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4 ПРОЕКТУВАННЯ СЕГМЕНТА ЛОМ 
ЗА ПРИНЦИПАМИ СКС 

 

 

 

4.1 Основні стандарти та інсталятори зі створення СКС 
 

Говорячи про технології СКС, мається на увазі способи і  

технологічні прийоми організації мережі, безпосереднього виконання 

монтажу СКС від робочого місця до сервера. 

Телекомунікаційна інфраструктура комерційних будівель визначається 

стандартами: 

 міжнародним ISO/IEC 11801; 

 європейським EN 50173; 

 американським ANSI/TIA/EIA-568-A. 

Міжнародні/європейські стандарти поділяють СКС на три підсистеми: 

магістральна підсистема комплексу, магістральна підсистема будівлі, 

горизонтальна підсистема [114]. 

Системи СКС оптимізовані для будівель з офісною площею до 

1 000 000 кв. м, кількістю користувачів 50 – 50 000 чоловік і відстанню 

між будівлями до 3 км [100]. 

Але для невеликих офісів сектору SOHO або SMB створення ЛОМ 

найчастіше є суто виробничим завданням власного ІТ-сектору. Тоді 

доцільно обрати одного дистриб’ютора компонентів СКС для забезпечення 

сумісності таких компонентів та отримання найбільшого з можливих 

терміну мережевого обладнання.  

Й інсталятора, й дистриб’ютора останнім часом  найчастіше 

обирають за тендерними процедурами. Для підвищення рейтингу і 

інсталятори, і дистриб’ютори повинні мати певні регалії у сфері якості 

(ISO 9001) та управління проектами (IPMI – International Project 

Management Institute і PMI – Project Management Institute Північної 

Америки).  

Робочі креслення проводових засобів зв’язку СКС виконують згідно з 

вимогами стандартів Системи проектної документації для будівництва 

(СПДБ) і Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД). 

Умовні позначки (піктограми) та скорочення, що використані в робочих 

креслениках, повинні відповідати ДСТУ Б А.2.4-40 (див. табл. 2.5 – 2.6), 
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типи ліній – ГОСТ 2.303, формати креслеників – ГОСТ 2.301, 

масштаби – ГОСТ 2.302, ДСТУ Б А.2.4-42:2009. 

Вдосконалення технологій СКС продовжується. Найбільш перспектив-

ними рішеннями та технологіями можна вважати розробки таких 

вендорів, як Conteg, ЦМО, ДКС, Exalan, КОПОС, Simon, Corning, 

«Одескабель», AMP Netconnect (Tyco Electronics), Hanlong, D-link, 

AlliedTelesys, APC by Schneider Electric, Molex, Legrand (Estap), Triton, 

Panduit, вітчизняних – «Ухл-МАШ», ТЕСО, «Євроформат» та ін. [57]. 

Оптимальним є укладання договору на проектування та  

побудування СКС з однією з відомих на цьому ринку компанією-

інсталятором, наприклад, компанією «Інком», «МКС», «Квазар-

Мікро», «Світ Кабельних Систем», «Інтелектуальні системи»,  

«Synergia SE» або ін., які мають відповідні ліцензії та сертифікати [57]. 

 

 

4.2 Добір пасивних компонентів ЛОМ 
 

Серед виробників (вендорів) пасивних компонентів СКС на  

вітчизняному ринку позиціоновані такі, як AESP, Cablofil, Conteg, 

DKC, Estap, EFAPEL, EuroLAN, Hyperline, Knurr, Krone, Legrand,  

Marshall Tufflex, PHOENIX CONTACT, Rittal, Siemon, Wago, Zpas та 

ін. [94; 95]. 

Найбільшого поширення в Україні набувають пасивні компоненти 

виробництва компаній, які мають сертифікати відповідності нормам 

ISO 9001, ISO 14001, ДСТУ та ДБН. Такими є, наприклад, вироби 

чеської фірми KOPOS KOLÍN [64].  

 

 

4.2.1 Добір кабелю 
 

Основне завдання кабелю – забезпечити передачу інформації із 

заданою якістю. Для виконання цієї вимоги міжнародними (ІЕС, ISO, 

CENELEC) та національними (AFNOR, ANSI, BS, DIN, IEEE, JIS, JSA, 

NIST, TIA/EIA, Росстандарт, Держспоживстандарт України й т. п.) 

стандартизованими організаціями встановлені чіткі вимоги до основних 

електричних і передавальних параметрів LAN-кабелів.  

До параметрів, граничні значення яких зазначаються у стандартах, 

належать опір на постійному струмі, електрична ємкість, коефіцієнт 

загасання, перехідні загасання на ближньому і далекому кінці,  

захищеність, хвильовий опір, втрати на віддзеркалення і т. п. 


