو

مینمایشھمکناردررااعداداینبستھمداردوربیندرIKوIPاستانداردنمایشبرایگذشتھدر
IP56مثالبرایدادند نفوذبرابردربستھمداردوربینمقاومتدھندهنشان۵۶اولعدددو)9)
برابردربستھمداردوربینمقاومتدھندهنشان٩عددیعنیسومعددوبودمایعاتوغباروگرد

صورتبھIKوIPاستانداردبستھمدارھایدوربینفنیمشخصاتامروزهامابود،ضربھ
جداگانھ عنوان می شوند.

بستھمدارھایدوربیندرIKبندیدرجھ

IK00:باشد.نمیشدهحفاظت

IK01:بستھمداردوربینبھمترمیلی56فاصلھازوکیلوگرم0.25جرمبھجسمیبرابردر
ضربھ وارد می کند.

IK02:بستھمداردوربینبھمترمیلی80فاصلھازوکیلوگرم0.25جرمبھجسمیبرابردر
ضربھ وارد می کند.



IK03:بستھمداردوربینبھمترمیلی140فاصلھازوکیلوگرم0.25جرمبھجسمیبرابردر
ضربھ وارد می کند.

IK04:بستھمداردوربینبھمترمیلی200فاصلھازوکیلوگرم0.25جرمبھجسمیبرابردر
ضربھ وارد می کند.

IK05:بستھمداردوربینبھمترمیلی280فاصلھازوکیلوگرم0.25جرمبھجسمیبرابردر
ضربھ وارد می کند.

IK06:بستھمداردوربینبھمترمیلی400فاصلھازوکیلوگرم0.25جرمبھجسمیبرابردر
ضربھ وارد می کند.

IK07:بستھمداردوربینبھمترمیلی400فاصلھازوکیلوگرم0.5جرمبھجسمیبرابردر
ضربھ وارد می کند.

IK08:بستھمداردوربینبھمترمیلی300فاصلھازوکیلوگرم1.7جرمبھجسمیبرابردر
ضربھ وارد می کند.

IK09:ضربھبستھمداردوربینبھمترمیلی200فاصلھازوکیلوگرم5جرمبھجسمیبرابردر
وارد می کند.

IK10:بستھمداردوربینبھمترمیلی400فاصلھازوکیلوگرم5جرمبھجسمیبرابردر
ضربھ وارد می کند.



بستھمداردوربیندرIKوIPاستاندارد

پرداختکاملطوربھبستھمداردوربیندرIKوIPاستانداردمعرفیبھمامقالھازقسمتاینتا
کنیم و شما را با انواع درجات این دو استاندارد و میزان مقاومت ھر کدام از آنھا بیان کردیم.

تمامبھنسبتکاملدانشباکھاستبھتربستھمداردوربینیاوامنیتیسیستمنوعھرخریدبرای
فناوری ھای دوربین و با توجھ بھ نیاز شخصی بھترین نوع آن را انتخاب کنیم.

بھترینانتخابباکھآیندمیشماربھبستھمدارھایدوربینمھمقابلیت٢جزءIKوIPفناوری
نوع آنھا طول عمر دوربین مدار بستھ ما افزایش پیدا میکند.

؟استمتفاوتIPبستھمداردوربینبابستھمداردوربیندرIPاستانداردآیا

میھمازمجزاومتفاوتکامالIPبستھمداردوربینبابستھمدارھایدوربیندرIPاستاندارد
شبکھبسترازاطالعاتانتقالبرایکھباشدمیدوربینازنوعیIPبستھمداردوربینباشند.
خیر.یاباشدداراراIPاستانداردکھاستممکنوکندمیاستفاده

این دو مقولھ کامالً متفاوت و جدا از ھم ھستند و تنھا یک تشابھ اسمی ظاھری است.



کالم آخر

درIKوIPاستانداردعنوانباآریابیدارچشمانشرکتایحرفھتیمتوسطکھمقالھایندر
دوربین مدار بستھ جمع آوری شده بود بھ طور کامل بھ توضیح این دو فناوری پرداختیم.

مجھزبستھمداردوربینفروشگاهبامیتوانیدشماایبستھمداردوربیننوعھربھنیازصورتدر
و تضمین شده شرکت چشمان بیدار آریا در تماس باشید.


