
System LCN jest w stanie zrealizo-
wać automatyczne sterowanie światłem  
ze scenami świetlnymi, instalację alar-
mową, samodzielną regulację tempera-
tury w pomieszczeniach i wiele więcej. 
Będą to sterowane markizy, żaluzje, 
rolety w zależności od wiatru, słońca  
i deszczu bądź indywidualnych upodo-
bań mieszkańców. W domu jednorodzin-
nym pojawiają się wzorowo działające 
zastosowania: jeśli instalacja alarmowa 
będzie współpracowała z systemem 
LCN, wizualizacja każdego okna osobno 
może być przedstawiona na kompute-
rze oraz na panelu dotykowym. W tej 
sytuacji instalacja alarmowa może być 
ustawiana na wyższy lub niższy poziom 
bezpieczeństwa, jednocześnie sterując 
wszystkimi funkcjami domu. Wejście do 
budynku może odbywać się przy użyciu 
karty-transpondera, która otwiera drzwi 
domu i wyłącza alarm. Wszystkie żaluzje  
w oknach mogą być sterowane osobno, 
piętrami lub grupami. Nadrzędnie umiej-
scowione są czujniki na budynku, które 
sterują żaluzjami na odpowiednich stro-

nach budynku, w zależności od światła, 
deszczu i wiatru.

Możliwości sterowania
Istnieje wiele możliwości, aktywnego 

wkroczenia w sterowanie budynkiem, 
mogą to być m.in.: Internet, telefon 
komórkowy, SMS, poczta głosowa, e-mail 
lub mobilne i stacjonarne panele dotyko-
we. Przez kliknięcie myszką jest wtedy 
możliwe uzbrojenie alarmu lub regula-
cja ogrzewania. Wedle życzenia każda  
z powyższych funkcji może być sterowa-
na zdalnie lub również przy użyciu cen-
tralnego panela dotykowego. Wszystkie 
komponenty LCN wyposażone są tak 
wielofunkcyjnie, że przy konsekwen-
tnym 4-żyłowym okablowaniu i użyciu 
puszek podtynkowych do umieszczenia 
w nich elektronicznych komponentów 
LCN odpowiednie rozszerzenie syste-
mu nie jest żadną przeszkodą. Życzenia 
klienta mogą być zrealizowane w każ-
dym czasie, również po jego zamiesz-
kaniu. Zostaną zamontowane m.in. czuj-

niki ruchu, czujniki temperatury, czujniki 
światła i wilgoci oraz aktory do sterowa-
nia ogrzewaniem i oknami. Przy wyborze 
osprzętu, właściciel ma wolny wybór. 
Obojętne, czy zostanie zastosowany kon-
wencjonalny przycisk lub czujnik stykowy 
EIB dowolnego producenta, LCN spełni 
każde z życzeń. System oferuje wiele 
rozwiązań, tym więcej, im większy jest 
budynek i budżet inwestora. Nieważne, 
czy wybierzemy wariant stosunkowo nie-
drogi czy wersję luksusową, LCN współ-
pracuje bardzo dobrze z konwencjonalną 
instalacją i pozostawia inwestorom dużą 
swobodę wyboru. LCN oferuje Państwu 
przy maksymalnym komforcie użytkowa-
nia, elastyczność dostosowania się do 
Państwa własnych potrzeb.

Koncepcja przejrzysta i logiczna
W normalnym przypadku transmisja 

danych przeprowadzana jest poprzez 
skrętkę lub poprzez sygnał modulowa-
ny do częstotliwości przesyłowej przez 
kable sieci energetycznej. LCN poszedł 
inną drogą. Przesyła swoje dane przez 
dodatkową żyłę w normalnym kablu sieci 
elektrycznej YDY. Dzięki temu zaoszczę-
dzamy na położeniu dodatkowej sieci  
i ułatwiamy przygotowanie budynku do 
instalacji nowoczesnej magistrali. Dzięki 
bliskości do konwencjonalnej instala-
cji system LCN jest korzystniejszy pod 
względem cenowym niż inne magistra-
le. W jednym obiekcie może być bez-
pośrednio połączone do 250 modułów 
LCN. Wystarczy to na 100 pomieszczeń 
plus urządzenia na zewnątrz budynku. 
Przy dużych obiektach można rozsze-
rzyć instalację do 120 takich segmentów 

IntelIgentna Instalacja lcn 
…czyni życie komfortowym

Technika budowlana na przełomie ostatnich dziesięcioleci poczyniła 
ogromny postęp, który czyni życie lżejszym i bardziej przyjemnym. 
Ten komfort możliwy jeast poprzez wykorzystanie nowoczesnych 
inteligentnych instalacji elektrycznych. Celem techniki instalacyjnej LCN 
jest uczynić Państwa dom bezpiecznym, oszczędnym i komfortowym,  
przy najprostszej obsłudze.

Heiko Sander

Dom, w którym system steruje kompleksowo 
oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, klima-
tyzacją
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magistrali. To, co w innych rozwiąza-
niach nie zawsze skutkuje, w LCN jest 
standardem – detekcja błędów (kolizji). 
Kiedy dwa moduły zaczynają jednocześ-
nie „nadawać”, jeden słucha następnego 
i czeka, aż magistrala będzie znowu 
wolna. Tym sposobem kolizja danych 
jest z pewnością niemożliwa i wszystkie 
rozkazy zostaną zrozumiane, obojętnie, 
czy jest obsługiwanych 5 czy 30000 
modułów. LCN opiera się na prostej idei: 
możliwie jak najmniej różnych modułów, 
które każdorazowo zwiększają mnogość 
wbudowanych funkcji. Przy zmianach 
instalatorzy po prostu przeprogramowują 
moduły zamiast je wymieniać na inne 
lub dokładać nowe. Gama możliwości 
jest duża: przykładowo wszystkie moduły 
LCN mają pamięć 100 scen świetlnych 
na każde wyjście. Nie jest więc potrzeb-
ny osobny sterownik. Dla technologii 
sterowania światłem są zastosowane 
m.in. dwa regulatory ciągłe oraz 5 nie-
zależnych progów przełączających, więc 
na przykład każdy moduł UPP może 
regulować jednocześnie ogrzewaniem, 
klimatyzacją i oświetleniem. Dodatkowe 
rozszerzenia są przeważnie realizowanie 
poprzez proste włączenie dalszych funk-
cji w modułach, nie jest więc potrzebna 
zmiana okablowania. Jest to możliwe 
przez różnorodność funkcji w modułach 
LCN - tylko pięć różnych modułów logicz-
nych pokrywa całe spektrum zapotrzebo-
wania. To oszczędza koszty magazyno-
wania i upraszcza zastosowanie syste-
mu. Dzięki niewielkiej liczbie modułów, 
które mają ujednolicone struktury funkcji, 
programowanie systemu jest szybkie  
i łatwe do nauczenia.

Osprzęt – wytrzymały i sprytny
Żyła danych znajduje się w przewodzie 

sieciowym i będzie traktowana jak podob-
ne żyły w tym przewodzie. Jest odporna 
na napięcie 230 V i wytrzyma chwilowe 
przepięcia do 4 kV. Każdy moduł LCN ma 
wbudowany zasilacz. Unikamy przez to 
problemów, które występują przy zaopa-
trzeniu w energię elektryczną przez żyłę 
danych. Przykładowo gdy zostanie wyłą-
czone napięcie w dowolnej części syste-
mu, inne części mogą dalej pracować. 
Nie istnieje coś takiego jak centrala, 
oprogramowanie jest zapisane w każdym 
module LCN osobno, każdy moduł jest 
dla siebie autonomiczny. Zgodnie z tym 
najmniejsza możliwa instalacja składa się 
tylko z jednego modułu LCN. I przecież 
można ją zawsze rozbudować.

Oprogramowanie  
– tak mówi magistrala

Zintegrowanie sensora i aktora  
w modułach LCN ma również kolej-

ne korzyści. Bezpośrednie połączenie 
wewnątrz modułu oszczędza czas wyko-
nania rozkazu. Dzięki temu, że potrzeb-
ne jest mniej urządzeń, wymagane jest 
mniej miejsca, co wyraża się korzystnymi 
cenami. Także programowanie jest prost-
sze i bardziej przejrzyste. Wejścia przy-
cisków, rozkazy im przyporządkowane, 
meldunki zwrotne, czujniki ruchu, czujni-
ki temperatury, odbiorniki podczerwieni  
i dwa wyjścia ściemniane – wszystko 
w jednym module. Dzięki temu, że telegra-
my LCN nie zawierają tylko jednego bitu, 
lecz przenoszą cały rozkaz, aktory mogą 
bez problemu wykonywać nawzajem bar-
dzo różne rozkazy. Czujniki ruchu sterują 
oświetleniem na określonym poziomie 
jasności. Naturalnie moduły mają sceny 
świetlne wywoływane przez przycisk lub 
jako następstwo określonych czynności. 
Funkcje mogą być ze sobą powiązane. 
Przykładowo światło w korytarzu będzie 
mogło być włączone tylko wieczorami 
(gdy jest ciemno), a nocami jego jasność 
będzie ograniczona. Światło przy wej-
ściu może jednocześnie włączać światło 
na korytarzu. To wszystko odbywa się  
w obrębie jednego modułu LCN.

Dużo do zobaczenia
Duży komfort daje nam rozwiązanie  

z komputerem i oprogramowaniem wizu-
alizacyjnym LCN-W lub panelem doty-
kowym. Tutaj mogą być umieszczone 
rzuty wszystkich pięter w kilku oknach 
na ekranie. Co więcej, poprzez jedno 
okno można wywołać następne, tak więc 
w dużych obiektach możemy uzyskać 
przejrzysty efekt zoom’u (powiększenia). 

Tak może być skonstruowane do 30 
drzew wizualizacyjnych dla konkretnych 
użytkowników, zarówno dla technika 
instalatora, aby mógł widzieć wszyst-
kie potrzebne dane, jak również stróża 
nocnego, żeby mógł łatwo obsługiwać 
system. Na życzenie łączone z komuni-
kacją akustyczną. Wizualizacja oferuje 
naturalny dostęp do dodatkowych funkcji: 
nadzór temperatury, sterowanie regulato-
rami, obserwowanie wartości mierzonych 
oraz ich zapisywanie, które mogą być 
dalej przekazane do programów takich 
jak Excel. Aktywne meldunki zwrotne  
i za tym idące rozszerzone możliwości 
kontroli są bardzo pomocne. Rodzice 
widzą, czy dziecko wyłączyło światło lub 
czy światło w piwnicy się jeszcze świe-
ci. Dozorca na halach nie musi obcho-
dzić wszystkich pomieszczeń, wszystkie 
potrzebne informacje są sygnalizowane 
optycznie.

Po prostu praktyczna praktyka
Moduły LCN są produkowane w wer-

sjach podtynkowych i montowanych na 
szynę do rozdzielni. Komponenty pod-

Wizualizacja pomaga w czytelny sposób sterować całym budynkiem oraz wizualizować stany 
poszczególnych urządzeń, nawet przy potężnych obiektach

Moduł podtynkowy LCN-UPP, zdobywca 
Złotego Medalu Międzynarodowych Targów 
Poznańskich
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tynkowe są przewidziane do instalacji  
w obrębie każdego pomieszczenia dzięki 
ich niewielkim rozmiarom. Niezależnie od 
tego powinny być przewidziane odpo-
wiednie puszki podtynkowe. Oba warian-
ty mają swoje zalety, a łącznie daje 
to wysoką elastyczność, którą można 
dostosować do budżetu każdego klien-
ta. Także na początku małe instalacje  
(w mieszkaniu) mogą dać klientom uczu-
cie nowoczesności, a potem instalacje 
takie jest łatwo rozbudować. Nie jest to 
tylko sprawą prestiżu: już przy dzwonku 
do drzwi użytkownik ma dzięki magistrali 
praktyczną korzyść: wieczorami automa-
tycznie gong zamieni się w migotanie 
określonego obwodu świetlnego – cichy 
dzwonek. Dzięki temu dzwonek nie obu-
dzi naszych śpiących dzieci. Zależne od 
pogody sterowanie roletami, żaluzjami, 
świetlikami i markizami jest naturalnie 
standardowym zastosowaniem każdej 
magistrali. LCN to rozszerza, wartości 
mierzone takie jak wiatr, opady, światło, 
temperatura mogą być użyte w innych 

gałęziach w budynku. Czujnik świat-
ła służy więc również jako przełącznik 
ściemniacza i przy dużym nasłonecznie-
niu wyłącza światło wewnątrz budynku  
i steruje zacienieniem. Dodatkową funk-
cjonalność LCN można wykorzystać przy 
instalacjach alarmowych i kontroli doj-
ścia. Klucz do domu może zostać zastą-
piony przez pilota (LCN-RT). Opcjonalnie 
przez wizualizacje (LCN-W) można wpro-
wadzić listę uprawnionych osób, oddziel-
nie dla każdego wejścia. Na życzenie 
można wejściami sterować czasowo,  
a wizyty rejestrować.

Obiekty
Dzięki dużej elastyczności LCN jest 

stosowany nie tylko w bardzo dużych 
obiektach, takich jak wieżowiec Uptown 
w Monachium, Main Tower we Frankfurcie 
czy centrala Deutsche Bahn. Warte 
zauważenia są również niezwykłe zasto-
sowania dla magistrali jak tor Motopark 
Oschersleben. Na najnowocześniejszym 
torze wyścigowym Formuły 1 w Europie 
LCN steruje ważnymi w czasie zdarzenia-
mi podczas wyścigu. W tym przypadku 
LCN przekonuje swoją niezawodnością 
połączeń światłowodowych na dużych 
odcinkach. LCN jest zamontowany  
z powodzeniem w dwóch z czterech nie-
mieckich torów Formuły 1.

Fakty
LCN jest magistralą instalacyjną, która 

przy bardzo niewielu różnych modułach 
roboczych, w sposób godny uwagi roz-

szerza zastosowanie, obejmując całą 
technikę inteligentnych instalacji elek-
trycznych. Dzięki wielofunkcyjnym modu-
łom LCN znajduje się na szczycie zain-
teresowań inwestorów pod względem 
relacji ceny i nakładu pracy. Przy bardzo 
dużych obiektach decydującą role gra 
wydajność magistrali oraz szybkie mel-
dunki o wykonanych zadaniach.

Heiko Sander 
ISSENDORFF GmBH

Na życzenie klienta można zastosować panel 
dotykowy, dodatkowo zwiększający funkcjonal-
ność systemu i prostotę obsługi

Najwyższy budynek Monachium UPTOWN, 
gdzie LCN jest odpowiedzialny za wszystkie 
instalacje, od oświetlenia, poprzez klimatyzację 
w każdym pomieszczeniu, sterowanie oknami, 
aż po współpracę z systemami: przeciwpoża-
rowym i wentylacyjnym

Firma MEGGER Ltd. uruchomiła produkcję nowego  
przyrządu do pomiaru stratności dielektryków DELTA-3000.

DELTA-3000 jest całkowicie automatycznym  
10 kV miernikiem współczynnika mocy przeznaczo-
nym do oceny stanu izolacji elektrycznej w aparaturze 
WN, takiej, jak transformatory, przepusty, wyłączniki, 
kable, tłumiki przepięć lub maszyny wirujące. Oprócz 
wykonywania pomiarów współczynnika mocy izolacji, 
DELTA-3000 może być również użyty do pomiarów 
prądu magnesowania transformatora.

Przyrząd zawiera zaimplementowany pakiet 
oprogramowania PowerDB, co znacznie upraszcza 
wykonywanie pomiarów. Na ekranie 8,4” kolorowego 
monitora przyrządu widoczny jest protokół, który 
jest sukcesywnie automatycznie wypełniany w miarę 
postępujących pomiarów. Bieżące wyniki mogą być 
zapisane w jednym pliku XML łącznie z wcześniejszymi 
wynikami. Pozwala to użytkownikowi na przeglądanie 
wyników z lat poprzednich i analizę tendencji zmian. 

Jeżeli użytkownik posiada pełną licencję programu 
PowerDB zainstalowaną na PC, wtedy arkusze pomia-
rów mogą być modyfikowane i przesyłane do przyrzą-
du w celu personalizowania przyrządu i dostosowania 
procedur pomiarowych dla spełnienia indywidualnych 
potrzeb użytkownika. 

Mierzone wielkości zawierają napięcie, prąd, moc 
(straty), współczynnik mocy oraz pojemność izolacji. 
Operator posiada opcję wprowadzania poprawek do 
wyników pomiarów prądu i strat w przeliczeniu do 
napięć równoważnych 2,5 kV lub 10 kV. Wydruk 
jest wykonywany przez gniazdo USB bezpośrednio 
na drukarce termicznej (będącej na wyposażeniu), 
pozwalając użytkownikowi na wydruk w formacie A4, 
bez konieczności użycia zewnętrznego laptopa.

Wbudowany obwód śledzenia i automatycznego 
tłumienia interferencji zapewnia dokładne i niezawodne 
wyniki pomiarów w warunkach silnych interferencji 
elektrostatycznych i elektromagnetycznych. Cecha ta 

pozwala na wyko-
nywanie pomia-
rów w rozdzielni-
cach pracujących 
pod napięciem do 
765 kV.

Przyrząd ma 
wbudowany inter-
fejs do podłącze-
nia opcjonalnego dławika rezonansowego (nr kat. 
670600) do rozszerzenia zakresu mierzonej pojemno-
ści do 1,2 uF przy 10 kV.

Szczegółowe dane techniczne są dostępne na stro-
nach internetowych pod adresem: www.tomtronix.com.
pl. Osobom zainteresowanym firma wysyła cennik.

(TOMTRONIX)

Nowy przyrząd do pomiaru stratności dielektryków

W a r t o  w i e d z i e ćEi
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