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Безумовно, придбання та використання аксесуарів у шафах і 

стійках не є обов’язковим, але зручність обслуговування та зовнішній 

вигляд можна наочно оцінити з порівняння результатів монтажу рис. 

6.43, а та рис. 6.43, б. 

Для монтажу обладнання у ТШ окремо замовляють комплект 

кріплень (гвинт + гайка), наприклад, комплект кріплень М6 х 20 

(50 шт.) вартістю близько 50 грн [93]. Крім надійної фіксації 

обладнання у ТШ, завданням кріплень є також забезпечення точки 

контакту металу з металом між патч-панеллю і стійкою. Оскільки 

більшість патч-панелей та/або стійок автоматично забарвлюються, для 

зняття фарби в різьбових отворах напрямних для монтажу обладнання 

слід використовувати самонарізні гвинти. Головки гвинтів або шайби 

повинні також мати зубці для зняття фарби з патч-панелей. 

На ринку телекомунікації найбільш розповсюджені імпортні шафи 

(стійки) фірм ZT-Net, Conteg, Triton, Atrack і AESP (Чехія), Legrand 

(Франція), Knuerr AG (Німеччина), DKC (Росія); вітчизняні шафи 

(стійки) виробництва харківських фірм «ТЕКО» і ТОВ «ІРСОМ», 

київських заводів «Елекон» і ВАТ «УХЛ- МАШ» та ін. [93; 112]. 

 

 

6.5 Монтаж обладнання в житлових або робочих 
приміщеннях 

 

Слід зауважити, що відповідно до більшості відомчих нормативних 

документів забороняється розміщення робочих місць працівників у 

серверних приміщеннях [72]. 

Крім того, згідно з ДСанПіН 3.3.2-007-98 не дозволяється 

розташування приміщень з робочими місцями операторів у підвалах і 

цокольних поверхах [38]. 

Під час монтажу в житлових та робочих приміщеннях доцільно 

використовувати однотипні рішення, матеріали і компоненти, що 

забезпечить не тільки високу надійність і довговічність роботи 

системи, а й полегшить її експлуатацію та обслуговування. 

Так, робоче місце користувача оснащується однією двопортовою 

телекомунікаційною розеткою з роз’ємами RJ-45 CAT. 5Е або CAT. 

6 для підключення комп’ютера і телефону. Крім того, робоче місце 

комплектується двома різнокольоровими абонентськими розетками 

(220 В, 50 Гц): одна – для підключення слабкострумової техніки (див. 

рис. 6.37, а – червоні розетки), друга – для побутової техніки та 

периферійних пристроїв (лампа освітлювання, принтер, колонки тощо). 
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Обладнання, що встановлюється в житлових або робочих приміщеннях 

(розподільчі шафи, автомати, пристрої захисного відключення (ПЗВ), 

системи укладки кабелю та їхні аксесуари, мережеві комутатори, 

розетки телекомунікаційні тощо), повинно мати код захисту не нижче 

IP40 (тоді всередину обладнання не потраплять предмети діаметром 

більше 1 мм, та конструкція захищає від дотику до струмоведучих 

частин пальцями або інструментом). 

Обладнання відеоспостереження, систем контролю та управління 

доступом (СКУД), периферійне мережеве обладнання для вуличного 

використання (банкомати, паркомати, інфокіоски, платіжні термінали 

самообслуговування, термінали збору даних, Wi-Fi-точки доступу й т. п.) 

та кабель-канали для його підключення повинні мати код захисту IP33 

(без захисту від вологи), IP55 або IP65 (повний захист від проникнення 

пилу та вологи), що забезпечує їхню всепогодну працездатність. 

 

 

6.6 Заземлення та грозозахист портів активного 
обладнання. Запобігання електромагнітним завадам 

 

Для мінімізації впливу електромагнітних завад від побутових 

пристроїв та електрообладнання (холодильник, акустичні колонки, 

електророзподільні щити та ін.) на магістральних каналах між 

приміщеннями використовується екранована (F/UTP, SF/UTP) або 

захищена (F/FTP, SF/FTP) вита пара. Екранована або захищена вита 

пара, безумовно, надійніша порівняно з неекранованою, але тільки в 

тому випадку, якщо екран буде заземлений. Незаземлений екран може 

давати додаткові наводки – перешкоди. Крім того, заземлення екрана 

на витій парі повинно бути зробленим тільки з одного боку, але не з 

обох сторін відразу і не де-небудь усередині – це може призвести до 

повної втрати зв’язку. Також слід мати на увазі, що в активному 

мережевому обладнанні може бути автоматично заземлений підключений 

до нього кінець кабелю. 

Для організації заземлення в будівлях із ЛОМ нормативними 

документами передбачено використання в лініях електроживлення 

об’єктів ЛОМ виключно трипроводового електричного кабелю [38]. 

Грозозахист Ethernet забезпечує захист портів комунікаційного 

обладнання від можливих неполадок в електропостачанні з причини: 

 вторинних впливів блискавки; 

 неприпустимих перепадів струму; 

 можливих перенапруг у магістралі; 

 накопичення статичної електрики під час опадів. 


