
W konwencjonalnym wykonaniu 
poszczególne instalacje są montowa-
ne osobno i sterują własnymi urządze-
niami bez komunikacji z pozostałymi. 
Nowoczesne instalacje muszą integro-
wać wszystkie systemy i instalacje oraz 
umożliwiać ich dalszą rozbudowę, by 
zawsze można było w prosty sposób 
włączyć w nie nowe elementy i rozwią-
zania. Takie wykonanie instalacji jest nie 
tylko bardziej funkcjonalne, ale również 
prostsze i tańsze w wykonaniu i później-
szej eksploatacji, a dodatkowo podsuwa 
rozwiązania, które do tej pory nie były 
możliwe do zrealizowania.

Obecnie na rynku jest dostępnych wiele 
systemów inteligentnych instalacji elek-
trycznych w mniej lub bardziej wyrafino-
wany sposób realizujących oczekiwania 
użytkowników. Zdecydowana większość 
z nich ma jednak swoje specyficzne 
wymagania w postaci osobnego okablo-
wania sterującego, osobnych zasilaczy, 
a nawet specjalnych central sterowni-
czych. Bardzo pozytywnie odznacza się 
na tle tych systemów system LCN (Local 
Control Network) firmy ISSENDORFF. 
Jego zalety doceniają zarówno tysią-
ce użytkowników na całym świecie, jak  
i instalatorzy, dla których wykonanie 
instalacji inteligentnej jest teraz łatwiejsze 
niż kiedykolwiek.

Funkcje systemu LCN
System LCN może być wykorzystany 

do realizacji wszystkich zadań w nowo-
czesnym budynku, takich jak:
l sterowanie instalacjami oświetle-

niowymi, regulacja poziomu natężenia 
światła, sceny świetlne, automatyczne 
włączanie światła, itd.;
l sterowanie żaluzjami i roletami;
l monitoring budynku;
l sterowanie/regulacja instalacji grzew-

czej, klimatyzacji i wietrzenia;
l zarządzenie energią w budynku;
l kontrola dostępu, rejestracja czasu;

l centralna wizualizacja stanów i wiele 
innych.

Elastyczność systemu umożliwia 
zerwanie z dotychczasowym podziałem 
na osobne instalacje zasilające i informa-
tyczne w jednym budynku i umożliwia ich 
połączenie w jeden system. Zmniejsza to 
koszty okablowania, umożliwia komuni-
kację pomiędzy różnymi częściami syste-
mu, a dzięki swej kompleksowości daje 
firmie instalatorskiej możliwość planowa-
nia, tworzenia i realizacji kompleksowych 
rozwiązań. 

Dzięki swojej funkcjonalności system 
współpracuje zarówno ze standardowymi 
przyciskami jak i z większością wielofunk-
cyjnych przycisków EIB. LCN umożliwia 
również sterowanie za pomocą pane-
lu dotykowego, telefonu stacjonarnego  
i komórkowego, oraz Internetu, wycho-
dząc w ten sposób naprzeciw komfortowi 
i nowoczesności.

Struktura systemu
System LCN opiera się na „inteligen-

tnych”, tzn. programowalnych modułach 
logicznych, które posiadają jednocześ-
nie zarówno wejścia czujników jak i wyj-
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Rys. 1. Okablowanie sieci LCN

Rys. 2a. Moduł podtynkowy LCN-UPP

Rys. 2b. Moduł na szynę LCN-HU
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ścia elementów przełączających (akto-
ry). Każdy moduł logiczny ma m.in. swój 
procesor, dzięki czemu może pracować 
niezależnie, a po włączeniu go do sieci 
zwiększa dostępną moc obliczeniową  
i liczbę funkcji dostępnych w całej sieci. 
Taka sieć może być stopniowo rozbudo-
wywana począwszy od jednego modułu. 
Wszystkie moduły połączone są ze sobą 
za pomocą standardowego przewodu 
instalacyjnego czterożyłowego (np. YDY) 
składającego się z żyły zasilającej L, żyły 
neutralnej N, żyły ochronnej PE i żyły 
transmisji danych D. Moduły LCN mają 
wbudowane zasilacze i zasilane są przez 
żyły fazowe i neutralne. Za pośrednictwem 
żyły transmisji danych odbywa się komu-
nikacja pomiędzy modułami LCN (rys. 1). 

Moduły mogą być montowane zarów-
no w rozdzielni na szynie montażowej, 
jak również w głębokich puszkach pod-
tynkowych (rys. 2a i 2b). Takie rozwią-
zanie umożliwia instalowanie modułów 
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 
czujników lub elementów przełączają-
cych, co pozwala na znaczne zreduko-
wanie liczby przewodów i uruchamianie 
instalacji etapami.

System LCN w obiektach 
użyteczności publicznej

W obiektach użyteczności publicznej, 
bardzo ważną rolę odgrywa inteligentne 
sterowanie oraz możliwość wizualizacji 
wszystkich alarmów i stanów w instala-
cji. Zintegrowanie wszystkich urządzeń 
pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa 
obiektu. Ważnym aspektem jest również 
większa oszczędność energii, zużywanej 
przez obiekt. 

System LCN doskonale sobie radzi, 
również w takich obiektach. Przykładem 
takich obiektów może być 55-piętrowy 
wieżowiec Main Tower we Frankfurcie 
(rys. 3). Postawiono w nim najwyższe 
wymagania w zakresie automatyki budyn-
ku. Istnieje konieczność sterowania 2560 
oknami elektrycznie napędzanymi i taką 
samą liczbą żaluzji, prawie wszystkie 
spośród ponad 5000 lamp w budynku 
można pojedynczo ściemniać, a w biu-
rach w pełni zautomatyzowana regulacja 
światła uzależniona od natężenia światła 
dziennego z indywidualnie ustawianymi 
żądanymi wartościami zapewnia opty-
malne wykorzystanie energii i ergono-
miczną pracę. 

Również nie szczędzono techniki w 9 
centrach konferencyjnych. Oświetlenie, 
ekrany itp. są wyposażone w szczegól-
nie rozbudowane funkcje sterownicze. 
Dla przykładu każdy obwód świetlny ma 
pamięć od 60 do 100 sekwencji oświet-
lenia. Sieć została sprzęgnięta bezpo-
średnio z mediami. Dalsze sprzęgi istnieją  
z instalacją przeciwpożarową i klimaty-

zacją. Opisane zadania sterownicze rea-
lizowane są w wieżowcu Main Tower za 
pomocą sieci LCN. 

Decyzja o zastosowaniu tego systemu 
zapadła na podstawie jego technicznych 
możliwości i najważniejszego kryterium to 
jest mocy transmisyjnej. Grupy modułów 
LCN mają bogate wyposażenie peryferyj-
ne, za pomocą którego również ambitne 
zadania można zrealizować w prosty spo-
sób. Wszystkie zainstalowane moduły UP 
(do montażu w puszce p/t) przystosowa-
ne są wstępnie do odbioru zdalnego ste-
rowania IR, precyzyjnego pomiaru tem-
peratury i kontroli obecności. Za pomocą 
segmentu sieci dysponuje się wystar-
czająco wysokim stopniem transmisji na 
poziomie 1000 do 10 000 pakietów na 
sekundę dla wszystkich komunikatów  
i informacji. Ponadto rozbudowane funk-
cje meldowania i komunikowania umoż-
liwiają pełny nadzór budynku. Nadzór 
budynku odgrywa w budownictwie prze-
mysłowym ważną rolę. Moduły LCN kon-
trolują w tym celu wszystkie wejścia i 
wyjścia, tworzą komunikaty i transmitują 
je do segmentu sieci. Wszystkie komu-
nikaty można wizualizować na tablicach 
sterujących, monitorach, panelach doty-
kowych albo sprzęgać z innymi systema-
mi. W ten sposób np. instalacja przeciw-
pożarowa firmy BOSCH komunikuje się  
z siecią LCN. Do sieci jest przekazywana  
w sytuacji zagrożenia informacja o lokalizacji 
źródła ognia. Sieć ustawia okna w zaprogra-
mowanej pozycji i pożar można ograniczyć 
przed przybyciem straży pożarnej.

Rys. 3. Widok wieżowca Main Tower  
we Frankfurcie
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Również w Polsce, dzięki swoim walo-
rom LCN jest często wybierany do obiek-
tów użyteczności publicznej. Przekładem 
może być szpital w Częstochowie (rys. 4). 
W obiekcie tym jest zamontowany zgod-
nie z wymaganiami system przywoławczy, 
ale dzięki systemowi LCN i wizualizacji na 
15” panelu dotykowym personel medycz-
ny ma nadzór nad całym oddziałem  
z dyżurki pielęgniarek (rys. 5). Ułatwia 
to pracę i codzienny kontakt z chorymi.  
Z jednego miejsca można sprawdzić, gdzie 
przebywają chorzy, które łazienki są zaję-
te, czy do pomieszczeń technicznych ktoś 
ostatnio wchodził, itd. Dodatkowo istnieje 
automatyczne sterowanie oświetleniem 
na korytarzach i w salach chorych, pro-
gramowalne przez personel godziny prze-
łączania na oświetlenie nocne (i z powro-
tem na dzienne), możliwość ściemniania 
światła i dopasowania jego natężenia do 
potrzeb, a także współpraca z panelami 
przy łóżkach chorych. Zastosowano kon-
trolę dojścia do ważnych pomieszczeń, 
do których dostęp może mieć tylko upo-
ważniony personel. 

Panel dotykowy pozwala na wyświet-
lanie informacji o wszystkich alarmach 
technicznych, dzięki czemu obsługa 
natychmiast jest informowana o wszyst-
kich zdarzeniach i niebezpieczeństwach. 

Mgr inż. Tomasz Lipski
LCN
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Rys. 4. Widok szpitala, w którym zastosowano 
system LCN

Rys. 5. Panel dotykowy 15” zastosowany  
w szpitalu
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