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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 
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передбачає обов’язкове встановлення акумуляторних батарей – ДБЖ 

(хоча частіше використовується розмовна назва «УПС», співзвучна 

англійській «UPS») – у кінотеатрах, у клубах та інших видовищних 

закладах. 

Враховуючи те, що вимкнення електрики або падіння напруги в 

електромережі – нерідка подія в сучасному повсякденному житті, 

значення в поточній діяльності будь-якого підприємства важко 

переоцінити. 

Основний критерій вибору ДБЖ – це вимоги до якості і 

безперебійності електроживлення обладнання, що захищається, яке 

можна розділити на три категорії: 

а) обладнання, що абсолютно не допускає перерв в електроживленні 

(сервери, телекомунікаційне обладнання); 

б) обладнання, що допускає незначні перерви в живленні під час 

автоматичного перемикання на резервне джерело електроенергії 

(персональні комп’ютери); 

в) обладнання, що допускає перерву на час автоматичного пуску і 

ввімкнення резервного джерела електроенергії (офісне обладнання – 

факс, принтер, сканер). 

Обладнання першої та другої категорій обов’язково слід захищати 

за допомогою ДБЖ. 

У деяких специфічних видах діяльності (банківських установах, 

лікарнях, центрах обміну даних тощо), обираючи ДБЖ, необхідно 

забезпечити можливість роботи з дизель-генераторною установкою 

або використання двох входів від мережі електроживлення, а також 

можливість «гарячої» заміни батарей, тобто без виключення UPS і 

навантаження. 

Враховуючи високотемпературний режим офісної діяльності в 

місцевих умовах, доцільно надавати перевагу ДБЖ зі спеціальними 

системами охолодження, розроблені для роботи в країнах з високими 

температурами (наприклад, ДБЖ фірми Еnеl – Туреччина). 

ДБЖ для серверного вузла зазвичай встановлюють безпосередньо 

на полицях у телекомунікаційній шафі (стійці) нижче комутаційного 

обладнання та серверів (рис. 4.9) або відразу обирають конструкцію 

ДБЖ RackMount (тобто таку, яка монтується в шафу) шириною, що 

відповідає габаритам шафи (наприклад, 19"). Зважаючи на досить 

велику вагу ДБЖ, у телекомунікаційній шафі вони встановлюються в 

нижні юніти (рис. 12.2) 
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Рисунок 12.2 – ДБЖ у телекомунікаційній шафі 

 

Для забезпечення безперервної роботи обладнання першої категорії 

треба використовувати ДБЖ класу «On-Line», що забезпечують 

миттєвий перехід на живлення від батареї.  

Для захисту ПК та іншого обладнання, що належить до другої та 

третьої категорій, достатньо використовувати ДБЖ класу «Off-Line» 

(також відомі як «Stand-By») або «Line-Interactive» (останні мають 

вбудовані автотрансформатори, які згладжують скачки напруги, що 

забезпечує більший термін служби батарей). 

Back-UPS (Off-Line) – найдешевші – при виході мережевої 

напруги за допустимі межі просто переходять на режим резервного 

живлення від батарей. Доцільно використовувати у тих випадках, коли 

якість електроживлення досить хороша (стабільна напруга в мережі). 

Зазвичай мають потужність 150 – 800 ВА, на виході завжди 

апроксимована синусоїда (у резервному режимі, зрозуміло). 

Line-interactive (що «взаємодіють з мережею») – виконують також 

функції стабілізації напруги. Мають модуль автоматичного  

регулювання напруги (англ. AVR – Automatic Voltage Regulation), який 

може працювати в режимі або пониження, або підвищення напруги. 

Резервний режим включиться лише тоді, коли напруга упаде/  

підвищиться до такого рівня, що AVR буде не в змозі підтримувати 
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його на нормальному рівні. ДБЖ цього типу має ширший діапазон 

робочої напруги, ніж попередній (± 20 % від номіналу, який може бути 

220, 230 або 240 В). Також в ДБЖ цього класу час переходу на 

живлення від батарей набагато нижче (близько 4 – 5 мс). Це 

найпоширеніший тип. Потужність від 350 до 6000 ВА, на виході може 

бути як апроксимація (причому навіть у вельми потужних моделях), 

так і чиста синусоїда. 

On-line – найдорожчі ДБЖ. Мають постійно включений інвертор, 

що живиться від стабілізованого джерела постійного струму, тому те, 

що в цього UPS на виході, не залежить від того, що у нього на вході. 

Час перемикання на батареї – 0,0 мс. Потужність від 700 ВА, на виході 

завжди чиста синусоїда. Недоліками є низький ККД, шум, висока ціна. 

Добираючи моделі ДБЖ, необхідно враховувати, що вони  

виконуються в 2-х модифікаціях [59] – з комп’ютерними (ІЕС) та 

євророзетками (Schuko – вимовляється «Шуко»). 

Для імпульсних комп’ютерних блоків живлення тип напруги в 

резервному режимі (синусоїдальне або трапецеїдальне) не важливий. 

Але він має велике значення для потужних трансформаторних блоків 

живлення, електродвигунів (нп., у лазерному принтері): для них бажані 

ДБЖ з чистою синусоїдою, інакше вони можуть почати більше 

грітися, а у гіршому випадку можуть і згоріти. Проте малопотужні 

трансформатори (до 10 Вт) модемів, активних колонок без проблем 

працюють з апроксимованою синусоїдою (трапецією). 

Потужність ДБЖ має перевищувати або дорівнювати сумарній 

потужності електронного обладнання, що підлягає захисту. 

Комутаційне обладнання деяких фірм-виробників (нп. «Zyxel») 

найбільш ефективно включати в електричну мережу через UPS класу 

«Smart» або «On-line». Інакше при зниженій напрузі живлення в  

електромережі можливі збої в роботі обладнання цієї фірми. 

ДБЖ з функцією «Smart» мають ширший діапазон робочої напруги, 

забезпечують захист від перешкод, підтримують більше налаштувань 

за допомогою програмного забезпечення. 

Послідовність добору ДБЖ така: 

а) визначте перелік обладнання, що захищається; 

б) визначте сумарне номінальне споживання обладнання; 

в) визначте, чи є в ЛОМ навантаження з пусковими струмами 

(принтери, кондиціонери тощо). Підрахуйте споживання навантаження 

з урахуванням пускових струмів; 

г) визначте необхідний час автономної роботи навантаження; 

д) з’ясуйте, чи буде зростати навантаження найближчим часом і чи 

потрібно це врахувати в розрахунках. 
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Потужність одиночного ДБЖ (системи без резервного модуля) 

обирається з огляду на дві величини (яка більше): 

 номінальне навантаження, помножене на 1,2 (коефіцієнт враховує 

зростання навантаження в перспективі, тобто рекомендований запас); 

 номінальне навантаження, збільшене на перевантажувальну 

здатність (частіше до 150 % на 30 с), яка повинна покривати пускові 

струми навантаження. 

Для робочих станцій достатній час автономної роботи складає 

15 – 20 хвилин, для серверів мінімальний час роботи на батареях – 

30 хвилин. 

У деяких специфічних видах діяльності (банківських установах, 

лікарнях, центрах обміну даних тощо), обираючи ДБЖ, необхідно 

забезпечити можливість роботи з дизель-генераторною установкою 

або використання двох входів від мережі електроживлення, а також 

можливість «гарячої» заміни батарей, тобто без виключення UPS і 

навантаження. 

Враховуючи високотемпературний режим офісної діяльності в 

місцевих умовах, доцільно надавати перевагу ДБЖ зі спеціальними 

системами охолодження, розроблені для роботи в країнах із високими 

температурами (наприклад, ДБЖ фірми Епеl – Туреччина). 

ДБЖ для серверного вузла зазвичай встановлюють безпосередньо 

на полицях у телекомунікаційній шафі (стійці) нижче комутаційного 

обладнання та серверів (див. рис. 2.14) або відразу обирають  

конструкцію ДБЖ RackMount (тобто таку, яка монтується в шафу) 

шириною, що відповідає розмірам шафи (наприклад, 19"). 

Виходи ДБЖ (рис. 12.3) передбачають підключення навантаження 

за інтерфейсами («розетки») ІЕС 320 С13 (до 10 А), ІЕС 320 С19 (до 16 А), 

у деяких ДБЖ є захист для телефонної лінії (роз’єм RJ-11, тобто  

PIN:4 х 6p4c).  

 
Рисунок 12.3 – Інтерфейси виходів 

ДБЖ APC Smart-UPS RT 5000VA 230V: (8) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19  



Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж 

 

307 

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 


