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Чи є Європейське «сьогодні» Українським «завтра»?



Поточне зовнiшне середовище



Пристрої Сервіси

Дрони Віртуальна
реальність

Гаджети Розумні дома

На одну особу буде до 10 
пристроїв

190
країн

20%
зростання
трафикаMessengers

Прогнози розвитку до 2025

Індустрія

Дистанційне
навчання

Розумні 
автомобілі

Роузмне
виробництво

Роузмні
лікарні

Поведінка
користувачів

13%
75%

До 80%

Покупок на 
смартфоне

Зростання онлайн покупок 
серед Inet користувачів

2015

2025



Основний вид даних - відео. На поточний момент - 85% загального трафіку

Зростання кількості збереженої і переданої інформації



Європейське «цифрове суспільство» як основа майбутнього.

Стратегія Євросоюзу в області розвитку інформаційного простору полягає в реалізації до 2025 року 3-х

взаємопов'язаних цілей:

- Всі основні соціально-економічні об'єкти повинні мати стійкий доступ до високошвидкісної мережі

передачі даних зі швидкістю 1 Gbps

- Всі міські райони і основні транспортні комунікації повинні мати суцільне покриття 4G; крім того,

комерційне покриття 5G має бути як мінімум в одному місті-мільйоннику в кожній державі-члені EU-28

- Всі європейські домогосподарства, як в міських, так і в сільських районах, повинні мати стійкий доступ

до високошвидкісної мережі передачі даних зі швидкістю 100 Mbps

Планований обсяг інвестицій для вирішення цих завдань складає 500 млрд. євро до 2025 року
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Кейс: організація роботи з прокладання ВО-кабелю в Італії:
6

• Підписання угоди із зацікавленим муніципалітетом.
• Підписана угода визначає методи роботи та терміни дотримання технічних норм та стандартів безпеки для своїх працивників чи підрядників.
• Угода з муніципалітетом встановлює методи прокладання і монтажу, як того вимагає Указ міністрів від 2013 року.
• Роботи можна проводити за допомогою наступних прийомів:

- техніка прокладання в маленьку траншею («minitrincea ridotta»), яка також включає аспірацію відходів, зменшення пилу та 
незручності;
- техніка прокладання в традіційну вузьку траншею («minitrincea tradizionale») (метод з низьким впливом на навколишнє середовище, 
який завдяки створенню траншей шириною до 5 см дозволяє знизити терміни та заощадити операції з укладання);
- прокладка повітряних мереж.

Традиційне копання буде розглянуто лише в тому випадку, якщо неможливо використовувати будь-який інший спосіб.

В деякіх країнах ЄС часто вартість погоджень та договір оренди 
можуть перевищувати в рази вартість робіт з прокладання + кабель.

Ринок аграрної землі в країнах ЄС



Прокладання кабелю
6

Найбільш часто використовуваний спосіб для 
магістральних ліній - прокладка кабелю уздовж доріг

Прокладка кабелю від магістралі до будинку
(FTTH)



Особливості замовлень ВО-кабелю:

Італія

- Великий відсоток
мікрозадуваемого кабелю на 
магістральних лініях (доля – до 
95%).

- Середня волоконність
кабелю – більш ніж 100 
волокон

- Використання волокон 
G.657A1/A2 200 мікрон (усі 
кабелі з кількістю волокон 
144+)

- Використання для внутрішніх
мереж виключно «сухого» 
кабелю в LSFRZH-оболонці. 
Дотримання вимог CPR

Чехія Україна

- Прокладання в кабельної
каналізації Укртелеком

- Використання класичного
броньованого кабелю модульної
конструкції або с центральною 
трубкою

- Широке росповсюдження дроп-
кабелів на 1-2-4 волокон для 
мереж PON/FTTx

- Виробник волокон майже 
неважлив

- Середня волоконність кабелю –
6 волокон

- Адаптація регламентів, норм та 
правил ЕС щодо проектування, 
прокладання та використовування
кабельних мереж

- Перехід на будівництво мереж за 
допомогою пневмозадувки кабелю 
в кабель-канали

- Будівництво мереж PON/FTTx за 
допомогою кабелю вертикального 
прокладання в будівлях (без 
використання дроп-кабелів)

- Середня волоконність кабелю – 24 
волокна



MDА

SVK

GER

ITA

POL

ESP

AUT

BUL

CZE

56%

44%

Украина Экспорт

9 європейських країн, куди

поставляється волоконно-

оптичний кабель

17 компаній-партнерів

в європейських країнах

Odessa

Постачання ВО-кабелю 
до Євросоюзу:



Основной вид данных - видео

6.3.2.2.2 Horizontal cabling

Horizontal balanced cabling shall provide Class E or better channel performance as specified

in ISO/IEC 11801-1:2017, 6.3. Class EA or better performance is recommended for support of

applications with data rates exceeding one gigabit per second.

Стандартизація рішень для досягнення прийнятих цілей 



Що таке CPR?
Регламент Європейського союзу № 305/2011 

Регламент для будівельної продукції (CPR) викладає
гармонізовані правила для широкого спектру
будівельної продукції та будівельних матеріалів.
Включає силові кабелі, кабелі управління та обміну
даними:

• Гармонізований набір правил і класифікацій для
всього ЄС

• Прозорість (декларація продуктивності)

• Ринковий нагляд

• Інструмент, доступний місцевим органам влади
для адаптації власних протипожежних норм і
визначення обов’язкових класів залежно від
застосування (типу будівлі)

Клас
Метод 

випробування
Критерії

Додаткова та 

необов’язкова 

класифікація

Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 МДж/кг Н/Д

B1ca EN 50399

(полум’я 30 кВт) 

FS ≤ 1,75 м             загальне 

відведення тепла1200s ≤ 10 МДж         

пікова HRR ≤ 20 кВт   FIGRA ≤ 120 

питома втрата тепла-1

PCS – валовий теплотворний потенціал                                 

FS – поширення полум’я                                                   

HRR – загальне відведення тепла                                    

FIGRA – швидкість розвитку пожежі                                       

TSP – загальне виділення диму                             

SPR – коефіцієнт виділення диму                              

THR – загальна теплопровідність                                           

H – поширення полум’я       

s1 = загальне виділення диму 1200 ≤ 50 м2 і 

пікова HRR ≤ 0,25 m2/s                                                             

s2 = TSP1200 ≤ 400 m2 і пікова HRR ≤ 1.5 m2/s                                                     

s3 = not s1 or s2                                                      

s1a = s1 and EN 61034-2 коефіцієнт 

прозорості ≥ 80%                                                         

s1b = s1 і EN 61034-2 коефіцієнт прозорості ≥ 

80% < 60%

d0 = відсутність палаючих крапель/часток під 

час 1200 s                                           d1 = 

відсутність палаючих крапель/часток, що 

залишаються довше 10 сек під час 1200                                                                          

d2 = не d0 або d1

EN 60754-2 a1 = Провідність < 2,5 µS/мм і pH

> 4.3                                                                       a2 = 

Провідність < 10 µS/mm and pH > 4.3                                                            

a3 = не a1 або a2

EN 60332-1-2 H ≤ 425 мм

B2ca EN 50399 

(полум’я 20,5 кВт) 

FS ≤ 1,5 м             загальне 

відведення тепла1200s ≤ 15 МДж         

пікова HRR ≤ 30 кВт   FIGRA ≤ 150 

Ws-1

EN 60332-1-2 H ≤ 425 мм

Cca EN 50399

(полум’я 20,5 кВт)                       

FS ≤ 2,0 м             загальне 

відведення тепла1200s ≤ 30 МДж         

пікова HRR ≤ 60 кВт   FIGRA ≤ 300 

Ws-1

EN 60332-1-2 H ≤ 425 мм

Dca EN 50399

(полум’я 20,5 кВт)                            

THR1200s ≤ 70 МДж         пікова HRR 

≤ 400 кВт   FIGRA ≤ 1300 Ws-1

EN 60332-1-2 H ≤ 425 мм

Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 мм Н/Д

Fca EN 60332-1-2 H ≥ 425 мм Н/Д



Приклади сфери застосування СPR

Будівля Країна Клас

Аеропорти

Італія B2ca s1a d1 a1

Франція Cca s1 d1 a1

Німеччина

Cca-s1 d2 a1 (будівлі)

B2ca s1 d1 a1 (маршрути 

евакуації)

Лікарні

Італія Cca s1b d1 a1

Франція Cca s1 d1 a1

Німеччина B2ca s1 d1 a1

Залізничні 

тунелі

Італія B2ca s1a d1 a1

Франція B2ca s1a d1 a1

Німеччина B2ca s1a d1 a1



Україна; 
40%

Експорт; 
60%

SVK

DEU

ITA

POL

ESP

PRT

CZE

10 країн Євросоюзу, куди

поставляється LAN-кабель

21 країна світу співпрацює с заводом 

Одескабель

Odessa

Постачання ЛАН-кабелю 
до Євросоюзу

LTU

LAT

GBR



Особливості замовлень LAN-кабелю:

Німеччина

Дотримання найбільш жорстких 
вимог пожежної безпеки згідно з 

CPR

Польща Україна

Активно використовується ЛАН-
кабелі застарілої категорії 5е 

(Доля – 80%)

Превалюють неекрановані кабелі та 
рішення

(Доля – 80%)

Телеком-сегмент досі використовує
2-х парні кабелі кат.5 із заниженим
діаметром мідних провідників або

жилами з біметалу чи сплаву

В основному використовується
кабелі в ПВХ-оболонці

Норми протипожежної безпеки 
застаріли!

Тільки єкрановані кабелі
«високіх» категорій
(від кат.7 та вище)

(Доля – 95%)

Використання новітних рішень

Приклад: активно використовується
розумне LED-освітлення в офісних

приміщеннях на базі ЛАН-кабелю за 
допомогою технології PoE

В корпоративному сегменті 
превалюють неекрановані рішення 

на базі кабелів кат.6, 
спостерігається тенденція 

збільшення попиту на екрановані 
кабелі кат.6А та вище 

В той же час в телеком-сегменті ще 
користуються попитом кабелі 

категорії 5е.

Все частіше проектуються і 
будуються об'єкти з використанням
нових технологій, наприклад, LED-

освіщення по технології PoE

Вимоги до пожежної безпеки CPR 
менш жорсткі, ніж в більш

розвинених країнах Європи



Порівняння конструкцій ВО-кабелів:

Замовляє ринок України
Ship to Italy



Порівняння конструкцій ЛАН-кабелів:

Стандартний кабель кат.5е Стандартний кабель кат.6

Замовляє ринок України Замовляє ринок ЄС



Нові продукти СКС OK-net:

Кабель категорії 6 
За ціною кат.5е



Нові продукти СКС OK-net:

Патч-корд Кат.5e UTP 24AWG LSZH Белый  0,2м OK-PC5903-W-LSZH 682-5903

Патч-корд Кат.6 UTP 24AWG  LSZH Белый 0,2м OK-PC5961-W-LSZH 682-5961

Патч-корд Кат.6A U/FTP 26AWG  LSZH Белый 0,2м OK-PC5462-W-LS0H 682-5462



Нові продукти СКС OK-net:

1
2
3

OK-net Universal-2 Cable-2 9/125  G.657.A1, LSFRZH 687-70012

OK-net Universal-2 Cable-4 9/125  G.657.A1, LSFRZH 687-71012

OK-net Universal-2 Cable-8  9/125  G.657.A1, LSFRZH 687-73012

OK-net Universal-2 Cable-12  9/125  G.657.A2, LSFRZH 687-74012

OK-net Universal-2 Cable-2 50/125 OM3, LSFRZH 687-20012

OK-net Universal-2 Cable-4 50/125 OM3, LSFRZH 687-21012

OK-net Universal-2 Cable-8  50/125 OM3, LSFRZH 687-23012

OK-net Universal-2 Cable-12  50/125 OM3, LSFRZH 687-24012

1) Оптические волокна 
2) Арамидные нити 
3) Оболочка из 
безгалогенного(LSZH) полимера не 
распространяющего горение 

OK-net Universal-2 Cable

Структура кабеля



ПАО “Одескабель”
Адрес: Николаевская дорога, 144, Одесса, 65013, Украина

Телефон: +38 (048) 716-19-02

E-mail:  ok-net@odeskabel.com

www.odeskabel.com 

Дякую за увагу


