
Přehled stanovených IP krytí: 

  

IPx0 - bez ochrany 

IPx1 - ochrana proti padající vodě - ekvivalent deště 3-5 mm po dobu 10 minut ve standardní poloze 

IPx2 - ochrana proti padající vodě - ekvivalent deště 3-5 mm 

IPx3 - ochrana proti vodní tříšti, voda stříká na přístroj pod úhlem 60º vertikálně 

IPx4 - ochrana proti vodním proudům. Voda stříkající ve všech směrech 

IPx5 - ochrana proti tryskající vodě v libovolném směru 

IPx6 - ochrana proti vlnobití a tryskající vodě 

IPx7 - ochrana proti dočasnému ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 m 

IPx8 - ochrana proti potopení do vody s vysokým tlakem. Nepřetržité potopení přístroje za podmínek 

určených výrobcem zařízení. 

IPx9 - ochrana před vysokotlakou horkou vodou 

  

(pozn: první číslice značí ochranu proti vniku cizího tělesa, v našem případě označeno jako "x", druhá číslice značí 

ochranu proti vodě. Tento údaj je pro nás důležitý- viz.tabulka) 

 

 Jak se dělí zóny v koupelně? 

  

• Zóna 0 - prostor ve vaně a těsně nad sprchovou vaničkou. Není vhodný pro instalaci jakéhokoliv 

elektrického zařízení. Pokud to však jinak nejde, musí mít toto zařízení IP x7 a nízké napětí. 

• Zóna 1 - stěny kolem vany a ve sprchovém koutu do výšky umístění sprchové hlavice. Můžete 

instalovat zařízení s vyšší izolací proti vodě (IP x5 či IP x4) a s napájením nízkým napětím (např. 12 

V). 

• Zóna 2 - zóna 1 do vzdálenosti 0,6 metru a výška od podlahy vany nebo sprchového koutu 

minimálně 2,25 metru. V této zóně můžete instalovat elektrické zařízení s krytím minimálně IP x4. 

• Zóna 3 - zbytek prostoru v koupelně. Můžete zde instalovat zásuvky, zařízení, osvětlení apod. 

s ochranou IP x1. 

(pozn: první číslice značí ochranu proti vniku cizího tělesa, v našem případě označeno jako "x", 

druhá číslice značí ochranu proti vodě. Tento údaj je pro nás důležitý- viz.tabulka) 


