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У приміщенні, де одночасно експлуатуються понад п’ять ЕОМ з 

ВДТ і ПП, на доступному місці встановлюється аварійний резервний 

вимикач, який може повністю вимкнути електричне живлення  

приміщення, крім освітлення. 

Електромережі штепсельних з’єднань та електророзеток для  

живлення ЕОМ з ВДТ і ПП потрібно будувати за магістральною  

схемою, по 3 – 6 з’єднань або електророзеток в одному колі. 

 

 

Контрольні питання для самоперевірки 
 

1. Чи можна заземлювати обидва кінці витої пари? 

2. Як слід розташовувати робочі місця з ВДТ відносно світових 

прорізів? 

3. Чому заборонено використання води для гасіння пожежі у 

приміщеннях з об’єктами ЛОМ? 

4. Які норми для встановлення вогнегасників у приміщеннях із 

серверами та робочими місцями, обладнаними ЕОМ? 

5. Які типи вуглекислотних вогнегасників рекомендується використо-

вувати в приміщеннях з об’єктами ЛОМ? 

6. Якого кольору виту пару не можна закладати за фальш-стелю? 

Чому? 

7. Яке маркування використовується на негорючій витій парі? Якого 

вона кольору? 

8. При якій температурі повітря можуть працювати об’єкти ЛОМ 

для забезпечення пожежної безпеки? 

9. Чому не застосовують установки порошкового пожежогасіння 

для захисту приміщень із ЕОМ? 

10. За якої кількості ЕОМ у приміщенні повинен встановлюватись 

автоматичний вимикач?  

11. Чи можна використовувати нульовий робочий провідник як  

нульовий захисний провідник? 

12. Якого кольору використовується провід для підключення  

заземлення? Фази? 

13. На які сторони світу мають бути орієнтовані екрани ПК для 

мінімізації засвічування від сонячних променів з вікна? 

14. Чому в приміщення із ПЕОМ необхідно встановлювати системи 

кондиціонування? 

15. На якій відстані повинні бути розташовані інформаційні кабелі та 

кабелі електроживлення? 
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Тестові запитання 
 

1. Яку площу необхідно передбачати на одного користувача під 

час проектування Інтернет-клубу? 

а) 6 кв. м; 

б) 4,5 кв. м; 

в) 12 кв. м.  

2. Який об’єм приміщення необхідно передбачати на одного  

користувача під час проектування офісних приміщень? 

а) 16 куб. м; 

б) 20 куб. м; 

в) 12 куб. м. 

3. Яку відстань необхідно передбачати при проектуванні від 

тильної поверхні одного ВДТ до екрана іншого ВДТ? 

а) 2,5 м; 

б) 1,2 м; 

в) 6 м. 

4. Яку відстань необхідно передбачати між бічними поверхнями 

ВДТ? 

а) 2,5 м; 

б) 1,2 м; 

в) 6 м. 

5. Який кабель треба використовувати для електроживлення 

об’єктів ЛОМ? 

а) двопроводовий; 

б) трипроводовий; 

в) жовто-зелений. 

6. Які вогнегасники повинні бути встановлені у всіх приміщеннях із 

ЕОМ?  

а) кислотно-лужні вогнегасники; 

б) вуглекислотні вогнегасники; 

в) порошкові вогнегасники. 

 

  


