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No we przy ci ski Is sen dorff KG z se ‐
rii GT (GT2, GT3L) są do stęp ne
z opa ten to wa nym oświe tle niem
Co ro na LED wo kół ca łe go sen so ‐
ra. Po wpro wa dze niu na ry nek

wer sji LCN GT2 i GT3L za ofe ro wa ne zo sta ną rów ‐
nież no we mo de le LCN ‐GT6 i GT12. Ko lej ny mi pro ‐
duk ta mi w tej sty li sty ce bę dą przy ci ski z wy świe ‐
tla czem TFT – GT4D LCN i LCN ‐GT10D. W wy da niu
Co ro na LED po ja wią się one w sprze da ży w trze ‐
cim kwar ta le 2012 ro ku.

Po jem no ścio we przy ci ski sen so rycz ne GT uży ‐
wa ne w LCN są wy ko na ne z wy so kiej ja ko ści mi ne ‐
ra li zo wa ne go szkła. Od rę ki do stęp ne są wy koń ‐
cze nia w ko lo rach czar nym i bia łym oraz srebr ne
lu stro. Spe cjal ne ko lo ry, tek stu ry, lo go i na pi sy
mo gą zo stać wy ko na ne na in dy wi du al ne za mó ‐
wie nie za nie wiel ką do pła tą. Przy ci ski są do pa so ‐

wa ne do ró żno rod nych po trzeb i wy stę pu ją w wa ‐
rian tach od 2 do 12 kla wi szy po jem no ścio wych bez
wy świe tla cza TFT. Po la te mo żna na wie le spo so ‐
bów łą czyć, tak aby za pew nić użyt kow ni ko wi
mak sy mal ny kom fort i funk cjo nal ność. W za le żno ‐
ści od mo de lu do stęp ne są ró żne wa rian ty diod
sta tu so wych oraz pod świe tla ją cych. Mo gą to być
czer wo ne dio dy sta tu so we, nie bie skie dio dy pod ‐
świe tla ją ce kla wisz oraz oświe tle nie Co ro na LED
wo kół ca łe go przy ci sku. Dzię ki te mu po łą cze niu
przy cisk uzy skał szer sze mo żli wo ści w dzie dzi nie
funk cjo nal no ści, bez pie czeń stwa oraz no wo cze ‐
sne go pro jek to wa nia. Przy cisk jest su ge styw ny,
do brze wi docz ny za rów no w dzień jak i w no cy
oraz ele ganc ki.

Nowości Issendorff KG,
które pojawiają się 
na rynku w tym roku to:
• nowe wersje

przycisków Corona
LED,

• produkty wyróżnione
nagrodą 
Red dot design 2012,

• klawiatura GT2,
•włącznik LCN GT3L. 

TEKST: HEIKO SANDER, MARIUSZ SZAFRAŃSKI

Nowe produkty
firmy Issendorff KG
dla systemu LCN

Magistralowy system sterowania budynkiem w standardzie LCN jest rozwijany od 20 lat. O popularności tego
rozwiązania świadczy jego zwiększający się udział na bardzo wielu rynkach, a także ilość zrealizowanych
inwestycji. Z okazji okrągłej rocznicy twórca systemu – firma Issendorff KG – wprowadza na rynek szereg nowych
produktów. 

produkty firmy Issendorff KG

Issendorff KG
Is sen dorff KG jest mię dzy na ro do wą fir mą z sie dzi bą w Re -
then nie da le ko Ha no we ru. Przed się bior stwo zo sta ło za -
ło żo ne w 1986 ro ku przez inż. Eber har da Is sen dorf fa. Po -
cząt ko wo kon cen tro wa ło się na kom pu te rach PC oraz roz -
wo ju opro gra mo wa nia. W 1992 ro ku, po za le d wie trzech
mie sią cach roz wo ju i za pre zen to wa niu na Tar gach Prze -
my sło wych w Ha no we rze, po wsta ły pierw sze pro to ty py
sys te mu LCN. W 1993 ro ku wy pro du ko wa ne zo sta ły
pierw sze mo du ły LCN. W na stęp nych la tach, aż do dziś
sys tem jest sta le roz wi ja ny. W Pol sce fir ma po sia da pięć
biur re gio nal nych ofe ru ją cych pro duk ty oraz wspar cie
tech nicz ne.

Rys. 1. No we przy ci ski 
Is sen dorff KG z se rii GT (GT2, GT3L) 
są do stęp ne z opa ten to wa nym oświe tle niem 
Co ro na LED
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Na gro dy Red dot de sign 2012

Pod czas two rze nia urzą dzeń kon struk ‐
to rom fir my przy świe ca za sa da łą cze nia
mak sy mal nej funk cjo nal no ści i no wo cze ‐
snych roz wią zań w za kre sie de si gnu.
Atrak cyj ność sty li sty ki pro duk tów LCN
ofe ro wa nych przez Is sen dorff KG zo sta ła
po twier dzo na na gro dą Red dot de ‐
sign 2012 – pre sti żo wym wy ró żnie niem
przy zna wa nym przez eks per tów w dzie ‐
dzi nie wzor nic twa. Na gro dę zdo by ły za ‐
rów no wspo mnia ne po wy żej przy ci ski
z se rii LCN ‐GT4D jak rów nież er go no micz ‐
ny pi lot pod czer wie ni LCN ‐RT. 

Przy cisk GT4D
Wy ró żnio ny mo del przy ci sku GT4D re pre ‐

zen tu je ca łą se rię przy ci sków GT o spój nym
i no wo cze snym wy glą dzie. Po cząw szy
od funk cjo nal ne go LCN ‐GT12 po przez mi ni ‐
ma li stycz ną wer sję LCN ‐GT2, ele ganc ką kla ‐
wia tu rę LCN ‐GT3L aż do roz bu do wa nej
funk cjo nal no ści GT10D, któ re go po przed nik
zo stał od zna czo ny na gro dą Red Dot w 2010
r. GT4D z du żym 2,8‐ca lo wym, ko lo ro wym
wy świe tla czem TFT słu ży do pre zen to wa nia
naj wa żniej szych in for ma cji z sys te mu. Ko ‐
mu ni ka ty wy świe tla ne są w trzech lub czte ‐
rech li niach tek stu plus sześć sym bo li. Mo ‐
del wy ko na ny jest ele ganc kie go po le ro wa ‐
ne go szkła mi ne ral ne go i jest do stęp ny

w ko lo rach bia łym, czar nym, srebr nym oraz
zło tym lu strza nym. Nie stan dar do we ko lo ry
oraz wy koń cze nia mo gą zo stać wy ko na ne
za nie wiel ką do pła tą. 

Pi lot pod czer wie ni LCN -RT
Mi ni pi lot pod czer wie ni LCN ‐RT zo stał za ‐

pro jek to wa ny ja ko er go no micz ne i kom pak ‐
to we roz wią za nie, dzię ki cze mu mo że być
bar dzo uży tecz ny z po wo dze niem za stę pu ‐
jąc stan dar do we prze łącz ni ki, bez ko niecz ‐
no ści cią głe go pod cho dze nia do ścia ny aby
wy wo łać da ną funk cję. Pi lot zo stał za pro jek ‐
to wa ny i wy ko na ny rów nież w wer sji dla
osób le wo ręcz nych. Ka żdy z czte rech przy ‐
ci sków pi lo ta mo że wy wo łać trzy od dziel ne
roz ka zy do ty czą ce oświe tle nia, ro let,
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Rys. 2. Urzą dze nia LCN 
z oświe tle niem Co ro na LED

Rys. 3. Mi ni pi lot 
pod czer wie ni LCN -RT 
– zdo byw ca na gro dy 
Red dot de sign 2012
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do stę pu itp. Dla bar dziej wy ma ga ją cych
użyt kow ni ków pi lot po sia da mo żli wość włą ‐
cze nia do dat ko wych funk cji i wte dy cał ko ‐
wi ta licz ba przy ci sków w wzra sta aż do 16.
Ka żdy z 16 przy ci sków rów nież mo że wy słać
trzy roz ka zy („krót kie przy ci śnię cie” / „dłu ‐
gie przy ci śnię cie” / „puść”).

Kla wia tu ra LCN GT 2

Bar dzo czę sto na dłu gim ko ry ta rzu, klat ce
scho do wej czy przy łó żku po ja wia się po trze ‐
ba za łą cze nia po je dyn cze go źró dła świa tła
lub wy da nia ko men dy cen tral ny Off dla da ‐
nej stre fy. Za rów no w do mu jak i w pro jek ‐
tach ko mer cyj nych czę sto ist nie je po trze ba
wy ko rzy sta nia jed ne go, cza sem dwóch kla ‐
wi szy. Wcze śniej za da nia te by ły re ali zo wa ‐
ne przez łą cze nie pól w przy ci skach GT 6
– by ło to bar dzo ła twe do zre ali zo wa nia, jed ‐
nak wy ma ga ło do dat ko we go ste row ni ka
pod przy ci skiem, co wią za ło się z do dat ko ‐
wy mi kosz ta mi. Obec nie ta ką funk cjo nal ność
mo żna zre ali zo wać du żo ta niej. Wła śnie
w ce lu ob ni że nia kosz tów w te go ty pu za sto ‐
so wa niach po wsta ła kla wia tu ra GT 2, pra cu ‐
ją ca na por cie I, któ ry mo żna zwie lo krot niać
i przed łu żać do wie lu lo ka li za cji. Dzię ki nie ‐
wiel kie mu prze łącz ni ko wi z ty łu przy ci sku,
rów no le gle pra cu ją ce LCN GT 2 mo gą wy wo ‐
ły wać ró żne funk cje. Wy ko rzy sta nie por ‐
tu I na po trze by GT 2 na dal umo żli wia pod ‐
pię cie do te go por tu ta kich urzą dzeń jak:
czuj ni ki obec no ści i na tę że nia oświe tle nia
LCN GBL, wej ścia bi nar ne B3I (np. do wczy ‐
ta nia in for ma cji z czuj ni ków otwar cia okien),
czuj ni ki tem pe ra tu ry, przy ci ski LCN GT4D,
LCN GT10D, co po zwa la uzy skać ko lej ne
oszczęd no ści pod czas in sta la cji.

Wi zu al nie kla wia tu ra LCN GT 2 kom po nu ‐
je się z ca łą se rią przy ci sków GT. Se ryj nie wy ‐
stę pu je w ko lo rach czar nym, bia łym i srebr ‐
nym. W przy szło ści bę dzie ta kże do stęp ‐
na z oświe tle niem Co ro na LED, któ re
na chwi le obec ną jest wy ko rzy sty wa ne w se ‐
rii LCN GT3L, a ta kże z nie bie skim pod świe ‐

tle niem LED kla wi szy oraz czer wo ny mi dio ‐
da mi sta tu so wy mi. Ja sność diod bę dzie mo ‐
żna re gu lo wać in dy wi du al nie. Jest to szcze ‐
gól nie ko rzyst ne na przy kład, gdy przy cisk
za in sta lo wa ny jest w sy pial ni – świa tło mo że
wów czas słu żyć ja ko oświe tle nie orien ta cyj ‐
ne bez za kłó ca nia snu nad mier ną ja sno ścią.
W przy ci sku LCN GT 2, po dob nie jak w po zo ‐
sta łych przy ci skach z tej se rii, ist nie je mo żli ‐
wość opi sy wa nia po wierzch ni przy po mo cy
dar mo we go pro gra mu GT De si gner. Apli ka ‐
cja uła twia klien tom sa mo dziel ne przy go to ‐
wa nie gra fi ki do przy ci sków. Ka żdy użyt kow ‐
nik mo że na swo im kom pu te rze bez płat nie
za in sta lo wać opro gra mo wa nie do two rze nia
gra fik i użyć na przy kład zdjęć ro dzin nych,
aby nadać przy ci skom in dy wi du al ny wy gląd.

Spe cy fi ka cja LCN GT 2:
po jem no ścio wy czuj nik z kla wia tu rą
z dwo ma przy ci ska mi,
dwie po jem no ścio we po wierzch nie przy ‐
ci sków re agu ją na roz ka zy: krót ko / dłu go
/ puść,
po łą cze nie za po mo cą 4‐pi no wej wtycz ki
ka bla IV (LV),
kil ka mo du łów mo że pra co wać na por ‐
cie I rów no le gle,
dwie czer wo ne dio dy LED sta tu so we, ka ‐
żda in dy wi du al nie kon fi gu ro wa na,
10 nie bie skich diod na pod świe tle niu kla ‐
wia tu ry,

osiem diod bia łych Co ro na do pod świe tle ‐
nia wo kół przy ci sku,
ram ki szkla ne w ró żnych ko lo rach,
wy mia ry (szer. x wys. x głęb.): 90 x 90
x 16,9 mm (5 mm gru bo ści szkła),
dio dy sta tu so we są za si la ne z mo du łu na ‐
to miast pod świe tle nie kla wia tu ry i Co ro ‐
na LED wy ma ga za si la cza NUI pod przy ci ‐
skiem w pusz ce,
tem pe ra tu ra pra cy: ‐10 do +40oC,
za sto so wa nie: w su chych wa run kach
w sta łej in sta la cji zgod nie z VDE 632,
VDE 637,
mon taż: stan dar do wa pusz ka pod tyn ko wa.

Przy cisk za łą cza ją cy 
LCN -GT3L

Po jem no ścio wy przy cisk LCN ‐GT3L jest
zu peł nie no wą kon struk cją na ryn ku. Po sia ‐
da wy mia ry 50 x 300 mm, jest bar dzo smu ‐
kły, dzię ki cze mu pa su je har mo nij nie
do więk szo ści drzwi. Po wierzch nia prze łącz ‐
ni ka jest wy ko na na z wy so ko mi ne ra li zo wa ‐
ne go szkła i bar dzo do brze kom po nu je się
z in ny mi urzą dze nia mi se rii GT. Przy cisk mo ‐
że być sper so na li zo wa ny dla klien ta ró żny ‐
mi me to da mi: si to druk, ró żne ko lo ry i fak tu ‐
ry po wierzch ni jak rów nież du ża pa le ta gra ‐
fik, co po wo du je, że na bie ra on in dy wi du al ‐
ne go, nie po wta rzal ne go wy glą du.

Oprócz ele ganc kiej kon struk cji LCN ‐GT3L
ofe ru je rów nież sze ro ką pa le tę funk cji. Du ‐
że po wierzch nie przy ci sków do dat ko wo
uła twia ją co dzien ne użyt ko wa nie. Mo że to
mieć zna cze nie szcze gól nie przy użyt ko wa ‐
niu przez lu dzi star szych jak i nie peł no ‐
spraw nych fi zycz nie. LCN ‐GT3L to rów nież
zin te gro wa ny od bior nik pod czer wie ni, dzię ‐
ki cze mu po zwa la re ali zo wać kon tro lę do ‐
stę pu jak rów nież zdal ne ste row nie funk cja ‐
mi sys te mu.
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Roz wój sys te mu LCN
1992 r. – pierw sze pro to ty py sys te mu LCN,
1993 r. – pierw sze mo du ły LCN wcho dzą do pro duk cji,
1996 r. – no wa ge ne ra cja mo du łów,
1997 r. – na ry nek wpro wa dzo ne zo sta je opro gra mo wa nie wi zu ali za cyj ne LCN -W, 
1998 r. – no wo cze sna se ria obu dów,
2001 r. – wpro wa dze nie LCN -PRO – no we go na rzę dzia do pro gra mo wa nia LCN,
2003 r. – no wa ge ne ra cja mo du łów: no wy pro ce sor, po dwój ne za si la nie, po dwój na pa mięć,
2009 r. – roz wój wła snych ele ganc kich przy ci sków z se rii GT,
2010 r. – wpro wa dze nie opro gra mo wa nia wi zu ali za cyj ne go LCN -GVS; se ria GT zo sta je wy po sa żo na w wy -
świe tla cze 2,8 ca la TFT,
2011 r. – se ria GT zo sta je roz sze rzo na o LCN GT2 GT3L; do se rii GT do łą cza ją czuj ni ki LCN -GBL -GRT,
2012 r. – wszyst kie ele men ty z se rii GT zo sta ją wy po sa żo ne w oświe tle nie Co ro na LED.

Rys. 4. 
Kla wia tu ra 
LCN GT 2 
w ró żnych 
wa rian tach 
wy koń cze nia
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Przy cisk LCN ‐GT3L po sia da trzy in dy wi du al ‐
nie pro gra mo wa ne po wierzch nie, ka żda ob ‐
słu gu je wszyst kie ko men dy: krót ko, dłu go,
puść. W ka żdej po wierzch ni czuj ni ka znaj du ją
się po dwie dio dy sta tu so we LED, któ re mo gą
świe cić, mi gać, mi go tać lub być wy łą czo ne.

Przy cisk po sia da oświe tle nie Co ro na
LED 12, do dat ko wo rów nież po wierzch nie
wy łącz ni ków są w ro gach pod świe tlo ne

na nie bie sko a ich ja sność mo żna re gu lo wać
in dy wi du al nie w pro gra mie LCN Pro
w dwóch po zio mach.

Spe cy fi ka cja tech nicz na LCN ‐GT3L:
po jem no ścio wy czuj nik przy ci sko wy
o smu kłej kon struk cji,
trzy po jem no ścio we po wierzch nie czuj ni ‐
ków do ko mend LCN: krót ko / dłu go / puść,
sześć czer wo nych diod LED sta tu so wych,

ka żda in dy wi du al nie kon fi gu ro wa na,
trzy zie lo ne dio dy LED,
nie bie skie pod świe tla nie przy ci sków (ja ‐
ko opcja),
12 bia łych LED Co ro na,
ram ki szkla ne w ró żnych ko lo rach i wzo ‐
rach,
wy mia ry (szer. x wys. x głęb.): 50 x 300
x 10 mm (5 mm gru bość szkła),
za si la nie: przy ci ski i dio dy LED sta tu so we
za si la ne z mo du łu, po zo sta łe z LCN NUI,
tem pe ra tu ra pra cy: ‐10 do +40oC,
za sto so wa nie: w su chych wa run kach
w sta łej in sta la cji zgod nie z VDE 632,
VDE 637,
sto pień ochro ny: IP20,
in sta la cja: LCN – ram ka mon ta żo wa wraz
z ada pte rem. 

Sys tem ste ro wa nia LCN

Roz wi nię cie skró tu LCN to Lo cal Con trol
Ne twork – lo kal na sieć kon tro li. Jest to in te ‐
li gent na tech no lo gia in sta la cji elek trycz nych
nie wy ma ga ją ca kom pu te ra cen tral ne go
i po zwa la ją ca zauto ma ty zo wać prak tycz nie
wszyst kie funk cje bu dyn ku. Ar chi tek tu ra
LCN za pew nia swo bo dę in sta la cji i pro gra ‐
mo wa nia w za kre sie bez pie czeń stwa, kom ‐
for tu i ela stycz no ści. Dzię ki swej mo du ło wej
bu do wie roz wią za nie po zwa la na sys te ma ‐
tycz ne pla no wa nie na kła dów in we sty cyj ‐
nych. In sta la cja i kon fi gu ra cja sys te mu jest
bar dzo pro sta. Za po mo cą opro gra mo wa nia
LCN Pro na wet bar dzo zło żo ne obiek ty mo ‐
gą być kon tro lo wa ne szyb ko i sku tecz nie,
za rów no lo kal nie jak i zdal nie.

Głów ne ob sza ry ste ro wa nia LCN to:
ste ro wa nie oświe tle niem – ściem nia nie,
ob słu ga wie lu stan dar dów oświe tle nia,
wie lo stre fo wa kon tro la tem pe ra tu ry
(ogrze wa nie i kli ma ty za cja),
wen ty la cja,
kon tro la do stę pu,
sys te my alar mo we i bez pie czeń stwa,
wi zu ali za cja i ste ro wa nie wszyst ki mi funk ‐
cja mi za po mo cą pa ne lu do ty ko we go,
zdal na ob słu ga za po śred nic twem In ter ‐
ne tu, te le fo nu ko mór ko we go i PDA,
Cross ‐tra de – po wią za nie i in te gra cja ró ‐
żnych sys te mów na obiek cie.

Heiko Sander 
Autor jest pracownikiem 

firmy Issendorff KG

Ma riusz Sza frań ski
Au tor jest właścicielem 

biura regionalnego LCN Mazowsze,
firmy Issendorff KG 
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Wy bra ne re ali za cje LCN
Obec nie LCN jest jed nym po pu lar niej szych sys te mów in sta la cji elek trycz nych. Au to ma ty ka bu dyn ku w tej
tech no lo gii zo sta ła zre ali zo wa na w licz nych obiek tach re fe ren cyj nych: bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej,
dra pa czach chmur czy do mach jed no ro dzin nych. Po ni żej przed sta wio no wy bra ne in we sty cje: 
• Ma in To wer, Frank furt nad Me nem, Niem cy – dra pacz chmur ze zin te gro wa ną tech no lo gią bez pie czeń -

stwa i in dy wi du al nie otwie ra ny mi okna mi na wszyst kich pię trach, peł na kon tro la in sta la cji przez sys tem
LCN;

• Ho use Bill, Los An ge les, USA – za pro jek to wa ny przez Fran ka O. Geh ry kom pleks bu dyn ków z ener go -
osz częd ną in sta la cją w tech no lo gii LCN;

• Fun da cja na rzecz uzdol nio nych, Ri jad, Ara bia Sau dyj ska – bu dy nek ad mi ni stra cyj ny z kli ma ty za -
cją, efek ty oświe tle nia sce nicz ne go; 

• Plus Dom Ener gii Uni wer sy te tu Darm stadt, Niem cy – ze ste ro wa niem oświe tle niem w tech no lo gii
LCN – zwy cięz ca mię dzy na ro do we go kon kur su ame ry kań skie go De par ta men tu Ener gii;

• Eu ro Spe edway Lau sitz (tor For mu ły 1 i spor tów mo to ro wych), Niem cy – kon tro la ru chu z naj -
wy ższy mi wy mo ga mi bez pie czeń stwa na naj więk szym obiek cie spor tów mo to ro wych w Eu ro pie;

• apar ta men tow ce w War sza wie – Grzy bow ska 4, Mo ko tow ska 59, Ca mea Kon stan cin.

Rys. 5. Po jem no ścio wy 
przy cisk za łą cza ją cy LCN -GT3L w ró żnych wa rian tach wy koń cze nia


