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МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 

Ангилалтын код  

Мэдээлэл, харилцаа холбооны техникийн 
өрөөнд тавигдах шаардлага 

Information and communication technical room 
requirement 

MNS : 

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2020 оны ... сарын ... -ны 
өдрийн ... дүгээр тогтоолоор батлав. 

Энэ стандарт нь 2020 оны ... сарын ... -ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй. Энэхүү 
стандартын заалтыг заавал мөрдөнө. 

1. Зорилго 

Энэхүү стандарт нь мэдээлэл, харилцаа холбооны техник, тоног төхөөрөмжийг 

суурилуулах, байршуулах, түүнийг хэвийн ажиллуулах, техник, тоног төхөөрөмжийн 

засвар үйлчилгээ, тохируулгыг гүйцэтгэхэд зориулагдсан техникийн өрөөний 

хэмжээ, байршил, түүний тоноглол болон туслах хэрэгслүүд, өрөөн доторх 

техникийн байгууламжуудын суурилуулалтанд тавигдах хамгийн доод шаардлагыг 

тодорхойлоно. 

2. Хамрах хүрээ 

Барилга, байгууламжинд мэдээлэл холбооны сүлжээ болон байгууламжийг 

шинээр байгуулах, ашиглалт үйлчилгээ эрхэлж байгаа үйлчилгээ үзүүлэгч аж ахуйн 

нэгж, байгууллага тэдгээрийн инженер техникийн ажилнууд энэ стандартыг 

мөрдөнө.Барилгын зураг төсөл зохиогч, архитектур төлөвлөлтийн байгууллагууд 

заавал мөрдөнө. 

3. Норматив ишлэл 

Энэ стандартад дараах эш татсан баримт бичгийг хэрэглэнэ. Хугацаа заасан 

эшлэлийн хувьд эш татсан хэвлэл, харин хугацаа заагаагүй эшлэлийн хувьд 

хамгийн сүүлийн хэвлэлийг хэрэглэнэ. Үүнд: 

- MNS 5471, Барилгын дотор холбоо, дохиоллын сувагчлал ба кабелийн 

угсралт 

- MNS 5596, Цахилгаан холбооны сүлжээнд ажиллахад тавих аюулгүй 

ажиллагааны шаардлага 

- MNS 6588:2016, Мэдээлэл холбооны суурин сүлжээний сувагчлалын хоолойд 

уян нийлэг дэд сувагчлал суурилуулах ерөнхий шаардлага 

- БД 43-102-07, Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг 

төлөвлөх ба угсрах, 



- БД 43-101-03-12, Газардуулга ба цахилгааны аюулгүй байдлын 

хамгаалалтын арга хэмжээ, 

- Minimum standards for ICT infrastructure and telecommunications, UNDP, New 

York, 2014, 

- Communication room standards, Deakin University Australia, 2017, 

- ISO/IEC 14763-2, “Барилгын доторх кабелийн байгууламжийн 

суурилуулалт, ашиглалтанд тавигдах ерөнхий шаардлагууд” 2-р хэсэг: 

Төлөвлөлт ба суурилуулалт. Мэдээллийн технологийн стандарт 

 

4. Нэр томьёо, тодорхойлолт 

Энэхүү стандартын хүрээнд дараах нэр томьёо, тодорхойлолтыг хэрэглэв. 

4.1 Техникийн өрөө 

Барилгын дотор мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлэхэд 
зориулагдсан техник, тоног төхөөрөмж байрлуулах, ашиглалт үйлчилгээ явуулах 
технологийн нөхцөл шаардлагыг хангасан байр. 

4.2 Кабелийн тавиур 

Техникийн өрөө рүү орсон ба өрөөнөөс гарсан кабель шугамуудын болон 
өрөөний доторх зогсуурууд, техник төхөөрөмж хооронд холбосон кабелиудын босоо 
ба хэвтээ суурилуулалт, бэхлэлт хийх зориулалт бүхий, хананд болон таазанд 
дүүжлэн бэхэлсэн стандартын шаардлага хангасан төмөр эсвэл хөнгөн цагаан зам.  

4.3 Кабелийн оруулга 

Техникийн өрөөний гарцын төхөөрөмжийг гол кабель шугамтай холбоход 
зориулагдсан кабелийн хамгаалалтын хоолойг барилга руу оруулах нүх. 

4.4 Зогсуур 

Техникийн өрөөн дотор мэдээлэл холбооны үйлчилгээ үзүүлэх техник, тоног 
төхөөрөмжийг суурилуулах стандарт ракууд. 

4.5 Туслах систем ба хэрэгсэл 

Техникийн өрөөн дотор суурилагдсан техник тоног төхөөрөмжийг хэвийн 
ажиллах болон инженер техникийн ажилчдын аюулгүй ажиллах нөхцлийг хангах 
орчныг бүрдүүлэх агааржуулалт, гэрэлтүүлэг, гал унтраагуур, цахилгаан 
хангамжийн болон газардуулгын системүүд. 

4.6 Чөлөөт зай талбай 

Техникийн өрөөн дотор суурилагдсан техник тоног төхөөрөмжийн ашиглалт 
үйлчилгээг саадгүй явуулахад зориулагдсан, инженер техникийн ажилтны зогсож 
болон сууж ажиллахад шаардагдах зай талбай.  

4.7 Кабелийн тараалтын баримт бичиг 



Техникийн өрөөн дотор суурилагдсан техник тоног төхөөрөмжүүдийн хооронд 
болон техникийн өрөө рүү орсон болон өрөөнөөс хэрэглэгч рүү гарсан бүх төрлийн 
кабелийн тараалтын замын маршрут, дугаарлалт, нэршлийг харуулсан зураг.  

4.8 Үйлчилгээ үзүүлэх хамгийн захын цэг 

Мэдээлэл холбооны үйлчилгээ авахын тулд техникийн өрөөн дотор 
суурилагдсан техник, тоног төхөөрөмж рүү холбогдсон хэрэглэгчүүдийн хамгийн хол 
байрлах хэрэглэгчийн байрлал. 

5. Мэдээлэл, харилцаа холбооны техникийн өрөөний зориулалт 

Мэдээлэл, харилцаа холбооны техникийн өрөө нь мэдээлэл, харилцаа холбооны 
сүлжээний гарцын болон хуваарилах төхөөрөмж, гадна ба дотоод кабель шугамын 
сүлжээний төгсгөлийн төхөөрөмж, дамжуулах системийн төгсгөлийн төхөөрөмж, 
техник хэрэгсэл, галын аюул, хамгаалалтын дохиоллын систем, дотор холбооны 
станц, сүлжээний сервер, свич зэрэг тоног төхөөрөмжийг суурилуулах зориулалттай 
байна. 

6. Мэдээлэл, харилцаа холбооны техникийн өрөөний төрөл 

Мэдээлэл харилцаа холбооны техникийн өрөө нь хэмжээ болон зориулалтаараа 
ялгаатай дараахь 3 төрөл байна. Үүнд: 

a) Техникийн жижиг өрөө  

b) Техникийн ердийн өрөө  

c) Техникийн том өрөө  

Барилга байгууламжийн захиалагч өрөөний сонголтыг хийнэ.  

6.1 Техникийн жижиг өрөө 

6.1.1 Техникийн жижиг өрөө нь хамгийн багадаа 2м х 3м хэмжээтэй талбайтай 

байна. Техникийн жижиг өрөөнд дараахь тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулж болно. 

1. Суурин сүлжээний (LAN) түгээх төхөөрөмж 

2. Мэдээлэл, холбооны үндсэн төхөөрөмж 

3. Кабель шугамын төгсгөлийн төхөөрөмж 

4. Өрөөний хяналтын төхөөрөмж    

6.1.2 Техникийн жижиг өрөөний хэмжээний боломжит хувилбарууд ба зогсуур, 

тоног төхөөрөмжийн байршлын жишиг план зургийг Зураг 1-т үзүүлэв. 



 
Зураг 1. Техникийн жижиг өрөөний хэмжээний боломжит хувилбарууд ба 

зогсуур, тоног төхөөрөмжийн байршлын жишиг план зураг 

6.2 Техникийн ердийн өрөө 

6.2.1 Техникийн ердийн өрөө нь холболтын ба замчлагч төхөөрөмжүүдийг 

суурилуулахад зориулагдана. Тухайн өрөөний цахилгаан тэжээлийн хангамж 

тасрахад тоног төхөөрөмжүүдийг доод тал нь 2 цаг тэжээлээр хангах хүчин 

чадалтай тусдаа үл тасалдах тэжээлийн систем (UPS) суурилагдсан байх ёстой. 

6.2.2 Техникийн ердийн өрөө нь хамгийн багадаа 3м х 4м хэмжээтэй талбайтай 

байна. Техникийн ердийн өрөөнд дараахь тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулж 

болно. 

1. Сүлжээний түгээх төхөөрөмж (свич гэх мэт) 

2. Гарцын төхөөрөмж (замчлагч гэх мэт) 

3. Мэдээлэл, холбооны үндсэн төхөөрөмж (дамжуулах систем гэх мэт) 

4. Кабель шугамын төгсгөлийн төхөөрөмж 

5. Барилгын автоматжуулалтын систем 

6. Өрөөний хяналтын төхөөрөмж 

7. UPS төхөөрөмж 

6.2.3 Техникийн ердийн өрөөний хэмжээ ба зогсуур, тоног төхөөрөмжийн 

байршлын жишиг план зургийг Зураг 2-т үзүүлэв. 



 

Зураг 2. Техникийн ердийн өрөөний хэмжээ ба зогсуур, тоног төхөөрөмжийн  

байршлын жишиг план зураг 

6.3 Техникийн том өрөө 

6.3.1 Техникийн том өрөө нь мэдээлэл холбооны бүх төрлийн төхөөрөмжүүдийг 

суурилуулахад зориулагдана. Уг өрөөнд тог тасрахад тоног төхөөрөмжүүдийг доод 

тал нь 2 цаг тэжээлээр хангах хүчин чадалтай тусдаа UPS суурилагдсан байх ёстой. 

6.3.2 Техникийн ердийн өрөө нь хамгийн багадаа 4м х 5м ба түүнээс том хэмжээтэй 

талбайтай байна. Техникийн том өрөөнд дараахь тоног төхөөрөмжүүдийг 

суурилуулж болно. 

1. Сүлжээний түгээх төхөөрөмж (свич гэх мэт) 

2. Гарцын төхөөрөмж (замчлагч гэх мэт) 

3. Серверүүд 

4. Агааржуулалтын төхөөрөмжүүд 

5. Мэдээлэл, холбооны үндсэн төхөөрөмж (дамжуулах систем гэх мэт) 

6. Кабель шугамын төгсгөлийн төхөөрөмж 

7. Барилгын автоматжуулалтын систем 

8. Өрөөний хяналтын төхөөрөмж 

9. UPS төхөөрөмж  

6.3.3 Техникийн том өрөөний хэмжээ ба зогсуур, тоног төхөөрөмжийн байршлын 

жишиг план зургийг Зураг 3-т үзүүлэв.  



 

Зураг 3. Техникийн том өрөөний хэмжээ ба зогсуур, тоног төхөөрөмжийн  

байршлын жишиг план зураг 

7. Мэдээлэл, харилцаа холбооны техникийн өрөөний байршил 

7.1 Техникийн өрөөний байршлын нөхцөл 

7.1.1 Мэдээлэл харилцаа холбооны техникийн өрөө нь кабелийн оруулга, 

кабелийн босоо, хэвтээ тараан суурилуулалт хийхэд тохиромжтой, барилга, хотхон 

хорооллын дотор тархах кабель шугамын нийт урт нь аль болох хамгийн богино 

байх нөхцлийг хангасан /стандарт ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-A босоо болон хэвтээ 

чиглэлийн кабелийн уртын хязгаарыг заасан байдаг/ байршилд байрлах ёстой.  

7.1.2 Техникийн өрөөнөөс үйлчилгээ хүргэх хамгийн захын цэг хүртэлх зай нь 

хамгийн ихдээ 90 м-ээс хэтрэхгүй байна.  

7.1.3 Хэрэв техникийн өрөө нь хороолол, хотхон, томоохон обьект зэрэг хэд хэдэн 

барилгыг нэгэн зэрэг үйлчлэх тохиолдолд техникийн өрөөг тухайн эзэмшлийн 

газрын аль болох төвд нь байхаар сонгоно. 

7.1.4 Ерөнхий тохиолдолд тодорхой нэг барилгын хувьд дараахь нөхцлийг 

хангасан байршилд техникийн өрөөний байршлыг сонгоно. Үүнд: 

 Холбох кабелиудын уртыг хамгийн богино байлгахаар эсвэл кроссын өрөөтэй 

нэгтгэсэн байхаар сонгох 



 Техникийн өрөөнд нэвтрэх хяналтыг хангахын тулд аль болох байнгын 

аюулгүй байдлыг хангах постод ойрхон байх 

 Зоорийн давхарт бол хөрсний ус нэвтрэлтээс хамгаалсан байх 

 Магистралийн кабель оруулахад хүндрэлтэй газарт байршуулахгүй байх  

 Галд өртөх болон дээврээс борооны ус орох зэрэг аюулд өртөх магадлал 

өндөр тул барилгын дээд давхарт байршуулахгүй байх 

 Цахилгаан шат, агааржуулалтын систем, явган шат зэрэг техникийн өрөөг 

өргөтгөх шаардлагатай үед саад болох бүтцээс аль болох зайдуу байх 

 Хүчтэй цахилгаан болон соронзон орны эх үүсвэр болон хүчтэй доргио 

үүсгэгчээс хол байх 

 Техникийн өрөөгөөр цахилгааны шугам, цэвэр бохир усны хоолой, дулааны 

хоолой зэрэг байгууламж дамжаагүй, тэдгээрийн тараах зангилаа байрлаагүй 

байх ёстой. 

 Хялбархан шатах, тэсрэх, уурших зэрэг химийн бодис хадгалах өрөөнөөс хол 

байх 

 Зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн хүн нэвтрэн орж болох боломжтой барилгын 

бүсэд байршсан байх. Хориглосон, аюултай бүсэд байрлахгүй. 

 

 

  

7.2 Техникийн өрөөний доторх чөлөөт зай талбай 

7.2.1 Бүх төрлийн техникийн өрөө нь шал тааз хооронд болон хана хооронд тоног 

төхөөрөмжийг оруулах, гаргах болон суурилуулахад хангалттай чөлөөт зай 

талбайтай байна.  

7.2.2 Шал ба таазны хоорондох өндрийн хэмжээ нь 2,8 м ба түүнээс багагүй байна. 

7.2.3 Техникийн өрөөнд зогсуур дотор суурилуулсан техник, тоног төхөөрөмжид 

болон кабель тараах кросст ашиглалт үйлчилгээ хийхэд зориулагдсан хамгийн 

багадаа дараахь чөлөөтэй зай талбай байх ёстой. Үүнд:  

 Кабель тараах кроссын өмнө талд 900 мм байх 

 Хаалганаас кабелт тараах кросс хүртэл 900 мм өргөнтэй явах замтай байх 

 Тоног төхөөрөмж эсвэл зогсуурын ард ба өмнө талд 900 мм байх 

 Зогсуурын ард гарах боломжтой 900 мм өргөнтэй явах замтай байх 

 Стандарт зогсуурын суурийн хэмжээ 1200 мм урт, 900 мм өргөн байх 



 Өрөөн дотор техник, тоног төхөөрөмжийн багтаамжийг 25% ихэсгэж болохоор 

хангалттай зай талбай үлдсэн байх. 

8. Өрөөний тоноглол 

10.  

11.  

8.1 Хаалга 

8.1.1 Техникийн өрөө нь хамгийн багадаа 1 м-ийн өргөнтэй, өрөөнөөс гадагшаа 

бүрэн дэлгэгдэж (180°) онгойх боломжтой хаалгатай байна.  

8.1.2 Техник, тоног төхөөрөмжийн зогсуур зөөвөрлөн оруулах, гаргахын тулд 

хамгийн багадаа хаалганы хоёр талд 2 м, өмнө талдаа 1,5 м саадгүй сул чөлөөтэй 

зайтай байх ёстой. 

8.2 Цоож 

8.2.1 Техникийн өрөө нь хангалттай бат бэх далд цоожтой байх бөгөөд өрөө рүү 

хүн болон техник орох гарах нэвтрэлтийг хянах тохиромжтой хяналттай байна.  

8.2.2 Цоож нь нэг янзын түлхүүрээр онгойдог байна. Түлхүүрийн тоог өрөөг 

эзэмшигч тогтооно. 

8.3 Тааз 

8.3.1 Техникийн өрөө нь авагддаг дүүжин таазтай байж болох бөгөөд энэ 

тохиолдолд өрөөний дээд үндсэн тааз хүртэл дүүжин таазыг авч хийж болох 

хэмжээний хангалттай зайтай байна.  

8.3.2 Хатуу шохойгоор хийсэн тааз байж болохгүй. 

8.4 Шал 

8.4.1 Аюулгүй ажиллагааны орчинг хангах зорилгоор бүх төрлийн техникийн өрөө 

нь  тэгш гадаргуу бүхий хатуу шалтай байна. Өнгөлсөн цэмэнтэн шалтай байж 

болно.  

8.4.2 Техникийн том өрөө нь зориулалтын өргөгдсөн шалтай байж болно. 

8.4.3 Тэгш бус, уян зөөлөн шалтай байхыг хориглоно.  

8.4.4 Шал нь цахилгаанжилтын эсрэг будгаар будагдсан байна.  

8.4.5 Техник, тоног төхөөрөмжийг цахилгаанжилтаас хамгаалах үүднээс хивс, 

түүнтэй адилтгах дэвсгэр ашиглахыг хориглоно. 

8.5 Цонх 

8.5.1 Бүх төрлийн техникийн өрөө нь цонхгүй байна. Хэрвээ цонхтой өрөөнд 

техник, тоног төхөөрөмжийг суурилуулах зайлшгүй шаардлагатай бол тоос шороо, 

ус нэвтрэхгүйгээр цонхыг битүүмжилсэн байна. Цонхны гадна талаас хамгаалалт 

төмөр тороор хамгаалсан байна. Нарны гэрлээс хаах хөшигтэй байна.   



  

8.6 Өрөөний хаягийн тэмдэглэгээ 

8.6.1 Техникийн өрөө нь өрөөний дугаар болон хаягтай байна. Гадна талдаа гадны 

хүн нэвтрэхийг хориглосон тэмдэг эсвэл анхааруулга тавигдсан байх ёстой. 

8.7 Өрөөний битүүмжлэл 

8.7.1 Техникийн өрөөний бүх хана, шал тааз нь галаас болон усны урсгалыг хаах 

хаалт болохуйц битүүмжлэлтэй байна.  

9. Нэмэгдэл шаардлага систем ба хэрэгслүүд 

 

1-р хүснэгт - Техникийн өрөөнд тавих нэмэгдэл шаардлага 

Үзүүлэлтүүд Хэм.нэгж Тоо хэмжээ 

Агаарын температур °С +8-аас- + 18 хүртэл 

Агаарын чийглэг % 30-аас 55 хүртэл 

Гэрэлтүүлэг Люкс 540 ба түүнээс дээш 

Цахилгаан соронзон орны хүчлэг В/м 3-аас ихгүй 
 

Тоосжилт 
мг/м

3
 

0,75-аас ихгүй 

 
 

 

7  
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9.1 Агааржуулалтын систем 

9.1.1 Техникийн ердийн болон том өрөө нь 24 цагийн ажиллагаатай 

агааржуулалтын системээр тоноглогдсон байна.  

9.1.2 Техникийн жижиг өрөө нь чөлөөт агааржуулалт ашиглаж болох ба тухайн 

өрөөны гадна хана нь шууд гадаад агаар нэвтрүүлэхэд хялбар байршилтай байна. 

9.1.3 Агааржуулалтын системийн хүчин чадал нь өрөөний төрөлд тохирсон байх 

шаардлагатай. Агааржуулалтын системийн хүчин чадлын тооцоог өрөөний агаарыг 

дор хаяж нэг цагийн турш бүрэн хэмжээгээр сэлгэж байхаар хийнэ 

9.1.4 Уг агааржуулалтын систем нь техникийн өрөөний доторх температурыг +24 

хэмийн хэвийн температурд барих зориулалттай байна. Өрөөний температур 

хэвийн температураас давсан үед автоматаар хүйтэн агаараар үлээх ба доошилсон 

үед халуун агаараар үлээнэ. 



9.1.5 Агааржуулалтын системийн тэжээл тасрах зэргээр ажиллагаа нь тасалдаад 

эргэж систем залгагдсаны дараа ажиллагааны хэвийн горимдоо автоматаар 

шилжин ажилладаг байна. 

9.1.6 Агааржуулалтын системийн агаар үлээгчийг кабель тараах кроссын дээр 

байрлуулж болохгүй. 

 

 

9.2 Гал унтраах хэрэгслүүд 

9.2.1 Бүх төрлийн техникийн өрөөнд тохиромжтой байршилд галын ба утааны 

мэдрэгч суурилуулсан байх ёстой.  

9.2.2 Ус цацаргагч систем суурилуулахыг хориглоно.  

9.2.3 Өрөөнд зөөврийн гал унтраагчийг ажиллуулах зааврын хамт авч ашиглахад 

тохиромжтой байршилд байрлуулсан байна. 

9.3 Гэрэлтүүлэг 

9.3.1 Бүх төрлийн техникийн өрөө нь доторх техник, тоног төхөөрөмж, зогсуур 

болон кабел тараах кроссыг жигд, хангалттай гэрэлтүүлэх байршилд суурилуулсан 

гэрэл цацруулагч диодон гэрлүүдээр тоноглогдсон байна. 

9.3.2 Өрөөн дотор суурилуулах гэрлийн тоо болон байршил нь өрөөний тоног 

төхөөрөмжийн байршлаас хамааран тодорхойлогдоно.    

9.4 Цахилгаан хангамж 

9.4.1 Бүх төрлийн техникийн өрөө нь тухайн өрөөнд суурилагдсан сүлжээний тоног 

төхөөрөмжийн хувьсах тэжээлийн хүчин чадлын хэмжээг харгалзан 230 В, эсвэл 380 

В-ийн хувьсах цахилгаан тэжээлийн оруулгатай байх бөгөөд цахилгааны оруулгын 

кабель нь цахилгааны самбарт стандартын дагуу холбогдсон байна. 

9.4.2 Техникийн өрөөний цахилгаан тэжээлийн АС хуваарилах самбарын холболт 

нь “Цахилгаан байгууламжийн дүрэм” БД43-101-03, “Орон сууц, олон нийтийн 

барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төсөвлөх ба угсрах” БД43-102-07, “Орон сууцны 

барилгын гэрлийн самбар” MNS 2285:1994, “Цахилгаан тоног төхөөрөмж, гүйдэл 

дамжуулагчийн таних тэмдэглэгээ ”MNS 3757-16:2015 зэрэг стандартуудын 

шаардлагыг хангасан байна.  

9.4.3 Цахилгааны богино холболт үүссэн үед автоматаар салгагч гал 

хамгаалагчаар тоноглогдсон байх ёстой. 

9.4.4 Хэрэв барилга хоѐр талын цахилгаан тэжээлийн эх үүсгүүртэй бол тус бүрээс 

нь тэжээлийн шугамыг техникийн өрөөнд оруулна. 

9.4.5 Өрөөн доторх цахилгааны монтаж нь Монгол улсын стандарт MNS     -ийн 

дагуу хийгдсэн байх ёстой. Цахилгааны аливаа ил задгай холболт байх ёсгүй.  



9.4.6 Цахилгааны разетка нь дор хаяж өрөөний хоёр хананд байх ба түүний тоо, 

байршил нь тухайн өрөөн дэх төхөөрөмжүүдийн тэжээлийг залгахад хүрэлцэхүйц 

хэмжээтэй байна. 

9.4.7 Цахилгаан самбараас төхөөрөмж рүү холбосон төхөөрөмжийн тэжээлийн 

кабелийг кабелийн тавиураар тараан суурилуулсан байна. 

9.4.8 Төхөөрөмжийн тэжээлийн нэмэх туйлыг холбосон кабель нь хар, хасах 

туйлыг холбосон кабель нь цэнхэр өнгийн кабель байна.    

9.5 Газардуулга 

9.5.1 Бүх төрлийн техникийн өрөөний газардуулга, газардуулгын байгууламж нь 

“Газардуулга ба цахилгааны аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээ” БД43-

101-03-12 дүрмийн болон “Цахилгаан холбооны сүлжээнд ажиллахад тавих аюулгүй 

ажиллагааны шаардлага” MNS 5596:2006 стандартын шаардлагуудыг хангасан 

байна. 

9.5.2 Газардуулгын эсэргүүцэл нь 4 Ом-оос ихгүй байна.  

9.5.3 Өрөөн дотор зохистой байршилд техник төхөөрөмжийн газардуулгыг холбох 

газардуулгын самбар байрлуулсан байна. Газардуулгын самбар нь  доод тал нь 3 

ба түүнээс олон газардуулгын утас холбох үүрүүдтэй байна. 

9.5.4 Техникийн өрөөн доторх бүх төрлийн техник, тоног төхөөрөмж, зогсуур болон 

кабель тараах кросс нь полиэтилен бүрээс бүхий 5 мм-ээс багагүй диаметртэй, 

газардуулгын зэс кабелиар газардуулгын самбар доторх шин рүү холбогдсон байна.  

9.5.5 Өрөөн дотор суурилагдсан техник, тоног төхөөрөмжийн газардуулгын 

кабелийг кабелийн тавиураар тараан суурилуулсан байна.  

9.5.6 Газардуулгын кабель нь ногоон тууш судал бүхий шар өнгийн кабель байна. 

 

10.Техникийн өрөөн дэх стандарт зогсуур (рак)  

8  
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10.1 Зогсуурын төрлүүд  

9.5.7 Техникийн өрөөнд мэдээлэл холбооны төхөөрөмжүүд суурилуулах зорилгоор 

шал болон хананд бэхэлдэг зогсууруудыг ашиглана. Шаланд бэхэлдэг зогсуур нь 

хоёр ба дөрвөн баганат зогсуур байна. 

9.5.8 Шаланд бэхэлдэг зогсуур нь 2.1 өндөртэй, 19 инч өргөнтэй байна. 

Хэрэглээнээс хамааран өөр өндөртэй зогсуур ашиглаж болно. 

9.5.9 Шаланд бэхэлдэг хоёр баганат зогсуур нь 4 хүртэлх свич, түүний 

шаардлагатай холболтонд эсвэл түүнтэй адилтгах бага хэмжээний 

суурилуулалтанд тохиромжтой. 4 хүртэлх свичийн суурилуулалтын үед 1х3 kva 



UPS-ийг зогсуурын хамгийн доод суурь хэсэгт байрлуулсан байна. Уг зогсуурыг 

ихэвчлэн техникийн жижиг өрөөнд ашиглана. 

9.5.10 Шаланд бэхэлдэг дөрвөн баганат зогсуур нь 4-ээс олон свич, түүний 

шаардлагатай холболтонд эсвэл түүнээс том хэмжээний төхөөрөмжийн 

суурилуулалтанд тохиромжтой. Уг зогсуурт байгууллагын дотоод болон гарцын 

замчлагчуудыг суурилуулна. Уг зогсуурт гадна UPS-ийг ашиглана. Уг зогсуурыг 

ихэвчлэн техникийн ердийн болон том өрөөнд ашиглана. 

 

Зураг 4. Шаланд бэхэлдэг хоёр баганат 
зогсуур 

 

Зураг 5. Шаланд бэхэлдэг дөрвөн 
баганат зогсуур 

9.5.11 Хананд бэхэлдэг зогсуур нь 0,6 – 1,2 м өндөртэй, 19 инч өргөнтэй байна. Уг 

зогсуурыг ихэвчлэн техникийн жижиг өрөөнд ашиглана. 

9.5.12 Техникийн өрөөнд суурилуулах зогсуурын тоо нь өрөөнд суурилуулагдах 

мэдээлэл холбооны техник, тоног төхөөрөмжүүдээс хамаарна.  

10.2 Зогсуурын суурилуулалт 

10.2.1 Зогсууруудыг түүний суурилуулалтын зааварт заасны дагуу холбогч цавуу 

ашиглан бүрэлдхүүн хэсгүүдийг угсрах замаар босгоно.  

10.2.2 Зогсуурууд нь хоёр талаараа кабель тараан бэхлэх замтай байна. 

10.2.3 Дөрвөн баганат зогсуурын суурийг өрөөний шал руу тэлэгчтэй боолтоор 4 

цэгт бэхэлсэн байна. 



10.2.4 Хоёр баганат зогсуурын багануудыг тааз руу бэхэлсэн байх ба түүний суурийг 

өрөөний шал руу тэлэгчтэй боолтоор 4 цэгт бэхэлсэн байна. 

10.2.5 Хананд бэхэлдэг зогсуурыг тэлэгчтэй боолтоор 4-оос доошгүй цэгт хананд 

бэхэлсэн байна. 

10.2.6 Хоёр ба түүнээс олон тооны зогсуур суурилуулагдах бол тэдгээрийг аль 

болох зэрэгцүүлэн нэг эгнээнд байршуулна. 

 

11 Кабелийн оруулга 

11.1 Техникийн ердийн ба том өрөө нь барилгын сууриар гаднаас кабель оруулах 

кабелийн оруулгатай байна.  

11.2 Техникийн жижиг өрөө нь ханаар гаднаас кабель оруулах кабелийн 

оруулгатай байж болно.  

11.3 Кабелийн оруулга нь 110 мм-ийн гадна диаметртэй 2 хуванцар хоолой 

зэрэгцүүлж оруулах зориулалттай 300 мм х 150 мм-ээс багагүй хэмжээтэй нүх байх 

бөгөөд гадна сүлжээний кабелийн сувагчлалын оролтыг барилгын гаднах газрын 

түвшингээс доош 0,6 м-ээс 1,0 м-ийн гүнд ашиглалт үйлчилгээ явуулах тохиромжтой 

нөхцлийг хангасан байхаар оруулсан байна. 

11.4 Кабелийн оруулгын хуванцар хоолойн гадна талаар оруулгын нүхийг хөөсөөр 

дүүргэн битүүмжилсэн байна.  

12 Кабелийн тавиур 

12.1 Кабелийн тавиурын хийц ба хэмжээ 

12.1.1 Техникийн өрөөн дотор гаднаас орох оролтын кабель, өрөөн доторх 

төхөөрөмж хоорондын холболтын кабелиуд, төхөөрөмжүүдийн тэжээлийн болон 

газардуулгын кабелиуд, төхөөрөмжөөс хэрэглэгч рүү холбогдох бүх төрлийн 

кабелиудыг босоо болон хэвтээ тараан суурилуулахад шат төрлийн болон нүхтэй 

тэвш төрлийн кабелийн тавиуруудыг ашиглана. 

12.1.2 Кабелийн тавиуруудын хийцийн материал нь төмөр эсвэл хөнгөн цагаан 

байна. Кабелийн тавиурыг зэврэлтийн эсрэг будгаар будсан байна.  

12.1.3 Кабелийн тавиурын өргөний хэмжээ нь тухайн өрөөн дотор тараан 

суурилагдах кабелийн тоо, хэмжээнээс хамаарах ба урт нь өрөөн доторх 

суурилагдсан төхөөрөмжүүдийн зай, байршилаар тодорхойлогдоно. 

12.2 Кабелийн тавиурын суурилуулалт 

12.2.1 Кабелийн тавиурыг тэгш өнцөгт периметр трассаар суурилуулна. Жишүү 

трассаар суурилуулж болохгүй.  



12.2.2 Кабелийн хэвтээ тараан суурилуулалтанд зориулагдсан кабелийн тавиурыг 

өрөөний үндсэн таазнаас дүүжлэх байдлаар эсвэл хананд тогтоосон суурь дээр 

бэхлэх байдлаар суурилуулна.  

12.2.3 Хэвтээ тараан суурилуулалтын кабелийн тавиурыг өрөөний үндсэн таазнаас 

тусгай зориулалтын тогтоогч болон тэлэгчтэй боолт ашиглан 20-30 см тутамд 

дүүжлэн тогтооно. Тааз болон кабелийн тавиур хоорондын зай нь 15 см-ээс багагүй 

байна.  

12.2.4 Хэвтээ тараан суурилуулалтын кабелийн тавиурыг хананд суурилуулахдаа 

тусгай зориулалтын суурийг тэлэгчтэй боолт ашиглан 20-30 см тутамд хананд 

суурилуулан кабелийн тавиурыг түүнд бэхлэн тогтооно. 

12.2.5 Кабелийн босоо тараан суурилуулалтанд зориулагдсан кабелийн тавиурыг 

өрөөний үндсэн хананд тусгай зориулалтын тогтоогч болон тэлэгчтэй боолт 

ашиглан 20-30 см тутамд тогтооно. Хана болон кабелийн тавиур хоорондын зай нь 

5 см-ээс багагүй байна. 

12.2.6 Кабелийн тавиурын чиглэл өөрчлөх тохиолдолд тавиурын булангийн болон 

тохирох холбоос, туслах тоноглолуудыг ашиглана. Кабелийн тавиурын төрөл ба 

туслах тоноглолуудыг дараахь зурагт үзүүлэв. 

 

1 Шат төрлийн кабелийн тавиур 10   30° босоо дотор булан, шат төрөл  

11   Босоо булангын сегмент 



2 Нүхт тэвш төрлийн кабелийн 

тавиур 

3 Шулуун залгааны хавтан 

4 90° хэвтээ булан, шат төрөл 

5 45° хэвтээ булан, шат төрөл 

6 Хэвтээ Т холбоос, шат төрөл  

7 Хэвтээ чагт холбоос, шат төрөл 

8 90° босоо гадна булан, шат төрөл 

9 45° босоо гадна булан, нүхт тэвш  

төрөл 

12   Босоо Т холбоос, нүхт тэвш  төрөл 

13   Зүүн гарын багасгагч, шат төрөл 

14   Жааз хэлбэрийн хайрцаг холбогч 

15    Хорих туузан шулуун секц 

16    Тавиурын цулгай таглаа 

17    Нүхтэй шулуун сувгийн секц 

18  Суваг кабелийн тавиуран 90° хэвтээ 

гадна булан 

Зураг 6. Кабелийн тавиурын төрөл ба туслах тоноглолууд. 

13 Техникийн өрөөний доторх кабелийн суурилуулалт 

13.1 Техникийн өрөөн дотор гаднаас орох оролтын кабель, өрөөн доторх 

төхөөрөмж хоорондын холболтын кабелиуд, төхөөрөмжүүдийн тэжээлийн болон 

газардуулгын кабелиуд, төхөөрөмжөөс хэрэглэгч рүү холбогдох зэрэг бүх төрлийн 

кабелиудыг хэвтээ болон босоо суурилуулахдаа кабелийн тавиураар тарааж, 20 см 

тутамд кабелийн тавиурын хөндөлд гаваар бэхлэнэ. 

13.2 Техникийн жижиг ба ердийн техникийн өрөөн дотор кабель тараах кросс 

(FDF) болон төхөөрөмж хоорондын холболтын кабелиудыг шалан доогуур 

суурилуулалт хийхгүй.  

13.3 Техникийн том өрөө нь өргөгдсөн шалтай бол кабелийн хэвтээ 

суурилуулалтын шалан доогуур хийж болно. 

13.4 Кабелийн тавиураар суурилагдсан кабелийн эзлэлт нь кабелийн тавиурын 

багтаамжийн 75%-аас хэтрэхгүй байна. 

13.5 Бүх төрлийн кабелиуд нь зогсуурын дээд талаас таазнаас дүүжилсэн эсвэл 

хананд бэхэлсэн кабелийн тавиураас зогсуур руу орно. Зогсуурын доод талаас 

кабелийг оруулахгүй. 

13.6 Техникийн төм өрөөний хувьд хэрвээ өргөгдсөн шалтай бол зогсуурын доод 

талаас кабелийг оруулж болно. 

13.7 Төхөөрөмж рүү болон төхөөрөмжөөс хэрэглэгч рүү холбох кабелиуд, 

төхөөрөмж хоорондын холбох кабелиуд, төхөөрөмжийн тэжээлийн болон 

газардуулгын кабелиуд нь шошлогдсон байна. Шошгыг зориулалтын цаасан дээр 

тэмдэглэн кабель тус бүрд зүүсэн байна.  



13.8 Өрөөн доторх бүх төрлийн кабель тараалтын баримт бичгийг заавал хийсэн 

байх бөгөөд үүнд доод тал нь дараахь баримт материалууд багтана. Үүнд: 

 Бүх төрлийн кабелийн суурилуулалтын замын дэлгэрэнгүй 

 Кабелиудын дугаарлалт 

 Байгуулалтын зураг бүх системийн залгуурын хамт 

 Байшингийн дугаар 

 Кабель орсон өрөөнүүдийн дугаар 

 Залгаануудын зураг 

 Гаднаас өрөө рүү орсон кабель шугамын зураглал 

 Кабель тараах кросс дээрх кабель тараалтын зураглал 

 Төхөөрөмжөөс хэрэглэгч рүү тараасан кабелийн зураглал 

 

14 Техникийн өрөөний орчны хяналт 

14.1 Техникийн ердийн болон том өрөө нь алсын зайнаас хянах телекамерийн 

системээр тоноглогдсон байна.  

14.2 Хяналтын телекамер нь өрөө рүү нэвтрэх оролт болон өрөөний дотоод 

байдлыг бүхэлд нь хянаж байх боломжтой байна. 

15 Өрөөн доторх тэмдэг, тэмдэглэгээ 

15.1 Бүх төрлийн техникийн өрөөнд мэдээлэх болон хориглох зориулалт бүхий 

дараах тэмдэг, тэмдэглэгээг өрөөнд ажиллаж буй ажилтны нүдэнд харагдахуйц 

газарт байрлуулсан байна. Үүнд: 

- Техникийн өрөөнд зөвшөөрөлгүй орохыг хориглосон тэмдэг 

- Аюул ослын үеийн тусламжийн үйлчилгээний утасны дугаарууд 

- Тамхи татахыг хориглосон тэмдэг 

- Шатамхай буюу тэсэрч дэлбэрэх зүйл байлгахыг хориглосон тэмдэг 

- Эмнэлгийн анхан шатны тусламжийн самбар 

- Галын аюулгүйн самбар 
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