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7 МАРКУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЛОМ 
 

 

 

7.1 Загальні принципи та вимоги до маркування  
кабелю, комунікаційних розеток, комунікаційних панелей 

 

У деяких випадках СКС охоплює кілька окремих будівель,  

розташованих на одній або декількох територіях. Експлуатація  

такої складної інфраструктури неможлива без ефективної системи 

адміністрування. Основними стандартами на адміністрування є  

американський стандарт TIA/EIA-606-A та міжнародний ISO/IEC 

14763-1. 

Згідно з вимогами стандарту ANSI/EIA/TIA-606A «Адміністрування 

телекомунікаційної інфраструктури комерційних будівель» нижчезазначені 

пасивні елементи і обладнання повинні мати унікальний ідентифікатор 

та бути промаркованими: кабелі, кросові панелі, комутаційні пристрої, 

телекомунікаційні приміщення, кабельні канали, елементи системи 

телекомунікаційного заземлення [90]. 

У робочій документації обов’язково подати шаблони для  

маркування кожного типу обладнання та приклади маркування. 

Згідно з вказаними стандартами на адміністрування ключовим  

компонентом такої системи є база даних, де відображаються дані про 

окремі компоненти самої СКС, а також про постійні і тимчасові 

зв’язки між ними. 

Крім того, в таку базу даних заносяться дані про з’єднання, за 

допомогою яких здійснюється сполучення різних стаціонарних  

ліній СКС і забезпечується їхній зв’язок з активним мережевим 

устаткуванням. Це дозволяє вирішити низку найважливіших завдань, у 

тому числі відстежити шлях передачі сигналу від роз’єму розетки до 

порту активного обладнання, оптимізувати схему з’єднань, запланувати 

зміну конфігурації і виконати інші аналогічні операції. 

Відповідно до загальної теорії побудови баз даних, будь-який запис 

незалежно від його призначення формується у вигляді заздалегідь 

визначеної сукупності полів із міркувань зручності їхнього  

використання, забезпечення ефективності складання різних звітів, 

полегшення пошуку необхідної інформації і т. д. Стосовно  

адміністрування структурованої проводки одним з ключових полів є 

унікальний ідентифікатор конкретного компонента. 
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Схема побудови ідентифікатора багато в чому залежить від того, 

який нормативний документ, покладений в основу системи  

адміністрування проводки. 

Наприклад, ідентифікатор Р701-1-1 може бути присвоєно 

розетковому модулю 1 інформаційної розетки на робочому місці 1 в 

кімнаті 701. 

За стандартом ANSI/EIA/TIA-606A структура ідентифікатора 

горизонтальної підсистеми має вигляд  

fs-an,  (7.1)  

де f – цифра(и), що позначають поверх будівлі, на якому розташована 

телекомунікаційна кімната (TR); 

s – буква(и), які унікальним чином ідентифікують TR на поверсі f, 

або місце в будинку (позначення кімнати), де розташована TR; 

a – це 1-2 букви, які унікальним чином ідентифікують патч-панель 

(інше комунікаційне обладнання) з послідовно пронумерованими портами 

(конекторами), які слугують частиною горизонтальної комутації;  

n – це 2-4-знакове число, що позначає порт на патч-панелі, 

комутаторі, розетці або іншому комутаційному обладнанні горизонтальної 

підсистеми. 

Структура ідентифікатора може мати вигляд:  

X-R-Y,  (7.2) 

де X означає префікс; 

R – реперний (опорний) елемент; 

Y – суфікс. 

Вибір реперного компонента для опису окремих стаціонарних ліній 

та їхніх складових частин на рівні горизонтальної підсистеми залежить 

від низки факторів, у тому числі від призначення структурованої 

проводки [91]. У ролі таких компонентів використовуються: 

 технічне приміщення кросового приміщення поверху або його 

аналог у звичайних офісних СКС, система адміністрування яких 

реалізована відповідно до положень зарубіжних нормативних документів; 

 ТР робочого місця користувачів у тих ситуаціях, коли з  

різних причин у звичайних офісних СКС при побудові системи 

адміністрування частково або повністю ігнорована зарубіжна  

нормативна база і перевага віддається вітчизняній практиці; 

 окрема монтажна шафа або стійка машинного залу в ЦОД згідно 

з стандартом TIA-942-А для кабельних систем у ЦОД. 

Міжнародний стандарт ISO/IEC 14763-1 вводить іншу схему 

побудови ідентифікатора, яка відрізняється від схеми, рекомендованої 

його американським аналогом. Відповідний формат цього елемента 

системи наведено в табл. 7.1. 
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Таблиця 7.1 – Структура ідентифікатора елемента СКС за 

стандартом ISO/IEC 14763-1 
 

Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4 Поле 5 

Загальна інформація 

про будівлю або про її 

місцезнаходження  

Місцезнаходження 

приміщення  

Ідентифікатор 

конкретного 

компонента 

СКС  

Номер порта 

активного 

мережевого 

обладнання  

Додаткова 

інформація 

(2 блоки по 5 

алфавітно-цифрових 

символів) 

(7 алфавітно-

цифрових 

символів) 

(1 знакомісце 

+ 3 позиції 

для номера) 

  

HSE01 (від англ. 

«будинок 01») 

    

 

Ідентифікатори розподіляють на кілька полів БД, і системний 

адміністратор зазвичай працює тільки з полями 2-4. 

Зважаючи на те, що ані ANSI/EIA/TIA-606A, ані ISO/IEC 14763-1 

не мають гармонізованого з ними стандарту в Україні [21], їхні вимоги 

для маркування мережевого обладнання мають рекомендаційний  

характер та враховуються за бажанням інсталятора (адміністратора) 

мережі. 

 

 

7.1.1 Маркування компонентів телекомунікаційної шафи 
 

За стандартом TIA/EIA-606-A суфікс відокремлюється від індексу 

за допомогою роздільника у формі короткого тире. У процесі  

присвоєння номерів беруться до уваги тільки патч-панелі. Таким 

чином, вентиляторні полиці, організатори кільцевого чи іншого типу, а 

також аналогічне обладнання, що знаходиться в телекомунікаційній 

шафі, не маркується і не включається в нумерацію. Номер порту на 

патч-панелі позначається цифрами. Прийнята традиційна схема  

нумерації: зверху вниз, починаючи з А, і зліва направо, починаючи з 

01 або з 001 залежно від кількості портів окремої патч-панелі. 

В Україні загальноприйнятою є нумерація приміщень цифрами 

замість літер, тому, наприклад, четвертий порт на другій патч-панелі в 

телекомунікаційній шафі приміщення 402 на першому поверсі 

маркується ідентифікатором 1-402–B04. Тут «1» – це префікс (номер 

поверху у будівлі), «402» – реперний компонент (номер приміщення 

кросової TR), «В04» – суфікс (порт номер 04 другої патч-панелі,  

тобто «В»). 
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7.1.2 Маркування кабелів 
7.1.2.1 Маркування магістральних кабелів 
 

Кожен магістральний кабель має бути промаркованим добре  

видимою на відкритій частині кабелю наклейкою на відстані не більше 

300 мм від кінця кабелю до наклейки (рис. 7.1). 
 

 
 

Рисунок 7.1 – Вузол СКС з маркуванням 

 

Наприклад, за стандартом TIA/EIA-606-A (рис. 7.2), кабель, що 

знаходиться в приміщенні А на першому поверсі (1) та комутується на 

перший порт (01) другої зверху патч-панелі (В), маркується 1А-В01. 

 

 
 

Рисунок 7.2 – Маркування магістрального кабелю 

 

У нашій країні цей напис адаптовується до більш сприятливого 

вигляду з використанням національного алфавіту (крім букв, що не 

вимовляються, – Ь; букв, схожих з цифрами – З, О, Ч; і таких, що не 

входять в інші кириличні алфавіти – Є, Ї, Ґ). Але слід обговорювати, 

який саме алфавіт буде використовуватись для маркування елементів 

обладнання ЛОМ. Змішувати алфавіти не доцільно.  
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При маркуванні лінійних кабелів та комутаційних шнурів 

зазначаються два їхні кінці. На відміну від патч-панелей, згідно з 

ISO/IEC 14763-1 у ролі роздільника ідентифікаторів близького і  

далекого кінця використовується знак «правобіжна похила риска» (/). 

Кінці лінійного кабелю і вилки шнура прив’язуються до конкретного 

порту комутаційної панелі.  

Відповідно до такого підходу шнур або кабель може бути  

промаркований таким чином: 1-404-RJ01-2/1-402-B04 (ліворуч – порт 2 

на телекомунікаційній розетці RJ01 в приміщенні 404 на першому 

поверсі). Другий кінець того ж кабелю отримає «інверсне» маркування 

1-402-B04/1-404-RJ01-2. 
 

 

7.1.2.2 Маркування кабелів у робочих приміщеннях 
 

Ідентифікаційна мітка розташовується поблизу кожної вилки таким 

чином, щоб у процесі експлуатації кабельної системи була видимою 

системному адміністратору. На підставі мітки за допомогою 

відповідних записів можна з експлуатаційного документа (кабельного 

журналу) простежити повний тракт передачі інформаційного сигналу 

від роз’єму до порту активного мережевого обладнання. 

Зазвичай маркування кабелю здійснюється на обох його кінцях на 

відстані до 6 см від кінця кабелю (відстань маркера від роз’єму 

збільшується при високій щільності кабелів, наприклад, біля портів 

комутатора). На кабель наклеюються маркери з вказанням через тире: 

 назви (номера) приміщення; 

 номера пристрою (назви відповідного комп’ютера або ін. 

обладнання); 

 номера порту на пристрої. 

Зазвичай, на кожному кінці кабелю в робочому приміщенні 

вказується тільки шифр порту, що знаходиться на іншому кінці (на 

відміну від маркування магістральних кабелів, де вказуються обидва 

кінцеві пристрої), тобто маркування кабелю здійснюється «навхрест».  

Наприклад, кабель, що з’єднує другий порт роутера R1 в приміщені 

№ 3 та п’ятий порт світча SW2 в приміщенні № 4, буде маркуватись за 

такою схемою (рис. 7.3). 
 

 
 

Рисунок 7.3 – Приклад маркування кабелю «навхрест» 
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7.1.3 Маркування обладнання в робочих приміщеннях 
 

В одному робочому приміщенні або у всій ЛОМ на місці  

компонента В в ідентифікаторі може бути використане позначення 

певного комутаційного обладнання з наскрізною нумерацією обладнання 

одного функціоналу, наприклад: 

а) SW1, SW2 – комутатори в одному приміщенні; 1-SW1, 2-SW1 – 

комутатори в різних приміщеннях; TC-SW1 – комутатор у теле-

комунікаційній шафі (рис. 7.4); 

б) R – маршрутизатор; 

в) AP – точка доступу; 

г) MC – медіаконвертор; 

д) NAS – мережеве сховище і т. д. 

Для горизонтальної системи в межах одного поверху зазвичай 

номер поверху випускається (див. рис. 7.4).  
 

 
 

Рисунок 7.4 – Нумерація обладнання на структурній 

схемі одного поверху в робочих приміщеннях 

 

За такою нотацією маркування номери портів комутатора (суфікс у 

вигляді цифри) повинні бути відділені від цифри номера самого  

комутатора ще одним коротким тире. Тобто формула (7.1) набуває 

вигляду (7.3) або (7.4). 

f-s-a-n, (7.3) 

або s-a-n. (7.4) 

Наприклад, для комутатора 4-SW1 порти будуть маркуватись, як 

наведено в табл. 7.2. 
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Таблиця 7.2 – Схема маркування активного обладнання 
 

Номер приміщення Тип та номер обладнання Номер порту 

4- SW1- 2 
 

Тобто 4-SW1-2 – це другий порт комутатора SW1, встановленого в 

приміщенні № 4 (рис. 7.5). 
 

 
 

Рисунок 7.5 – Маркування портів 

активного комутаційного обладнання 

 

 

7.1.4 Маркування портів розеток 
 

Маркування портів розеток здійснюється українським стандартом 

ДСТУ Б А.2.4-42:2009 «Система проектної документації для будівництва. 

Телекомунікації», приклад наведено в табл. 7.3. 
 

Таблиця 7.3 – Схема маркування портів телекомунікаційних розеток 
 

Тип під’єднаних 

мереж та номер поверху 

Номер 

кімнати 

Номер 

розетки 

Номер 

порту 

D4 05. 01. 1 
 

Тобто D4.05.01.2 – це другий порт розетки D під № 01, встановленої 

в приміщенні № 05 на 4-му поверсі. Складові маркування відо-

кремлюються крапкою (див. табл. 7.3). 

Маркування порту розетки виконується безпосередньо на корпусі 

розетки, шляхом наклеювання спеціального маркера (рис 7.6). 
 

 
 

Рисунок 7.6 – Маркування портів телекомунікаційної розетки 



І. М. Журавська 

 

248 

Приклад маркування телекомунікаційних розеток на кабельній  

трасі наведено на рис. 2.13. Розетки абонентські на трасі прокладання 

кабелів нанесені, але не марковані, тому що не використовуються для 

передачі даних у ЛОМ. На рис. 2.13 видно, що, наприклад, у  

приміщенні № 7, розташованому на 1-му поверсі, встановлено: 

 три двопортові телекомунікаційні розетки (D1.07.01.x, D1.07.02.x, 

D1.07.03.x) для підключення телекомунікаційного, комп’ютерного або 

периферійного обладнання ЛОМ; 

 дві однопортові телекомунікаційні розетки (D1.07.04.1, D1.07.05.1) 

для підключення телекомунікаційного, комп’ютерного або периферійного 

обладнання ЛОМ; 

 дві однопортові телекомунікаційні розетки (T1.07.01.1, T1.07.02.1) 

для підключення телефонії. 

Якщо у ЛОМ використовується технологія PLC, тоді абонентські 

розетки підлягають обов’язковому маркуванню (рис. 7.7). Крім того, 

доцільно розрізняти за умовними графічними позначеннями (див. 

табл. 2.15) розетки для електроживлення побутових приладів (зазвичай 

білі, позначені як JW) та обладнання ЛОМ (наприклад, червоні, позначені 

як JR). З рис. 7.7, а, згідно з умовними графічними позначеннями, 

наведеними в табл. 2.15, зрозуміло, що і телекомунікаційні, і абонентські 

розетки вбудовані в повітряний закритий жолоб; причому абонентські 

розетки є однопортовими, а телекомунікаційні – двопортовими. 

Монтаж може при цьому виглядати, як показано на рис. 7.7, б. 
 

 
а) 
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б) 

Рисунок 7.7 – Траса прокладання кабелів ЛОМ та маркування (а) 

і монтаж розеток (б) за технологіями Ethernet та PLC 

 

 

7.1.5 Маркування оптоволоконних роз’ємів 
 

Згідно з додатком Н до стандарту ISO/IEC 11801 [100; 101], 

оптоволоконний роз’єм повинен забезпечуватися символьним  

маркуванням у вигляді букв А і В. Вилку з маркуванням А завжди 

необхідно підключати до розетки з таким же маркуванням, і навпаки 

(рис. 7.8).  

Для ВОК мітка хвостовика є опціональним компонентом і служить 

головним чином для завдання правильної орієнтації вилки при її 

підключенні до розетки роз’єму, наприклад, комутація оптичних 

трактів шнурами, оснащеними вилками симплексних роз’ємів ST, SC, 

LC і аналогічними їм. 

Подвійна вилка SC роз’єму за стандартом повинна мати різне 

маркування своїх половин, причому, якщо дивитися на неї з боку 

наконечників так, щоб ключі були зверху, то ліва вилка завжди 

маркується буквою А, а права – буквою В. Маркування прохідної 

розетки (з’єднувача SC) має одну особливість – по різним своїм 

сторонам вона має різне маркування (див. рис. 7.8). 
 

 
а) б) 

Рисунок 7.8 – Маркування SC-роз’єму: 

а – на кабелі; б – на активному обладнанні 
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Сенс маркування вилок та розеток роз’єму SC полягає в тому, що 

воно дозволяє визначити напрям «руху» оптоволоконного сигналу. 

Вилка з маркуванням А завжди є джерелом, а розетка з таким же 

маркуванням – приймачем, і навпаки. 

Аналогічно, на мережевому устаткуванні розетка з маркуванням А 

є входом оптоволоконного приймача, а з маркування В – виходом 

оптоволоконного передавача. Дотримуючись цього правила (п. 10.3.5 

ISO/IEC 11801), у кабельній лінії завжди утворюватиметься 

перехрещення пар оптоволокон і завжди витримуватиметься  

полярність волоконно-оптичної кабельної лінії. 

 

 

7.2 Технології та обладнання для маркування елементів 
СКС 

 

Відповідно до вимог, наведених у розділі 10.2 стандарту TIA/EIA-

606-A, для створення міток у СКС слід використати довговічні 

матеріали, наприклад, поліестр, вініл, поліолефін та інші полімери. З 

метою друкування написів можна задіяти портативні пристрої і 

настільні принтери (лазерні, струминні, матричні і термографічні). 

Згідно із зазначеним стандартом використання рукописних паперових 

етикеток не допускається.  

У більшості випадків кабельне маркування наноситься безпосередньо 

на поверхню і вимагає використання або стаціонарних, або мобільних 

(переносних) пристроїв. 

 

 

7.2.1 Термотрансферне маркування 
7.2.1.1 Друк на вінілових маркерах та аналогах 
 

Найпопулярніший спосіб маркування кабелів і проводів – це 

маркування за допомогою вінілових маркерів, що самоламінуються 

(рис. 7.9). Інформація на такі маркери наноситься спеціальною ручкою 

BRADY або друкується термотрансферними принтерами (нп., Zebra 

TLP 2824). Такий маркер являє собою смужку плівки, яка має матову 

непрозору частину (для нанесення ідентифікації) та прозору частину 

(для захисту нанесеної на матову частину інформації).  


