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дренажний дріт кабелю типу FTP перед закладенням його у роз’єм 

відтягнути назад і закрутити навколо кінця кабелю, щоб забезпечити 

нерозривне з’єднання і ефективне заземлення. У середньому на 

термінування екранованої витої пари потрібно на 30 секунд більше ніж 

на термінування UTP. 

У таких СКС необхідно приділяти увагу реалізації системи 

електроживлення та заземлення, на основі якої буде працювати 

система передачі даних на базі мідних кабелів. Якщо система 

електроживлення або кабельна система не буде належним чином 

спроектована та/або змонтована, тоді переходи або різниця 

електричних потенціалів можуть призвести до імпульсних сплесків або 

утворення паразитного контуру із замиканням через землю, що, 

імовірніше, призведе до помилок під час передачі даних. 

Не рекомендується кріпити телекомунікаційні розетки на стіну за 

допомогою двосторонньої клейової площини, тому що після 

пересихання клею (2 – 3 міс.) або після декількох перемикань патч-

корду така площина відліпає від стіни та не забезпечує утримання 

розетки відповідно до проектної документації.  

Більш доцільним та надійним є монтаж розетки в короб або за 

допомогою кріпильного набору (дюбель та шуруп).  

Рекомендовані параметри дюбелів для настінного монтажу розеток, 

шурупів до них і відповідних отворів під дюбелі наведено в табл. 6.1. 

 

Таблиця 6.1 – Параметри дюбелів, шурупів до них і відповідних 

отворів (мм) 
 

Дюбель Отвір під дюбель Діаметр 

шурупа Діаметр Довжина Діаметр свердла Глибина свердлення 

5 25 5 30 3,5 – 4,0 

6 30 6 36 4,0 – 5,0 

6 40 6 46 4,0 – 5,0 

6 50 6 56 4,0 – 5,0 

 

 

6.3 Монтаж кабельних трас 
 

Усі існуючі системи кабельних трас можна розділити на три великі 

групи [109]: 

а) периметральні (парапетні) – які монтуються вздовж стін (рис. 6.27); 

б) нижнього розміщення – по підлозі (плінтусний) або під фальш-

підлогою; 

в) верхнього розміщення (у стелі або над фальшстелею). 
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Рисунок 6.27 – Периметральний монтаж кабельної траси 

 

Силовий кабель прокладається в приміщеннях по тих же кабельних 

каналах, що і СКС; по коридору в окремих електричних лотках, де 

знаходиться вся електрична проводка. 

Усі металеві елементи кабельних каналів, монтажних стійок (шаф) 

і т. п. приєднуються до заземлювальної шини. 

 

 

6.3.1 Підключення кабелю від ISP 
 

Підключаючи зовнішній канал до маршрутизатора, іноді треба 

вирішувати задачу з’єднання витої пари з телефонним 4-жильним 

телефонним кабелем П-296, який використовується на зовнішніх 

трасах, оскільки має хорошу ізоляцію і міцну сталеву оплітку (рис. 6.28).  

 

  
а) б) 

 

Рисунок 6.28 – Підключення каналу 

від ISP з’єднанням кабелю П-296 (а) та витої пари (б) 
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Схема перекомутації кабелю П-296 на схему Т568В наведена на 

рис. 6.29. 

 

 
 

Рисунок 6.29 – Схема (а) та монтаж (б) перекомутації 

з кабелю П-296 на виту пару 

 

Але треба враховувати, що таке технічне рішення забезпечує трафік 

лише в межах 10 Мбіт/с [97]. 

Виконуючи зовнішній (outdoor) монтаж кабельної траси, необхідно 

також дотримуватися вимог щодо ІР-коду використовуваних 

компонентів (див. п. 2.1.3.2). Порушення ІР-коду веде до руйнування 

кабельної траси (рис. 6.30) та загрожує порушенням трафіку. 
 

 
 

Рисунок 6.30 – Руйнування кабель-каналу (гофротруби) в результаті 

порушення ІР-коду для обладнання зовнішнього монтажу 
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6.3.2 Монтаж кабелю в коробах 
 

Короб пластиковий (кабель-канал) є найпопулярнішим й багато-

функціональним матеріалом під час проведення електромонтажних 

робіт (прокладки силової та слабкострумової проводки). 

Необхідно звернути увагу на те, що короби та аксесуари до них 

(кути, заглушки тощо) від різних фірм-виробників відрізняються  

за типорозмірами (тобто кути та короби від різних виробників можуть 

не стикуватися!) та відтінками навіть однаково названого кольору, 

тому вибір фірми-виробника пасивного мережевого обладнання та 

аксесуарів при проектуванні ЛОМ робиться один раз; комбінація 

комплектуючих різних фірм не рекомендується, а іноді й неможлива за 

причини нестиковки виробів. 

Найчастіше всередині кімнат використовується короб перетином 

105 x 50 мм, який монтується на висоті робочих місць працівників. 

Відрізки коробу з’єднуються прямими або поворотними кутами 

(стандартний кут 90°, нестандартні кути 70 – 120°). Закінчується короб 

зазвичай торцевою заглушкою. 

 

    
а) б) 

Рисунок 6.31 – Відсутність (а) та використання (б) поворотного 

зовнішнього кута 90° у білястельовому периметральному монтажі  

 

Невикористання кутів при периметральному монтажі (рис. 6.31, б) 

не тільки руйнує гармонійність інтер’єру приміщення, а також є 

порушенням пиловологозахищеності (ІР-коду) кабелів, прокладених у 

такому коробі (з нестачею мережевих аксесуарів). 

Перетин і розміри короба вибирають, зважаючи на такі 

особливості: 



І. М. Журавська 

 

216 

а) короб повинен забезпечувати прокладку всіх інформаційних і 

силових кабелів із врахуванням 30 – 50 % запасу по перетину для 

забезпечення можливості модернізації і розвитку кабельної системи в 

майбутньому; 

б) він повинен забезпечувати необхідні відстані між інформаційною і 

силовою проводкою. 

Під час прокладання силового та слабкострумового кабелю в 

одному (спільному) коробі використовується алюмінієва перегородка 

(рис. 6.32), що вбудовується в кабель-канал (короб або плінтус). Для 

запобігання погіршення якості сигналу необхідно під час монтажу 

кабельних трас дотримувати мінімально допустиму відстань між 

силовими (електричними) і дата-кабелями (30 мм).  
 

 
 

Рисунок 6.32 – Короб з внутрішньою перегородкою 
 

Мінімально допустимі відстані для силових ліній з напругою 

менше 480 В, які визначені стандартом ЕІА/ТІА-569-А, наведено в 

табл. 6.2. 
 

Таблиця 6.2 – Мінімально допустимі відстані між силовим та 

інформаційним кабелями 
 

Умови До 2 кВА 2-5 кВА Більше 5 кВА 

Незахищені силові лінії 

поблизу відкритих або 

неметалевих кабелепроводів 

127 мм 350 мм 610 мм 

Незахищені силові лінії 

поблизу заземлених 

металевих кабелепроводів 

64 мм 152 мм 305 мм 

Силові лінії в заземлених 

металевих кабелепроводах 

(або з еквівалентним захистом) 

поблизу заземлених металевих 

кабелепроводів 

 76 мм 152 мм 
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Рекомендується дотримуватись вищезазначених відстаней між 

кабелями різного призначення або робити їх більшими ніж:  

 13 см від неекранованих ліній електроживлення 2 кВА;  

 30 см від ліній з високовольтними наводками і від 

флуоресцентних ламп; 

 90 см від ліній електроживлення 5 кВА й вище;  

 100 см від ліній електроживлення трансформаторів, електродвигунів. 

При цьому допускається перехрещення кабелів «вита пара» й 

електроживлення під прямим кутом. 

На практиці для покращення естетичного виду прокладеної 

комп’ютерної мережі та зменшення витрат виконують прокладку 

силової і слабкострумової проводки в одному коробі, у такому 

разі необхідно забезпечити електромагнітний захист слабкострумової 

проводки від електромагнітних полів, створюваних у силовій проводці. 

Пунктом 2.1.16 в ПУЕ:2011 [80; 81] дозволяється використовувати 

короб із внутрішніми перегородками для розділення кабелів на 

безпечну відстань (див. рис. 6.32). 

Рідше використовують спеціальні металеві екрануючі лотки 

маленького перетину всередині пластикового короба або уста-

новлюють пластикові перегородки з металізованим напиленням. Цей 

спосіб є найбільш витратним, але в той же час і найбільш ефективним, 

а використання перегородок із металевим напиленням – компроміс 

між ціною і ефективністю. 

У металевому коробі з алюмінієвим роздільником відстань між 

силовою та інформаційною проводкою допускається 30 мм (за 

сталевого роздільника – 25 мм), а якщо обидві проводки екрановані, то 

20 і 10 мм відповідно. Але металевий короб істотно дорожчий. 

Згідно з стандартом ЕN 50174-2 можна не робити рознесення/ 

розділення на останніх 15 м (до розеток RJ-45) спільного паралельного 

пролягання інформаційних і електричних кабелів. Це положення 

поширюється як на екрановані, так і неекрановані інформаційні кабелі. 

Дозвіл на такий монтаж має особливу практичну цінність, оскільки 

виконати вимоги щодо рознесення силової та інформаційної проводки 

поблизу робочих місць буває вельми складно. Наприклад, унаслідок 

вузькості пластикових декоративних коробів, встановлених по 

периметру офісного приміщення. 

Монтаж кабелів у коробі здійснюється за результатами розрахунку 

заповнення кабель-каналів (див. пп. 4.1.2 – 4.1.3), визначеного на 

стадії проектування ЛОМ, наприклад, за допомогою інтерактивного 

калькулятора. 
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6.3.3 Монтаж кабелю над фальшстелею 
 

У коридорах за підвісними стелями кабельні траси прокладаються 

із застосуванням перфорованих металевих лотків (рис. 6.33), окремо 

силова траса та в окремих лотках – інформаційна (з дотриманням 

відповідних відстаней за стандартом). 
 

 
а)  б) 

 

Рисунок 6.33 – Прокладка кабелю у металевих лотках: 

а – перфорований лоток; б – кабельна траса в дротяному лотку 

 

Лотки дозволяють створювати кабельні траси великої ємності, а 

також надають можливість без суттєвих матеріальних затрат прокласти 

додаткові інформаційні кабелі для організації додаткових портів СКС. 

Під час монтажу кабелю в місцях з підвісними стелями або фальш-

стелями засоби кріплення мають бути структурно незалежними від 

елементів підвісної стелі, її арматури або засобів кріплення. Елементи 

кріплення кабелю мають бути розташовані з інтервалами 1,2 – 1,5 м. 

Висвердлювання отворів під дюбелі виконують дрилями (зручніше 

акумуляторними, потужністю до 600 Вт), працюючи з відносно 

нетвердими будівельними матеріалами – цегла, дерево, ДСП, ДВП, 

гіпсокартон; для роботи по бетону використовують ударні дрилі і 

легкі перфоратори (потужність до 700 Вт). Закручування шурупів 

виконують шуруповертами і дрилями-шуруповертами, використовуючи 

насадки з бітами відповідної форми та діаметра. 

Звичайно, свердлити отвори і закручувати шурупи можна й вручну 

(що коштуватиме дешевше), але при цьому монтаж затягнеться на 

довгий час. Тому доцільно в кошторисі передбачити окремий розділ із 

інструментами для монтажу (див. табл. 2.13). 

Якщо монтаж кабельної траси здійснюється в жолобі над 

фальшстелею, тоді до траси прокладання кабелів (див. рис. 2.12) 

необхідно додати схему розміщення кабелю в жолобі (рис. 6.34). 
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Рисунок 6.34 – Схема розміщення кабелів у жолобі: 

1 – кабель електроживлення двопроводовий; 

2 – кабель електроживлення трипроводовий; 

3 – кабель UTP cat. 5Е. 
 

До робочих місць кабелі доводяться у кабель-каналі (рис. 6.35) або 

через стійку-організатор (рис. 6.36). 
 

 
 

а) б)  в) 

Рисунок 6.35 – Кабель-канал до робочого місця: а –настільний;  

б – з кріпленням до столу; в – у гофротрубі знизу 

 

 
Рисунок 6.36 – Вертикальна стійка-організатор 



І. М. Журавська 

 

220 

6.3.4 Монтаж абонентських розеток 
 

Силові й інформаційні розетки відповідно до дизайну приміщення 

можуть бути встановлені як всередині стін (рис. 6.37, а), так і в 

коробах (рис. 6.37, б, в) з урахуванням різноманітних варіантів 

кольорової гами розеткових модулів та коробів, які б оптимально 

підходили до оформлення офісу. 

Електричні розетки добираються з кодом IP22; тоді вони захищені 

від проникнення пальців і не можуть бути пошкоджені водою, що 

капає вертикально або майже вертикально (див. табл. 2.3).  
 

 
 

а) б)  в) 

Рисунок 6.37 – Монтаж абонентських розеток: 

а – на стінку; б, в – у короб  
 

Для зручного й компактного розміщення пасивного обладнання 

СКС і електрики в офісному приміщенні, де працює велика кількість 

працівників, розеткові модулі (силові та інформаційні) встановлюються в 

універсальні підлогові колони (рис. 6.38). 

За наявності великих відкритих, без перегородок, офісних площ для 

максимально ефективного розміщення робочих місць розеткові модулі 

рекомендується встановлювати в підпідлогові лючки (рис. 6.39). 
 

 
 

Рисунок 6.38 – Підлогові колони з розетковими модулями 
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Рисунок 6.39 – Підпідлогові лючки з розетковими модулями 
 

 

6.4 Монтажні роботи в серверній кімнаті 
6.4.1 Організація серверного та кросового приміщень 
 

Технічні приміщення, необхідні для побудови інформаційної 

структури підприємства, у цілому діляться на апаратні (серверні) та 

кросові. 

Апаратна – технічне приміщення, у якому поряд з комутаційним 

обладнанням СКС розташовується мережеве обладнання колективного 

користування (АТС, сервери, концентратори). 

Якщо основний обсяг встановлених у цьому приміщенні технічних 

засобів складає обладнання ЛОМ, то його інколи називають серверною, а 

якщо АТС установи і системи зовнішніх телекомунікацій – вузлом 

зв’язку. 

Великі апаратні обладнуються фальшпідлогами, системами 

пожежогасіння, кондиціонування і контролю доступу. 

Кросова – приміщення, в якому розміщується комутаційне 

обладнання СКС, мережеве та інше допоміжне обладнання. Бажане її 

розміщення поблизу вертикального стояка, обладнання телефоном і 

системою контролю доступу. 

Апаратна може бути поєднана з кросовою будівлі. 

У сучасних комерційних будівлях встановлюється велика кількість 

слабкострумових розеток і прокладається велика кількість слабко-

струмових кабелів (переважно – «вита пара»), які входять до складу 

кабельної системи. Усі слабкострумові кабелі зводяться до телеко-

мунікаційних приміщень (серверних приміщення, апаратних, кросових), 

де вони розподіляються по комутаційних панелях (професійний 

жаргон «патч-панель») і кросових пристроях. 

Згідно з вимогою американського стандарту ANSI/EIA/TIA-569 

«Кабельні канали і телекомунікаційні приміщення комерційних 


