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 Område 0: Den vådeste del af badeværelset, dvs. den indvendige del af badekarret og i 

brusenichen.  Montering af El-Håndklædetørrer anbefales ikke i dette område. 

 Område 1: Den yderste del af badekarret og de dele af brusenichen, der er mere end 0,6 meter fra 

bruseren.  Elektrisk element skal være mærket med min. IPx4, medmindre den oversprøjtes med 

vand fra alle retninger. I dette tilfælde IPx5 bør anvendes.  

 Område 2: Den del af rummet, der ligger lige op ad område 1 og 0,6 meter ud fra dette. Desuden 

vægge op til 2,25 meter over gulvet. Elektrisk element skal være mærket med min. IPx4 

 Område 3: Resten af rummet samt lofter og den del af væggen, der er over 2,25 meter over gulvet. 

 Der er ingen særlige krav til vandtæthed. En lavt IP klasse kan anvendes. 

 

 



IP-koden, er en international standard (IEC 60529), som angiver beskyttelsesgraden for elektrisk udstyr, 

hvilket udtrykker udstyrets evne til at modstå indtrængning af faste genstande og vand/væske i relevante 

udstyr. 

Den er udgivet af International Electrotechnical Commission (IEC). 

Kapslingsgraden betegnes med bogstaverne IP (forkortelse for International Protection Rating), efterfulgt af 

to cifre. 

Nedenstående tabeller angiver cifrenes betydning. 

Hvis der ikke findes nogen krav til udstyrets beskyttelse mod nogen af kategorierne, erstattes cifrene med 

et x. 

 Væsker 

Det andet ciffer angiver udstyrets beskyttelse mod skadelig indtrængen af vand. 

Siffer 
Beskyttelse mod 

indtrængen af vand 
Betydning 

0 Ingen beskyttelse Ingen beskyttelse 

1 Vertikale dråber Vertikale dråber må ikke have skadelig virkning 

2 
Vertikale dråber ved 

hældning op til 15° 

Vertikale dråber må ikke have skadelige virkninger, 

når udstyret har en hældningsvinkel op til 15° i 

forhold til vertikallinjen 

3 Brusebad/ regn 

Brusebad/ regn må ikke have skadelige virkninger, 

når udstyret har en hældningsvinkel op til 60° i 

forhold til vertikallinjen 

4 
Kraftigt sprøjt fra 

alle sider 

Kraftigt sprøjt fra alle sider, må ikke have skadelig 

virkning (kraftigt brusebad/ regn) 

5 Spuling fra alle sider 
Spuling (fra slanger/ dyser) må ikke have skadelig 

virkning 

6 
Kraftig spuling fra 

alle sider 

Kraftig spuling fra alle sider må ikke have skadelig 

virkning 

7 
Kortvarig 

neddykning i vand 

Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykning i 

vand (15 til 100 cm i indtil 30 minutter) 

8 Varig neddykning 

Ingen skadelig virkning ved varig neddykning i vand 

under betingelser specificert i henhold til aftale 

mellem kunde og producent af udstyret 

 

 


