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системи електропостачання через аварійний резервний вимикач, який 

добирається залежно від повної потужності стабілізатора (див.  

рис. 2.7-2.8). 

Рекомендується вибирати модель стабілізатора з 20-відсотковим 

запасом від споживаної потужності. Таким чином створюється резерв 

потужності для підключення нового обладнання. 

Для комп’ютерного обладнання застосовують однофазні стабілізатори 

таких типів: 

 сервомоторні; 

 релейного типу. 

Релейні (6 – 36 ступеневі) стабілізатори – найдешевший й найбільш 

масовий тип універсальних стабілізаторів. Схема базується на 

комутації відведень автотрансформатора за допомогою різних  

комутаторів. Напруга на виході стабілізатора змінюється ступенево. 

Такі стабілізатори напруги мають широкий діапазон вхідної напруги 

(140 – 250 В), високу точність підтримки вихідної напруги, не вносять 

спотворень до зовнішньої мережі і надійно працюють за будь-яких 

змін навантаження. 

Електромеханічні (сервомоторні) стежачі системи дозволяють 

плавно регулювати напругу без переривання фази і без спотворення 

синусоїди. Серед переваг таких стабілізаторів можна виділити в 

декілька разів більший робочий ресурс, на відміну від коректорів на 

електронних ключах і реле, щонайширший діапазон корекції 100 – 280 В. 

Недоліками такого типу стабілізаторів є висока вартість, великі масо-

габаритні показники порівняно із ступеневими коректорами напруги, 

обмежена швидкість регулювання. 

Сучасні стабілізатори, як правило, оснащені ще і додатковим 

захистом, тобто, якщо напруга мережі не дозволяє стабілізатору 

видати навантаженню необхідну напругу, він її відключить і  

автоматично включить лише тоді, коли вважатиме напругу безпечною 

для роботи підключених до нього електроприладів. 

Найбільш розповсюджені на вітчизняному ринку джерела 

безперебійного живлення та стабілізатори торгових марок LogicPower, 

Luxeon, TrippLite та Volter потужністю від 0,5 до 10 кВА (від 0,3 до 

6,5 кВт); орієнтовна вартість 500 – 1200 доларів США. 

 

 

12.3 Вибір компонентів системи електроживлення ЛОМ 
 

Вибираючи модель і кількість ДБЖ та розподіляючи навантаження 

між ними, необхідно враховувати, що згідно з рекомендаціями п. 2.3.12 
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«Правил охорони праці під час експлуатації ЕОМ» [79] електромережі 

штепсельних з’єднань та електророзеток для живлення персональних 

ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ та обладнання для обслуго -

вування, ремонту та налагодження ЕОМ слід виконувати за  

магістральною схемою, по 3-6 з’єднань або електророзеток в одному 

колі. 

Таким чином, для захисту працівників від поразки електричним 

струмом, а обладнання від перевантажень і коротких замикань у 

приміщенні ЛОМ встановлюється розподільчий щит (РЩ) з 

автоматичними вимикачами (АВ) на групу ЕОМ з 3 – 6 од., 

характеристики яких розраховуються з сумарної потужності групи 

ЕОМ (рис. 12.4). 
 

 
 

Рисунок 12.4 – РЩ з АВ та групами АВДТ на групу ЕОМ  

 

 

12.3.1 Вибір автоматичних вимикачів для сегментів ЛОМ 
 

У правильно складеній схемі електропроводки кожну лінію  

захищають не тільки автоматичним вимикачем, але ще й пристроєм 

захисного відключення – ПЗВ (рос. «УЗО»). 

АВ повинен відключати напругу при тривалому перевищенні 

допустимого струмового навантаження (тепловий захист). АВ  
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розподіляються за кривими відключення згідно з ІЕС 898 (ГОСТ 

Р 50345-99): 

а) характеристика «В» – спрацьовування електромагнітного 

захисту між 3- і 5- кратним значенням номінального струму (Інр); 

б) характеристика «С» – між 5- і 10-кратним значенням Інр; 

в) характеристики «D» і «К» – між 10- і 14-кратним значенням Інр;  

г) характеристика «U» – між 5,5- і 8,8-кратним значенням Інр; 

д) характеристика «L» – між 3-і 4-кратним значенням Інр;  

е) характеристика «Z» – між 2,5- і 3,5-кратним значенням Інр. 
 

 
Рисунок 12.5 – Однофазні автоматичні вимикачі 

 

Автоматичні вимикачі випускаються, наприклад, міжнародною  

компанією Schneider Electric, яка має велику кількість представництв  

і в Україні (в м. Миколаїв на вул. 68 Десантників, 2 та на  

вул. Нікольська, 25). В Україні рекомендовані їхні вимикачі Multi 9 

С60
1)

 та NG125 з кривою «С», розраховані на номінальний струм від 

0,5 до 125 А (рис. 12.5). Такі АВ доцільно використовувати на вводі 

електропостачання в сегмент ЛОМ [8; 117]. 

Для захисту електричних кіл із великими імпульсами струму та 

достатньо частим «зникненням/відновленням» струму (в межах 10 с) 

рекомендується на вводі окремих груп електроспоживачів встанов-

лювати АВ з характеристикою «D». В Україні достатньо розповсюд-

жені, наприклад, АВ виробництва компанії Moeller/EATON [19]. 

Розшифровка маркування АВ цієї компанії PL7-D16/1: 

PL7 – автоматичний вимикач, що має вимикаючу здатність 10 кА 

(зазвичай цифра дорівнює вимикаючій здатності АВ у кА, але для PL7 

цей струм становить не 7, а 10 кА); 

D – характеристика відключення «D»; 

                                                 
1) Літера після «Multi 9» – це характеристика кривої відключення; число означає 

максимальний рівень номінального струму в АВ цієї серії 
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16 – номінальний струм 16 А; 

1 – кількість полюсів дорівнює «1», тобто АВ – однофазний 

однополюсний. 

З АВ вітчизняного виробництва представляють інтерес стаціонарні 

автоматичні вимикачі від 10 до 1250 А ТОВ «Промфактор» (м. Кривий 

Ріг), наприклад, АВ2000/1 С100/240 УЗ/10 кА [73]. 

Для захисту мультимедійних пристроїв, комп’ютерів і т. п., тобто 

для використання у випадках спотворення сигналу навантаженням 

(де струм не є чисто синусоїдальним або має постійну складову) 

необхідно вибирати диференційні АВ (АВДТ) з високим рівнем 

нечутливості до перехідних процесів і до постійних струмів витоку 

типу «А», наприклад, DX Нрі виробництва компанії Legrand, DPN N 

Vigi компанії Schneider Electric або PFL7 компанії Moeller/EATON 

[8; 19; 43; 82]. 

Із вітчизняних АВДТ відомі, наприклад, АЗВ-2 С16/30 240УЗ/6 кА 

(ТОВ «Промфактор»), що означає «автоматичний вимикач захисного 

відключення, двополюсний, характеристика спрацьовування електро-

магнітного захисту «С», з номінальним робочим струмом  16 А, 

струмом витоку (спрацьовування) 30 мА, номінальною робочою  

напругою 240 В, кліматичного виконання «У», категорія розміщення 3, 

комутаційною здатністю 6 кА» [73]. Комутаційну здатність для  

групових пристроїв вибирають на рівні 6 кА, а для кінцевих – не 

менше 3 кА. 

Маркування АВДТ згідно з ІЕС 60947-2-98 (ГОСТ Р 50030.2-99): 

 типу «А» для захисту комп’ютерного обладнання ; 

 типу «АС» для стандартних застосувань . 

Якщо знехтувати вибором саме диференційного АВ, то підвищується 

ризик, по-перше, відключення комп’ютерного обладнання від  

електрики в результаті помилкового спрацьовування АВ при кожному 

«кидку» струму, викликаному включенням холодильного обладнання 

(наприклад, у мережі супермаркету), а по-друге, загрози для 

користувачів ПК у разі «пробою» (тобто, ушкодження ізоляції)  

корпусу ПК. 

Для запобігання вказаним негативним процесам диференційний 

вимикач має дві функції: 

 включення або відключення обладнання від джерела живлення; 

 миттєве відключення в разі пошкодження ізоляції обладнання 

або мережі, коли струм витоку більший або рівний 10, 30, 300, 500 мА. 

Отже, АВДТ об’єднують у собі функції захисного відключення 

(ПЗВ) й АВ; у них реалізований захист електричних кіл від коротких 
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замикань і перевантажень, а також захист людей від ураження 

електричним струмом при торканні до струмоведучих частин. 

Після усунення несправності електроживлення може бути  

відновлене поворотом рукоятки. 

Для захисту комп’ютерів та мультимедійних пристроїв рекомендується 

використовувати АВ з диференційним захистом (АВДТ). Розрахунок 

мінімального номінального струму автоматичного вимикача можна 

зробити за формулою: 

 

I min н = 4.55 Р, (12.1) 

 

де Р – сумарна потужність групи споживачів (кВт), що підключаються 

до автоматичного вимикача; 

4,55 – коефіцієнт пропорційності (А/кВт). 

В умовах півдня України необхідно враховувати, що для  

диференційних вимикачів величина гранично допустимого струму АВ 

залежить від температури довкілля.  

У табл. 12.2 подано значення гранично допустимого струму  

залежно від температури [37]. Усі АВ рекомендовано обирати за  

нормами ІЕС 68.1 (ГОСТ 28198-89) в тропічному виконанні: ступінь 

Т2 (працює за відносної вологості 95 % та при температурі 55°С). 
 

Таблиця 12.2 – Залежність номінального струму АВДТ від  

температури довкілля 
 

Номінальний 

струм, А 
25°С 30°С 40°С 50°С 60°С 

25 32 зо 25 23 20 

40 46 44 40 36 32 

63 75 70 63 56 50 

80 95 90 80 72 65 

 

 

12.3.2 Вибір розподільчих електрощитів для сегментів 
ЛОМ 

 

Вимикачі розміщуються в спеціалізованому розподільчому 

пластиковому/металевому вбудованому/навісному щиті низької 

напруги (рис. 12.6). Щити обираються залежно від номінальної  

напруги (у В), номінального току (в А), ступеня (наприклад, IP 30) та 

класу захисту (наприклад, І). Дверці корпусу щита зазвичай  

закриваються на замок. 
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а) б) 

Рисунок 12.6 – Розподільчі електрощити (РЩ): 

а – типу Elegant 2/12; б – типу NRP 
 

Усередині корпусу встановлені стандартні 35-міліметрові DIN-рейки 

для необхідної кількості електроапаратів, елементи для кріплення 

нульової шини і шини заземлення, оперативна панель. 

Необхідна кількість електроапаратів та кількість рейок, за якими 

розподіляються електроапарати (автоматичні вимикачі), зазвичай  

вказується в назві моделі щита. Наприклад, в назві «Elegant 2/12» 

вказано, що в щиті може бути розміщено на двох рейках 12 електро-

апаратів, по 6 на кожній рейці (рис. 12.7). 

 

 
Рисунок 12.7 – Встановлення вимикачів на рейках в електрощиті 
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Замовляючи модель РЩ (рис. 12.8), необхідно врахувати, що для 

трифазного вводу АВ займає місця в РЩ мінімум як три стандартні 

модулі по 17,5 мм (тобто 52,5 мм), а ПЗВ має 4 полюси, тому займає 

місця в РЩ мінімум як чотири стандартні модулі (тобто 70 мм).  

 

  
а) б) 

Рисунок 12.8 – Розподільні щити (РЩ): а – головний РЩ; 

б – РЩ у робочих приміщеннях 

 

Ступінь захисту електричного щита для підключення обладнання 

ЛOM має бути не менше ІР20 або ІРХХВ (В – додаткова буква, що 

позначає захист людей від доступу до частин під напругою) відповідно 

до ГОСТ 14254-96 (ІЕС 529-89). 

У ролі силових розеток (220 В) КСВЕ пропонується використовувати 

розетки Mosaic фірми Legrand червоного кольору з механічним  

блокуванням. Електричні розетки для КСЗЕ також бажано використо-

вувати з механічним блокуванням, але білого кольору. 

 

 

12.4 Приклад розрахунку параметрів електроживлення, 
стабілізації та ДБЖ для захисту ЛOM  

 

Розрахуємо повну потужність, за якою треба дібрати стабілізатор 

на вході ЛОМ з 33 об’єктів (ПК, сервери, ноутбуки, веб-камери, 

принтери) та ДБЖ для захисту цієї ЛОМ: 

а) 18 шт. ЕОМ мають 17" TFT-монітори встановленої потужності 

Р = 18 • 60 Вт = 1,08 кВт; 

б) 18 шт. ЕОМ з блоком живлення встановленої потужності 

Р =18 •  4 0  В т  =  7,2 кВт; 


