IP - stopnja zaščite
Stopnja zaščite IP je v skladu s standardom CEI 70-1 (EN60529) ponavadi izražena kot dvomestno število (dodatno je oznaka lahko razširjena še s črkovnimi
oznakami, kot je opisano v nadaljevanju), pri čemer:

1. številka določa velikost mehanskih delcev, ki še lahko prodrejo v notranjost:
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2. številka določa vodotesnost oz. pod kakšnimi pogoji je notranjost še zaščitena pred vdorom vode:
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Dodatno se lahko uporabljajo še črkovne oznake:
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