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Przedmowa

ozwólcie, aby klient odczu³, jak wa¿na dla  komfortu jest nowoczesna Pinstalacja elektryczna. Na takiej instalacji budynek zyskuje znacznie wiêcej, 
ni¿ na piêknych pod³ogach i ³azienkach. Proszê doradziæ swojemu klientowi, 
¿e dziêki inteligentnemu systemowi LCN istnieje mo¿liwoœæ zaoferowania 
komfortu na wysokim poziomie, przy niewielkich nak³adach. Oto przyk³ady:

W wielu obszarach zbyteczne s¹ w³¹czniki. Wasz klient przechodzi przez 
dom i automatycznie bêdzie otoczony œwiat³em, w zale¿noœci od œwiat³a 
zewnêtrznego i pory dnia. Wieczorem i wczesnym rankiem œwiat³o bêdzie 
³agodniejsze, a w nocy te same czujniki pracuj¹ jako instalacja alarmowa.
Oczywiœcie sieæ steruje markizami, ¿aluzjami i roletami w zale¿noœci, od si³y 
wiatru, deszczu lub operacji s³oñca. Ponad to, LCN uwzglêdnia zacienienie 
przy sterowaniu wentylacj¹ i klimatyzacj¹ pomieszczeñ. Skutkiem s¹
 znaczne oszczêdnoœci zu¿ywanej energii.
LCN odci¹¿a inwestora w wielu innych dziedzinach, zaczynaj¹c od 
punktualnego nawadniania ogrodu, po delikatne budzenie o poranku...

ziêki LCN jest wielu faworytów, dwa z czterech niemieckich torów Dwyœcigowych Formu³y 1 steruje obecnie system LCN.

Opieraj¹c siê na dobrych doœwiadczeniach na torze wyœcigowym 
MOTOPARK, równie¿ nowy tor wyœcigowy Formu³y 1 LAUSITZRING zosta³ 
wyposa¿ony w LCN. Zajmuje siê kompleksowym sterowaniem instalacji, 
w³¹cznie ze sterowaniem przebiegu wyœcigu, sygnalizacji œwietlnej, 
stanowisk na trasie wyœcigu itd.

Rozdzielnie po³¹czone s¹ przewodem tworz¹cym okrêg LWL o d³ugoœci 6 km. 
Wyœcig sterowany jest za pomoc¹ zhierarchizowanych tablic steruj¹cych dla 
startu, stanowisk na trasie wyœcigu i boksów. LCN wœród wszystkich 
systemów sieciowych stanowi najlepszy wybór ze wzglêdu na bardzo du¿¹ 
niezawodnoœæ, funkcjonalnoœæ, stopieñ transmisji danych i zasiêg.

zczególnie w hotelach i innych du¿ych obiektach nie mo¿e zabrakn¹æS funkcjonalnoœci. Dlatego coraz wiêcej budynków wyposa¿anych jest w LCN.
Nowe funkcje troszcz¹ siê o goœci hotelowych, sieæ LCN mo¿e wiele zrobiæ 
dla mieszkañców i polepszyæ komfort ich ¿ycia. Ponadto  zintegrowane, 
po³¹czone w jedn¹ sieæ sterowanie oszczêdza wiele energii. Dziêki 
automatycznej pracy ogrzewania i oœwietlenia dopasowanego do potrzeb 
unika siê zwyk³ego marnotrawstwa energii. 

W du¿ych obiektach czterostopniowy system potwierdzania pakietów 
danych i system komunikatów odgrywa znacz¹c¹ rolê: w pe³ni nadzoruje 
wszystkie funkcje budynku, wizualizuje je i samodzielnie podejmuje decyzje. 
A wszystko to osi¹ga siê dziêki zaskakuj¹co prostej parametryzacji, gdy¿ 
wspomniane wymagania zosta³y ju¿ uwzglêdnione na poziomie opracowania 
sieci LCN - Perfekcja!

Proszê zabezpieczyæ siê na przysz³oœæ i zaplanowaæ dodatkow¹ rezerwow¹ ¿y³ê .  

Niezawodna

Funkcjonalna

Local Control Network

KomfortowaSieæ LCN  na obecne tysi¹clecie
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LCN oferuje bardzo du¿o funkcji, np. modu³ LCN-UPP

     · Œciemnianie dwóch wyjœæ (z 2 programatorami czasowymi 
i z pamiêci¹ 100 sekwencji œwiat³a dla ka¿dego z nich, itd.)

· Wejœcia dla przycisków: standardowych i EIB

· Zdalne sterowanie IR z 16 klawiszami 

· Pilot  IR  o najwiêkszej mocy na œwiecie 

· Mo¿liwoœæ centralnej kontroli dostêpu i kodowania

· Funkcje tablicy steruj¹cej z przetwarzaniem komunikatów 
o zak³óceniach: 4 x 12 po³¹czeñ z ka¿dorazowo 4 stanami

 · Liczenie i obliczanie, przetwarzanie wartoœci progowej

· Przetwarzanie wartoœci pomiarowej z dok³adnoœci¹ 10-12 
bitów (8-16 bitów)

· Dwa regulatory ci¹g³e dla oœwietlenia, temperatury itd.

· Kilka programatorów czasowych od 10ms do 45 dni

· Zdalne sterowanie, blokowanie i odblokowywanie

· Steruje maksymalnie 66 celami przy ponad 192 
poleceniach, które mo¿na indywidualnie parametryzowaæ 

     · Wbudowanych jest wiele dalszych funkcji

LCN nie potrzebuje osobnej sieci przewodów

     · LCN wykorzystuje jedn¹ dodatkow¹ ¿y³ê w standardowym   
przewodzie  NYM / YDY 

· Standardowe materia³y instalacyjne

· Nie ma osobnych puszek, nie ma koniecznoœci osobnego 
prowadzenia przewodów 

LCN jest szczególnie odporny na zak³ócenia i niezawodny. 

     · LCN przewy¿sza najostrzejsze stopnie odpornoœci na 
zak³ócenia ( przemys³ ) ponad czterokrotnie

· LCN pracuje w niestabilnych sieciach o napiêciu od 190 do 
260 V (dostepne  wersje dla 120V i 50/60 Hz)

· LCN podtrzymuje dop³yw pr¹du do 20s od jego wy³¹czenia
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LCN - Fakty

LCN to jedna z najbardziej wydajnych sieci na œwiecie

· Transmisja rzêdu 100 pakietów na sekundê w dolnym 
poziomie sieci, to trzy razy szybciej ni¿ zazwyczaj

· 1000 - 10.000 pakietów na sekundê w górnym poziomie 
sieci

LCN jest op³acalny 

· Modu³y spe³niaj¹ wiele funkcji jednoczeœnie 

· Potrzebnych jest tylko niewiele elementów sk³adowych

· Modu³y LCN zasilane s¹ bezpoœrednio z sieci 230V

· Brak zasilaczy, t³umików itp. 

· Szczególnie prosta i niedroga póŸniejsza konserwacja 
instalacji przez instalatora

LCN jest prosty w obs³udze

· Ustawianie parametrów jest proste i bardzo obrazowe

· Na potrzeby LCN nie trzeba utrzymywaæ du¿ego 
magazynu podzespo³ów, gdy¿ liczba u¿ywanych 
podzespo³ów jest niewielka

· Potrzebne funkcje mo¿na po prostu w³¹czyæ

LCN jest systemem stosowanym w codziennej praktyce

· LCN dobrze wspó³pracuje ze standardowymi instalacjami, 
wiêc mo¿e byæ instalowany etapami

· Koszty na starcie s¹ niewielkie, niepotrzebne s¹ 
dodatkowe elementy jak zasilacze itp. 
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Do firmy nale¿y wydzia³ rozwoju osprzêtu i oprogramowania 
dla wszystkich podzespo³ów LCN i oprogramowania konfigu-
racyjnego. ISSENDORFF jako jedyne przedsiêbiorstwo samo-
dzielnie opracowuje i uaktualnia wszystkie programy, zarówno 
narzêdzia LCN-P i LCN-PRO jak i wizualizacje LCN-W  itd. 

W³asna koncepcja szkoleñ prowadzona przez wykwalifiko-
wany personel. Placówki szkoleniowe w Niemczech, Austrii, 
Szwajcarii, W³oszech, na Wêgrzech oraz w Polsce 

Serwis dla klientów œwiadcz¹ kompetentni wspó³pracownicy w 
przedsiêbiorstwie i w³asna sieæ serwisu zewnêtrznego. 
 

Doradztwo dla biur projektowych, przedsiêbiorstw, inwestorów 
i placówek oœwiatowych takich jak szko³y i uczelnie. 

Planowanie du¿ych i ma³ych sieci LCN, maj¹ce na celu 
realizacjê bardzo ró¿nych wymogów, od domów 
jednorodzinnych czêœciowo wyposa¿onych w instalacje, po 
wie¿owce w pe³ni zautomatyzowane.

Projektem steruj¹ doœwiadczeni specjaliœci od systemu, na 
etapie koncepcji, planowania, realizacji i doradztwa lub 
serwisu podczas budowy. 

Infolinia dotycz¹ca techniki i planowania sieci LCN. 

Wspó³pracownicy przedsiêbiorstwa  maj¹ bardzo dobre 
wykszta³cenie techniczne i d³ug¹ praktykê w zakresie techniki 
elektrycznej, grzewczej i klimatyzacji oraz odpowiednich 
technik bezpieczeñstwa i sygnalizacji. 

Ka¿dy wspó³pracownik wspiera produkty w 100% i jest 
bezpoœrednio do dyspozycji ka¿dego klienta. 

Ka¿dy elektryk instalator mo¿e pracowaæ z LCN. Dodatkowo 
firma dysponuje gêst¹ sieci¹ partnerów Premium, którzy s¹ do 
dyspozycji, szczególnie w zakresie kompetentnego 
doradztwa, planowania, instalacji, programowania / para-
metryzacji i wsparcia naszych klientów na ca³ym œwiecie.

Wprowadzenie

Zakres us³ug œwiadczonych przez firmê ISSENDORFF

Rozwój

Szkolenia

Serwis

Doradztwo

Planowanie

Infolinia

Doœwiadczenie

Osi¹galnoœæ

Wsparcie

Realizacja
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Dolny poziom 
sieci

Dane u¿ytkowe

Technika

Dane techniczne systemu LCN

WskaŸnik 
transmisji danych 

Max.  liczba 
segmentów 

Maksymalna 
rozbudowa

Hierarchia

Potwierdzanie  i 
sygnalizacja

Zasiêg

max. 250 Modu³ów na ka¿dy Segment

> 600.000 czujników/sterowników

=  œrednio 

=  1000P/s (do 10000P/s)

100 Pakietów/s

SK SK

24 Bit ( typ. lub wiêcej: do 120B/Pakiet)

Dolny poziom sieci: 9600 kB/s
Segment sieci: 305kBit (37k-2,5MB/s) 

120 Segmentów

30.000 Modu³ów

przejrzysta ( dwustopniowa)

WskaŸnik: 1.000-10.000P/s

100P/s

4-stopniowe: 1. Potwierdzanie funkcji 
2. Komunikaty stanu 

3. Polecenia stanu
4. Komunikaty pracy

1km dla linii sieci  (ponad 50 linii/Segment)

>20km z odcinkami LWL 

Dane

Struktura
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Brama, ¿aluzje 

Œwiat³o, 
temperatura, 
wartoœci pomiarowe, 
zestyki itd.

Oœwietlenie
Odbiornik zdalnego 
sterowania IR

Przyciski

........

Okablowanie „inteligentnych” modu³ów LCN

Local Control NetworkLocal Control Network
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Z :

Planuj 
aplanuj swój budynek przysz³oœciowo

zawsze jedn¹ dodatkow¹ ¿y³ê

...
T1T8

1.piêtro
 pok. dziecinny

Ka¿demu z oœmiu
klawiszy mo¿na 
przyporz¹dkowaæ 
3 niezale¿ne polecenia.

1. piêtro 
oœw. korytarza

Cel:
Polecenie:
Wartoœci:

do Modu³u 254
steruj wyjœciem 1
- z natê¿eniem 50%
- w czasie 5s

Szczegó³y:

Okablowanie i zasada dzia³ania modu³ów LCN

Polecenie zostaje wys³ane:

10
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Zasilacz

Magistrala steruj¹ca

Sterowniki
(aktory)

Czujniki

TT PPII

Microkomputer

Budowa „inteligentnego” modu³u LCN
PE     D     N    L

Dziêki lepszej koncepcji, LCN stanowi zabezpieczenie na przysz³oœæ!

Budowa

?

? .

? .

?

?

?

LCN adresuje bezpoœrednio (grupy tworzy siê tylko wtedy, gdy 
rzeczywiœcie nale¿y sterowaæ grupami u¿ytkowników)

Proste rozszerzenie koncepcji obiektu

Mo¿na ³atwiej zrozumieæ = niski koszt instalacji i konserwacji 

Znacznie wiêcej informacji w pakiecie = wy¿sza funkcjonalnoœæ

Bardziej elastyczna komunikacja modu³owa.

a co wa¿ne: sieæ LCN mo¿na ³atwo rozbudowaæ o dalsze funkcje.

.

LCN oferuje godne uwagi zalety samej koncepcji:

11
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LCN ma miêdzy innymi piêæ zdecydowanych zalet:

LCN jest bardzo wydajny, w kwestii mocy transmisyjnej sieci jest w 
czo³ówce œwiatowej. 

LCN oferuje nieskoñczenie du¿o funkcji dla ka¿dego modu³u. 
Dziêki tej ró¿norodnoœci dopasowuje siê elastycznie do budynku i 
wymogów inwestora. A wszystko to umo¿liwia ³atwe 
projektowanie. 

LCN dysponuje jako jedyny system czterostopniowym 
potwierdzaniem i komunikowaniem umo¿liwiaj¹c w ten sposób 
tworzenie instalacji o wysokiej jakoœci  z rozleg³ym nadzorem. 

Dziêki wy¿szemu stopniowi integracji jest bardziej op³acalny od 
innych systemów, co obni¿a koszty inwestora. 

Instalacja i programowanie systemu LCN s¹ niezwykle proste. 
Pomaga to in¿ynierowi oraz instalatorowi.

LCN wyznacza kierunek rozwoju instalacji elektrycznych w przysz³oœci

W przysz³oœci bêd¹ skuteczne w ca³ej rozci¹g³oœci tylko takie systemy, które 
doskonale dopasowuj¹ siê do potrzeb inwestorów, projektantów i 
instalatorów, tak jak LCN. 

Szczególnie wa¿ne w praktyce:

LCN oferuje dla tego samego zadania kilka rozwi¹zañ, w zale¿noœci od 
wielkoœci obiektu i mo¿liwoœci finansowych inwestora. 
Dziêki tañszemu wariantowi pozyska siê oszczêdniejszego klienta, a wersj¹ 
luksusow¹ zachwyci siê tak¿e najbardziej wymagaj¹cy inwestor. 
LCN dobrze wspó³pracuje ze standardowymi instalacjami. Daje inwestorowi 
swobodê zainstalowania LCN wedle swoich potrzeb z mo¿liwoœci¹ 
maksymalnej rozbudowy.

Planuj zawsze dodatkow¹ ¿y³ê - nawet jeœli dzisiaj jeszcze nie 
potrzebujesz instalacji inteligentnej!

Local Control NetworkLocal Control Network

PE     D     N    L

Zalety
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LCN bêd¹c nowoczesnym systemem nie potrzebuje centrali

Wszystkie modu³y s¹ wystarczaj¹co inteligentne, aby samodzielnie 
regulowaæ przep³yw danych pomiêdzy sob¹. 

Ka¿dy pojedynczy modu³ mo¿e sterowaæ magistral¹ jako „Master” 

Inwestor mo¿e zacz¹æ od ma³ych kroczków - ju¿ dwa modu³y bez dalszych 
elementów pomocniczych tworz¹ funkcjonuj¹c¹ sieæ. Modu³y mo¿na  
stosowaæ nawet pojedynczo np. z odbiornikiem IR jako podwójnym 
regulatorem œwiat³a wyposa¿onym w pamiêæ lub jako kontrol¹ dostêpu. 
Element po elemencie mo¿na rozbudowaæ sieæ LCN, a¿ do instalacji 
steruj¹cej wielkimi kompleksami budynków. 
Ogólna zasada brzmi: 0,5 do 3 modu³ów do ka¿dego pomieszczenia. Na 
dolnym poziomie magistrali mo¿na wyposa¿yæ du¿e obiekty posiadaj¹ce 
ponad 100 pomieszczeñ (maksymalnie 400) w 250 modu³ów. Wykorzystuj¹c 
segmenty sieci graniczn¹ liczbê stanowi 30.000 modu³ów. Oznacza to 
maksymalnie milion punktów, z których p³yn¹ dane, czyli o wiele wiêcej ni¿ 
wymagaj¹ obecnie najwiêksze budynki na œwiecie.  

PE     D     N    L

Podstawy

LCN integruje ca³¹ instalacjê budynku tworz¹c jedn¹ rozleg³¹ sieæ: 

- Najmniejsze wielofunkcyjne modu³y komputerowe odbieraj¹ sygna³y z 
elementów sterowniczych (przyciski, czujniki, itd.).
- Zintegrowane wyjœcia steruj¹ najró¿niejszymi elektrycznymi odbiornikami, 
takimi jak np.  oœwietlenie, elektrozawory, silniki, itd.. 

Wszystkie modu³y ³¹czy siê ze sob¹ za pomoc¹ dodatkowej ¿y³y w zwyk³ej 
instalacji elektrycznej. Za pomoc¹ tej ¿y³y i ¿y³y neutralnej modu³y LCN 
wymieniaj¹ miêdzy sob¹ informacje i polecenia. W ten sposób jeden modu³ 
mo¿e przekazaæ do dowolnego innego modu³u informacjê: 

„W³¹cz twoje drugie wyjœcie”.

Zasada pracy LCN  

Modu³y pracuj¹ absolutnie niezale¿nie, nie potrzebuj¹ osobnego zasilania 
pr¹dem, ani specjalnych przewodów doprowadzaj¹cych i zawsze oferuj¹ tak 
samo wiele funkcji: dwa wyjœcia prze³¹czaj¹ce i dwa/trzy niezale¿ne wejœcia 
umo¿liwiaj¹ osi¹gniêcie celu przy zastosowaniu mniejszej iloœci modu³ów i 
mniejszej iloœci kabli ni¿ do tej pory. 
Wszystkie modu³y LCN posiadaj¹, obok czujników i elementów 
prze³¹czaj¹cych, równie¿ kilka programatorów czasowych i po³¹czeñ oraz 
regulatory, elementy analizuj¹ce wartoœæ progow¹ oraz funkcjê liczenia/ 
obliczania, tak i¿ sterowanie automatyczne mo¿na zrealizowaæ bezpoœrednio 
w module. 

Magistrala Multi-Master
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Sieæ LCN mo¿na okablowaæ w prosty sposób. 

Maksymalnie 250 modu³ów ³¹czy siê ze sob¹ bezpoœrednio tylko za pomoc¹ 
trzech przewodów (faza, przewód neutralny i przewód transmisyjny). Tworz¹ 
one jeden segment. Nie ma potrzeby opuszczania dolnego poziomu sieci a¿
 po instalacje steruj¹ce obiektami œredniej wielkoœci. 

Jako ¿y³ê  transmisyjn¹ u¿ywa siê po prostu wolnego przewodu standardowej 
instalacji. Mo¿na traktowaæ go jak inne przewody, nie s¹ konieczne mostki. 

W du¿ych kompleksach budynków mo¿na sprzêgaæ ze sob¹ do 120 takich 
segmentów. Podzia³ na segmenty mo¿na wykorzystaæ choæby i do 
rozgraniczenia poszczególnych czêœci mieszkalnych w domu 
wielorodzinnym, a mimo to umo¿liwiæ komunikacjê miêdzy nimi, np. w celu 
sterowania œwiat³em zewnêtrznym, sygnalizacji zagro¿eñ itd.

Budowa

PE     D     N    L

Rys. W du¿ych obiektach mo¿na zainstalowaæ do 30.000 modu³ów LCN.
         Odpowiada to max. 120 segmentom, ka¿dy z 250 modu³ami logicznymi.

LCN-SK
(c) ISSENDORFF
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Rys. W du¿ych obiektach mo¿na zainstalowaæ do 30.000 modu³ów LCN.
         Odpowiada to max. 120 segmentom, ka¿dy z 250 modu³ami logicznymi.

LCN-SK
(c) ISSENDORFF

LCNLocal Control Network

Segmentkoppler
Segment Coupler

U =230V, P =3WN V

LCN-SKTxSTxLErrRdy

Brücken nur
am Ltgs/Ende Stecken

Verdrillte Leitung
(B. Cat5) verwenden!

ISSENDORFF

CAT 5

Sprzêg do segmentów LCN-SK 
sprzêga ze sob¹ bardzo du¿e 
magistrale. Zajmuje 5 TE na 
szynie monta¿owej.

do innych segmentów sieci 
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Adresy

Ka¿dy modu³ musi posiadaæ swój adres

Aby mo¿liwa by³a komunikacja z ka¿dym modu³em LCN, potrzebny jest jego 
adres, czyli liczba do 5 do 254, któr¹ nadaje mu oprogramowanie instalacyjne 
(LCN-PRO lub LCN-P) w ci¹gu kilku sekund. 

Komputer pod³¹cza siê do sieci w dowolnym miejscu. 
Jeœl i  k i lka segmentów sieci  jest  sprzê¿onych za pomoc¹
 magistrali sieci LCN, to segmenty otrzymuj¹ numery od 5 do 124.
Na przyk³ad oœwietlenie korytarza u Pañstwa Kowalskich bêdzie mia³o adres: 
segment = 35, modu³ = 207.

Z ka¿dego punktu ca³ej sieci LCN mo¿na wys³aæ pakiet z danymi pod ten 
adres. Jeœli pakiet ma dotrzeæ do wiêkszej liczby u¿ytkowników, to odbywa siê 
to za pomoc¹ adresu grupowego. 
Ka¿demu segmentowi sieci LCN mo¿na nadaæ 250 numerów grupowych w 
zakresie od 5...254. Liczba cz³onów ka¿dej grupy jest nieograniczona. Ka¿dy 
modu³ mo¿e nale¿eæ do  12 grup. 

W systemie LCN tworzy siê grupy tylko wtedy, gdy rzeczywiœcie kilku 
u¿ytkowników powinno byæ uruchamianych jednoczeœnie. 

W przypadku transmisji punkt do punktu nastêpuje bezpoœrednie 
adresowanie („do modu³u 55: parter WC œwiat³o”), jak mo¿na by³oby 
oczekiwaæ równie¿ i intuicyjnie. 

Oprócz obrazowoœci, istnieje kolejna wa¿na przyczyna przemawiaj¹ca za 
bezpoœrednim adresowaniem: 
Modu³y mog¹ wzajemnie przesy³aæ sobie informacje do dalszego 
przetworzenia i w ten sposób tworz¹ sieæ „neuronow¹”, która wraz ze 
wzrostem liczby modu³ów jest coraz bardziej inteligentna / coraz bardziej 
wydajna. Wa¿ne jest to ze wzglêdu na przysz³e zadania z zakresu 
automatyzacji

LCN-SK
(c) ISSENDORFF

Local Control Network ProdukthandbuchLocal Control Network
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Adresy

Ka¿dy modu³ musi posiadaæ swój adres

Aby mo¿liwa by³a komunikacja z ka¿dym modu³em LCN, potrzebny jest jego 
adres, czyli liczba do 5 do 254, któr¹ nadaje mu oprogramowanie instalacyjne 
(LCN-PRO lub LCN-P) w ci¹gu kilku sekund. 

Komputer pod³¹cza siê do sieci w dowolnym miejscu. 
Jeœl i  k i lka segmentów sieci  jest  sprzê¿onych za pomoc¹
 magistrali sieci LCN, to segmenty otrzymuj¹ numery od 5 do 124.
Na przyk³ad oœwietlenie korytarza u Pañstwa Kowalskich bêdzie mia³o adres: 
segment = 35, modu³ = 207.

Z ka¿dego punktu ca³ej sieci LCN mo¿na wys³aæ pakiet z danymi pod ten 
adres. Jeœli pakiet ma dotrzeæ do wiêkszej liczby u¿ytkowników, to odbywa siê 
to za pomoc¹ adresu grupowego. 
Ka¿demu segmentowi sieci LCN mo¿na nadaæ 250 numerów grupowych w 
zakresie od 5...254. Liczba cz³onów ka¿dej grupy jest nieograniczona. Ka¿dy 
modu³ mo¿e nale¿eæ do  12 grup. 

W systemie LCN tworzy siê grupy tylko wtedy, gdy rzeczywiœcie kilku 
u¿ytkowników powinno byæ uruchamianych jednoczeœnie. 

W przypadku transmisji punkt do punktu nastêpuje bezpoœrednie 
adresowanie („do modu³u 55: parter WC œwiat³o”), jak mo¿na by³oby 
oczekiwaæ równie¿ i intuicyjnie. 

Oprócz obrazowoœci, istnieje kolejna wa¿na przyczyna przemawiaj¹ca za 
bezpoœrednim adresowaniem: 
Modu³y mog¹ wzajemnie przesy³aæ sobie informacje do dalszego 
przetworzenia i w ten sposób tworz¹ sieæ „neuronow¹”, która wraz ze 
wzrostem liczby modu³ów jest coraz bardziej inteligentna / coraz bardziej 
wydajna. Wa¿ne jest to ze wzglêdu na przysz³e zadania z zakresu 
automatyzacji

LCN-SK
(c) ISSENDORFF

LCNLocal Control Network

Segmentkoppler
Segment Coupler

U =230V, P =3WN V

LCN-SKTxSTxLErrRdy

Brücken nur
am Ltgs/Ende Stecken

Verdrillte Leitung
(B. Cat5) verwenden!

ISSENDORFF

CAT 5

Sprzêg do segmentów umo¿liwia sieci 
LCN uzyskanie niezwykle wysokiej 
mocy przy banalnie prostej instalacji:

Sprzêgi do segmentów nie wymagaj¹ 
parametryzacji, trzeba im tylko nadaæ
numer. 
Pracuj¹ w pe³ni automatycznie.

Do specjalnych zastosowañ istnieje 
mo¿liwoœæ zmiany prêdkoœci przesy³u 
informacji oraz sortowania pakietów.
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100 pakietów na sekundê

W systemie LCN transmituje siê œrednio 100 pakietów na sekundê               
(w segmencie sieci LCN nawet 1000 do 10000). Odpowiada to  prêdkoœci 
transmisji na poziomie 9600 b/s (segment sieci: 300 kb/s - 2,5 Mb/s). 
Wykorzystanie istniej¹cego ju¿ przewodu oszczêdza zu¿ycie miedzi, 
upraszcza instalacjê i uniezale¿nia system od uszeregowania faz 
poszczególnych modu³ów. 

LCN pracuje w paœmie podstawowym, zazwyczaj u¿ywane  przy transmisji 
czêstotliwoœci noœnej œrodki pomocnicze (separator faz/ sprzêg faz, blokada 
itp.) nie s¹ wymagane. 

Rys. Konwertery œwiat³owodów szklanych i plastikowych mo¿na dowolnie ³¹czyæ z modu³ami 
        galwanicznej separacji i wzmacniacza

Celem uproszczenia instalacji zgodnie z VDE przewód transmisyjny z 
definicji jest przewodem sieciowym, chocia¿ podczas regularnej pracy 
wystêpuj¹ w nim napiêcia maksymalne o wartoœci tylko ± 30 V. Modu³y s¹ 
chronione przed wy¿szymi napiêciami do 2kV na przy³¹czu transmisyjnym 
np. przy wyst¹pieniu b³êdu instalacji.

Przewód transmisyjny mo¿na po³o¿yæ w budynku dowolnie, nie trzeba 
zachowaæ specjalnej topologii jak np. formy gwiaŸdzistej. Maksymalna d³. 
ca³kowita wynosi 1 km i mo¿e byæ wyd³u¿ona  przy zastosowaniu 
wzmacniaczy poœrednich. Poza tym mo¿liwe s¹ sprzê¿enia œwiat³owodowe 
np. pomiêdzy podrozdzielniami. 

Dla œwiat³owodów plastikowych, które mo¿na przy³¹czaæ na budowie za 
pomoc¹ prostych œrodków, zasiêg wynosi 100 m / odcinek. Za pomoc¹ 
œwiat³owodów z w³ókna szklanego osi¹ga siê dla jednego odcinka odleg³oœæ 
2km (opcjonalnie 5 km).

Transmisja danych
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Modu³ galwanicznej separacji i 
wzmacniacza LCN-IS

Konwerter œwiat³owodowy 
LCN-LLG

Konwerter œwiat³owodowy 
(œwiat³owód plastikowy)
LCN-LLK

Dom 2

W³ókno szklane: max. 2 km

Do domu 3

Dom 1

ka¿dy
1km

UV1.1
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Przeciêtnie na dolnym poziomie sieci mo¿na przesy³aæ oko³o 100 pakietów 
na sekundê. Kilkustopniowa procedura antykolizyjna zapewnia pe³ne 
wykorzystanie pojemnoœci sieci nawet przy jej du¿ym obci¹¿eniu. 
Kontrola wys³ania pakietu ma kilkustopniow¹ strukturê, tak i¿ LCN pracuje 
idealnie tak¿e i w otoczeniu znacznie bardziej zak³óconym ni¿ dopuszczaj¹ to 
obowi¹zuj¹ce normy. 

Pakiety danych systemu LCN zawieraj¹ w zwartej formie znacznie wiêcej 
informacji ni¿ by³o to dotychczas mo¿liwe. Opisuj¹ w pe³ni funkcjê czujnika 
lub elementu prze³¹czaj¹cego. Dla przyk³adu polecenie dla lampy zawiera  
nie tylko ¿¹dany poziom natê¿enia oœwietlenia, ale tak¿e prêdkoœæ, z jak¹ ma 
ona zostaæ osi¹gniêta. Programatory czasowe nie musz¹ byæ programowane 
w elemencie prze³¹czaj¹cym, gdy¿ ka¿dy pakiet zawiera informacjê 
czasow¹. 

Tak wiêc ten sam element prze³¹czaj¹cy mo¿e wykonywaæ dowoln¹ iloœæ 
ró¿nych prze³¹czeñ czasowych, ka¿dy klawisz mo¿e wysy³aæ mu inne 
polecenie. 

Nadaje to ca³emu systemowi nieznan¹ dotychczas elastycznoœæ, przy 
zastosowaniu prostych œrodków. 

Konserwacja sieci jest znacznie uproszczona:

Podczas pracy mo¿na bezpoœrednio obserwowaæ i dokumentowaæ 
funkcjonowanie sieci LCN. Oszczêdza to cenny czas i zmniejsza koszty 
konserwacji instalacji. 

Ka¿dy pakiet zawiera wszystkie wymagane informacje, które wyœwietlane s¹ 
w postaci tekstu  instalator mo¿e natychmiast sprawdziæ wynik swojej pracy

Kto wysy³a do kogo? 

Jak brzmi polecenie?

A  system potwierdzeñ i komunikatów dodatkowo dostarcza informacje:

Jak reaguj¹ u¿ytkownicy?

Co dzieje siê w czujnikach? 

Parametryzowanie odbywa siê bezpoœrednio w modu³ach, wiêc ustawienia 
mo¿na zczytywaæ z  samej instalacji!

Pakiety danych

Podstawowe czêœci sk³adowe:

Pakiety danych systemu LCN maj¹ elastyczn¹ strukturê i mog¹ mieæ ró¿n¹ 
d³ugoœæ. Pomimo nieosi¹galnie wysokiej wydajnoœci maj¹ jeszcze wiele 
miejsca na przysz³e rozszerzenia. 
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Konfiguracja

Modu³y LCN s¹ inteligentne

Ka¿dy modu³ LCN „zna” przy³¹czonych u¿ytkowników i odpowiednio nimi 
steruje. ¯arówki ulegaj¹ œciemnieniu, jarzeniówki uruchamiane s¹ 
powerswitchem.

W przypadku napêdów ¿aluzji zapewnia siê wzajemne zablokowanie obydwu 
wyjœæ, ¿eby nie uszkodziæ silnika. 

Te wa¿ne dane dotycz¹ce u¿ytkownika wprowadza instalator podczas 
parametryzacji. W wyniku tego wszystkie otrzymane z sieci polecenia modu³ 
bêdzie interpretowa³: u¿ytkownicy s¹ sterowani optymalnie.

Podczas programowania instalator informuje modu³, jakie czujniki s¹ 
przy³¹czone. Jeœli na wejœciu klawiatury pod³¹czony zosta³ na przyk³ad 
przycisk, to nale¿y to zaznaczyæ w Porcie T. W ten sposób aktywuje siê w 
module równie¿ funkcje wyboru konwertera analogowo-cyfrowego, do 
wyg³adzania wartoœci pomiarowych i analizy wyników. 

Programuj¹c przekazuje siê modu³owi informacjê, do jakich nale¿y grup. 
Odt¹d bêdzie wykonywa³ wszystkie polecenia wysy³ane przez sieæ do tych 
grup. 

Nie mniej wa¿ny jest fakt, ¿e programowanie obejmuje tak¿e 
przyporz¹dkowanie przycisków.

Rys. Ka¿dy element sk³adowy modu³ów LCN mo¿e byæ 
         zaprogramowany i wykorzystany niezale¿nie. 
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Sensory i aktory w module LCN
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1

2

x

Wyjœcie 1
230V/ 300 VA, 
500 lub 2000 VA 
(œciemniane)

Wyjœcie 1
230V/ 300 VA, 
500 lub 2000 VA 
(œciemniane)

¯y³a
Danych

¯y³a
Fazy

¯y³a
 Neutralna

Przyciski, konwerter 
A/D, itp.

Czujniki impulsowe - 
odbiornik IR, sprzêgi, 
cz. temperatury, 
ruchu, itd.

Peryferia-
Modu³y binarne,
przekaŸniki
(np. 8x 16A/230V)
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dowolnej firmy, jak i standardowe czujniki stykowe EIB, wiêkszoœci 
producentów. Poniewa¿ w du¿ych budynkach mog¹ wystêpowaæ bardzo 
ró¿ne zadania, mo¿na dowolnie zaprogramowaæ klawisze LCN. Projektant/ 
instalator ustala charakterystykê klawiszy. 

Dla ka¿dego steruj¹cego modu³u istnieje niezwykle du¿o mo¿liwoœci 
spe³nienia ¿yczeñ inwestora, pocz¹wszy od zwyk³ego pod³¹czenia klawiszy, 
a¿ po kompleksowe sterowanie u¿ytkownikami / grupami. 

LCN rozró¿nia zasadniczo pomiêdzy krótkim przyciœniêciem i d³ugim 
przyciœniêciem oraz nastêpuj¹cym zwolnieniem klawisza. We wszystkich 
trzech przypadkach wysy³ane jest polecenie, które mo¿na swobodnie 
zaprogramowaæ. 

W LCN funkcje klawiszy ustawia siê na klawiaturze. Upraszcza to i czyni 
bardziej przejrzystym programowanie/ parametryzacjê.

Klawiatura

Dla zwyk³ych zadañ: ka¿dy klawisz po jego w³¹czeniu wysy³a jedno polecenie 
do sieci. Ka¿dy klawisz mo¿e wys³aæ trzy ró¿ne polecenia.

W tym trybie mo¿na ustawiæ 8 klawiszy i sterowaæ indywidualnie 8 
u¿ytkownikami/ grupami u¿ytkowników. (Dalsze 24 klawisze mo¿na 
uaktywniæ za poœrednictwem zdalnego sterowania IR, czujników itd.)

Ka¿dy przycisk dysponuje przegl¹dem swoich funkcji.

Celem ujednolicenia równie¿ i czujniki wykorzystuj¹ tabele klawiszy:     
wykorzystaæ mo¿na do 5 progów w³¹czania z histerez¹. Przy przekroczeniu/ 
nie osi¹gniêciu wartoœci modu³ LCN wysy³a do sieci polecenie              
przyporz¹dkowane danemu klawiszowi. 

Wszystkie modu³y zawieraj¹ dodatkowo do ka¿dej tabeli klawiszy równie¿ 
tabelê w cieniu: Ka¿dy klawisz ma „siostrê”, której mo¿na dowolnie 
przyporz¹dkowaæ jeden adres docelowy i trzy polecenia. W ten sposób 
mo¿na wys³aæ dwa zupe³nie ró¿ne polecenia jednokrotnie przyciskaj¹c 
klawisz. (A jeœli i to nie wystarczy, dla jednego polecenia mo¿na uaktywniæ 
równolegle wiele klawiszy).

Jeœli klient chce obs³ugiwaæ bardzo du¿o funkcji bez instalowania tablicy 
steruj¹cej, to LCN oferuje tak¿e i w takim przypadku komfortowe rozwi¹zanie 
- klawisze z podwójn¹ obs³ug¹.

Prosta obs³uga

Przycisk A7 wysy³a do: M44 parter biuro 102 œciana œwiat³o
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 ZWOLNIENIE:  wyjœcie 1 zatrzymaj œciemnianie 

 D£UGO:     wyjœcie 1 œciemniaj na 50, z czasem  20

 KRÓTKO : wyjœcie 1 w³¹cz./ wy³¹cz. , z czasem 1
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Przyciski LCN s¹ zdalnie sterowane: 

Za pomoc¹ polecenia mo¿na spowodowaæ w ka¿dym module 
„samoprzyciœniêcie” dowolnych klawiszy. Polecenie przyciœniêcia klawisza 
mo¿na opóŸniæ od 1s a¿ do 45 dni. W ten sposób mo¿liwe jest, np. 
zaprogramowanie generatora impulsów dla sterowania oœwietleniem jak i 
wy³¹cznika czasowego dla d³ugiego okresu czasu.

W sumie w module LCN znajduj¹ siê 4 niezale¿ne zegary steruj¹ce. 
Dodatkowo modu³y dysponuj¹ zegarem okresowym, dziêki któremu mo¿na 
komfortowo przyporz¹dkowaæ powtarzaj¹ce siê zadania. Naturalnie zegary 
czasowe mo¿na zastosowaæ do kompleksowych zadañ prze³¹czania.

(Dodatkowe zegary steruj¹ce dostêpne s¹  w  wyjœciach elektronicznych 
modu³u. Tu znajduje siê regulacja czasu w³¹czania i œciemniania miêdzy 10 
ms a 32 minutami.)

Dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ zablokowania dowolnych klawiszy. W zwi¹zku 
z powy¿szymi funkcjami istnieje mo¿liwoœæ zaprogramowania bardzo 
skomplikowanych funkcji sterowniczych bez zag³êbiania siê w informatykê

Podwójna obs³uga + dalsze mo¿liwoœci klawiszy

ZWOLNIENIE

8
C’

8

LOS

LOS
ZWOLNIENIE

C

8
B’

8
B

ZWOLNIENIE

LOS

A’
8

ZWOLNIENIED£UGOKRÓTKO
Adres 
docelowy

Klawisz

Scena oœw.: 

9 wywo³aæ
czas akcji 4

Scena oœw.: 

10 wywo³aæ
czas akcji 0

Obliczanie:

dodaj 13

PrzekaŸnik: 

10 - -  - - - -

PrzekaŸnik: 

11 - -  - - - -

PrzekaŸnik: 

00 - -  - - - U

Wyjœcie 1: 
Przycisk w³/wy³ 
czas akcji: 12

Wyjœcie.1: 
Klawisz pamiêci
czas akcji: 1

Wyjœcie1: 
akcja: STOP

do M 20
w  S11

Do M 120

w  S 0
(w³asny. Segm.)

do G 123

w  S 0
(w³asny. Segm.)

1

2

3

4

8

. . .

A

Rys. Du¿a tabela klawiszy umo¿liwia  dokonanie rozleg³ej parametryzacji, która zachowuje przejrzystoœæ.
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 Funkcje:

Rys. Transponder LCN i ma³y pilot LCN-RT,

System zdalnego sterowania LCN
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Poniewa¿ standardowe uk³ady zdalnego sterowania IR s¹ nieporêczne i ma³o 
elastyczne, LCN opracowa³ w³asny system z nadajnikami sterowanymi 
komputerowo, przenosz¹cy  4x wiêcej informacji. 

Dostêpne s¹ ró¿ne wersje:

1. Kompaktowy pilot IR (LCN-RT), o zasiêgu ok. 10 m, który mo¿na 
przyczepiæ do pêku kluczy. Mo¿na nim przy pomocy 4 klawiszy indywidualnie 
œciemniaæ, prze³¹czaæ wzglêdnie uruchamiaæ sterowanie 8 do 16 
u¿ytkowników / grup u¿ytkowników. 

2. Du¿y pilot IR  (LCN-RT16) z 16 klawiszami i zasiêgiem ponad 100m(!)

3. Transponder (LCN-UT) z zasiêgiem do oko³o 35 cm. Wysy³anie na modu³ 
dowolnie programowanego  polecenia (np. kontrola dojœcia ).

· Zdalne sterowanie 16 przyciskami. Ma³y pilot ma mo¿liwoœæ wyboru 4 
przycisków na 4 poziomach. Ka¿dy przycisk wysy³a 3 ró¿ne telegramy: 
Naciœniêcie KRÓTKIE, D£UGIE oraz PUSZCZENIE.

· Za pomoc¹ wpisywanych do pilota kodów mo¿na zrealizowaæ systemy 
zamykania. Modu³y odbiorników analizuj¹ kody bezpoœrednio. Nie ma 
dalszych kosztów instalacyjnych. Kodowanie mo¿na wykorzystaæ równie¿ 
do realizacji uprzywilejowanych funkcji, np. szef mo¿e byæ uprawniony do 
zmiany wartoœci ¿¹danych dla regulacji œwiat³a. 

· Odbiornik jednoznacznie identyfikuje pilota, dziêki trwa³emu numerowi 
seryjnemu w nadajniku. System zezwala na zastosowanie 16 pilotów do 
jednego modu³u i indywidualne przyporz¹dkowanie przycisków.

· Dodatkowo mo¿na utworzyæ kompleksowy system kontroli dostêpu z 
rejestracj¹ czasow¹, itp., który pracuje niezale¿nie od zakodowania, dziêki 
sta³emu numerowi seryjnemu w pilocie. Sam modu³ lub pod³¹czony do sieci 
LCN komputer osobisty PC analizuje otrzymany numer seryjny i prezentuje 
poszczególne procesy, za pomoc¹ programu monitoruj¹cego LCN-WA, 
zarz¹dzaj¹c wieloma pilotami z ¿¹danymi funkcjami.

· System zdalnego sterowania LCN wykonuje jednoczeœnie i niezale¿nie od 
siebie wszystkie cztery funkcje. Bez ograniczeñ! Poniewa¿ ka¿dy modu³ 
posiada system odbiorczy, to wystarczy tylko pod³¹czyæ niedrogi 
miniaturowy odbiornik.

Nie mniej wa¿ny jest fakt, ¿e ka¿da transmisja IR chroniona jest przed b³êdami 
za pomoc¹ sumy kontrolnej -  jest to novum w sieciach. Jakoœæ LCN widoczna 
jest równie¿ w szczegó³ach.



Local Control Network ProdukthandbuchLocal Control Network

PE     D     N    L

Wyjœcia 230V / Potwierdzenia i komunikaty

Elektroniczne wyjœcia mocy œciemniaj¹ w przesuniêciu faz, jeœli zostanie to aktywo-
wane w oprogramowaniu. Prze³¹czenie nastêpuje w przejœciu  zerowym napiêcia. 
Poniewa¿ zastosowano pó³przewodniki, które mo¿na bardzo silnie obci¹¿aæ, wyjœcia 
mo¿na przeci¹¿aæ przez krótki czas a¿ do piêciu razy(!). Od roku 2005 wszystkie 
modu³y œciemniaj¹ce posiadaj¹ wewnêtrzne sensory, które odcinaj¹ wyjœcia przy 
przeci¹¿eniu i wysy³aj¹ odpowiedni komunikat pracy. 

Ka¿de wyjœcie sterowane jest dwoma parametrami: ¿¹danym poziomem natê¿enia 
oœwietlenia i prêdkoœci¹, z jak¹ takie natê¿enie zostaje osi¹gniête. 

W tym celu ka¿de wyjœcie ma swoje w³asne sterowanie opóŸnianiem akcji z dwoma 
programatorami czasowymi. Nie s¹ one programowane na sta³e, lecz sterowane  
podczas pracy za pomoc¹ otrzymywanych poleceñ. W ten sposób, np. ten sam 
obwód œwiat³a mo¿e, w zale¿noœci od aktualnego trybu pracy, bardzo elastycznie 
reagowaæ. Jest to konieczne, jeœli LCN stosowany ma byæ jako bardzo wydajne 
sterowanie oœwietleniem. 

Wszystkie modu³y LCN posiadaj¹ dodatkowo pamiêæ 100 sekwencji oœwietlenia dla 
ka¿dego wyjœcia.  Klient mo¿e je sam zapisaæ w pamiêci. W przypadku instalacji 
steruj¹cych œwiat³em modu³y posiadaj¹ dalsze cechy jak np. „grupy dynamiczne” do 
sterowania œwiat³em w dzielonych pomieszczeniach: sterowanie oœwietleniem 
dopasowuje siê do ustawienia przegród przesuwno - sk³adanych w pomieszczeniu. 

LCN posiada - jako jedyny na rynku - czterostopniowy system potwierdzania
 i komunikatów:

1. Potwierdzenie funkcji jest bezpoœredni¹ odpowiedzi¹ z rozkazu. Przy tym 
potwierdzane jest rzeczywiste wykonanie rozkazu, a nie (jak z regu³y) tylko jego 
odbiór.

2. Meldunek statusowy jest wysy³any zawsze, gdy zmieni siê wartoœæ na wejœciu lub 
wyjœciu. Meldunki te s¹ do dyspozycji w ca³ej magistrali i s¹ gwarancj¹ 
niezawodnoœci systemu meldunkowego w LCN. Co wiêcej: tablice oraz ikony na 
PC zmieniaj¹ siê w czasie rzeczywistym, daj¹c podgl¹d ca³ego obiektu. Tablice 
LCN generuj¹ 4 stany (W£,WY£,MRUGANIE,MIGOTANIE) i umo¿liwiaj¹ przepisowe 
meldunki o wartoœciach pocz¹tkowych i koñcowych wg normy DIN. Meldunki mog¹ 
byæ hierarchicznie opracowywane dla urz¹dzeñ dowolnej wielkoœci.  

3. Poprzez polecenia stanu jest mo¿liwa realizacja sterowania zwrotnego, jako 
dowolnie programowalnego rozkazu. Polecenie te wysy³a modu³, gdy jego wyjœcie 
prze³¹cza lub œciemnia. W kombinacji z regulatorami czasowymi, wysy³aniem 
przycisków, itd. pozwala na kompleksowe parametryzowanie przebiegu 
sterowania.

4.  Komunikaty pracy s¹ pomoc¹ dla instalatora. LCN jest jedynym systemem, który 
w ten sposób zwiêksza niezawodnoœæ nadzoru nad ca³¹ instalacj¹. Modu³y LCN 
posiadaj¹ wbudowane czujniki kontroluj¹ce temperaturê, przeci¹¿enia 
wewnêtrznych zasilaczy oraz podobne b³êdy instalatora. Krytyczne stany pracy 
bêd¹ automatycznie unikane, a instalator o nich powiadamiany.

system potwierdzania i komunikatów
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Adresowanie Numery modu³ów:                     5...254 dla jednego segmentu
             Numery grup:                                  5...254 dla jednego segmentu
             Numery segmentów:                     5...124

Funkcje             Programator czasu / wyjœcia:            10ms...40 min
             4 przyciski - regulator czasowy         1s ... 45 dni

                          Zegar okresowy                                0,3s...100min
             Konwertery analogowo-cyfrowe:       8, 10 lub 12 bitów
             Przetworzenie wartoœci pomiar.:        5x Detektor wartoœci progowej +2

                                                                                     regulatory ci¹g³e, pomiary dyferencji        
                          Powi¹zanie / liczenie:                      Tak / 0 ... 30.000

             Przetwarzanie komunikatów 
                          o zak³óceniach:                                 4-krotne, 12 wejœæ, mo¿liwoœæ                 
                                                                                    rozszerzenia hierarchicznego,         
                                                                                    komunikat wartoœci pocz¹tkowej i      
                                                                                    koñcowej
                         Sterowanie oœwietleniem         wiele funkcji np. pamiêæ 100            
                                                                                    sekwencji oœwietlenia dla ka¿dego        
                                                                                    wyjœcia, sterowanie nastêpcze itd. 

             Potwierdzanie: 4- stopniowe             1. Potwierdzenie funkcji 
                                                                                    2. Meldunek statusowy
                                                                                    3. Polecenia stanu
                                                                                    4. Komunikaty pracy

             Dalsze funkcje np.:                     Zdalne sterowanie IR z 4/16        
                                                                                    klawiszami, 48 funkcji, kontrola   
                                                                                    dostêpu, równie¿ za poœrednictwem    
                                                                                    transpondera, generator impulsów,       
                                                                                    itd.

Wyjœcia             Wartoœæ steruj¹ca WY£/W£:           0...200 poziomów
             Zakres œciemniania:                        1...99%
             Tryb prze³¹czania: WY£.:        Wy³¹cznik pr¹du zerowego
             Tryb prze³¹czania: W£.:                     Wy³¹cznik napiêcia zerowego

Zasilanie Napiêcie sieciowe:                     230V ± 15 % (lub 120V)
             Czêstotliwoœæ w sieci:                     50 Hz (lub 60 Hz)
             Zabezpieczenie przepiêciowe:          4 kV
             Podtrzymywanie zasilania

                          przy awarii zasilania:                     20s, komunikaty o braku zasilania  
                                                                                    trwaj¹cego powy¿ej 20ms 
¯y³a danych:      Wspó³czynnik transmisji danych:      9600 bd = 100 pakietów/s
                                                                                    segment sieci: 1000 pakietów/s

             Zabezpieczenie przepiêciowe:        230V /  impulsy 2kV
             Zasiêg:                                              1km/ linia

                                                          100m œwiat³owód plastikowy
                                                           2 (5) km œwiat³owód z w³ókna               

                                                                                    szklanego

Podsumowanie

Zaplanuj zawsze rezerwow¹ ¿y³ê!
( Równie¿ i tam, gdzie dzisiaj jeszcze nie ma sieci LCN)
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Podstawowe w³aœciwoœci modu³u 

budowany zasilacz, 230 V.
szystkie wejœcia i wyjœcia mo¿na wykorzystywaæ niezale¿nie.
rzetworzenie danych pomiarowych z wyg³adzeniem, wygaszanie 

przydŸwiêków, 5 progów = 10 poleceñ.
odatkowo dostêpne 2  niezale¿ne regulatory ci¹g³e.
ystem zdalnego sterowania, kontrola dostêpu, regulacja (regulator 

wielopunktowy) za pomoc¹ wartoœci zadanej.
o³¹czenia, sterowanie przebiegu 3 programatorów czasowych dla 

ka¿dego modu³u, przy czym ka¿dy programator czasowy mo¿e 
realizowaæ dowoln¹ liczbê czasów.
iczenie i obliczanie.
yjœcia maj¹ ro¿ne tryby pracy np. ¿arówki s¹ œciemniane, wy³¹czanie  

(wy³¹cznik zanikowy), bramy/rolety zewnêtrzne itp.
amiêæ 100 sekwencji oœwietlenia na ka¿de wyjœcie
o¿liwoœæ parametryzacji ³¹cznie 66 adresów docelowych z ponad 192 

poleceniami!

LCN-UPP:

 W
ð W
ð P

ð D
ð S

ð P

ð L  
ð W

ð P .
ð M

2 Port I Wyjœcie 2
max.300VA

1
Port T

Wyjœcie 1
max.300VAT

I 

LCN-UPP

LCN-SH+

T

I

P 2 

Przy³¹cze dla max. 8 
klawiszy lub czujników 
pomiarowych         

Czujnik impulsów, 
odbiornik zdalnego 
sterowania, itd.   

We/wy peryferyjne dla:
8-wejœc. modu³ów binarnych
8-wejœc. przekaŸników itd.

Wyjœcie 1
max.300VA

Wyjœcie 2
max.300VA

Czujniki Sterowniki/ Aktory

}
}

1 

}

Klienci maj¹ ró¿ne mo¿liwoœci finansowe i ró¿ne wymagania. Jednemu 
klientowi dopiero korzystna cena LCN  umo¿liwi zastosowanie tej techniki w 
budynku, zaœ dla innego klienta koszty nie maj¹ decyduj¹cego znaczenia. 
Dlatego LCN oferuje kilka rozwi¹zañ:

Eleganckie rozwi¹zania o wyró¿niaj¹cej siê funkcjonalnoœci 
 warianty daj¹ce znacz¹ce korzyœci wobec standardowych 

rozwi¹zañ

ð
ð Op³acalne

Planowanie

W³aœciwoœci i cechy
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Cechy:

ð O  

ð T

ð .

ð Do .

ð £

ð K

ð S

.

ð

ð P .

ð K

ð

ð M

ð W

2 2
kablowanie zasadniczo przewodem YDY 1,5 mm , 2,5 mm  itd.

opologia sieci LCN: dowolna ( np. forma gwiazdy, drzewa ...).

250 modu³ów ³¹czy siê ze sob¹ bezpoœrednio

 30.000 modu³ów po³¹czonych dziêki sprzêgom do segmentów

¹czna d³.; maksymalnie 1 km dla jednej linii sieci.

ilka linii sieci mo¿na sprzêgaæ ze sob¹ za pomoc¹ modu³u 
wzmacniacza i galwanicznej separacji LCN-IS.

przê¿enie rozdzielnic drutem lub plastikowym œwiat³owodem 
LCN-LLK, max. 100 m dla jednego odcinka, sprzê¿enie za pomoc¹ 
œwiat³owodu z w³ókien szklanych: LCN-LLG (zasiêg: 2 km), 
wiêkszy zasiêg mo¿liwy

W rozdzielnicy ka¿dy przewód transmisyjny ka¿dego obwodu 
nale¿y zaopatrzyæ w bezpiecznik, zaplanowaæ zestyk pomocniczy 
(VDE 0100)

roste wyszukiwanie b³êdów, gdy¿ sieæ mo¿na rozdzieliæ

a¿dy modu³ LCN posiada ró¿ne programatory czasowe oraz 
mo¿liwoœæ po³¹czenia, zablokowania funkcji i odblokowania funkcji. 
Modu³y mog¹ siê nawzajem sterowaæ jak w sieci neuronowej. 
Dlatego system jest tym bardziej inteligentny, im wiêcej modu³ów 
sk³ad siê na sieæ. 

Przyciski LCN rozró¿niaj¹ trzy sposoby uruchomienia: przyciœniê-
cie, d³ugie przyciœniêcie oraz zwolnienie. Dlatego jeden przycisk 
wystarcza do œciemniania lampy lub uruchamiania rolety. 

o¿na ustawiæ dowolne charakterystyki. 

szystkie funkcje mo¿na zdalnie programowaæ w³¹cznie z konfi-
guracj¹, ustawieniem czujników itp. 

Na kolejnych stronach znajd¹ Pañstwo kilka przyk³adów zastosowa-
nia systemu LCN. Zaleca siê równie¿ zapoznanie z katalogiem 
podzespo³ów, gdzie zosta³y opisane wszystkie obecnie dostêpne 
podzespo³y. 
Nawet jeœli nie zast¹pi to szkolenia, to umo¿liwi to Pañstwu 
zapoznanie siê z koncepcj¹ i umo¿liwi obliczenie szacunkowych 
kosztów dla w³asnych obiektów.

Planowanie

ð 

ð 

ð O

UPP umieszcza siê w g³êbokich puszkach podtynkowych  za 
standardowymi elementami.
Do przy³¹cza standardowych przycisków nale¿y zastosowaæ kable 
LCN-T8 (dla 8 klawiszy).

feruje wszystkie funkcje LCN-SH+, jednak¿e bez portu P. Dla 
œciemniacza oraz do sterowania rolet zewnêtrznych nale¿y  zapla-
nowaæ zewnêtrzny filtr przeciwzak³óceniowy  LCN-FI1, i dla 
sterowania rolet przekaŸnik separuj¹cy LCN-R2U, tej samej 
budowy. 

    (LCN-SH+ oraz LCN-HU ma wewnêtrzny filtr). 

W³aœciwoœæi UPP:

PE    D     N    L
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Wymagane:

 1 LCN-UPP lub 
LCN-SH+ na szynie

 1 LCN-TU4H, 4 x 230 V 

 1 (lub 2) 230 V przekaŸnik
(dowolny producent)

 n standardowy przycisk
        (dowolny producent)

konwerter klawiszy (wejœcie)

Wymagane:

 1 LCN-UPP w puszce p/t
 1 LCN-FI1    filtr p.zak³óceniowy 
 1 LCN-T8     zestaw kabli
 1 LCN-RR    odbiornik   

(na ¿yczenie)
 n standardowy przycisk

(dowolny producent)

-IR

Wskazówki:
ð

.
ð

.
ð W

.
ð K

.
ð K .

Odbiornik zdalnego sterowania (LCN-RR) mo¿e byæ w ka¿dej chwili 
dodatkowo wyposa¿ony. Pasuje np. do ramki w³¹cznika

  Za pomoc¹ czujnika temperatury LCN-TS mo¿na dodatkowo dokonaæ 
pomiaru temperatury / regulacji

³¹cznik w korytarzu mo¿na równie¿ przy³¹czyæ. Puszki ³¹czy siê wierc¹c 
otwór
abel przycisku LCN-T8 nie mo¿e byæ wyd³u¿ony (50 cm). Modu³ UPP 

powinien byæ osadzony za przyciskiem. Przy wiêkszych odleg³oœciach do 
100m nale¿y zastosowaæ LCN-TU4R
a¿dy przycisk mo¿e byæ samodzielnie zaprogramowany

Klatka schodowa

ð W
ð W
ð W

iele w³¹czników o takiej samej funkcji.
iele lamp (obci¹¿enie > 2 x 300 VA).
³¹czanie na miejscu (LCN-UPP) lub w 

rozdzielnicy (LCN-SH+)

T

I

P 

1

2 W³¹cznik na klatce schodowej 
(wszystkie pod³¹czone równolegle, 
ewentualnie z jarzeniówk¹)

2. obw. oœwietlenia
    opcjonalnie

LCN-TU4H

3 wolne
wejœcia 230 V 

230 V
(t)

4

3

2

1

LCN-T8 1

2 

T

I 

LCN-UPP

max. 8 przycisków
(dowolny producent)

Zdalne sterowanie
na ¿yczenie

Zdalne sterowanie
na ¿yczenie

LCN-RRLCN-RR

IRIR

1...8

ð Dostêp
ð 2 obw. oœwietlenia < 300 VA

Zwyk³e pomieszczenie

LCN-FI1

PE    D     N    L
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Wskazówki:

ð

.

ð Z
. 

ð S

ð 

LCN-TU4H nale¿y stosowaæ zawsze wtedy, gdy nale¿y regulowaæ 
w³¹cznikiem 230 V ewentualnie jarzeniówk¹, konwerter klawiszy 
rozró¿nia PRZYCIŒNIÊCIE, D£UGIE PRZYCIŒNIÊCIE, ZWOLNIENIE
(3 polecenia dla ka¿dego klawisza)

 powodu du¿ego obci¹¿enia stosuje siê przekaŸnik pomocniczy 230 V   
(ewentualnie z LCN-C2GH)

terowanie klatk¹ schodow¹ wbudowane jest w ka¿dym module LCN. 
W trybie œciemniania, po up³ywie oko³o 4/5 czasu, œwiat³o powoli ulega 
œciemnieniu. 

Do modu³ów LCN mo¿na wysy³aæ dowoln¹ iloœæ ró¿nych poleceñ z do-
woln¹ iloœci¹ ró¿nych czasów wy³¹czania. Sterowanie tablicami 
steruj¹cymi oraz sygna³ zwrotny przekazywany do nich jest oczywiœcie 
mo¿liwy

Wymagane:

 1 LCN-SH+ modu³ na szynie
 1 LCN-B8H  czujnik binarny
 1 LCN-LS65 czujnik œwiat³a
 1 

, 

zegar steruj¹cy, max. 8  
zestyków 

        (dowolny producent)

Wskazówki:
ð Z

.
ð O

.
ð .
ð Z

.

a poœrednictwem oœmiowejœciowego modu³u LCN-B8H mo¿na 
pod³¹czyæ dwa czterokana³owe zegary steruj¹ce

sobne polecenia zamkniêcia i otwarcia zestyków zegara 
steruj¹cego: 4 zestykami mo¿na przedstawiæ 8 okreœlonych 
czasów
Czujnik œwiat³a ma 5 progów ³¹czeniowych z 10 poleceniami

aprojektowane uszeregowanie ma dalsze wejœcia/ wyjœcia, które mo¿na 
wykorzystaæ do innych zadañ

Oszczêdnoœæ energii

ð S

ð W
ð S

ð W

W jednym budynku zainstalowano ju¿ LCN. 
Klient ¿yczy sobie:

terowanie czasowe ró¿nych 
u¿ytkowników

³¹cznik zmierzchowy - funkcja
topniowane wy³¹czanie dowolnych 

lamp w zale¿noœci od natê¿enia œwiat³a 
na zewn¹trz.

y³¹czenie lamp przy du¿ym natê¿eniu 
œwiat³a na zewn¹trz.

LCN-B8H

T

I

P 

1

2 

LCN-LS65
lx

1

8(Zegar steruj¹cy)
LCN-SH+

10 Bit  A/D

230 V~

PE    D     N    L
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Wskazówka:

Napêdy z wbudowanymi wy³¹cznikami krañcowymi 
odbijaj¹ wysokie napiêcia i dlatego nie mo¿na 
³¹czyæ ich równolegle zarówno w sterowaniu 
standardowym jak i w sterowaniu za pomoc¹ LCN. 
W razie nieprzestrzegania tej zasady zestyki 
ulegn¹ stopieniu. Z tego samego powodu nie wolno 
pod³¹czaæ modu³u LCN-UPP bezpoœrednio (bez 
filtra lub przekaŸnika separuj¹cego LCN-R2U) do 
napêdu. 
Modu³ LCN-SH+ jak i LCN-HU ma ju¿ wbudowany 
taki filtr.

W zale¿noœci od wymogów mo¿na 
zastosowaæ ró¿ne warianty:.

3. Sterowanie poprzez blok przekaŸników

T

I

P 

1

2 

M

M

M

Zalety:

ð

ðZa pomoc¹ modu³u mo¿na 
indywidualnie sterowaæ 
maksymalnie 5 silnikami
ðTañsze rozwi¹zanie od 

wszelkich standardowych 
przekaŸników/ sterowników 
grupowych  i bardziej 
funkcjonalne
Stosuj¹c LCN-R4M2H 
zamiast LCN-R8H mo¿na 
u¿ytkowaæ 8 silników w 4 
grupach (plus silnik w 

   LCN-SH)

:
:

2

7

8

1

M
Zalety:

ð

ðproste pod³¹czenie i 
proste programowanie
maksymalna elasty- 
cznoœæ i funkcjonalnoœæ

T

I

P 

1

2 

Wymagane:
Eleganckie rozwi¹zanie dla 1 silnika
 1 LCN-SH+ modu³ na szynie
lub do monta¿u pod tynkiem
 1 LCN-UPP
 1 LCN-R2U

op³acalne rozwi¹zanie dla 5 nieza-
le¿nych silników:
 1 LCN-SH+ modu³ na szynie
 1 LCN-R8H dla 4 silników

2. Sterowanie poprzez przekaŸnik 230V 

2 

T

I 

LCN-UPP lub LCN-SH+

M M

Zalety:

Wada:

ðMo¿liwoœæ zastosowania 
przekaŸników z jeszcze 
wiêksz¹ iloœci¹ zestyków 
roboczych lub dodatko-
wych przekaŸników: za 
pomoc¹ modu³u LCN 
mo¿na tanio sterowaæ 
wieloma silnikami 

ðSilników nie mo¿na   
uruchamiaæ pojedynczo 

N

1

¯aluzje / Rolety
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Zaplanowanie i wykonanie tablicy steruj¹cej LCN jest naprawdê proste, gdy¿ 
modu³y tablic steruj¹cych LCN-DI12 s¹ w 100 % zintegrowane z systemem 
LCN i oferuj¹ w jednym podzespole wszystkie funkcje:

8 wejœæ dla w³¹czników rozró¿nia PRZYCIŒNIÊCIE, D£UGIE   
PRZYCIŒNIÊCIE, ZWOLNIENIE. Napiêcie reguluj¹ce wytwarzane 
jest wewnêtrznie (5 V)

lawisze mo¿na zablokowaæ podczas pracy w ten sposób, ¿e w zale¿noœci 
od u¿ytkownika mo¿na wydawaæ uprawnienia dostêpu, równie¿ 
hierarchicznie za poœrednictwem dowolnej liczby poziomów tablicy 
steruj¹cej

12 wyjœæ lamp. Zestyki przekaŸników (0,5A/ 60V~), oddzielone galwanicznie 
od pozosta³ych uk³adów po³¹czeñ. Dodatkowo 1 zestyk dla komunikatów 
sumy, pr¹d ca³kowity wszystkich zestyków maksymalnie 2 A

ejœcie dla np. odbiornika zdalnego sterowania IR. Oferuje 16 dalszych 
klawiszy, dowolnie programowalnych. Mo¿na je zakodowaæ np. dla 
uprzywilejowanych poleceñ, nadrzêdnych funkcji

ð

.

ð K

.

ð

.

ð W

Funkcje oprogramowania

Pozytywne i negatywne testy lamp ( jako zwyk³e polecenia LCN)

adzór nad dowoln¹ liczb¹ uczestników sieci i wyœwietlanie czterech 
stanów: W£¥CZONE, WY£¥CZONE, MIGANIE, MIGOTANIE. 
Rzeczywiste komunikaty!

omunikaty o zak³óceniach zgodnie z norm¹ DIN: komunikat pierwszej 
wartoœci, komunikat ostatniej wartoœci

omunikaty sumaryczne zak³óceñ: cztery, mo¿na je niezale¿nie 
zaprogramowaæ. Za pomoc¹ sum mo¿na utworzyæ logiczne po³¹czenia. 
Ka¿da suma steruje dowolnymi funkcjami w sieci. Przetworzenie odbywa 
siê hierarchicznie za poœrednictwem dowolnej iloœci tablic steruj¹cych

unkcja potwierdzania komunikatów o zak³óceniach: tworzy dowolne nowe 
stany

Plus wszystkie funkcje standardowe LCN np. programator czasowy, 
po³¹czenia, liczenie/ obliczanie...

Tablice steruj¹ce LCN mo¿na zaprogramowaæ szczególnie szybko i ³atwo. 
Po prostu „mówi” siê lampce, którego u¿ytkownika lub który zestyk bêdzie 
sygnalizowaæ

:

ð .

ð N

ð K
.

ð K

.

ð F
.

ð

ð

.

Wymagane: 

:
4   LCN-DI12 sterowniki tablic

Dodatkowo:
 32 przyciski(dow. producent)
 48 lampek 
(dow. producent, np. 24V, 50mA)
 1 Trafo do zasilania lampek
 1
 1

np. dla tablicy steruj¹cej z 
48 lampkami, 
32 w³¹cznikami i komunikatach o 

zak³óceniach

p³ytka tablicy steruj¹cej
ma³y sygnalizator dŸwiêkowy

Przyciski

Port I 
(LCN-RR, LCN-UT,...)

Sygnalizator 
dŸwiêkowy 

Lampki

1

1

2

3

4

5

6

7

8

T

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Z

C

I

T

(U )abfr.

Tablica 
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... i co jeszcze potrafi LCN?

Przyk³ady:

Sterowanie parkingu:
Liczenie pojazdów, ewentualnie ocena ich wielkoœci (wykonuj¹ to 
modu³y, które s¹ zainstalowane celem regulacji oœwietlenia), 
sterowanie œwiat³ami drogowymi i przejêcie sterowania ruchem 
drogowym.

Sterowanie oœwietleniem:
W LCN mog¹ Pañstwo ustawiæ dla ka¿dej grupy lamp nie tylko 
docelowy poziom natê¿enia oœwietlenia, ale tak¿e uk³ad, który 
steruje tym poziomem natê¿enia. Zaprogramowanie œwiate³ 
migaj¹cych, œwiate³ przesuwaj¹cych siê, symulacja wschodów i 
zachodów s³oñca nie stanowi ¿adnego problemu. 
W pamiêci ka¿dego modu³u mo¿na zapisaæ 100 sekwencji 
oœwietlenia dla ka¿dego wyjœcia.
Oczywiœcie LCN mo¿e regulowaæ bezpoœrednio dzielone 
pomieszczenia. 

Polecenia uprzywilejowane:
System zdalnego sterowania LCN mo¿na zakodowaæ w taki 
sposób, ¿e okreœlone funkcje bêd¹ mog³y byæ uruchamiane tylko 
przez upowa¿nione osoby. Bez dodatkowych kosztów mo¿na 
zrealizowaæ instalacjê zamykania i otwierania drzwi g³ównym 
kluczem. Dodatkowo za pomoc¹ programu Windows LCN operator 
ma mo¿liwoœæ rozleg³ej kontroli dostêpu z wieloma opcjami. 

To tylko kilka przyk³adów. Poniewa¿ system LCN zachowuje siê jak 
wielka sieæ neuronowa, której inteligencja wzrasta wraz z iloœci¹ 
komórek nerwowych = modu³ów. Wtedy w ³atwy sposób mo¿ne on 
spe³niæ niezwyk³e i kompleksowe ¿yczenia.

Proszê powiedzieæ swojemu klientowi 
„To da siê zrobiæ”

Z dalszymi pytaniami proszê zwracaæ siê do Pañstwa regionalnego 
przedstawiciela.

Perfekcja.

PE    D     N    L
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1. Sterowanie oœwietleniem z LCN-UPP

2 

T

I 

LCN-UPP

1
LCN-T8

max.8 przycisków
(dowolny producent)

zdalne sterowanie
na ¿yczenie

zdalne sterowanie
na ¿yczenie

LCN-RRLCN-RR

IRIR

2. Sterowanie oœwietlenia i regulacja 
     pojedynczego pomieszczenia z LCN-UPP

2 

T

I 

LCN-UPP

1
LCN-T8

max. 8 przycisków
(dowolny producent)

zdalne sterowanie
na ¿yczenie

zdalne sterowanie
na ¿yczenie

LCN-RRLCN-RR

IRIR

Elektrotermiczny
zawór grzewczy

2 

T

I 

LCN-UPP

1
LCN-T8

max. 8 przycisków
(dowolny producent)

1 2 3 4 5 6 7 8 

LCN-R8H

LCN-LSH

lx

10 Bit  A/D M

3. Regulacja oœwietlenia i sterowanie ¿aluzji 
    z LCN-UPP i LCN-SH+

Przyk³ady zastosowania LCN

J
LCN-TS

LCN-R8H:  4 silniki do przekaŸników 1-8
                  2 silniki do przekaŸników 1-4 i do przekaŸników 5-8  lampy lub
                  2 silniki do przekaŸników 5-8 i do przekaŸników 1-4 lampy

Stosuj¹c modu³ LCN-UPP 
pilot IR mo¿e  uruchamiaæ 
zupe³nie inne funkcje ni¿ 
przyciski pod³¹czone do 
LCN-T8.

T

I

P 

1

2 
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LCN-FI1

LCN-FI1

LCN-SH+

Odbiornik zdalnego 
sterowania i czujnik ruchu 
mo¿na pod³¹czyæ dodatkowo
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2 

T

I 

1

LCN-TEU

przycisk
 4-krotny

T

I

P 

1

2 
0-10V

0-10V

4. Sterowanie œwiat³em z LCN-UPP  i LCN-HU

5. Regulacja temperatury z LCN-UPP i sterowanie silników z LCN-SH+

LCN-UPP 

LCN-HU 

Dodatkowo mo¿na pod³¹czyæ:
LCN-R8H i LCN-B8x oraz 
LCN-LSH lub 2x LCN-TU4H i 
LCN-RR oraz dalsze urz¹dzenia 
peryferyjne pod³¹czane do portu I.

M

Tutaj pod³¹cza siê np. zestyki okien lub drzwi 
(steruj¹ zaworami)

LCN-B8L

1

8

10V-30V

2 

T

I 

LCN-UPP 

LCN-SH+

1

LCN-T8

max. 8 przycisków
(dowolny producent)

Elektrotermiczne 
zawory grzewcze

T

I

P 

1

2 

J
LCN-TS
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1 2 3 4 5 6 7 8 

LCN-B8H

230 V
(t)

4

3

2

1 T

I

P 

1

2 
0-10V

0-10V

LCN-HU 

LCN-TU4H

LCN-TU4R

Mo¿na pod³¹czyæ cztery obwody 
w³¹czników, stosuj¹c drugi modu³ 
LCN-TU4H równie¿ 8 w³¹czników.

Mo¿na pod³¹czyæ cztery obwody w³¹czników poprzez LCN-TU4R, 
w³¹czniki mog¹ byæ oddalone do 100m. 

6. Sterowanie oœwietleniem z LCN-HU 

7. Sterowanie silnikami z LCN-UPP

8. Sterowanie silnikami z LCN-SH+ i LCN-R8H

M

M

M M MM

2 

T

I 

LCN-UPP

1

LCN-R2U

4

3

2

1

(t)

2
3

0
 V

230 V
(t)

4

3

2

1

230 V
(t)

4

3

2

1

T

I

P 

1

2 

LCN-SH+

LCN-TU4H

LCN-TU4H

Mo¿na pod³¹czyæ 8 
obwodów w³¹czników.
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Czujnik binarny z 8 wejœciami

1 2 3 4 5 6 7 8 

LCN-R8H
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Oprogramowanie LCN
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LCN-PRO    

LCN-PRO jest oprogramowaniem konfiguracyjnym pod Windows, które 
umo¿liwia zaplanowanie ca³ych instalacji w biurze i nastêpnie wgranie ich na 
budowie do poszczególnych modu³ów. 

Sterowanie ca³ego budynku mo¿na zapisaæ w pamiêci komputera i w razie 
potrzeby ponownie wgraæ. Do zakresu funkcji nale¿y równie¿ zarz¹dzanie 
bankiem danych dla programowania czêsto stosowanych funkcji, aby nie by³o 
potrzeby kilkukrotnego programowania tych samych funkcji. Kopiuje siê je 
tylko za pomoc¹ „drag&drop”. Ca³e oprogramowanie mo¿na obs³ugiwaæ na 
klawiaturze. 

üokno statusowe
ü

ü

okno programowania 
modu³ów
Bus Monitor

üTestowanie 
polecenia

Komfortowe programowanie pod Windows
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LCN-P 

Nowe zakresy regulacji oœwietlenia mo¿na ustawiæ
 w zaskakuj¹co krótkim czasie - zgodnie z ¿yczeniem inwestora.

Oprogramowanie LCN-P jest œrodowiskiem oprogramowania w DOS-ie. 
Jest optymalnie przystosowane do du¿ej prêdkoœci roboczej i posiada 
zaskakuj¹co prost¹ obs³ugê. Œwiadomie ustalono wymagania 
konfiguracyjne sprzêtu komputerowego na poziomie minimalnym.

Proste i szybkie programowanie w DOS-ie
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LCN-W   

ü

ü

Obiekt w formie 
zdjêcia lub grafiki 

Funkcja podgl¹du 
do wywo³ania 
innych okien  
(modu³ dodatkowy

         LCN-WV)

üDowolne 
ustawianie 
symboli 
sygnalizacyjnych, 
w³¹czników, 
wskaŸników itp. 

 

Modu³ zewnêtrznego monitora LCN-WV oferuje 30 niezale¿nych wizualizacji 
z ka¿dorazowo dowoln¹ iloœci¹ okien. Maj¹ one strukturê hierarchiczn¹ i 
mo¿na je przyporz¹dkowaæ ró¿nym grupom u¿ytkowników (system 
chroniony has³em).

Wizualizacjê z dwoma oknami zawiera ju¿ modu³ podstawowy LCN-W.  
W ka¿dym oknie mo¿na umieœciæ dowoln¹ iloœæ symboli. Ju¿ sam modu³ 
podstawowy zarz¹dza dowoln¹ iloœci¹ poleceñ macro. 

ü Zegar steruj¹cy 
zawieraj¹cy 
maksymalnie 
8000 ró¿nych 
poleceñ 
prze³¹czeñ a¿ 
po rok 2099.
(LCN-WT)

Rzut podstawowy do skopiowania 

System wizualizacji
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Modu³y dodatkowe do wizualizacji
Rozszerzenie, zegar steruj¹cy, przetwarzanie 
komunikatów o zak³óceniach i kontrola dostêpu 

LCN-WV

Modu³ LCN-WV stanowi rozszerzenie  programu monitoruj¹cego, 
oferuj¹c funkcje wymagane w obszernych instalacjach. Mo¿na 
pracowaæ wykorzystuj¹c klawisze nawigacyjne. Wywo³uje  
nadrzêdne tablice steruj¹ce, aby z tego poziomu wywo³aæ podtablice 
steruj¹ce, celem utworzenia hierarchicznej wizualizacji 
umo¿liwiaj¹cej  poruszanie siê w budynku po klikniêciu myszk¹ lub 
dotkniêciu palcem ( w trybie pracy ekranu dotykowego). 
Za pomoc¹ has³a dostêpu w module podstawowym mo¿na 
zablokowaæ lub udostêpniæ g³ówne okna dla okreœlonych grup 
u¿ytkowników. Na tym samym poziomie mo¿na utworzyæ kilka  
ró¿nych wizualizacji niezale¿nie od siebie. Ekrany dla technika 
instalatora mog¹ zupe³nie inaczej wygl¹daæ ni¿ te dla stró¿a nocnego.

LCN-WT

Modu³ LCN-WT to zegar steruj¹cy na ca³e stulecie, który jest 
integraln¹ czêœci¹ systemu LCN. Programuje siê dni tygodnia/ 
polecenia jednorazowe itp. Funkcja kalendarza odpowiada normie 
DIN do 2099, dodatkowo mo¿na ustaliæ i wprowadziæ regionalne 
œwiêta i okresy urlopowe.
Programator czasowy jest w stanie przetworzyæ 2000 czasów 
prze³¹czeñ w ci¹gu dnia. 
Jako  operacje programatora mo¿na ustawiæ zarówno pojedyncze 
polecenia jak i makro. Dok³adnoœæ programatora wynosi 1 minutê.  
Prze³¹czanie mo¿na protoko³owaæ opcjonalnie.  

LCN-WE

Oprogramowanie konfiguracyjne LCN-WE umo¿liwia dowoln¹
konfiguracjê przetwarzania komunikatów o zak³óceniach w sieci LCN. 
Program otwiera automatycznie tablice steruj¹ce i/ lub uruchamia 
wydruk tekstu na drukarce. Komunikaty alarmowe s¹ zapisywane w 
pamiêci i mo¿na je zatwierdziæ. Za pomoc¹ symbolu na tablicy 
steruj¹cej mo¿na wyœwietliæ interaktywnie tekst, dotycz¹cy 
zak³ócenia.

LCN-WA

Modu³ programu LCN-WA jest obszernym systemem kontroli dostêpu,  
wspó³pracuje z nadajnikami zdalnego sterowania LCN oraz 
transponderami.  
Uprawnienia  mo¿na nadawaæ w zale¿noœci od u¿ytkownika, miejsca i 
pory dnia. 
Poniewa¿ LCN-WA nie tylko otwiera drzwi, ale uruchamia dowolne 
polecenia i makro, to jego funkcja wykracza znacznie poza kontrolê 
dostêpu. 
Dla komfortu wpisu mo¿na tworzyæ grupy uprawnieñ. Wyœwietlenie 
tekstu z danymi osoby, miejsca, czasu, upowa¿nienia. Dane 
udostêpniane s¹ w formacie dBase/xBase do analizy zewnêtrznej.
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LCN POLSKA
ul. Kasprowicza 8
45-346 Opole
tel. 077 402 93 00
fax 077 402 93 02
info@lcn.pl

Biuro Wielkopolska
ul. Tyca 4
61-407 Poznañ
tel. 061 835 03 48

poznan@lcn.pl
fax 061 835 48 33

Biuro Dolny Œl¹sk
ul. M. Kopernika 11
51-622 Wroc³aw
tel. 071 348 79 79
fax 071 348 70 08
wroclaw@lcn.pl

Biuro Œl¹sk

tel. 077 402 93 01
fax 077 402 93 02
opole@lcn.pl

ul. Kasprowicza 8   
45-346 Opole

Biuro Mazowsze
ul.  Zawojska 19  
02-927 Warszawa
tel. 022 842 13 41
fax 022 842 13 41
warszawa@lcn.pl

Biuro Ma³opolska
ul. Zakopiañska 58 
30-418 Kraków
tel. 0 504 20 81 39
tel. 0 602 51 30 23
krakow@lcn.pl

Biura regionalne LCN POLSKA

LCN w Polsce
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LCN - Szkolenia

Kurs podstawowy 

Kurs rozszerzony  LCN 

urs wizualizacji Centralne sterowanie z

LCN

Zakres:

Przedstawienie systemu 

Podstawy planowania i przyk³ady

Wprowadzenie w programowanie w LCN - PRO

Æwiczenia praktyczne 

Zakres:

LCN w szczegó³ach

Zaawansowane programowanie z LCN-PRO

Propozycje rozwi¹zañ

Tipps and Tricks

K  -  LCN

Zakres:

Budowa programu

Ustawianie  tablic i sterowania

Makrorekoder

Modu³y rozszerzeñ

Kontrola dojœcia i sterowanie czasowe

Tipps and Tricks

Kursy przeprowadzaj¹ cyklicznie raz w miesi¹cu biura regionalne LCN Polska.

Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ indywidualnego przeprowadzenia szkolenia.

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w biurach LCN Polska.

Szkolenia w biurach regionalnych
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1994

1995

1998

Hala Europejska w 
Karlsruhe / Niemcy

Tor wyœcigowy formu³y 1 
Motopark w 
Oschersleben / Niemcy

DORINT Hotel
Hildesheim/Niemcy

L-Bank
Frankfurt/Niemcy

Targi w Hanowerze
Pawilon 12
Hanower /Niemcy

Meklemburskie 
Towarzystwo 

Ubezpieczeniowe
Hanower/ Niemcy

DB CargoCenter 1+2 
Mainz /Niemcy 

Teatr Miejski
Hildesheim / Niemcy 

Miejskie Zak³ady 
U¿ytecznoœci Publicznej 

Jena/ Niemcy

G³ówna siedziba 
banku Sparkasse

Graben-Neudorf/ Niemcy

Federalny S¹d Pracy i 
S¹d ds. Socjalnych

Erfurt/ Niemcy 

Main Tower Helaba
Frankfurt nad Menem/ Niemcy

Centrum Gospodarcze
Offenbach/ Niemcy 

Hotel SAS Radisson
Hotel  wybudowany 
na wystawê EXPO 2000
Hanower / Niemcy

Astron
Browar zamkowy
Heidelberg /Niemcy

Teatr zamkowy 
w Budziszynie

/ NiemcyBautzen

Poni¿ej umieszczono wybrane zdjêcia z ponad 5000 obiektów zrealizowanych w ci¹gu  ponad 12 lat.
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1997

1996

1999



2000

Dom mieszkalny Groten
Ahaus / Niemcy

Miejska Kasa 
Oszczêdnoœciowa 
Merseburg/ Niemcy

Bocca di Bacco
Friedrichstraße
Restauracja nale¿¹ca do 
najlepszych 10 restauracji
w Berlinie /Niemcy

Projekt „Easy Living“
TOBIT Software
Ahaus/ Niemcy

2003

2001

Ogród Zoologiczny w Halle
Wybieg dla zwierz¹t 
drapie¿nych 
Halle /Niemcy

Pa³ac Körtinghausen 
Körtinghausen / Niemcy 

Zak³ad karny 
Kaiserslautern/ Niemcy

Uptown München 
Centrum biurowe
Monachium / Niemcy 

2002
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Deutsche Telekom
Przedstawicielstwo 
sto³eczne
Berlin/ Niemcy
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Teatr Miejski
Luxemburg

Referencje w skrócie

FBC
Centrum biurowe
Frankfurt/Niemcy

Browar Pott
Oelde/Niemcy

Osiedle mieszkaniowe
przy molo portowym

Frankfurt/Niemcy

Volksbank Ulm
Ulm/Niemcy

Teatr Zachodni 
Berlin/Niemcy

Budynki biurowe
Hamburg/Niemcy

2004
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Referencje w Polsce 
Poni¿ej umieszczono zdjêcia wybranych obiektów zrealizowanych na terenie Polski.

Pa³ac Izbicko k/ Opola (obiekt w realizacji) 

Dom jednorodzinny Wroc³aw

LCN steruje oœwietleniem dróg komunikacyjnych, 
oœwiet leniem pojedynczych pomieszczeñ, 
niezale¿na regulacja temperatury w ka¿dym z pokoi 
goœcinnych. LCN czuwa nad automatyzacj¹ ca³oœci, 
wspó³pracuj¹c ze specjalnym komputerowym
programem hotelowym, dziêki czemu obs³uga ma 
mo¿liwoœæ wizualizacji oraz sterowania ca³oœci¹ 
budynku bezpoœrednio z poziomu recepcji.

Hotel Malachit Medical SPA w Karpaczu

Obiekt, w którym powstaj¹ sale konferencyjne, 
szkoleniowe oraz balowe wykonane na najwy¿szym 
œwiatowym poziomie, wraz z kompleksem 
rekreacyjno - hotelowym. W pa³acu LCN bêdzie 
s te rowa ³  oœw ie t l en iem o raz  tempera tu r¹  
niezale¿nie w ka¿dym pomieszczeniu. Oprócz tego 
przewidziano sterowanie oœwietleniem dróg 
komunikacyjnych i na zewn¹trz. Dziêki temu ka¿dy 
goœæ odczuje komfort na najwy¿szym œwiatowym 
poziomie, przy znacznych oszczêdnoœciach energii 
podczas funkcjonowania obiektu. Ca³y pa³acyk bêdzie 
wizualizowany z komputera na poziomie recepcji.

W sk³ad systemu LCN w tym obiekcie wchodz¹ m. in.: 
oœwietlenie, rolety, czujniki ruchu na drogach 
komunikacji (schody, antresola, korytarz, gara¿) 
Dostêp do domu sterowany kart¹ zbli¿eniow¹ lub 
brelokiem kontroli dostêpu LCN. Zainstalowana 
stacja pogodowa steruje si³ownikami czterech okien
po³ac iowych oraz ro le tami  e lek t rycznymi .  
Zainstalowane czujniki natê¿enia oœwietlenia steruj¹
oœwietleniem w zale¿noœci od wp³ywów œwiat³a zew.

Dom jednorodzinny Opole (obiekt w realizacji)

W obiekcie LCN bêdzie sterowa³ oœwietleniem w œrodku 
oraz na zewn¹trz domu. Na drogach komunikacyjnych 
sterowanie bêdzie odbywaæ siê poprzez czujniki ruchu. 
LCN bêdzie sterowa³ temperatur¹ indywidualnie w 
ka¿dym pomieszczeniu. Przewidziana jest wspó³praca 
z central¹ alarmow¹. Ze wzglêdu na du¿e powierzchnie 
przeszklone w obiekcie, przewidziane jest równie¿ 
sterowanie roletami i systemem zacienienia.
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LCN nadaje siê doskonale do stosowania w codziennej praktyce. 
System LCN wykorzystuje standardow¹ instalacjê, a do tego jest bardzo korzystny 
cenowo. Dom jednorodzinny mo¿na wyposa¿yæ ju¿ za kwotê od 500,- € (koszty 
w³asne).

LCN oferuje Waszym klientom wyj¹tkowo wydajn¹ sieæ, która równie¿ idealnie nadaje 
siê do du¿ych obiektów. 

LCN-MKO Walizka szkoleniowa

Firma:

Nazwisko:

Ulica:

Miejscowoœæ:

Tel:

FAX:

E-Mail:

Start z systemem LCN jest bardzo prosty:

Zawartoœæ:

Bus-Modu³y:
LCN-UPP
LCN-SH+

Sprzêg:
LCN-PC

Sterowanie:
LCN-RR
LCN-RT
LCN-T8

Software:
LCN-PRO 
LCN-P
zawiera licencjê

Tak, jestem zainteresowany systemem LCN 
       

       

LCN Polska
tel. 077 402 93 00

fax: 077 402 93 02

info@lcn.pl, www.lcn.pl
¨
¨
¨
¨

Proszê przys³aæ mi dalsze informacje.

Przedstawiciel LCN powinien skontaktowaæ siê ze mn¹ na miejscu

Chcia³bym od razu zacz¹æ i zamawiam walizkê z materia³ami szkoleniowymi systemu LCN.

Mam konkretny projekt i proszê o Pañstwa pomoc.. 

Perfekcja.

Zdjêcie przyk³adowe
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¨ Zamawiam walizkê prezentacyj¹ LCN - PKO

Tel:

FAX:

E-Mail:

Perfekcja.

LCN-PKO - Walizka prezentacyjna do monta¿u

Przekonaj Swojego klienta do systemu LCN.

Dodatkowo potrzebne:
- Przyciski (seria i producent wed³ug ¿yczenia)
- LCN-UPP, LCN-SH+, LCN-R8H
- LCN-T8, LCN-TEU
- Dodatkowe wyposa¿enie wed³ug ¿yczenia

Rozbuduj swoj¹ walizkê szkoleniow¹ LCN-MKO do walizki prezentacyjnej

Zawartoœæ:

- Walizka z szyn¹ mont.
- Górna plansza

Lampki i kontrolki
- Dolna plansza

Elementy do zasilania
³¹czeniowy 

(do samodzielnego
monta¿u)

- 

- 
- Kabel 

€1 9,903
(+ VAT i wysy³ka)

Nasza oferta:

Zdjêcie przyk³adowe

LCN Polska
tel. 077 402 93 00

fax: 077 402 93 02

info@lcn.pl, www.lcn.pl

Firma:

Nazwisko:

Ulica:

Miejscowoœæ:

Local Control Network Sterowanie budynkami
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