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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 
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будівель» необхідно виділити не менше 6,6 кв. м площі під кожне 

телекомунікаційне приміщення. 

Найчастіше такі приміщення розташовуються або поряд із 

міжповерховими шахтами (стояками), або приблизно в центрі поверху 

так, щоб відстані від комунікаційного вузла до будь-якого місця 

поверху, де буде прокладена СКС, були приблизно однаковими. 

Телекомунікаційне приміщення в будівлі може бути одне або 

декілька. Необхідно нагадати, що в Україні не існує прийнятих 

стандартів щодо СКС, тому ця норма є не регламентованою, а тільки 

рекомендованою. Головне те, що зазначене приміщення повинно бути 

окремим для організації його окремого електроживлення та 

забезпечення необхідного рівня захисту. 

Окреме електроживлення передбачене у п.5.12 ДБН В.2.5-23-2003 

[37], де зазначено, що облаштовуючи комп’ютерні робочі місця, 

необхідно передбачати живлення комп’ютерних штепсельних розеток 

самостійними лініями, починаючи від розподільного щита (РЩ), 

групового (ГРЩ) або квартирного щитка. 

У самих кросових приміщеннях та у приміщенні серверної кімнати 

встановлюються комутаційні шафи (рис. 6.40) шириною 482,6 мм 

(19 дюймів), глибиною 600 мм та заввишки не вище 2200 мм (45U). 

Телекомунікаційні шафи 19 дюймів (19") дозволяють розмістити 

велику кількість обладнання на невеликій площі за рахунок 

вертикального монтажу. Наприклад, стандартна 19" комутаційна шафа 

42U х 19" х 600 мм займає площу всього 0,36 кв. м, а витримує 

навантаження до 800 кг. 

          
а) б) 

Рисунок 6.40 – Телекомунікаційна шафа 

з кодом захисту IP40: а – підлогова; б – настінна 
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Якщо шаф у серверній декілька, то всі вони повинні бути об’єднані 

між собою в єдиний конструктив. Для об’єднання шаф необхідно 

зняти бічні панелі шаф і поєднати несучі рами каркаса між собою. У 

рамах каркаса є спеціальні прорізи, у які вставляються дужки, і шафи 

об’єднуються в єдину конструкцію. Об’єднання шаф додає ще більшу 

міцність і стійкість конструкції, дозволяє поліпшити ефективність 

системи охолодження і забезпечити хороший контакт між металевими 

виробами, що значно поліпшує характеристики системи заземлення 

телекомунікаційного обладнання. Введення кабелю здійснюється через 

верхню кришку шафи на модуль PDU (Power Distribution Unit) або 

через низ шафи до стабілізатора. 

Кожна ТР з робочих приміщень з’єднується з патч-панеллю 

кабелем FTP категорії 5E. Але, враховуючи стрімке підвищення 

швидкості телекомунікаційних технологій, доцільно магістральну 

кабельну систему виконувати на кабелі 6-ї категорії. Прокладання 

кабелів у серверній кімнаті має проводитися в пластикових лотках і 

коробах, а в диспетчерській кімнаті в пластикових коробах.  

У серверній кімнаті зв’язують горизонтальні і магістральні кабелі. 

Тому рекомендується розташування монтажної (серверної) кімнати (з 

розміщеними в ній телекомунікаційними шафами) в центрі основної 

обчислювальної техніки, самої ЛОМ і АТС-обладнання. Визначення 

місця розташування монтажної кімнати визначає точку входу 

зовнішніх кабелів та точку демаркації між майном організації і 

провайдером. 

У загальному вигляді рекомендації щодо зв’язування між собою 

кабелів горизонтальної та магістральної підсистем СКС такі: 

а) підготовка кабелів і закладення їх до модульних роз’ємів. 

Необхідно зняти верхню оболонку кабелю, підготувати фольгу, 

оплітку й дренажний дріт провід до зв’язування з модульним 

роз’ємом. Треба виконати надійне зв’язування металу з металом між 

екранованим кабелем і екранованим модульним роз’ємом для 

забезпечення якісного заземлення лінії зв’язку та комутаційного 

обладнання; 

б) зв’язування модульного роз’єму з патч-панеллю. Необхідно 

забезпечити точки контакту металу з металом між модульним 

роз’ємом і патч-панеллю. Як альтернатива, можна забезпечити 

зв’язування металу з металом між модульним роз’ємом та 

стійкою/шафою з допомогою дротяних перемичок. У разі монтажу 

кабелю безпосередньо в IDC-роз’єми патч-панелі (див. рис. 6.25) 

необхідно забезпечити надійний контакт із патч-панеллю дренажних 

дротів із кожного кабелю (див. рис. 6.25, № 5 та 6); 
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в) зв’язування патч-панелі зі стійкою/шафою. Необхідно забезпечити 

точки контакту металу з металом між патч-панеллю і стійкою. Це 

може бути виконане за допомогою проводу заземлення та спеціального 

гвинта в конструкції патч-панелі (див. рис. 6.25, № 3 та 4); 

г) зв’язування стійки/шафи із загальною мережею електроживлення. 

Напрямні стійки або шафи повинні бути пов’язані з заземлювальною 

конструкцією спеціальним кабелем заземлення (жовто-зелений) або 

шиною заземлення, яка приварюється безпосередньо до ТШ.  

Рівні захисту всього обладнання серверної (телекомунікаційних 

шаф, ДБЖ, електричних автоматів і т. ін.) від пилу і вологи вказуються 

у вигляді IP Code. Для роботи телекомунікаційних шаф на вулиці 

необхідно використовувати телекомунікаційні шафи з IP Code не 

нижче ІР65. Для серверних приміщень, апаратних, центрів обробки 

даних для ТШ зазвичай достатньо рівня захисту ІР20 – ІР40 [93], який 

свідчить про захист конструкції від проникнення всередину предметів 

діаметром 12 мм та захист від дотику пальцями до струмоведучих 

частин (див. табл. 2.3). 

У будівлях із сумарною площею зони обслуговування до 500 кв. м, 

на поверхах з площею зони обслуговування до 100 кв. м, а також у тих 

випадках, коли немає можливості відвести для телекомунікаційної 

окремого приміщення на поверсі, її роль можуть виконувати невеликі 

шафи 6 – 10U [93]. Двері шаф, які використовуються як альтернативні 

приміщення, в обов’язковому порядку повинні мати замки і 

закриватися на ключ. 

 

 

6.4.2 Монтаж телекомунікаційної шафи 
 

Телекомунікаційна шафа дозволяє захистити пристрій від вологи і 

електромагнітного випромінювання, а також від проникнення пилу  

і бруду. Захист від електромагнітного випромінювання забезпечує 

установка металевих дверей і пристрій захисного заземлення шафи.  

Телекомунікаційні шафи та стійки можуть бути встановлені не 

тільки в серверному приміщенні, а й у коридорах або навіть поза 

офісних приміщень. 

Для приміщень, у тому числі і серверних, цілком достатньо рівня 

захисту IP20. На коридорі доцільно встановлювати ТШ з IP40 та 

прозорими дверцятами (див. рис. 6.41, а), наприклад, українського 

виробництва моделей ШС, ШЕТ, ШЕЛ або чеські STL [93]. 

Утім, у деяких місцях замість телекомунікаційної шафи цілком 

можна обійтися і настінними кронштейнами для закріплення 



Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж 

 

225 

обладнання. Обов’язковою вважається лише наявність поверхової 

шафи. Телекомунікаційні шафи, згідно з вимогами стандарту 

ANSI/ЕІА/ТІА-942 «Вимоги щодо заземлення і електричних з’єднань 

телекомунікаційних систем комерційних будівель» і ПУЕ:2011 [81], 

необхідно заземлити. Заземлення дозволяє зрівняти потенціали між 

різними системами, зняти статичний заряд електрики з телекому-

нікаційної шафи і обладнання, встановленого в телекомунікаційній 

шафі. Напрямні стійки або шафи повинні бути пов’язані із 

заземлювальною конструкцією.  

Шафи за місцем установки і розміщенням класифікують на настінні 

висотою 3U, 6U, 9U або 12U (рис. 6.41, а) та підлогові 

телекомунікаційні шафи (рис. 6.41, б) на 22 – 45U з максимальною 

висотою шафи 2200 мм. 
 

    
а) б) в) 

Рисунок 6.41 – Телекомунікаційні стійки (а) та шафи: 

б – настінна; в – підлогова 
 

Для полегшення роботи монтажників деякі підлогові шафи мають 

маркування висоти, що зазначена на напрямних шафи у вигляді номера 

юніта (рис. 6.42). 
 

 
 

Рисунок 6.42 – Маркування висоти шафи 

фірми TWT (номери юнітів) 
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Кожну телекомунікаційну шафу необхідно окремо з’єднати з 

телекомунікаційною шиною заземлення за допомогою заземлюваль-

ного провідника (заземлювальний PE-провідник має бути мідним, його 

переріз повинен бути не менше ніж 4 кв. мм відповідно до вимог 

п. 1.7.139 ПУЕ:2011 [81]). Не допускається послідовне з’єднання 

заземлювальним провідником декількох телекомунікаційних шаф, щоб 

уникнути неумисного розриву лінії заземлення. 

До телекомунікаційних шаф для оптимізації монтажу постав-

ляється також велика кількість аксесуарів, які дозволяють правильно 

організувати розподіл кабельної системи (рис. 6.43, б), підвищити 

безпеку і надійність роботи встановленого обладнання.  
 

 
 

Рисунок 6.43 – Варіанти монтажу в серверній стійці: 

а – без використання аксесуарів; б – оптимально організований 
 

Кабельні організатори («органайзери») дозволяють організувати 

вертикальні і горизонтальні кабельні потоки в телекомунікаційній 

шафі так, щоб було видно маркування кросових і комутаційних 

панелей. Кабельні організатори (рис. 6.44, а) дозволяють понизити 

навантаження на кабелі і шнури, підтримувати мінімально допустимий 

радіус вигину апаратних і комутаційних шнурів. Рекомендується 
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встановлювати на обладнання висотою 2U, як мінімум, один 

організатор заввишки 1U.  

Підтримувальна скоба (рис. 6.44, б) застосовується для кріплення 

кабелю ззаду кросових і комутаційних панелей. Вона забезпечує 

необхідний радіус вигину, надійну фіксацію кабелів і зниження 

навантаження на з’єднання. 

Полиці дозволяють встановити обладнання, яке не має стандартного 

19-дюймового кріплення. Необхідна наявність, як мінімум, однієї 

внутрішньої полиці, на яку можна поставити, наприклад, підлоговий 

варіант джерела безперебійного живлення (ДБЖ), якщо з економічних 

міркувань не вибраний 19" ДБЖ або ДБЖ іншого типорозміру, 

призначений для установки в шафу (тобто, RackMount). 
 

 
а) б) 

Рисунок 6.44 – Кабельний органайзер (а) 

та задня скоба 19" (б) для фіксації підведених кабелів 
 

Щіткове кабельне введення (рис. 6.45) захищає від проникнення 

пилу всередину шафи, збільшує ефективність системи охолоджування. 

Безпосередньо на цей елемент під’єднуються ножові контакти 

стабілізатора, тому він встановлюється в нижні («перші») юніти ТШ. 
 

 
 

 

Рисунок 6.45 – Установка 

щіткового кабельного вводу 

в основі шафи 

Рисунок 6.46 – Цоколь 

для підлогової шафи  
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Цоколь (рис. 6.46) використовується для укладання і зберігання 

запасу кабелю. Згідно з вимогами кабельних стандартів у теле-

комунікаційних приміщеннях повинен зберігатися запас кабелю не 

менше 3 метрів (у цоколі телекомунікаційної шафи). 

Полиці з вентиляторами використовуються для збільшення 

повітряного потоку і підвищення ефективності охолоджування активного 

обладнання. Система управління вентиляторами призначена для 

підтримки і контролю заданої температури в телекомунікаційній шафі. 

Зазвичай використовують 19" вентиляторну панель на 2-4 вентилятора 

з вбудованим термоконтролером (рис. 6.47). 
 

 
 

 

Рисунок 6.47 – Блок з 

термоконтролером 19" 

на 4 вентилятори 

Рисунок 6.48 – Блок на 

8 електричних розеток, 

19 дюймів (PDU) 

 

Блок електричних розеток (рис. 6.48), що встановлюється в 

телекомунікаційну шафу (рис. 6.49), призначений для розподілу 

електроживлення активного обладнання і захисту блоків живлення 

активного обладнання від короткого замикання і перевантажень. 
 

 
 

Рисунок 6.49 – Монтаж розеткових та вентиляторних модулів у ТШ 
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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). 


