
Проектування та монтаж локальних комп'ютерних мереж 

 

351 

Додаток Б 
Основні стандарти з СКС 

 

Основні нормативні документи, вимоги яких необхідно враховувати 

під час проектування кабельних систем ЛОМ, – це стандарти IEEE 

802.3, ISO/IEC 11801, ЕN 50173, TIA/EIA-568-B, ІЕС 61156, ЕN 50288 

та інші, а також гармонізовані з ними міждержавні та національні 

стандарти (табл. Б.1). 
 

Таблиця Б.1 – Міжнародні стандарти з СКС та гармонізовані з ними 

вітчизняні НД 
 

Позначення 

міжнародного 

стандарту 

Назва та короткий 

вміст стандарту 

Національний 

(міждержавний) НД, 

гармонізований з 

міжнародним (ступінь 

гармонізації) 

ISO/IEC 
11801:1995 

Інформаційні технології. 
Структурована кабельна система для 

приміщень замовників. 

 

ISO/IEC 
11801-2:2002 

Друге видання стандарту ISO/IEC 
11801. Стандарт нормує 

структуровану кабельну проводку в 

приміщеннях замовників, які 
можуть складатися або з одного 

будинку, або з комплексу будівель. 

Стандарт описує структуру і 
мінімальну конфігурацію 

структурованої кабельної системи, 

вимоги до реалізації кабельної 
системи, параметри окремих 

кабельних ліній і процедури 

сертифікації. 

 

ISO/IEC 

8802-3:1993 

Інформаційні технології. Локальні 

та міські мережі. Частина 3 – метод 

множинного доступу із виявленням 
несучої і запобіганням конфліктів 

(CSMA/CD) і специфікації 

фізичного рівня. 

ГОСТ 34.913.3-91  

ISO/IEC 
8802-4:1990 

Системи обробки інформації. 
Локальні мережі. Частина 4 – метод 

доступу з передачею маркера і 

специфікації фізичного рівня. 

ГОСТ 34.913.4-91  

ISO/IEC 

8802-5:1992 

Інформаційні технології. Локальні 

та міські мережі. Частина 5 – метод 

доступу Token Ring і специфікації 
фізичного рівня. 

ДСТУ 4348-5:2004 (MOD) 
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Позначення 

міжнародного 

стандарту 

Назва та короткий 

вміст стандарту 

Національний 

(міждержавний) НД, 

гармонізований з 

міжнародним (ступінь 

гармонізації) 

ISO/IEC 

9314-3:1990 

Системи обробки інформації. 

Інтерфейс передачі даних по 

оптоволокну. Частина 3 – фізичний 
рівень середовища передачі. 

 

ISO/IEC DIS 9314-4  Системи обробки інформації. 

Інтерфейс передачі даних по 
оптоволокну. Частина 4 – фізичний 

рівень середовища передачі. 

Одномодове оптоволокно. 

 

ISO/IEC CD 9314-9   Системи обробки інформації. 

Інтерфейс передачі даних по 

оптоволокну. Частина 9 – фізичний 
рівень передачі даних. Недороге 

волокно. 

 

ISO/IEC TR 

9578:1990 

Інформаційні технології. З’єднувачі 

інтерфейсу зв’язку, використовувані 
в локальних обчислювальних 

мережах  

ДСТУ 4708:2006 (NEQ) 

ISO/IEC  
11518-1:1995 

Інформаційні технології. 
Високошвидкісний паралельний 

інтерфейс. Частина 1 – специфікація 

механічних та електричних 

характеристик і сигналізації 

протоколу. 

 

ISO/IEC  

TR 11802-4  

Інформаційні технології. 

Телекомунікаційне і інформаційну 
взаємодію між системами. Локальні 

та міські мережі. Технічні звіти і 

керівництво. Частина 4 – метод 
доступу протоколу Token Ring і 

специфікація фізичного рівня. 
Додаток по оптоволоконних 

пристроїв. 

 

ISO/IEC TR 12075  Інформаційні технології. Кабельні 

системи користувача. Керівництво з 
планування та встановлення для 

організації роботи протоколу Token 

Ring ISO/IEC 8802-5. 

 

ISO/IEC  

CD 14165-1  

Інформаційні технології. 

Оптоволоконний канал. Частина 1 – 

інтерфейси фізичного рівня та 
сигналізації. 

 

ISO/IEC 14709 Інформаційні технології. Підготовка 

приміщень замовників для роботи 

додатків.  
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Позначення 

міжнародного 

стандарту 

Назва та короткий вміст стандарту 

Національний 

(міждержавний) НД, 

гармонізований з 

міжнародним (ступінь 

гармонізації) 

ISO/IEC 14763-1  Створення та експлуатація 

кабельних систем приміщень 

замовників. Частина 1 – 
адміністрування. 

 

ISO/IEC 14763-2  Створення та експлуатація 

кабельних систем приміщень 
замовників. Частина 2 –  

планування і монтаж. 

 

ISO/IEC 14763-3  Створення та експлуатація 

кабельних систем приміщень 

замовників. Частина 3 – 

вимірювання оптоволоконних 
кабелів. 

 

ISO/IEC 15018  Інтегровані кабельні системи за 

винятком силової проводки 

будинків, малих офісів, домашніх 
офісів (SOHO) і будівель. 

 

IEC 708-1   Стандарт описує правила колірної 

кодування на основі дванадцяти 
кольорів. 

 

IEC 1158:2003 Стандарт описує передачу цифрових 

даних для вимірювання та 

управління, а також застосування 
польової шини для систем 

автоматичного регулювання та 

керування технологічними 
процесами. Стандарт розглядає 

польову шину як цифрову 

послідовну багатоточкову шину, що 
служить для забезпечення зв’язку з 

низькорівневими промисловими 
контрольно – вимірювальними 

пристроями, включаючи датчики, 

приводи, контролери. 

 

IEC 60332-1:2004 Стандарт розглядає інструментарій та 
процедуру визначення стійкості 

одного електричного ізольованого 

дроту, кабелю або волоконно-
оптичного кабелю до вертикального 

поширенню полум’я (одиночне горіння). 

ДСТУ 4216-2003 (MOD) 

IEC 60332-3:2000 Стандарт визначає метод 
вимірювання вертикального 

поширення полум’я вздовж пучка 

електричних або оптичних кабелів, 
що перебувають у вертикальному 

положенні. 

ДСТУ 4237-3 (MOD) 
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Позначення 

міжнародного 

стандарту 

Назва та короткий вміст стандарту 

Національний 

(міждержавний) НД, 

гармонізований з 

міжнародним (ступінь 

гармонізації) 

IEC 60728 Стандарт визначає загальні технічні 

вимоги, методи вимірювання та 

моніторинг стану гібридних 
волоконно-оптичних коаксіальних 

кабельних мереж та розподільчих 

систем.  

ДСТУ IEC 60728 (IDT) 

IEC 60754:1994 Стандарт визначає метод 

вимірювання кількості газів 

галогенних кислот (за винятком 

фтористоводневих (плавикових 

кислот)), що виділяються при 

горінні кабелів. 

ДСТУ IEC 60754 (IDT) 

IEC 60793 Стандарт описує загальні технічні 

умови, методи вимірювання та 

методики випробування 
багатомодових оптичних волокон.  

ДСТУ IEC 60793 (IDT) 

IEC 60794 Стандарт містить загальні вимоги до 

геометричних, оптичних, фізичних, 

механічних, кліматичних параметрів 
волоконно-оптичних кабелів, а в 

певних випадках і до електричних 

параметрів. Також стандарт 

розглядає волоконно-оптичні кабелі, 

що використовуються з 

телекомунікаційним обладнанням, і 
кабелі, що містять оптичні волокна і 

електричні провідники. 

ДСТУ IEC 60794 (IDT) 

IEC 61156-1:2002 Стандарт розглядає кабелі 
внутрішньої прокладки і містить 

вимоги до багатожильних і 

симетричних кабелів 
парної/четверної скрутки, 

призначеної для застосування в 

рамках систем цифрової передачі, 
включаючи мережі типу ISDN, 

локальні мережі та системи передачі 

даних. 

 

IEC 61156-5:2002 Специфікація описує симетричні 

кабелі парної/четверної скрутки з 

характеристиками передачі до 600 
МГц (включно), призначені для 

горизонтальної проводки в рамках 

систем класу D, Е і F за стандартом 
ISO/IEC 11801:2000. 
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Позначення 

міжнародного 

стандарту 

Назва та короткий вміст стандарту 

Національний 

(міждержавний) НД, 

гармонізований з 

міжнародним (ступінь 

гармонізації) 

IEC 61156-6:2002 Специфікація описує симетричні 

кабелі парної/четверної скрутки з 

характеристиками передачі до 600 
МГц (включно), призначені для 

виготовлення комутаційних і 

абонентських шнурів, 
застосовуваних у рамках систем 

класу D, Е і F за стандартом ISO/IEC 
11801:2000. 

 

IEC 61156-7:2003 Специфікація описує симетричні 

кабелі парної скрутки з 

характеристиками передачі до 1200 
МГц (включно), призначені для 

цифрової й аналогової передачі 

даних. 

 

ITU-T Rec. G.650  Характеристики середовища 

передачі. Визначення та методи 

вимірювань параметрів 
одномодових оптоволоконних 

кабелів. 

 

ITU-T Rec. G.651  Характеристики багатомодових 

градієнтних оптоволоконних кабелів 

50/125. 

 

ITU-T G.652  Стандарт нормує характеристики 

одномодового оптичного волокна і 
кабелю на його основі, включаючи 

геометричні, механічні та оптичні 

параметри. Розглянуте волокно має 
довжину хвилі з нульовою 

дисперсією близько 1310 нм, 

оптимізовано для викорстання на 
довжинах хвиль близько 1310 нм і 

може бути використане в діапазоні 

близько 1550 нм. 

 


