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Сенс маркування вилок та розеток роз’єму SC полягає в тому, що 

воно дозволяє визначити напрям «руху» оптоволоконного сигналу. 

Вилка з маркуванням А завжди є джерелом, а розетка з таким же 

маркуванням – приймачем, і навпаки. 

Аналогічно, на мережевому устаткуванні розетка з маркуванням А 

є входом оптоволоконного приймача, а з маркування В – виходом 

оптоволоконного передавача. Дотримуючись цього правила (п. 10.3.5 

ISO/IEC 11801), у кабельній лінії завжди утворюватиметься 

перехрещення пар оптоволокон і завжди витримуватиметься  

полярність волоконно-оптичної кабельної лінії. 

 

 

7.2 Технології та обладнання для маркування елементів 
СКС 

 

Відповідно до вимог, наведених у розділі 10.2 стандарту TIA/EIA-

606-A, для створення міток у СКС слід використати довговічні 

матеріали, наприклад, поліестр, вініл, поліолефін та інші полімери. З 

метою друкування написів можна задіяти портативні пристрої і 

настільні принтери (лазерні, струминні, матричні і термографічні). 

Згідно із зазначеним стандартом використання рукописних паперових 

етикеток не допускається.  

У більшості випадків кабельне маркування наноситься безпосередньо 

на поверхню і вимагає використання або стаціонарних, або мобільних 

(переносних) пристроїв. 

 

 

7.2.1 Термотрансферне маркування 
7.2.1.1 Друк на вінілових маркерах та аналогах 
 

Найпопулярніший спосіб маркування кабелів і проводів – це 

маркування за допомогою вінілових маркерів, що самоламінуються 

(рис. 7.9). Інформація на такі маркери наноситься спеціальною ручкою 

BRADY або друкується термотрансферними принтерами (нп., Zebra 

TLP 2824). Такий маркер являє собою смужку плівки, яка має матову 

непрозору частину (для нанесення ідентифікації) та прозору частину 

(для захисту нанесеної на матову частину інформації).  
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Рисунок 7.9 – Фіксація на кабелі маркера, надрукованого 

на самоклейкому папері або на вініловому маркері 

 

Уся смужка має спеціальне клейове покриття, що швидко 

полімеризується при натисканні. Особливо цінне те, що прозора  

частина міцно прикріплюється сама до себе і дає надійне маркування 

навіть в умовах забрудненої поверхні кабелю. 

Ширина маркера варіюється від 6,35 мм для заздалегідь  

виготовленого ідентифікатора (цифра, буква, символ) до 51 мм [71].  

Діаметр кабелю і проводів, для яких використовуються стандартні 

маркери, – від 2 мм до 56 мм. Для оцінки завдання на маркування 

елементів СКС: зовнішній діаметр 4-парної витої пари FTP CAT. 5E 

виробництва «Одесакабель» – 5,2 мм; зовнішній діаметр 50-парного 

кабелю UTP – 15,8 мм. 

Друк маркерів може здійснюватись також на спеціальній етикет-

стрічці термотрансферними принтерами або етикет-пістолетами (нп., 

Printex X Махі 6), а також за допомогою звичайних принтерів на 

самоклейкому папері типу «Рафлатак» з наступною фіксацією на 

об’єкті ЛОМ (див. рис. 7.9). У такий спосіб зручно маркувати не тільки 

кабелі, а й порти патч-панелей, розеток тощо. 

Термотрансферні принтери Zebra, Datamax, Citizen, Primera, Proton, 

Toshiba, Brother забезпечують друк від десятків до тисяч етикеток на 

добу зі швидкостями від 30 до 250 мм/с. 

 

 

7.2.1.2 Друк на термозбіжних трубках 
 

Кабельні маркувальні принтери Canon M1 (Японія) моделі Mk1500 

і Mk2500 призначені для друку маркувальної інформації на ПВХ і 

термозбіжній трубці або на клейкій стрічці (рис. 7.10). Стійкість 
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маркування забезпечується термотрансферним друком. Відмітна 

особливість маркувального принтера Mk2500 – підключення до 

комп’ютера через USB-порт. 

Процес підготовки до друку на термозбіжній трубці дуже легкий: 

треба просто відкрити кришку та вставити трубку. Роздільна здатність 

такого принтера 300 dpi. Швидкість друку на трубці – від 12 до 40 мм/с 

(від 20 до 40 шт./хв). Дані для друку – приблизно 2500 символів на 

трубку. Умови експлуатації результатів маркування: температура від 

15 до 32,5°C, вологість від 10 до 85 %. 

 

 
а) б) в) 

 

 
г) д) 

Рисунок 7.10 – Маркування кабелю за допомогою термотрансферного 

принтера Canon Mk1500: а – термозбіжні трубки; 

б – процес маркування; в – результат маркування кабелю; 

г – зовнішній вигляд принтера; д – принтер у зборі 

 

У таких принтерах, як правило, застосовують мікропроцесорний 

контролер, що забезпечує з’єднання принтера з комп’ютерною  

системою не тільки через стандартні інтерфейси RS-232, Centronics та 

USB, але і через пряме підключення до локальної мережі Ethernet з 

підтримкою протоколів TCP/IP, FTP, WWW, XML, e-mail. Також є 

вбудована FLASH-пам’ять для зберігання шрифтів користувача. 
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7.2.1.3 Друк на поліуретанових бирках 
 

Термотрансферний друк може також використовуватись для  

вирішення задач, пов’язаних із маркуванням та ідентифікацією  

інформаційних і електричних мереж у польових умовах. Для цього 

призначений маркер кабелю RAPIDO від компанії BRADY – 

поліуретанова бирка товщиною від 0,25 до 4,5 мм з жовтим покриттям, 

надрукована термотрансферним способом на портативному ручному 

принтері BRADY TLS2200 (рис. 7.11). 

Кабель просто вставляється в отвори маркера. Маркер легко можна 

переміщати по довжині кабелю і перевертати. Температура експлуатації 

такого маркування від мінус 40 до плюс 80 ºC, тобто, таке маркування 

придатне для Outdoor-обладнання. 

 

 
а) б) в) 

 

Рисунок 7.10 – Маркування RAPIDO: 

а – ріббон R-6010; б – готовий маркер на кабелі; в – принтер TLS2200 

 

 

 

7.2.2 Краплеструменевий метод маркування 
 

Як правило, для маркування кабелів зі світлою і темною поверхнею 

використовується краплеструменевий метод із застосуванням одно- 

та дворядкового апарата МАК-2 (124 символи в рядку з висотою 

знака 1,2 – 15 мм) з перемішуючим пристроєм, що дає можливість 

застосовувати чорне, жовте або біле пігментне чорнило [61]. 
У такий спосіб на теперішній час маркується кабельна продукція 

виробництва заводу «Одескабель» (рис. 7.11). Практика використання 

такого кабелю показала стійкість маркування у складних виробничих 

умовах та при використанні кабелю на вулиці. 
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а) б) 

Рисунок 7.11 – Краплеструменевий принтер МАК-2 (а) 

та промаркована за його допомогою вита пара (б) 

 

 

7.2.3 Лазерне маркування 
 

Для високоякісного маркування портів комутаторів, маршрутизаторів 

та іншого комутаційного обладнання з металевими або пластиковими 

корпусами застосовується ударно-механічне та лазерне маркування за 

допомогою газового, діодного або волоконного лазера (рис. 7.12) фірм 

SIC Marking (Франція), який працює на частоті 20-80 кГц з довжиною 

хвилі 1064 нм, або «AUTOMATORINTERNATIONALSRL» (Італія). 

Вказані лазери здатні виконувати гравірування такої інформації,  

як текст, цифри, символи, логотипи, рисунки, штрих-коди, 2D-коди 

та ін. [105]. 

 

 
 

Рисунок 7.12 – Переносний лазерний маркіратор SIC Marking 
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Контрольні питання для самоперевірки 
 

1. В який спосіб здійснюється заводське маркування кабелю «вита 

пара»? 

2. В який спосіб здійснюється польове маркування магістральних 

кабелів? 

3. Які технології використовуються для маркування активного  

обладнання? 

4. Яких кольорів мають бути патч-корди з маркуванням «LSZH»? 

5. Які складові заводського маркування кабелю «вита пара»? 

6. Яке маркування повинне бути на кабелі з оболонкою з горючих 

матеріалів? 

7. Які види етикеток використовуються для термотрансферного 

маркування кабелю? 

8. Яка швидкість та продуктивність маркування в термотрансферних 

принтерах?  

9. В яких стандартах наведені вимоги щодо маркування кабелів СКС? 

10. На якій відстані від кінця маркується кабель? 

11. Чим відрізняється маркування подвійної вилки SC-роз’єму від 

одинарної? 

12. Яка максимальна кількість символів може бути використана при 

краплеструменевому методі маркування кабелю? 

 

 

Тестові запитання 
 

1. Як виглядає маркування калібру жили кабелю «вита пара»? 

а) PVC; 

б) LSZH; 

в) AWG; 

г) UTP. 

2. Як маркується одножильний кабель? 

а) STRENDED; 

б) SOLID; 

в) UTP; 

г) 4PR. 

3. Як маркується багатожильний кабель? 

а) STRENDED; 

б) SOLID; 

в) UTP; 

г) 4PR. 


