
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

 



Δομημένη Καλωδίωση
   Δομημένη καλωδίωση είναι μια μέθοδος για τη 

   δημιουργία ενός οργανωμένου συστήματος 

καλωδίωσης που μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό 

   από τους εγκαταστάτες, διαχειριστές του δικτύου, καθώς 

και οπό κάθε τεχνικό που ασχολούνται με καλώδια  



Αναγκαιότητα δομημένης καλωδίωσης

Η κάθε σύγχρονη επιχείρηση πρέπει στις εγκαταστάσεις της να 
υλοποιήσει την απαραίτητη τηλεπικοινωνιακή υποδομή με στόχο την 
καλύτερη λειτουργία της. Η υποδομή αυτή περιλαμβάνει την 
απαραίτητη δομημένη καλωδίωση και τις αναγκαίες εφαρμογές, οι 
οποίες θα καλύπτουν τις λειτουργίες της. 

Η δομημένη καλωδίωση περιλαμβάνει την εσωτερική 

καλωδίωση του κτιρίου και καλύπτει τις ανάγκες των δικτύων 

φωνής και δεδομένων. 

Για τον σκοπό αυτό τα συστήματα των ασθενών ρευμάτων θα 
πρέπει περιλαμβάνονται στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των κτιρίων. 



Κανόνες δομημένης καλωδίωσης για τοπικά 
δίκτυα

● Αναζήτηση μιας ολοκληρωμένης λύσης σύνδεσης

● Σχέδιο για τη μελλοντική επέκταση

● Διατήρηση ελευθερίας επιλογή προμηθευτή



Δίκτυα δεδομένων & φωνής

● Το δίκτυο δεδομένων περιλαμβάνει:

● τη δομημένη καλωδίωση και τον ενεργό εξοπλισμό που 

ενεργοποιεί τις τηλεπικοινωνιακές πρίζες μέσα στο κτίριο 

● τον ενεργό εξοπλισμό ο οποίος απαιτείται για τη 

διασύνδεσή του με άλλα Δίκτυα Δεδομένων εκτός του 

κτιρίου. 



Δίκτυα δεδομένων & φωνής

● Το δίκτυο φωνής περιλαμβάνει 
● τη δομημένη καλωδίωση και 

● τον ενεργό και τερματικό εξοπλισμό φωνής, που 

ενεργοποιεί τις τηλεπικοινωνιακές πρίζες μέσα στο 

κτίριο. 



   Μπορεί να τοποθετούνται επίσης πρίζες για 

διάφορες χρήσεις όπως για την σύνδεση του 

αισθητήρα (Radar) συστήματος συναγερμού ή 

για τη σύνδεση ενός θυροτηλεφώνου κ.λ.π. 

Δίκτυα δεδομένων & φωνής



Πρότυπο δομημένης καλωδίωσης
ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 

Electronic Industries Alliance /Telecommunications Industry Association 



Αριθμός τηλεπικοινωνιακών πριζών 
Για κάθε θέση εργασίας υπάρχει μία 

τηλεπικοινωνιακή πρίζα με δύο παροχές UTP 
Cat-5 (RJ-45, 4 ζευγών) τουλάχιστον, μία 
παροχή για τηλεφωνία και η άλλη για 
δεδομένα. 



● Ο ακριβής αριθμός των πριζών σε κάθε χώρο προσδιορίζεται με 

βάση τον μέγιστο αριθμό θέσεων εργασίας που μπορεί να 

υποστηρίξει αυτός ο χώρος (1 θέση εργασίας/6m2), ενώ η ακριβής 

θέση των πριζών βρίσκεται με τέτοιο τρόπο ώστε η μέγιστη 

απόσταση από την πρίζα μέχρι την κάθε θέση εργασίας να είναι 

μικρότερη από 3m (ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α).

Αριθμός τηλεπικοινωνιακών πριζών 



Τηλεπικοινωνιακές πρίζες
● Η κάθε τηλεπικοινωνιακή παροχή φέρει 

πινακίδα αρίθμησης, καθώς επίσης και 

κλείστρα για προστασία από την σκόνη, 

ενώ η σύνδεση των καλωδίων των 

τηλεπικοινωνιακών συσκευών στις 

πρίζες πρέπει να γίνεται υπό κλίση ώστε 

να αποφεύγεται η καταπόνηση των 

καλωδίων. 



Μετάδοση δεδομένων με υψηλές ταχύτητες
● Για να είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων με ταχύτητες 155Mbps 

χρησιμοποιώντας τουλάχιστον τις τεχνολογίες Fast Ethernet και 

155Μbps ATM, ο τύπος των καλωδίων που χρησιμοποιούνται 

στην οριζόντια καλωδίωση είναι καλώδια τεσσάρων ζευγών 

(οκτασύρµατα) 100Ω µη θωρακισμένα συνεσταµµένα-ζεύγη (UTP, 

unshielded twisted-pair) κατηγορίας 5e, αλλά και οπτικές ίνες αν 

χρειαστεί. 



Καλώδιο συνεστραµµένων ζευγών κατηγορίας 5e



● Cat6 Color Code Straight Cable

Καλώδιο συνεστραµµένων ζευγών κατηγορίας 6



Βασικά χαρακτηριστικά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α

Κάθε πρίζα θα συνδέεται 
ακτινωτά με τον κατανεμητή 
ορόφου (TC) και οι επιμέρους 
TC ακτινωτά με τον κεντρικό 
κατανεμητή. Οι κατανεμητές 
περιέχονται σε καμπίνες 19΄΄ 
και η χωρητικότητά τους 
εκφράζεται σε πολλαπλάσια 
του U (1U=4,5cm). 



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ RJ45

http://www.youtube.com/watch?v=v7H8OoKA4F8


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ RJ45

http://www.youtube.com/watch?v=0gxNZoPcnP4


Οριζόντια – κατακόρυφη καλωδίωση

● Η οριζόντια καλωδίωση εκτείνεται από τον 
κατανεμητή ορόφου μέχρι την τηλεπικοινωνιακή 
πρίζα σε κάθε θέση εργασίας. 

● Η κατακόρυφη καλωδίωση εξασφαλίζει την 
διασύνδεση ανάμεσα στον κεντρικό κατανεμητή και 
τον κατανεμητή ορόφου. 

μεγιστες αποστασεις οριζοντιας καλωδιωσης



Οριζόντια – κατακόρυφη καλωδίωση



Βασικά χαρακτηριστικά ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α

Τα υλικά πρέπει να πληρούν την προδιαγραφή 

HFFR (Halogen Free Fire Retardant) ώστε οι 

αναθυμιάσεις εκλυόμενων αερίων σε περίπτωση 

φωτιάς να περιορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ

Ο κατανεμητής είναι ένας χώρος σε κάθε όροφο ενός κτιρίου που 

προορίζεται για τη διασύνδεση της οριζόντιας καλωδίωσης 

με την κατακόρυφη καλωδίωση, ενώ μπορεί να αποτελεί ένα 

ενδιάμεσο ή το κύριο σημείο μεικτονόμησης για διαφορετικά 

τμήματα του συστήματος κατακόρυφης καλωδίωσης. 



Κατανεμητής

Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει το σημείο οριοθέτησης της 
καλωδίωσης, δηλαδή το ακραίο σημείο της καλωδίωσης 
που βρίσκεται στο σημείο εισαγωγής του κτιρίου. 

Οι κατανεμητές γενικά έχουν την λογική ότι οι τερματισμοί 
των καλωδίων πρέπει να γίνονται σταθερά σε οριολωρίδες, 
ενώ οι συνδέσεις του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού να 
γίνονται με μεικτονομήσεις.



Σε κάθε εγκατάσταση υπάρχει ένας τουλάχιστον κατανεµητής.  
Στην ουσία ο κατανεµητής παίζει τους παρακάτω ρόλους :

➢ Σημείο τερματισμού των καλωδίων που έρχονται από τις 
πρίζες. 

➢ Σημείο τερματισμού των καλωδίων που έρχονται από τις 
κεντρικές συσκευές. 

➢ Σημείο διανομής σημάτων. 
➢ Χώρος ϕιλοξενίας συσκευών (π.χ. hub, switch).

Κατανεμητής



Κεντρικός Κατανεμητής Κτιρίου (IC)

O Κεντρικός Κατανεμητής Κτιρίου 

αποτελεί το σημείο Ιntermediate Cross-

Connect (IC) του προτύπου ΕΙΑ/ΤΙΑ 

568Α. Σ' αυτόν καταλήγει η κατακόρυφη 

καλωδίωση φωνής και δεδομένων από 

τους TC (τερματισμός καλωδιώσεων του 

δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, των 

συσκευών του τηλεφωνικού κέντρου και 

των κεντρικών δικτυακών συσκευών). 



Κεντρικός Κατανεμητής Κτιρίου (IC)

Οι καλωδιώσεις 

καταλήγουν στα patch 

panels, ή τις οριολωρίδες, με 

κατάλληλη ομαδοποίηση και 

ονοματολογία. 



Κεντρικός Κατανεμητής Κτιρίου (IC)

O IC φιλοξενεί τα στοιχεία διασύνδεσης για την κάλυψη των άμεσων 

αναγκών αλλά και των απαιτήσεων μελλοντικής επέκτασης του καλωδιακού 

συστήματος του δικτύου δεδομένων. 

   Τα ενεργά στοιχεία του δικτύου δεδομένων (routers κ.λ.π.) τοποθετούνται σε 

καμπίνες που έχουν κατάλληλες διαστάσεις για την κάλυψη των άμεσων 

αναγκών αλλά και των απαιτήσεων μελλοντικής επέκτασης του δικτύου 

δεδομένων, με τοποθέτηση επιπλέον ενεργών στοιχείων. 



Κεντρικός Κατανεμητής Κτιρίου (IC)

Στον κεντρικό κατανεμητή κτιρίου προβλέπεται θέση για τη τοποθέτηση 
κόμβων του κατανεμημένου τηλεφωνικού δικτύου ή οποιασδήποτε ενεργού 
συσκευής κριθεί απαραίτητη στο μέλλον. 

Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο 
ικρίωμα από σταθεροποιητή τάσης UPS, για φυσικό - τεχνητό αερισμό 
και για διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις. 

Ο IC μπορεί να συνδυαστεί στον ίδιο χώρο με τον TC. 



Κεντρικός Κατανεμητής Κτιρίου (IC)



Kατανεμητής Ορόφου (TC)
● Τυπικά προβλέπεται ένας TC σε κάθε όροφο. 

Υπάρχουν περιπτώσεις, που κρίνεται 
σκόπιμο ο αριθμός τους ανά όροφο να είναι 
διαφορετικός. 

● Πρέπει να βρίσκεται σε σημείο του ορόφου 
έτσι ώστε η απόσταση TC - πρίζας να είναι 
μικρότερη από 90 m. 

● Σε μεγάλα κτίρια χρειάζονται περισσότεροι 
TC για να εξασφαλιστεί η πιο πάνω 
απαίτηση. 





Kατανεμητής Ορόφου (TC)

Στον TC τερματίζει η οριζόντια 
καλωδίωση από τις πρίζες που 
τοποθετούνται στους χώρους εργασίας 
σε Patch Panels. Το ίδιο ισχύει και με 
την κατακόρυφη UTP καλωδίωση του 
δικτύου δεδομένων (καλωδίων χαλκού ή 
οπτικών ινών). Σε αντίστοιχους 
κατανεμητές-οριολωρίδες τερματίζει η 
κατακόρυφη UTP καλωδίωση του 
δικτύου φωνής (καλωδίων χαλκού ή 
οπτικών ινών). 

Patch Panels UTP/STP CAT6



Kατανεμητής Ορόφου (TC)

Ο κατανεμητής τοποθετείται σε 
επίτοιχο ή επιδαπέδιο ικριώματα 
(racks). 

   Θα πρέπει να προβλεφθεί χώρος 
στις καμπίνες του κατανεμητή για τη 
στέγαση των ενεργών διατάξεων 
αλλά και patch panels ή συσκευών 
που η μελλοντική ανάπτυξη του 
δικτύου θα απαιτήσει. 



Όλοι οι κατανεμητές ορόφων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προδιαγραφές:

❖ Να είναι κατανεμητές από υλικό χαλκού, πλάτους 19'' (Patch panels 

UTP) και 48 θέσεων, πλήρως συμβατούς με το πρότυπο ISO/IEC 

DIS 11801 και ΤΙΑ/ΕΙΑ-568-Α.

Kατανεμητής Ορόφου (TC)



❖ Να διαθέτουν οπτικό κατανεμητή για τη σύνδεση των οπτικών ινών 
της κατακόρυφης καλωδίωσης, οριολωρίδες για να τερματίζουν τα 
καλώδια UTP και οδηγούς καλωδίων για την οργάνωση των 
καλωδίων μικτονόμησης.

Kατανεμητής Ορόφου (TC)



Μικτονόμηση
● Στους κατανεµητές ορόφου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σύνθετα 

πλαίσια µικτονόµησης (modular patch panels) µε θύρες RJ-45 ή 
οριολωρίδες τύπου KRONE ή S110, από την µια πλευρά και ζεύγη 
τερματισμού από την άλλη. Οι θύρες RJ-45 διευκολύνουν την 
µικτονόµηση καθώς δεν απαιτούνται εξειδικευμένα εργαλεία για 
αλλαγές. Στις περιπτώσεις ενεργών συσκευών, για παράδειγμα, οι 
θύρες των µεταγωγέων Ethernet συνδέονται µε UTP καλώδιο στις 
αντίστοιχες RJ-45 θύρες των πλαισίων.



Μικτονόμηση



Kατανεμητής Ορόφου (TC)

● Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος στον χώρο του ικριώματος από σταθεροποιητή 
τάσης UPS, για φυσικό - τεχνητό αερισμό και για διατάξεις 
προστασίας από υπερτάσεις. 

● Οι TC πρέπει να είναι σε χώρους που θα είναι ασφαλισμένοι, 
ώστε να περιοριστεί η πρόσβαση ανθρώπων, αλλά και 
φυσικών στοιχείων (σκόνη, υγρασία, νερό). 



Kατανεμητής Ορόφου (TC)

● Παροχές Β: Σύνδεση 
patch-panels με τα ενεργά 
στοιχεία του δικτύου 
δεδομένων

● Παροχές Α: Σύνδεση 
patch-panels με τα patch-
panels της καλωδίωσης 
του τηλεφωνικού δικτύου.



Kατανεμητής ΟρόφουΚτιρίου



Περιλαμβάνει:

❑ τον κατανεμητή ορόφου

❑ τις καλωδιώσεις μεταξύ αυτού και των τηλεπικοινωνιακών 
πριζών 

❑ τις τηλεπικοινωνιακές πρίζες 

❑ τις διατάξεις τερματισμού των καλωδίων στους κατανεμητές 
ορόφου 

❑ τις πρίζες

❑ την μεικτονόμηση με ενεργό εξοπλισμό

Οριζόντια Καλωδίωση



Καλώδια Οριζόντιας Καλωδίωσης

➢  UTP καλώδια 

➢  STP καλώδια 

➢  Οµοαξονικά καλώδια 

➢  Οπτικές ίνες

Οριζόντια Καλωδίωση 



Οριζόντια Καλωδίωση 

Η στήριξη των καλωδίων γίνεται σε κατάλληλα κανάλια 
πλαστικά ή μεταλλικά στερεωμένα στον τοίχο ή στην 
οροφή ανάλογα με τη διαμόρφωση και τις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις των γραφείων και αιθουσών απ' όπου διέρχονται, 
ενώ πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 12cm από τα 
καλώδια ισχυρών ρευμάτων. 



Entrance Facility

Service 
Provider

Equipment Room

Telecommunications 
Room

Backbone 

Horizontal 

Work Area



Οριζόντια Καλωδίωση

Τα κανάλια πρέπει να έχουν την κατάλληλη διατομή για 
την διέλευση των καλωδίων και μορφή που δεν θα 
διαταράσσει την αισθητική του χώρου απ' όπου 
διέρχονται. 

   
   



   Στα σημεία όπου χρειάζεται αλλαγή της κατεύθυνσης ή 
διακλάδωση των καναλιών, αυτή θα γίνεται με όλους τους 
κανόνες καλαισθησίας, για όσο το δυνατόν καλύτερο 
αισθητικό αποτέλεσμα.

Οριζόντια Καλωδίωση



Οριζόντια Καλωδίωση

Τα πλαστικά κανάλια θα πρέπει να είναι από 
αυτοσβενόμενο PVC κλειστού τύπου, χωρίς τρύπες 
και να έχουν καλή στερέωση στους τοίχους και την 
οροφή. 

  



  Σε κάθε κανάλι θα προβλέπεται χώρος για την 
μελλοντική εγκατάσταση καλωδίων UTP 50% 
επιπλέον του αριθμού που θα εγκατασταθεί 
άμεσα καθώς και για την μελλοντική 
εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών σε 
ποσοστό 25% των UTP καλωδιώσεων.

Οριζόντια Καλωδίωση



Ανά τακτά διαστήματα τα οποία 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 
2,5 μέτρα, τα καλώδια πρέπει να 
σταθεροποιούνται εντός του 
καναλιού με ειδικά πλαστικά 
"άγκιστρα" ή δεματικά τα οποία 
εξασφαλίζουν στιβαρότητα και 
συνέχεια, χωρίς προεξοχές.

Οριζόντια Καλωδίωση


