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12 РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 

ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ НАПРУГИ ЛОМ 
 

 

 

Усі об’єкти ЛОМ – і електронні пристрої, і комп’ютерна техніка – 

мають як активну, так і реактивну складові навантаження, тобто повна 

потужність у вольт-амперах (ВА, англ. «VA») і активна потужність у 

ватах (Вт, англ. «W») зв’язані між собою коефіцієнтом cos . На 

приладах (блоці живлення комп’ютера) вказують їхню активну  

споживану потужність у ватах.  

Щоб підрахувати повну потужність у ВА, потрібно активну  

потужність у Вт розділити на cos . Наприклад, якщо на блоці 

живлення комп’ютера написано «850 Вт» (cos  зазвичай не вказаний), 

це означає, що для грубого розрахунку повної потужності, яка  

споживається насправді, можна активну потужність розділити на 0,7. 

Споживана повна потужність дорівнюватиме 850 Вт/0,7  1200 ВА = 

1,2 кВА. 

Необхідно визначити суму потужностей усіх споживачів, що 

мають потребу в одночасному постачанні електроенергії (так званий 

«коефіцієнт одночасності» або «коефіцієнт попиту»), який для  

комп’ютерного обладнання може бути прийнятим 0,85 [37]. 

У табл. 12.1 вказано приблизні потужності комп’ютерної, теле-

комунікаційної і побутової техніки, яка може бути підключена до ЛОМ. 
 

Таблиця 12.1 – Характеристика споживаної електричної потужності 

та пускових струмів об’єктів ЛОМ 
 

Споживач (найменування) Потужність, Вт Кратність пускового струму 

Робоча станція (блок живлення) 250 – 550 3 – 10 

Сервер 650 – 1250 3 – 10 

Монітор (ЖК-ЕПТ) 30 – 250 3 

Ноутбук 45 – 120 3 – 10 (max 2,5 А) 

Принтер мережевий (струменевий, 
лазерний) 

40 – 950 1 – 5 

Проектор мультимедійний, копір 310 – 5400 2 

IP-камери відеоспостереження, 

принт-сервер 
5 – 10 – 

Маршрутизатор, комутатор без РоЕ 6 – 50 – 

Медіаконвертор 15 – 20 – 
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Споживач (найменування) Потужність, Вт Кратність пускового струму 

Комутатор з РоЕ (на 20 портів, при 
функціонуванні всіх портів РоЕ) 

460 – 

Бездротове обладнання 

(веб-камери, точки доступу, 

маршрутизатори і т. ін.) 

5 – 20 – 

Пристрої VoIP (телефони, 

маршрутизатори, голосові та 

GSM-шлюзи тощо) 

4 – 300 – 

Побутові пристрої Home Network:  – 

 мікрохвильова піч 1500 – 2000 2 

 холодильник 40 – 140 3 – 7 

 кондиціонер 1000 – 3000 3 – 5 

 пральна машина 2500 3 

 пилосос 100 – 2000 3 – 7 

 

Необхідно зауважити, що лазерні принтери можна підключати 

тільки до ДБЖ потужністю не нижче ніж 2000 ВА, бо вони періодично 

споживають потужність, що в кілька разів перевищує «паспортну» 

(до 1,5 кВт). 

Тобто необхідно враховувати збільшення навантаження під час 

пуску (кратність пускових струмів) деяких приладів, у складі яких є 

електродвигуни (див. табл. 12.1). 
 

 
 

Рисунок 12.1 – Фрагмент таблиці встановленої 

потужності об’єктів ЛОМ 
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Для підрахунку сумарної встановленої потужності обладнання ЛОМ 

доцільно узагальнити всі моделі телекомунікаційного, комп’ютерного 

та периферійного обладнання в загальну таблицю. Фрагмент такої 

таблиці наведено на рис. 12.1. У такій таблиці треба вказати  

потужність кожної моделі активного обладнання ЛОМ, розрахувати 

їхню споживану потужність та підсумувати. Згідно з отриманим  

значенням добирається модель стабілізатора та моделі ДБЖ [82].  

Зазвичай стабілізатор добирається на всю встановлену потужність 

ЛОМ та підключається на силовий ввід до будинку (поверху), де 

розгортається проектована ЛОМ. 

Зважаючи на те, що отримана сума потужності всіх об’єктів ЛОМ є 

досить великою для добору одного ДБЖ на всю ЛОМ, ДБЖ  

встановлюють окремо до кожної групи обладнання, наприклад: 

 у телекомунікаційну шафу серверної; 

 у поверхові телекомунікаційні шафи (за наявності); 

 до телекомунікаційного обладнання сегментів ЛОМ (у робочих 

приміщеннях). Слід зазначити, що комутаційне обладнання деяких 

фірм-виробників (нп. «Zyxel») найбільш ефективно включати в  

електричну мережу через UPS класу «Smart» або «On-line». Інакше, під 

час стрибків напруги живлення в електромережі (зниженні або  

підвищенні) можливі не тільки збої в роботі комутаційного обладнання 

(«зависання» комутаторів та маршрутизаторів), а і скидання всіх  

користувальницьких налаштувань у заводські по замовченню. Особливо 

це стосується міжмережевих екранів (апаратних файрволів); 

 до вартісного периферійного обладнання ЛОМ, наприклад,  

медичних приладів (томографів, апаратів ультразвукового обстеження, 

рентгенівських установок тощо); 

 до компонентів систем відеоспостереження і систем контролю і 

управління доступом (СКУД). Так, наприклад, відеокамери, біомет-

ричні замки, банкомати повинні працювати цілодобово та безперервно. 

Кожна втрата луна-пакетів, які за налаштуваннями системного адмі-

ністратора ЛОМ повинні безперервно надходити до серверів ЛОМ, 

може означати порушення цілісності об’єкта (випадкового або  

навмисного). 

 

 

12.1 Вибір системи безперебійного електроживлення 
 

Зважаючи на те, що у більшості офісних приміщень електро-

постачання отримується тільки від одного джерела живлення, п. 5.18.1 


