
Ingress Protection ดัชนีการปองกันน้ําและฝุน
รหัสตัวที่ 1 รหัสตัวที่ 2

0        - ไมมีการปองกัน 0        - ไมมีการปองกัน

1 สามารถปองกันของแข็งที่มีเสนผานศูนยกลางมากกวา หรือ
เทากับ 50 มม. 1 สามารถปองกันน้ําที่ตกลงมาจากดานบนได

2 สามารถปองกันของแข็งที่มีเสนผานศูนยกลางมากกวา หรือ 2 สามารถปองกันน้ําที่ตกลงมาจากดานบน และดานขาง2 ู
เทากับ 12 มม. 2 ที่ทํามุมกับแนวดิ่งไมเกิน 15 องศาได

3 สามารถปองกันของแข็งที่มีเสนผานศูนยกลางมากกวา หรือ
เทากับ 2.5 มม. 3 สามารถปองกันน้ําที่ตกลงมาจากดานบน และดานขาง

ที่ทํามุมกับแนวดิ่งไมเกิน 60 องศาได

4 สามารถปองกันของแข็งที่มีเสนผานศูนยกลางมากกวา หรือ
เทากับ 1 มม. 4 สามารถปองกันหยดน้ํา หรือน้ําที่สาดมาจากทุกทิศทาง

5 สามารถปองกันฝุนได 5 สามารถปองกันการฉีดน้ําจากทกทิศทาง5 5 สามารถปองกนการฉดนาจากทุกทศทาง

6 สามารถปองกันฝุนไดอยางสมบูรณ 6 สามารถปองกันคลื่นน้ําทะเล และการฉีดน้ําอยางแรง

 ้ํ ่ ไ 7 สามารถปองกันอันตรายจากนําทวมชัวคราวได

8 สามารถปองกันอันตรายจากน้ําทวมไดอยางถาวร
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Ingress Protection ดัชนีการปองกันน้ําและฝุน

• IP X3 = Rain-Proof

• IP 44 = Splash-Proof
Wall Light  IP55

• IP 55 = Dust-Proof and Water Jet-Proof
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LED Garden Light IP65

• IP 65 = Dust-Tight and Water Jet-Proof

• IP 66 = Dust-Tight and Water Downpour-Proof
Street Light IP66
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• IP 67 = Dust-Tight and Immersible-Proof
โคมฝงพื้นแชน้ําไดไมเกิน 30 นาที
Inground Uplight IP67

• IP 68 = Dust-Tight and Submergible-Proof

โคมฝงพนแชนาไดไมเกน 30 นาท

Underwater Light IP68
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ตัวอยาง โคมไฟและการกันน้ํากันฝุน
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IP - CLASSIFICATION

LThe International Protection code (IP) classifies luminaires according 
to their protection against the ingress of dust solid foreign bodies and L
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to their protection against the ingress of dust solid foreign bodies and 
Water.

lP1X rotection against solid objects of diameter greater than 
50mm

lP2X Protection against  finger touch and solid objects of 
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diameter greater than 12mm

lP3X Protection against solid objects of diameter greater 
than 2.5mm

lP4X Protection against solid objects of diameter greater 
than 1.0mm I
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lP5X Protection against solid objects and harmful dust 
deposits (dust proof)

lP6X Total protection against dust (dust-tight)
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lPX1 Protection against vertically dripping water (drip proof)

lPX2 Protection against dripping water up to 15˚ from the vertical

lPX3 Protection against spraying water or falling rain up to 60˚ 
from the vertical (rain proof) O

N
from the vertical (rain proof)

lPX4 Protection against splashing water from any direction 
(splash proof)

lPX5 Protection against water jets form any direction (jetproof)

lPX6 Protection against heavy seas or powerful water jets 
(Water jet tight)

lPX7    Protection against the effects of immersion  
(Watertight-immersible)

lPX8   Protection against submersion (pressure watertight-submersible)
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