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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. 
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За відсутності спеціалізованого захисту існує реальна загроза 

вигорання портів, підключених до повітряної лінії і до кабелів, 

проведених усередині будівлі. «Згоріти» можуть не тільки окремі 

порти, але і весь комутатор (роутер, кабельний модем й т. п.), що 

об’єднує комп’ютери в ЛОМ. 

Є два основних види грозозахисту: 

 грозозахист кабельних ЛОМ (рис. 6.50); 

 грозозахист високочастотного тракту бездротового обладнання 

(рис. 6.51). 
 

 
 

а) б) 
 

Рисунок 6.50 – Грозозахист портів Ethernet: 

а – однопортовий AN-100 PoE; б – 12-портовий 

 

Грозозахист повинен бути на кожному порту комутаційного 

пристрою (роутера, свитча, ADSL-модема та ін.), до котрого підходить 

зовнішній кабель від ISP. Доцільно використовувати пристрої 

грозозахисту промислового виготовлення PRO1980, AN-100 PoE  

або ін. [31; 32].  
 

 
а) б) 

 

Рисунок 6.51 – Пристрої грозозахисту високочастотного тракту:  

а – супутникових та ефірних ресіверів (до 2,4 ГГц); 

б – для антени точки доступу (до 6 ГГц) 
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Модуль грозозахисту може бути вбудованим у комутаційне 

обладнання. Наприклад, для захисту бездротових точок доступу серії 

NanoStations виробництва фірми Ubiquiti від статичних і грозових 

розрядів розроблено спеціальну версію пристрою грозозахисту 

NanoStation PRO (рис. 6.52), що встановлюється прямо в корпус точки 

доступу [32]. 
 

 
 

Рисунок 6.52 – Пристрій грозозахисту, 

вбудований у точку доступу NanoStations 

 

 

6.7 Візуалізація результатів монтажу 
 

Візуалізація приміщень із ЛОМ надає можливість переглянути 

варіанти розміщення пасивного та активного обладнання в 

приміщеннях, зробити оптимальний вибір, задовольнити бажання 

Замовника побачити кінцевий результат до початку виконання 

монтажних робіт. 

3D-вимірність приміщення з ЛОМ призначено також для оцінки 

ергономічності створеного робочого простору користувачів інформа-

ційного простору корпорації, естетичності дизайну. 

Для 2D- та 3D-моделювання гарні результати можуть бути 

отримані за допомогою програмного забезпечення GrandSoft VisiCon, 

Autodesk 3DStudio Max, Xara 3D, Apple Quickdraw 3D, Blender, 

3D Canvas, Rhino 4, Modo 302, ProSto й т. п. 

До звіту з курсової роботи включаються скріншоти з найбільш 

виграшних ракурсів приміщення, на яких найкраще видно 

розташування саме комп’ютерного та комутаційного обладнання, 

особливості монтажу складових ЛОМ. 


