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8 ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТА СКС 
 

 

 

Якщо проектування та монтаж ЛОМ виконувались фірмою, що є 

системним інтегратором та має відповідну будівельну ліцензію та 

сертифікат інсталятора СКС (див. розд. 1), тоді після закінчення 

монтажу та випробувань ЛОМ на СКС оформлюється відповідний 

сертифікат з 15 – 25-річною гарантією на виконану СКС.  

У такому разі СКС повинна відповідати таким вимогами: 

 технічне рішення та компоненти кабельної системи повинні 

повністю відповідати вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 11801, 

європейських стандартів EN 50173 та EN 50174 для кабельних мереж 

та вимогам стандарту якості IS09001; 

 усе пасивне обладнання повинно відповідати вимогам категорії 

5E із застосуванням рішення за неекранованою технологією. Усі 

компоненти СКС повинні бути виготовлені «brand name» компанією, 

що має міжнародні сертифікати якості (ISO 9001, ISO 9002 або інші), 

побудова СКС від одного з таких виробників: Molex Premise Networks, 

Panduit, R&M, Siemon, Legrand, AMP; 

 кожне робоче місце повинне бути обладнане як мінімум двопортовою 

інформаційною розеткою 2 x RJ-45, що може бути використана для 

підключення до відповідної мережі комп’ютерів чи телефонів; 

 для побудови горизонтальних сегментів СКС слід використовувати 

кабель вита пара типу UTP 4Р CAT. 5E, а за необхідності – S-FTP 

4Р PVC; СКС повинна будуватись за топологією «зірка»; 

 необхідно забезпечити пропускну здатність СКС не менше  

100 Мбіт/с між серверною і кінцевим робочим місцем; 

 усі кабелі і розетки повинні бути промарковані відповідно до 

робочого проекту; міжповерхові переходи (вертикальні стояки)  

уточнюються на стадії проектування ЛОМ;  

 розведення горизонтальних та магістральних сегментів СКС у 

коридорах повинне здійснюватися за підвісною стелею та в  

пластикових коробах по стінах там, де немає підвісних стель. 

Розведення сегментів СКС у робочих та технологічних приміщеннях 

повинне здійснюватися таким чином: 

 відкритим способом у ПВХ-коробі (при розрахунку ємності 

труб та коробів передбачається 25-відсотковий резерв вільного місця) 

або за підвісною стелею чи фальш-підлогою; 

 



І. М. Журавська 

 

258 

 при спільній прокладці телекомунікаційних кабелів і кабелів 
живлення необхідно дотримуватися норм мінімальної дистанції між 
кабелями фірм-виробників і інсталятора СКС, що відповідають їхнім 
гарантійним зобов’язанням; 

 комутаційні панелі необхідно розміщувати в комутаційних 
шафах у серверній; для адміністрування СКС слід використовувати 
сертифіковані виробником з’єднувальні комутаційні кабелі. З’єдну-
вальні кабелі слід укласти на спеціальні тримачі кабелю для забез-
печення безпечних ергономічних умов у комутаційній шафі; необхідна 
сертифікація СКС; 

 для комутації телефонних ліній у шафах слід використовувати 
з’єднувальний кабель типу UTP 4р PVC CAT. 5E; 

 після монтажу СКС повинна бути виконана її перевірка на  
відповідність категорії (не нижче CAT. 5E АБО згідно з ISO 11801); 

Розбудована ЛОМ може отримати сертифікат СКС, якщо проект 
СКС було розроблено сертифікованими проектувальниками відповідно 
до чинних редакцій міжнародних стандартів і рекомендацій фірм-
виробників СКС. Встановлення СКС має бути виконане сертифікованими 
монтажниками, з використанням професійного інструменту.  

Після установки СКС всі кабельні з’єднання повинні бути  
протестовані кабельним сканером, протоколи тестування включаються 
в комплект документації на СКС.  

Процедура тестування проводки визначається документом ISO/IEC 
11801:2002. Наприклад, для кабелю «вита пара» вимірюються такі 
параметри кабельних з’єднань (з обох сторін): Wire Map (карта  
з’єднань), Length (довжина), Attenuation (затухання), NEXT (наводки 
між окремими парами), ACR, PS NEXT (сумарні наводки між парами), 
ELFEXT (різнорівневі наводки), PS ELFEXT (сумарні різнорівневі 
наводки), Return Loss (зворотні втрати).  

Встановлені СКС реєструються в їхніх фірмах-виробниках, які 
надають клієнтам багаторічну гарантію (15 – 25 років), підтверджену 
гарантійним сертифікатом фірми-виробника (Molex PN, Panduit, Siemon, 
EuroLAN та ін.). 

СКС, яка пройшла сертифікацію, має такі переваги над іншими ЛОМ: 
‒ є універсальною, тобто дає можливість використовувати її для 

передачі сигналів основних і перспективних видів мережевої  
апаратури різного призначення (даних, голосу, відео й т. ін.); 

‒ дозволяє швидко і з мінімальними витратами організовувати 
нові робочі місця і змінювати топологію без прокладки додаткових 
кабельних ліній; 

‒ дозволяє організувати єдину службу експлуатації з мінімальною 
кількістю обслуговуючого і адміністративного персоналу; 



Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж 

 

259 

‒ створюється на етапі будівництва будинку або переобладнання 
приміщень і має гарантований термін експлуатації 15 і більше років; 

‒ не залежить від змін технологій і постачальників активного 
обладнання. 

Однак більшість кабельних систем, що нині існують, мають низку 
недоліків, які не дають можливості своєчасно реагувати на зміну 
технологій і технічний прогрес. Такі кабельні системи створювалися 
для вирішення досить вузького кола завдань і для забезпечення 
підтримки функціонування конкретної і обмеженої номенклатури 
обладнання. За такого підходу не приділялося належної уваги забез-
печенню відкритості архітектури створюваних кабельних мереж [67].  

У результаті більшість організацій має вузькоспеціалізовану  
кабельну проводку (окремо комп’ютерні мережі, окремо телефонні 
тощо). У такій ситуації перехід на нові технології (наприклад, перехід 
з аналогової на IP-телефонію) практично завжди призводить до  
необхідності зміни всієї кабельної системи, що, у свою чергу,  
призводить до значних часових і фінансових витрат.  

 
 

Контрольні питання для самоперевірки 
 

1. На який максимальний строк може бути отриманий сертифікат з 
гарантією на виконану СКС? 

2. Для отримання сертифіката вимогам яких стандартів для 
кабельних мереж повинна відповідати СКС? 

3. Яка топологія використовується для СКС? 
4. Який тип захисту кабелю «вита пара» повинен бути використаним 

для побудови горизонтальних сегментів сертифікованих СКС? 
5. За якою мінімальною категорією може використовуватись кабель 

«вита пара» для сертифікованої СКС? 
6. Яку мінімальну пропускну здатність повинна забезпечувати СКС 

між серверною і кінцевим робочим місцем для сертифікації? 
7. Чи може робоче місце бути обладнане одною однопортовою 

інформаційною розеткою 1 x RJ-45? Чому? 
8. З яким монтажним інструментом може бути поєднаний кабельний 

тестер для витої пари? 
9. Яке пасивне обладнання ЛОМ повинно бути використане за 

відкритого способу розведення сегментів СКС у робочих приміщеннях? 
10. Який максимальний діапазон температури допускається під час 

експлуатації оптоволокна? 
11. Які мінімальні радіуси вигину повинні бути забезпечені для 

кабелів різних типів у СКС? 


