
W odróżnieniu od innych rozwiązań 
opisywany system umożliwia zerwanie  
z dotychczasowym podziałem na osobne 
instalacje zasilające i informatyczne i umoż-
liwia ich połączenie w jedną całość. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu zmniejsza się liczba 
potrzebnych elementów i okablowania, co 
czyni instalacje prostszymi, bardziej funk-
cjonalnymi i oczywiście tańszymi.

System LCN dzięki swojej wysokiej funk-
cjonalności i uniwersalności może być 

wykorzystany do realizacji wszystkich zadań 
w nowoczesnym budynku, takich jak:
l sterowanie oświetleniem, regulacja 

natężenia oświetlenia, tworzenie scen 
świetlnych,
l regulacja ogrzewania, klimatyzacji i wen-

tylacji,
l sterowanie roletami i żaluzjami,
l sterowanie manualne, automatycz-

ne lub za pomocą pilota, telefonu czy 
Internetu,
l współpraca z osprzętem standardo-

wym, oraz systemami zewnętrznymi,

l wizualizacja całości za pomocą pro-
gramów wizualizacyjnych lub paneli doty-
kowych,
l kontrola dostępu, rejestracja czasu, 

nadzór nad pomieszczeniami,
l zarządzanie przepływem energii, kon-

trola mediów
l sterowanie systemami audio-video, 

CCTV, multimediami, funkcje multiroom,
oraz wiele dalszych funkcji.
Wysoka funkcjonalność i nowatorskie 

rozwiązania zastosowane przez produ-
centa systemu są wyznacznikiem nowych 
trendów w systemach sterowania, a przez 
projektantów, wykonawców, instalatorów 
i użytkowników są doceniane na całym 
świecie. 

Potwierdzeniem tego są liczne nagrody  
i wyróżnienia. Dzięki swoim walorom, został 
wybrany do specjalnego obiektu – domu 
jednorodzinnego pod Opolem. Większość 
tego typu obiektów to standardowe kon-
strukcje, nie odbiegające od ogólnie przy-
jętych wzorców. W tym przypadku jest 
jednak inaczej. Dom jest nowoczesnym 
rozwiązaniem, z ideą domu atrialnego. 
Wysoka funkcjonalność obiektu zadecy-
dowała o zdobyciu prestiżowej nagrody 
„Dom roku 2006”  na świecie według Word 
Architecture News. 

Okiem domowników
Domownicy prowadzą otwarty dom 

– mają wielu gości i to o różnych porach  
i z różnymi oczekiwaniami. Ale czy zawsze 
są gotowi na odwiedziny znajomych? 
System LCN jest na to gotowy i kontroluje 

„Dom roku 2006” na świecie 
naDzorowany systemem Lcn

Obecnie na rynku spotyka 
się wiele systemów 
automatycznego sterowania 
budynkami. Obok 
specjalistycznych rozwiązań 
indywidualnych znajduje 
się cały szereg systemów, 
które wyróżniają się przede 
wszystkim uniwersalnym 
zastosowaniem. LCN 
(Local Control Network) to 
inteligentna sieć, która znalazła 
szerokie zastosowanie  
w budownictwie 
mieszkaniowym, użyteczności 
publicznej i przemysłowym. 

Jarosław 
Klubkowski

Fot. 1. Widok elewacji budynku w nocy

Fot. 2. Zdjęcie kuchni
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wszystko co ma wpływ na bezpieczeństwo 
zarówno gości jak i domowników. Podnosi 
także komfort użytkowania domu i zapew-
nia oszczędności w eksploatacji. Dzięki 
nowoczesnym rozwiązaniom domownicy 
są odpowiednio informowani o wszystkich 
gościach – zarówno tych oczekiwanych, 
jak również tych nieproszonych. To, czy ich 
przyjmą, zależy tylko od nich, ale system 
LCN nie pozwoli, by byli zaskoczeni przez 
kogokolwiek i ustrzeże ich przed niebezpie-
czeństwem. Także kontrola całego domu 
nie jest już udręką, gdyż siedząc w salonie 
lub przygotowując posiłek w kuchni każdy 
domownik może sprawdzić, co się dzieje  
w drugim końcu domu, a system sam może 
istotne informacje przekazywać użytkowni-
kom w prosty i skuteczny sposób – przy-
kładowo obecność kogokolwiek w łazien-
ce jest sygnalizowana zapaloną lampką 
na przycisku, a otwarte okno będzie wska-
zywane przez migającą lampkę. Jeżeli  
w nocy ktoś nieproszony wejdzie na posesję, 
to oprócz zapalenia świateł zewnętrznych 
zacznie migać również światło w sypialni 
rodziców. Alarm uruchomi się jednak dopie-
ro po wtargnięciu intruza do domu.

W pełni automatyczne sterowanie 
oświetleniem na korytarzach, schodach,  
w toaletach oraz wszędzie tam, gdzie może 
pojawić się gość, to wyraz troski o jego 
bezpieczeństwo, a jednocześnie dbanie 
o to, by światło świeciło się tylko tam, 
gdzie trzeba i w stopniu dopasowanym 
do potrzeb. Dzięki systemowi LCN udało 
się też wyeliminować włączniki i regulato-
ry, które nie pasowały do nowoczesnych 
wnętrz. Włączniki zainstalowano tylko tam, 
gdzie była taka konieczność, a w niektó-
rych pomieszczeniach zastosowano stero-
wanie za pomocą pilota.

Każdy z nas w mniejszym lub więk-
szym stopniu lubi się chwalić. Chwalimy 
się wszystkim: zdolnymi dziećmi, nowym 
autem czy modnymi butami. Właściciel 
„Domu roku” może się poszczycić tym, 
że system LCN steruje pracą m.in. kli-
matyzacji i ogrzewania jednocześnie, dba  
o bezpieczeństwo użytkowników, eksponu-
je te elementy domu, które podkreślają jego 
unikatowy charakter, troszczy się o otocze-
nie domu i jego gości. Cała ta praca to nie 
tylko sterowanie oświetleniem, ogrzewa-
niem czy roletami. To również nadzorowa-
nie pracy wszystkich odbiorników w domu, 
ogrodzie i garażu, a także podgląd na to, 
co się dzieje przed bramą, na podjeździe, 
na basenie. Funkcje poprawiające komfort 
i bezpieczeństwo to jedne z wielu zalet 
zastosowanego systemu. Inna zaleta jest 
taka, że system LCN jest bardzo elastyczny 
i nie narzuca określonych rozwiązań, a przy 
tym umożliwia zastosowanie dowolnego 
osprzętu. Dzięki temu właściciel mógł w 
każdym z pomieszczeń dopasować design 
osprzętu i w ten sposób wnętrza tworzą 
jedną zharmonizowaną całość.

System LCN spełnił oczekiwania, a jed-
nocześnie zaoferował kilka praktycznych 
funkcji bez skazywania na dodatkowe kosz-
ty. To było miłe zaskoczenie, tym bardziej, 
że dodatkowe funkcje doskonale uzupeł-
niają charakter obiektu, a jednocześnie są 
powodem dalszych oszczędności.

Spojrzenie  
przez pryzmat instalatora

Praca nad projektem tego domu i póź-
niej przy realizacji systemu to było bar-
dzo duże wyzwanie dla firmy instalacyjnej.  
Z jednej strony wiele rozwiązań zastosowa-
nych w tym obiekcie było bardzo nowator-
skich, z drugiej strony był to pierwszy rea-
lizowany w systemie LCN obiekt w Polsce. 
Bez systemu nie udałoby się wiele rzeczy, 
jak chociażby spięcie dwóch niezależnych 
systemów – klimatyzacji i ogrzewania  
w jedną całość. Kontrolowanie jednocześ-
nie obydwóch systemów umożliwia racjo-

nalne sterowanie temperaturą i likwiduje 
pewne paradoksalne sytuacje, jak ta, kiedy 
jednocześnie pracują oba systemy lub pra-
cuje ogrzewanie, a okna są pootwierane. 
Ponieważ budynek jest w znacznej mierze 
przeszklony, również zainstalowane moce 
grzewcze i chłodnicze są duże, a co za 
tym idzie również straty. W związku z tym 
system LCN racjonalnie sterując tempera-
turą zapewnia niemałe oszczędności dla 
użytkowników.

Ze względu na bardzo modernistycz-
ne wnętrza w domu oświetlenie również 
zostało dobrane w sposób specyficzny. 
Zgodnie z życzeniami inwestora i architekta 
spora część oświetlenia pracuje w syste-
mie 0-10V lub DSI, z czym system LCN 
radzi sobie doskonale. Sterowanie, jakie 
wykonuje system, umożliwia wytworzenie 
odpowiedniego nastroju tylko przy użyciu 
oświetlenia, ale równocześnie jest bardzo 
przydatne w codziennym użytkowaniu. 
Proszę sobie wyobrazić co by było, gdyby 
nie było systemu i każdą lampę w salo-
nie lub na zewnątrz trzeba było włączać 
osobno. Również zastąpienie dwunastu 
podwójnych włączników w salonie czy 
kuchni trzema wielofunkcyjnymi przyciska-
mi firmy JUNG z lampkami kontrolnymi 
przyniosło poprawę wizualną i zapewniło 
oszczędność miejsca na ścianach.

Dla firmy instalacyjnej ważna była również 
wysoka elastyczność systemu. Klient jest 
bardzo wymagający, a do tego często wpro-
wadza zmiany w instalacji lub dodaje nowe 
funkcje i nowe odbiorniki. Bez inteligentnej 
instalacji wprowadzenie jakichkolwiek zmian 
byłoby wręcz niemożliwe lub przynajmniej 
bardzo utrudnione. Także monitorowanie 
instalacji i systemów jest dla serwisanta 
ułatwione, gdyż wystarczy podłączyć się 
do instalacji i już można sprawdzić para-
metry poszczególnych systemów, można 
zdiagnozować przyczyny nieprawidłowości,  
a błędy i awarie można szybko i łatwo usu-
nąć. Większość tych czynności nie wymaga 

Fot. 3. Widok wjazdu do garażu

Fot. 4. Dwa przyciski wielofunkcyjne firmy 
JUNG w ramce szklanej
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użycia jakichkolwiek narzędzi – wystarczy lap-
top i oprogramowanie konfiguracyjne. Mimo 
wysokiego standardu technicznego, obiekt 
jest przygotowany do dalszych rozszerzeń, 
które z łatwością mogą być zastosowane. 

Podsumowanie
Dom przyszłości już w zasięgu ręki – to 

hasło nie jest już pustym sloganem rekla-
mowym, ale rzeczywistością. Dzięki syste-
mowi LCN możemy nie tylko spełniać 
zachcianki i najwymyślniejsze wymagania 

każdego użytkownika. Możemy również 
przygotować dom na przyszłość. Jedną 
z opisywanych zalet systemu jest właśnie 
elastyczność i możliwość dalszej rozbudo-
wy. Możemy nie tylko rozszerzać instalację 
o kolejne odbiorniki i dalsze peryferia, ale 
co jest równie ważne możemy w niej stoso-
wać rozwiązania, które jeszcze do niedaw-
na wydawały się nam być poza zasięgiem 
naszych możliwości. 

Mgr inż. Jarosław Klubkowski
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Fot. 5. Widok rozdzielni
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