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Exxact

Tekniset tiedot
IP-luokat

Minkä tyyppisiä laitteita voi asentaa kylpyhuoneeseen 

ja ulos?

Kylpyhuoneeseen tai ulos asennettavien laitteiden valinnassa on tärkeää noudattaa 
voimassa olevia ohjeita. Tässä on joitakin alueella noudatettavia ohjeita.

Kylpyhuone
Ota ensin selvää, mihin laite sijoitetaan kylpyhuoneessa. Kylpyhuone jaetaan 
neljään alueeseen (alueet 0, 1, 2 ja 3). Laitetta koskevat vaatimukset riippuvat siitä, 
mille alueelle laite sijoitetaan.
Kuvissa 1–4 näkyy alueiden koot. Näistä kuvista nähdään, mihin laitteet sijoitetaan. 
Sen jälkeen voidaan ratkaista, mikä laitteen IP-luokan on VÄHINTÄÄN oltava.

Alue 0

Alue 0 on kylpyammeen tai suihkun sisäpuolinen osa. 
Siihen saa asentaa ainoastaan laitteita, joita ei ole tarkoituksenmukaista asentaa 
alueen ulkopuolelle. 
Laitteen on oltava liitetty pienjännitteeseen, joka saa olla enintään 12 V AC tai 30 V 
DC. Laitteen kotelointiluokan on oltava IP67, ja laitteen on oltava suunniteltu 
erityisesti kylpyammeisiin tai suihkuihin. Tarvittavan suojavirtalähteen on oltava 
kiinnitetty alueiden 0, 1 ja 2 ulkopuolelle.

Alue 1

Alue 1 on kylpyammeen tai suihkun ulkopuolinen raja-alue. Suihkussa, jossa ei ole 
ammetta, rajana on pystytaso 0,6 m:n säteen päässä suihkusuuttimesta. 
Asennetun laitteen on oltava vähintään luokkaa IP44 ja kiinteästi liitetty.
Kytkimiä ja pistorasioita ei sallita alueella 1.

Alue 2

Alue 2 on se osa alueen 1 ulkopuolista tilaa, joka jää 0,6 metrin etäisyydellä alueesta 
1 olevan pystytason sisäpuolelle. Muuten alue 2 rajoittuu lattiaan ja kattoon.
Kytkimiä ei sallita alueella 2.
Alueelle 2 saa sijoittaa vain parranajokoneille tarkoitettuja pistorasioita. Pistorasian 
on oltava liitetty eristysmuuntajaan, jonka toisiojännite on 115 V tai 230 V ja jonka 
ottoteho on enintään 50 VA. Tällaisen pistorasian kotelointiluokka saa olla IP2X.

Alue 3

Alue 3 on se osa alueen 2 ulkopuolista tilaa, joka jää 2,40 metrin etäisyydellä aluees-
ta 2 olevan pystytason sisäpuolelle. Muuten alue 3 rajoittuu lattiaan ja kattoon.
Kytkimen kotelointiluokan on oltava IP21. Upotetun kytkimen, jonka nimellisvirta on 
enintään 16 A, kotelointiluokka saa kuitenkin olla IP2X.
Alueelle 3 saa sijoittaa pistorasioita, joita suojaavan vikavirtakatkaisimen nimellis-
laukaisuvirta on enintään 30 mA. Pistorasian kotelointiluokan on oltava IP21. 
Upotetun pistorasian, jonka nimellisvirta on enintään 16 A, kotelointiluokka saa 
kuitenkin olla IP2X.
Huom! Kotelointiluokka vähintään tippuvedenpitävä (IP 21), jos kylpyhuone on 
saunan yhteydessä.

Tuotteiden kotelointiluokat eriteltyinä

Kotelointiluokka Suoja kiinteiden vieraiden 
esineiden tunkeutumiselta

Suoja tunkeutuvalta vedeltä

IP20 Suoja esineiltä, jotka ovat 
suurempia kuin  
Ø 12,5 mm

Ei suojaa

IP21 Suoja esineiltä, jotka ovat 
suurempia kuin  
Ø 12,5 mm

Suoja pystysuoraan tippuvalta vedeltä

IP23 Suoja esineiltä, jotka ovat 
suurempia kuin  
Ø 12,5 mm

Suoja valuvalta vedeltä (+/- 60°)

IP44 Suoja esineiltä, jotka ovat 
suurempia kuin  
Ø 1 mm

Suoja roiskuvalta vedeltä

IP54 Pölyltä suojattu Suoja joka suunnasta roiskuvalta 
vedeltä

IP65 Pölytiivis Suoja voimakkaalta vesisuihkulta

IP67 Pölytiivis Voidaan upottaa tilapäisesti veteen 
ilman vahinkoja

Kuva 1. Kylpyamme

Kuva 2. Kylpyamme ja väliseinä

Kuva 3. Suihku

Kuva 4. Suihku ja kiinteä väliseinä
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Ulkona

Kuten kylpyhuoneasennuksessa, on otettava selvää, mihin laitteet sijoitetaan ulkona. 
Seuraavassa kuvassa näkyy oikea sijoitus sekä kotelointiluokkavaatimukset.

Kun tiedetään, mihin laitteet sijoitetaan, IP-vaatimus voidaan lukea kuvasta. 

Alue Kotelointiluokka Huomautus

Vapaa IPX3 Laite, joka sijoitetaan enintään 0,5 metrin päähän  
vaakasuorasta tai kaltevasta tasosta (maa, lattia, 
ulkokatto jne.)1

Vapaa IPX4 Laite, joka sijoitetaan yli 0,5 metrin päähän  
vaakasuorasta tai kaltevasta tasosta (maa, lattia, 
ulkokatto jne.)1

Vapaa IPX1 Laite, joka sijoitetaan sateelta suojattuun paikkaan 
 

Kosteat alueet 
 

IP X1

Märät alueet2 

 

IPX4

1 Sillä ehdolla, että sade voi valua enintään 60 asteen kulmassa ja vesiryöppy voi ulottua 0,5 
metrin korkeuteen.
2 Huuhtelulle (suuttimesta tai letkusta tulevalle vedelle) altistettavan laitteen kotelointiluokan
on oltava IPX5. Laitetta ei saa altistaa painehuuhtelulle. Jos painehuuhtelua esiintyy, laitteen 
on oltava suojattu esimerkiksi asemoinnin tai erotuksen avulla.

Huomaa!
Tämä yhteenveto ei korvaa sähköasennussääntöjä eikä sähköasennusoppaita. 
Tarkista aina määräykset ja standardit ja pidä opas mukana apunasi.

IP-luokat
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