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У робочих приміщеннях зазвичай встановлюють малі ДБЖ різних 

виробників, що пропонуються в одному ціновому діапазоні, дуже 

близькі за технічними показниками і можливостями. Якщо ми  

говоримо про недорогі рішення – це АРС (з 2009 р. – торгова марка 

компанії Shneider Electric), Inelt, Ippon, PowerCom та ін. 

Відмінності малих UPS у різних розробників спостерігаються лише 

в наявності або відсутності деяких зручностей для задоволення  

специфічних запитів користувача. Такими відмінностями є форм -

фактор (розміри пристрою), металевий або пластиковий корпус, 

стійко-габарити (ширина-висота-глибина), кількість розеток на 

корпусі, їхнє розташування, можливість моніторингу по USB-інтер-

фейсу. 

Необхідно звертати увагу, що, наприклад, у моделей АРС назва 

моделі може не вказувати на клас пристрою. Так, під однією маркою 

SMART-UPS продаються як лінійно-інтерактивні, так і онлайнові 

системи.  
Наявність функції «Green Power» свідчить, що ДБЖ сам 

відключається за відсутності напруги в мережі і за відсутності  

навантаження на виході або коли її потужність дуже мала (близько 

15 – 30 Вт). Тобто такі ДБЖ не можна використовувати для живлення 

малопотужних пристроїв (наприклад, телекомунікаційного обладнання). 

Відключити таку функцію інколи непросто. 

Функція «Холодний старт» свідчить про можливість запуску ДБЖ 

за відсутності напруги в мережі. 

Для систем сигналізації використовують спеціалізовані ДБЖ [31]. 

 

 

12.2 Вибір стабілізатора ЛОМ 
 

Установка стабілізаторів напруги виправдана в тому випадку, якщо 

протягом доби рівень напруги може мінятися від мінімального  

значення до максимального (нижче 195 або вище 245 В). У вітчизняній 

електромережі актуальним є перепад напруги від 173 до 280 В, тому 

установка стабілізаторів для сегментів мережі з комп’ютерним  

обладнанням украй бажана. 

Слід зазначити, що згідно з п. 2.3.9 Правил охорони праці під час 

експлуатації ЕОМ [10] у приміщенні, де одночасно експлуатується або 

обслуговується більше п’яти персональних ЕОМ, на помітному та 

доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач, який 

може повністю вимкнути електричне живлення приміщення, крім 

освітлення. Таким чином, на вході стабілізатор підключається до 
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системи електропостачання через аварійний резервний вимикач, який 

добирається залежно від повної потужності стабілізатора (див.  

рис. 2.7-2.8). 

Рекомендується вибирати модель стабілізатора з 20-відсотковим 

запасом від споживаної потужності. Таким чином створюється резерв 

потужності для підключення нового обладнання. 

Для комп’ютерного обладнання застосовують однофазні стабілізатори 

таких типів: 

 сервомоторні; 

 релейного типу. 

Релейні (6 – 36 ступеневі) стабілізатори – найдешевший й найбільш 

масовий тип універсальних стабілізаторів. Схема базується на 

комутації відведень автотрансформатора за допомогою різних  

комутаторів. Напруга на виході стабілізатора змінюється ступенево. 

Такі стабілізатори напруги мають широкий діапазон вхідної напруги 

(140 – 250 В), високу точність підтримки вихідної напруги, не вносять 

спотворень до зовнішньої мережі і надійно працюють за будь-яких 

змін навантаження. 

Електромеханічні (сервомоторні) стежачі системи дозволяють 

плавно регулювати напругу без переривання фази і без спотворення 

синусоїди. Серед переваг таких стабілізаторів можна виділити в 

декілька разів більший робочий ресурс, на відміну від коректорів на 

електронних ключах і реле, щонайширший діапазон корекції 100 – 280 В. 

Недоліками такого типу стабілізаторів є висока вартість, великі масо-

габаритні показники порівняно із ступеневими коректорами напруги, 

обмежена швидкість регулювання. 

Сучасні стабілізатори, як правило, оснащені ще і додатковим 

захистом, тобто, якщо напруга мережі не дозволяє стабілізатору 

видати навантаженню необхідну напругу, він її відключить і  

автоматично включить лише тоді, коли вважатиме напругу безпечною 

для роботи підключених до нього електроприладів. 

Найбільш розповсюджені на вітчизняному ринку джерела 

безперебійного живлення та стабілізатори торгових марок LogicPower, 

Luxeon, TrippLite та Volter потужністю від 0,5 до 10 кВА (від 0,3 до 

6,5 кВт); орієнтовна вартість 500 – 1200 доларів США. 

 

 

12.3 Вибір компонентів системи електроживлення ЛОМ 
 

Вибираючи модель і кількість ДБЖ та розподіляючи навантаження 

між ними, необхідно враховувати, що згідно з рекомендаціями п. 2.3.12 


