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Technické informace
druhy krytí

Druhy krytí dle ČSN EN 60 529 / DIN VDE 0470 část 1

Druhy ochrany elektrických provozních prostředků
Elektrické provozní prostředky musí být z bezpečnostních důvodů 
chráněny proti vnějším vlivům. Tento úkol přebírají skříně, které 
chrání elektrický prostředek před dotykem, vniknutím pevných 
cizích těles jako prach, vlhkost a voda.
Mezinárodní norma ČSN EN 60 529, německá norma  
DIN EN 60 529 /  
VDE 0470 část 1 září 2000 s názvem „Stupně ochrany krytem 

(IP kód)“,tvoří podklady pro určení a označení druhu ochrany.
Rozsah ochrany (krytí) skříní se prokazuje normovanou zkušební 
metodou. 
K normovaným zkušebním metodám patří, že zkušební vzorky 
před vlastními zkouškami stupně ochrany „zestárnou“. Zestárnutí 
se provádí několikadenním zvýšeným tepelným zpracováním.

2. Ukazatel: ochrana proti vodě

IP X0 IP X1 IP X2 IP X3 IP X4 IP X5 IP X6 IP X7 IP X9

1.  Ukazatel:  Ochrana před vniknutím cizích předmětů 
a před dotykem Dodatečné písmeno

 P
o

už
it

í

Žádná ochra-
na

Ochrana proti 
příležitostně
svisle
padající
kapající vodě

Ochrana proti 
příležitostně 
kapající vodě, 
když je skříň 
nakloněná 
až o 15°

Ochrana proti 
příležitostným 
čisticím 
pochodům, 
bez přímého 
postříkání 
provozních 
prostředků

Ochrana proti 
příležitostným 
čisticím 
pochodům, 
bez přímého 
postříkání 
provozních 
prostředků

Ochrana proti 
provozním 
pochodům, 
bez přímého 
postříkání 
provozních 
prostředků

Ochrana proti 
provozním 
pochodům, 
bez přímého 
postříkání 
provozních 
prostředků

Ochrana proti 
účinkům při 
dočasném 
ponoření do  
vody

Ochrana 
před přímým 
ostřikem 
(vysokotlaký) 
a vysokými 
teplotami 
vody

Stupně ochrany proti přístupu k nebezpečným dílům a  
proti pevným cizím předmětům

Dodatečné písmeno, když je stupeň 
ochrany proti dotyku vyšší než určuje 
číslice1.  
Udaný ukazatel (např. IP 2XC)

Ochrana před cizími  
předměty

Ochrana proti dotyku Zkrácené  
označení

Symbol       

IP 0X nechráněno nechráněno

IP 1X Cizí těleso 
≥ 50 mm Ø

Bezpečný  
pro hřbet ruky

A Bezpečný  
pro hřbet ruky

IP 2X Cizí těleso  
≥ 12,5 mm Ø

Bezpečný  
pro prsty

B Bezpečný  
pro prsty

IP 20

IP 3X Cizí těleso  
≥ 2,5 mm Ø

Dotyk nástroji   
≥ 2,5 mm Ø

C Dotyk nástroji  
≥ 2,5 mm Ø

IP 30 IP 31

IP 4X Cizí těleso 
≥ 1 mm Ø

Dotyk nástroji   
≥ 1 mm Ø

D Dotyk nástroji  
≥ 1 mm Ø

IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44

IP 5X Ochrana proti rušivým 
usazeninám prachu

Dotyk pomůckami 
libovolného druhu

IP 54 IP 55

IP 6X Prachotěsný Dotyk pomůckami 
libovolného druhu

IP 65 IP 66 IP 67 IP 69

 

IP  

Systém označení se skládá z kódových písmen IP a dvou následujících identifikačních čísel. 

Příklad:
IP 6  7
     
         Kódová písmena (International Protection)

Význam prvního ukazatele 

První ukazatel udává, do jaké míry zaručuje skříň ochranu osobám proti přístupu (dotyku) k nebezpečným dílům. Této ochrany je dosaženo tím, že je 

zamezeno nebo omezeno vniknutí nějaké části těla nebo nějakého předmětu do skříně. Současně skříň zaručuje provozním prostředkům ochranu proti 

vniknutí pevných cizích těles. To je důvodem pro to, aby ke každému ukazateli existovaly 2 popisy a 2 definice.   

Význam druhého ukazatele 

Druhý ukazatel udává druh ochrany skříně s ohledem na škodlivé vlivy na provozní prostředky v důsledku vniknutí vody do skříně.

Význam dodatečného písmene 

IP kód může být ještě rozšířený o písmena. Tato písmena slouží k přesné specifikaci stupňů ochrany. Tato písmena se přiřazují za oba ukazatele. U 

písmen se rozlišuje mezi dodatečnými písmeny a doplňkovými písmeny. Dodatečné písmeno se používá jen tehdy, když skutečná ochrana proti přístupu 

k nebezpečným dílům je vyšší než udává první ukazatel; nebo - pokud je udaná jen ochrana proti přístupu k nebezpečným dílům a stupeň ochrany proti 

pevným cizím tělesům se nebere na zřetel. První ukazatel se pak nahrazuje znakem .X. Skříň smí být označena jen jedním stupněm ochrany udaným jedním 

dodatečným písmenem, pokud skříň splňuje také všechny nižší stupně ochrany.
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1. požadavek

  Ochrana proti vodě 

pro všechny elektrické 

pracovní prostředky 

(přístroje) odpovídajícím 

zapouzdřením (2. ukazatel)

Krytí IP X  4

při nepřímém postřiku skříní u příležitostných

čisticích pochodů. 

např. zemědělství

Krytí IP X  5

při nepřímém postřiku skříní u provozních pochodů,

např. mycí linka

Krytí IP X  5  a navíc konzultace s výrobcem:

při přímém postřiku skříní u příležitostných čisticích 

pochodů, 

např. řeznictví

1.2.  Minimální požadavky pro elektrické provozní prostředky, které musí odolávat vyšším 

namáháním:

4.1  Elektrické provozní prostředky se musí s přihlédnutím k vnějším vlivům, kterým mohou být 

vystaveny, zvolit tak, aby byl zajištěný jejich řádný provoz a účinnost požadovaných druhů krytí.

Poznámka: Dodržovat pokyny výrobce!

2.  Požadavek DIN VDE 0100 

část 737

„Chráněné venkovní prostředí“

Elektrická zařízení musí být chráněna před srážkami jako déšť, sníh nebo krupobitím a též 

před přímým slunečním zářením.

„Nechráněné venkovní prostředí“

Elektrická zařízení mohou být nasazena ve venkovním prostředí bez ochrany před vlivem srážek nebo 

slunečního záření.

V obou prostředích se musí počítat s klimatickými vlivy na vestavěné přístroje, např. s vysokou nebo

nízkou okolní teplotou nebo kondenzací vodních par.

Upozornění k montáži ve 

venkovních prostorech:

1.1. Minimální požadavky pro elektrické provozní prostředky:

Krytí IP X  1  Krytí IP X  1  Krytí IP X   3

v uzavřených 

prostorách

ve venkovním prostředí

chráněný

ve venkovním prostředí

nechráněný

Požadavek DIN VDE 0100 část 737 k udržení stupně krytí
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testovaná kvalita

Zkouška krytí

(Odolnost proti prachu) 

podle DIN EN 60529: 

Zkouška odolnosti proti 

proniknutí prachu.

První číslo 5 a 6

Zkouška krytí 

(Odolnost proti pronikání vody) 

podle DIN EN 60529: 

Zkouška odolnosti proti 

proniknutí vody.

Druhé číslo 7 (Zátopová 

komora) číslo 6 (Tryskající voda), 

číslo 4 (Stříkající voda - z oblouku)

číslo 1 (Kapající voda)

Zkouška padajícím kladivem

(Nárazuvzdornost)

podle DIN EN 60068-2-75

Test svorek

podle DIN EN 60998-2-1

Zkouška žhavým drátem

Zkouška hořlavosti podle 

DIN EN 60695-2-11 

Zkouška žhavým drátem

Zkouška odolnosti skříně proti 

vlivů tepla, zimy a vlhkosti.

Zkouška podle DIN EN 60068-1

Odolnost materiálů proti určitým 

vlivům prostředí jako teplo, 

chladno, vlhko.

Zkouška odolnosti skříně 

slaným mrholením -slanou 

mlhou

(Ochrana proti korozi)

podle DIN EN 60069-2-11
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