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Inngangur 
 

Í skrifstofuhúsnæði 365 miðla við Skaftahlíð í Reykjavík eru ljós oft skilin eftir kveikt að 

vinnudegi loknum. Umsjónarmanni húseignarinnar þykir þetta afar leitt og hefur verið tíðrætt um 

hve lítil prýði þetta sé að ljós séu skilin eftir kveikt í húsi á jafn áberandi stað sem og hve mikil 

sóun á orku þetta sé. Í þessu verkefni ætlar höfundur að skýra, hanna og gera kostnaðaráætlun 

fyrir tvenns konar ljósastýrikerfi í hluta hússins. Gerð verður prófun á lömpum húsnæðisins og 

reiknuð út orkunotkun þeirra til samanburðar við þær úrlausnir sem stungið er upp á í þessu 

verkefni. Að lokum er mælt með hvað sé helst til úrbóta á vandanum. 
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Umfjöllun um orkusparnað, stýringar og straumfestur 
Krafan um orkusparnað er orðin hærri í nútímasamfélagi. Það er að hluta til afleiðing þess að 

fólk er hvatt til að hugsa um umhverfið sitt betur og ganga ekki um of á náttúruauðlindir. 

Orkuverð hefur hækkað mikið, sérstaklega erlendis en líka á Íslandi. Að auki er sagt að 

nýtingartími olíulinda jarðarinnar sé farinn að styttast verulega. Allt kallar þetta á að við spörum 

raforku en þetta hefur líka ýtt við frekari þróun á nýjum orkusparandi stjórnkerfum fyrir lýsingu. 

Við byggingu á nýju húsnæði er auðvelt að velja hagkvæmustu lausnirnar með tilliti til 

orkusparnaðar. Auðvelt er að bera saman kosti og taka ákvarðanir út frá því. En hvað með  eldra 

skrifstofuhúsnæði sem er í fullum rekstri, þar sem allar lagnir og búnaður eru til staðar? Fróðlegt 

væri að vita hvort það borgi sig að gera smávægilegar breytingar á raflögn til að tryggja að ljós 

séu slökkt þegar þau eiga að vera það, eins og á nóttinni. Nú eða að gera meiri breytingar á 

raflögn og lömpum og setja upp fullkomið ljósastýrikerfi eins og í spánýju húsnæði. 

Það þarf að greina hvað hægt er að gera til að ná fram sparnaði. Það segir sig sjálft að með því að 

slökkva ljós á nóttinni megi spara. Hins vegar  er sennilega margt annað sem má tína til. Sniðugt 

væri að setja sírita sem mælir straum allan sólarhringinn og skrá notkun í t.d. eina viku. Þá sést 

vel hve mikið rafmagn er notað á nóttinni. Einhverjar tölvur eru væntanlega í gangi, ljós, 

loftræstikerfi o.fl. Auðvelt er þá að reikna kostnað sem hlýst af allri þessari notkun á nóttinni. Út 

frá þessu væri síðan hægt að finna lausnir á því hvernig má minnka notkun. Ef óeðlilega mikil 

straumnotkun er á nóttinni væri hægt að greina nánar í hvað hún fer og reyna að minnka hana 

með breyttri umgengi eða sjálfvirkni eins og ljósastýrikerfi. Fyrst væri gott að skoða hvort 

aflmikil tæki séu í gangi eins og loftræstikerfi. Það væri hægt að slökkva á tölvum og skjám og 

tækjabúnaði eins og ljósritunarvélum og prenturum. Tölvur og skjái má líka stilla til að þau 

slökkvi sjálfkrafa eftir að hafa ekki verið í notkun í ákveðinn tíma. Skoða má hvaða lömpum 

mætti skipta út fyrir sparneytnari lampa. Annar  kostur gæti verið sá að skipta út perum fyrir 

aflminni perur þar sem hægt væri að koma því við. 

Þegar nýtt hús er hannað er sjálfsagt að miða að því að gera húsið sem hagkvæmast fyrir 

eigandann og umhverfið. Það er hægt að hafa stóra glugga og rétt staðsetta til að nýta sem mest 

af náttúrulegu sólarljósi til lýsingar. Það er hægt að hafa glerið þeirrar gerðar að það hleypi hita 

inn en ekki út til að spara kyndikostnað og við rekstur loftræstikerfis. Rafmagnsmótorar nota 

mikinn straum og  með því að takmarka notkun loftræstingar má draga mikið úr notkun 
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rafmagns. Með því að velja ljósa liti á gólfefni, loftaefni og á veggi getur dregið úr þörf fyrir 

mikla lýsingu. 

Með hússtjórnar- eða ljósastýrikerfi er hægt að stjórna rafmagnsgardínum og væri þá gott að láta 

allar gardínur draga fyrir á nóttinni þegar loftræstikerfið er ekki í gangi og hjálpa þannig við að 

halda uppi hita í húsnæðinu. Á vinnutíma má stjórna ljósmagni með litlum ljósnema sem koma 

má fyrir í lofti. Þannig mætti nota sólarljós að utan og dimma lampa innanhúss og viðhalda 

þannig því ljósmagni sem óskað er eftir. Þeir lampar sem næst eru glugga væru þá t.d. að gefa 

lítið ljós á meðan þeir sem eru lengst frá glugga gefa meira ljós. Þannig má ná fram sem mestum 

orkusparnaði með dimmingu. Óskgildið er þá t.d. stillt á 500 lux og kerfið látið taka mið af 

dagsbirtunni. 

Mikið hefur verið rætt undanfarið um glóperubannið svokallaða sem Evrópusambandið og fleiri 

ríki hafa sett á. Ísland hefur innleitt þessa tilskipun vegna veru okkar á evrópska 

efnahagssvæðinu1

Önnur leið er sú að takmarka notkun tækja á afli þegar þau eru í biðstöðu (e. standby mode). 

Evrópusambandið hefur samþykkt tillögu sem segir að raftæki megi ekki taka meira en 1W í 

biðstöðu

. Bannið er samt bara ein leið af þónokkrum sem stjórnvöld hafa mótað til að 

minnka orkunotkun. 

2

Dali ljósastýringar 

. Þetta á við lampabúnað eins og t.d. straumfestur. 

Dali ljósastýrikerfi hafa verið að ná æ meiri vinsælum síðustu árin. Uppruna þeirra má rekja til 

þess að framleiðendur lampa- og straumfestu- og ljósastýribúnaðar komu sér saman um einn 

samskiptamáta, Dali3. Þeir sáu sér hag í því að allir notuðu sama samskiptamáta. Það var 

aðallega þróað til að spara orku. Í upphafi er ljósdeyfar fóru að koma á markað voru þeir notaðir 

með þægindi sem tilgang en nú er farið að nota þá meira af sparnaðarástæðum4

                                                           
1 Lög um visthönnun vöru sem notar orku. (2009). 

. Dali 

ljósastýrikerfi geta stjórnað og vaktað straumfestur og spenna í lömpum, neyðarlýsingu og 

út/exitljósum. Einnig stjórnar kerfið töfludimmum og töflurofum og getur haft samskipti við 

önnur stjórnkerfi í húsum. Kerfið er forritanlegt með fjarstýringum, snertiskjám, rofaborðum eða 

2 Commission's proposals to reduce standby electric power consumption. (2008). 
3 Digital addressable lighting interface – Activity Group. (2001). 
4 Dimming. 
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pc tölvu.5

Stofnun DALI var  undir forystu ZVEI, German central assotiation of the industry for electric 

and electronic products. Staðallinn er útgefinn af Alþjóðlega raftækniráðinu (e. International 

Electrotechnical Commission) og heitir IEC 60929 appendix E. Hann er tæknilegur staðall sem 

skilgreinir nettengjanleg ljósastýrikerfi og 

rafeindastraumfestur.

 Dali þýðir Digital Addressable Lighting Interface eða stafrænt vistfanga 

ljósastýriviðmót, í þýðingu nemanda. 

6

Dali ljósastýrikerfi eru hagkvæmari en önnur kerfi (t.d. 

Instabus) vegna þess að það er aðeins hugsað fyrir 

ljósastýringar en ekkert annað eins og til dæmis hitastýringar. Við uppsetningu annarra kerfa þarf 

mikinn tíma og sérfræðikunnáttu , bæði hjá rafvirkja og forritara kerfis þar sem þarf jafnvel að 

breyta lögnum. Allar breytingar í Dali kerfi er hægt að gera með einfaldri forritun og nóg er að 

tengjast við fastan straum og bus. Með Dali kerfi getur notandi sem hefur fengið tilsögn notað pc 

tölvu eða snertiskjá til að fylgjast með kerfi hússins. Hann getur fylgst með biluðum lömpum og 

perum, sem og gert breytingar á forritun kerfisins. 

 

Hjá öllum helstu framleiðendum lampa er búnaður þeirra fáanlegur með Dali ræsibúnaði. Allur 

stjórnbúnaður og spennugjafar innan sama ljósastýrikerfis þurfa að koma frá sama framleiðanda 

en straumfestur geta verið frá mörgum aðilum, svo lengi sem þeir innihalda Dali ræsibúnað. Ef 

lampi inniheldur ekki Dali ræsibúnað má setja upp svokallað samskiptahlið (e. gateway) eins og 

Dali - 1-10V eða Dali - Instabus eða þá að setja upp Dali töfludimmer eða Dali rofaliða sem 

stýrir lampanum. Vinnuspenna Dali kerfisins notar 16V DC spennu og er notað svokölluð 

Manchester kóðun til merkjasendinga og skiptir pólun ekki máli við tengingar7

                                                           
5 Dali ljósastýrikerfi. (2005). 

. Lág senditíðni 

gerir kerfið lítið næmt fyrir utanaðkomandi truflunum sem gerir Dali að mjög góðu stjórnkerfi 

þar sem allar skipanir skila sér á leiðarenda. Allur búnaður inniheldur skrifminni sem geymir 

allar þær upplýsingar sem eiga við. Ekkert er geymt miðlægt og á einum stað heldur er öllum 

upplýsingum dreift um kerfið sem eykur rekstraröryggi kerfisins. Ein straumfesta geymir aðeins 

þau gildi sem við hana eiga eins og vistfang (e. address) og upplýsingar um þær senur, dimmingu 

6 Digital addressable lighting interface – Activity Group. (2001). 
7 Digital addressable lighting interface – Activity Group. (2001). 
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og grúppur sem hún tilheyrir. 16V vinnuspennan má falla um allt að 2V og er mælt með að nota 

0,5q vír allt að 100m, 0,75q að 150m og 1,5q fyrir vegalengdir yfir 150m allt upp í 300m8.  

Ýmist er notaður sérstakur bus samskiptastrengur eða ídráttarvír eða plastkapall saman með 

230V fæðispennunni, allt eftir aðstæðum eða óskum. Hægt er að hafa 64 vistföng tengd saman á 

einum útgangi spennugjafa en síðan má tengja saman mörg kerfi í gegnum netkerfi og er þá 

hámarksfjöldi vistfanga 12,800 í kerfi frá finnska framleiðandanum Helvar9. Hvaða lampa sem 

er innan kerfis, má stjórna hvaðan sem er. Sveigjanleiki kerfisins er gríðarlegur. Hægt er að 

stjórna hraða dimmingar, hafa yfirlit yfir stöðu lampa, kveikt eða slökkt, hvort pera sé heil o.fl. 

Allur búnaður móttekur skipanir á sama tíma.10

Hægt er að gefa kerfinu ýmsar forsendur til að vinna eftir, s.s. dagatal þar sem hátíðardagar koma 

fram sjálfvirkt, sólúr sem segir til um sólarupprás og sólsetur, tengingu við ljósnema sem gefur 

kerfinu möguleika á að vinna eftir því  birtumagni sem berst inn í hús utanfrá á hverjum tíma og 

svo má setja inn eftir eigin vali ýmsar forsendur eins og klukkan hvað ljós eiga að kveikja eða 

slökkva.

 

11

Dali er eingöngu ljósastýrikerfi en einnig er hægt að nota til að stjórna gardínum. Það getur verið 

undirkerfi hússtjórnarkerfis og eiga þá kerfin samskipti um samskiptahlið (e. gateway)

 

12

Straumfestur 

.  

Við notkun á flúrlömpum þarf að nota straumfestu (e. ballest) til 

að takmarka strauminn sem um peruna fer við ræsingu. Ef henni 

væri sleppt myndi peran fá ótakmarkaðan straum þar sem viðnám 

gasfyllingarinnar inni í perunni er nánast ekkert þegar hún hefur 

náð fullum hita og peran myndi brenna.  Straumfesta stýrir því 

spennu, straum og í tilfelli rafeindastraumfestu, tíðni, sem fer út á 

peruna. Að ræsingu lokinni viðheldur straumfestan svo réttri 

spennu, straum og tíðni út á peruna.13

                                                           
8 Digital addressable lighting interface – Activity Group. (2001). 

 

9 Product data sheet – Digidim router. 
10 Digital addressable lighting interface – Activity Group. (2001). 
11 Digidim router system. 
12 Digital addressable lighting interface – Activity Group. (2001). 
13 Ballast and Fluorescent Tubes FAQs. 
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Enn eru í notkun gamlar undnar straumfestur, oft kallaðar kjarnastraumfestur. Á tíunda áratug 

síðustu aldar náðu rafeindastraumfestur fótfestu og eru ýmsir kostir eru við notkun þeirra. Þær 

hafa minni töp. Kjarnastraumfestur hitna mikið sem veldur orkutapi en rafeindastraumfestur 

hitna mun minna. Rafeindastraumfestur ráða við að stjórna þremur til fjórum perum á meðan 

kjarnastraumfesta ræður við mest tvær. Það sparar kostnað við 

víringu sem og pláss í lampa. Þær eru léttari og þynnri sem gerir 

lampaframleiðendum auðveldara fyrir við hönnun á lömpum. 

Tíðni út á peru kjarnastraumfesta er sú sama og fer inn á þær, 

50Hz. Rafeindastraumfesta hins vegar breytir tíðninni út á peru í 

20 til 40kHz sem eykur ljósnýtni (lm/W) lampans um 10-15% og 

eyðir blikkinu sem verður við ræsingu með kjarnastraumfestu.14

Framkvæmd breytinga 

 

Umsjónarmaður húseignarinnar í Skaftahlíð er orðinn þreyttur á því ástandi sem óþarfa 

næturlýsing er og hefur áhuga á að fá einhverja sjálfvirkni fyrir stýringu ljósa. Þetta kosti óþarfa 

pening í orkunotkun, valdi skemmri endingartíma á lömpum og perum. Honum þykir ómögulegt 

að þurfa að vera síðasti maður úr húsi til að tryggja að ljósin séu slökkt. Hann telur að ljós séu 

skilin eftir kveikt jafnvel oftar en einu sinni í viku. Einnig er þónokkuð um það að starfsfólk í 

húsinu kvartar við undirritaðan undan of mikilli lýsingu sumstaðar og of lítilli annars staðar.  

Þetta var kveikjan að hugmyndinni sem þetta verkefni fjallar um. Höfundur telur að hægt sé að 

gera þetta með samtengingu á rafmagnstöflum með Dali ljósastýrikerfi og samþættingu þess við 

innbrotaviðvörunarkerfi hússins. Þannig má nota viðvörunarkerfið til að slökkva á ljósum 

tiltekinna svæða þegar þau eru sett á vörð að loknum vinnudegi og ná þannig fram sparnaði í 

orkukaupum, peruskiptum og almennu viðhaldi ljósanna. Í þessari skýrslu ætla ég að skoða 

hvernig þessu markmiði má ná; gera hönnun á breytingu rafkerfis, kostnaðaráætlun þess, sem og 

áætlaðan sparnað sem má ná. Taka má fram að loftræstikerfi er iðntölvustýrt og er ekki í gangi á 

nóttunni. Tekin verða fyrir og fjallað um opin vinnusvæði á jarðhæð suðurhúss 365 miðla. 

 

                                                           
14 Electronic vs. Magnetic ballasts. 
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Núverandi lampabúnaður 
Húsnæðið, sem er tveggja hæða hús ásamt kjallara, var byggt fyrir um 40 árum en var 

endurinnréttað að öllu leyti uppúr síðustu aldamótum. Flest vinnusvæði eru opin þar sem fer 

fram almenn skrifstofuvinna en í húsinu eru einnig 

mötuneyti, sjónvarps- og útvarpsstúdíó og 

tæknivinnsluherbergi, ásamt göngum og stigahúsum. 

Mest allur lampabúnaður er síðan endurnýjun 

húsnæðisins fór fram utan nokkurra svæða sem hefur 

verið breytt að nokkru leyti nýlega og er sá búnaður 

því aðeins nokkurra ára gamall. Elstu lampar hússins 

eru byrjaðir að gefa sig en þeir hafa fengið reglulegt viðhald og því hafa þeir verið endurnýjaðir. 

Í þeim tilfellum eru settar nýjar rafeindastraumfestur þar sem það á við. Lampar eru ýmist 

utanáliggjandi neðan á lagnabökkum eða innfelldir í kerfisloft. 

Ljós eru kveikt á tveimur stöðum við innganga á hæðina, með þrýstirofum sem tengjast beint inn 

á stuðstraumliða í rafmagnstöflunum, sem eru tvær. Önnur ljós, sem þetta verkefni nær ekki yfir, 

á skrifstofum, salernum og í fundarherbergjum  eru kveikt staðbundið með rofum. 

Dali búnaður 
Ákveðið hefur verið að velja Dali búnað frá finnska 

framleiðandanum Helvar úr línu sem heitir Digidim. Kerfið er 

mjög fjölhæft og er hannað til að miða að orkusparnaði. Það má 

nota það með ljósum sem hafa innbyggðan Dali búnað eða 

hefðbundnum ljósum án hans. Einnig getur þessi búnaður stýrt 1-

10V stýrðum ljósum í gegnum samskiptahlið. Þá  má fá 

töfludimmer og rofaliða sem ráða við raun- laun- eða spanálag 

(R, L, C) og því engin takmörk sett fyrir því hvers konar ljós eru 

tengd kerfinu. Því má einnig stjórna með öðru yfirkerfi eins og 

Instabus þar sem það kerfi væri þá hússtjórnarkerfi og Dali 

undirkerfi sem ljósastýrikerfi, í gegnum samskiptahlið.15

                                                           
15 Digidim for Dali. 
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Höfundur hefur ágætis reynslu af notkun Helvar búnaðar. Kerfið býður uppá mikla stækkunar- 

og breytingar- möguleika sem getur komið til góða síðar meir. Fljótlegt og auðvelt er að forrita 

kerfið í upphafi sem og við mögulegar breytingar síðar. Kerfið getur nýst til fleiri nota en þetta 

verkefni nær til. Innleiða mætti þetta kerfi fyrir allar hæðir hússins og næsta húss við hliðina á 

þessu, þar sem 365 eru einnig til húsa. Einnig eru uppi hugmyndir að byggja við og stækka 

húsnæðið og væri þá kjörið að tengja ljósastýrikerfið við nýbygginguna. Hér á eftir fer stutt 

lýsing á þeim búnaði sem þetta verkefni nær til. 

Rofaeining - inngangsseining 

Dali inngangseining er notuð til að kveikja á ljósum, stilla deyfingu eða ljósasenur. Hún er lítil 

plasthúðuð prentrás með 7 vírum sem kemst á bakvið þrýstirofa í dós. Tveir vírar 

rofaeiningarinnar tengjast við Dali bus sem er dreginn í rör.  Einn hinna fimm tengist inn á rofa 

(sameiginlegur eða „common“) og síðan tengjast hinir fjórir útgangi þrýstirofa. Séu ónotaðir 

inngangar á inngangseiningunni þarf að verja vírendana með tengjum. Þessi eining er hentug þar 

sem stjórna þarf fáum ljósum eins og t.d. í lítilli skrifstofu eða fáum lömpum yfir skrifborðum á 

opnu vinnusvæði. Þá væri t.d. einn hnappur merktur með senum; Kveikja, slökkva, veisla og þrif 

og annar hnappur væri til að dimma ljós upp eða niður.16

Spennugjafi 

 

Dali spennugjafinn veitir öllum Dali búnaði fæðispennu  og myndar hinn eiginlega „bus“ sem öll 

samskipti fara um. Hann er din- skinnu festur í rafmagnstöflu og tekur tveggja eininga pláss á 

skinnu. Hann tengist 230V fæðispennu (stýristraumur) og svo hefur hann einn útgang sem tengist 

bus samskiptastreng. Við hann má tengja 64 stykki af vistföngum, þ.e. straumfestur, spenna, 

rofaliða og rofaeiningar o.fl. Hann er hentugur í minni kerfum.17

Rofaliði 

 

Rofaliðinn er notaður til að stjórna ljósum sem hafa ekki innbyggða Dali straumfestu eða spenni, 

eða til að stjórna spólurofum í rafmagnstöflu. Rofaliðinn er din-skinnu festur í rafmagnstöflu og 

                                                           
16 Sjá viðauka: Helvar inngangseining 
17 Sjá viðauka: Helvar spennugjafi 
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tekur 5 eininga pláss. Hann tengist 230V fæðispennu og Dali bus. Hann hefur fjórar snertur sem 

þola 10A raunviðnám.18

Beinir -  nettengjanlegur spennugjafi 

 

Beinirinn (e. router) er spennugjafi Dali kerfis og myndar hinn eiginlega „bus“. Hann er 

samtengjanlegur við aðra beina í gegnum netkerfi. Hann er din-skinnu festur í rafmagnstöflu og 

tengist 230V spennu. Hann hefur tvo útganga sem hvor um sig getur þjónað 64 vistföngum. 

Hann hefur innbyggt sólúr. Beininn þarf að forrita með pc tölvu og hugbúnaði frá Helvar. Hann 

er hentugur í stórum kerfum.19

Ljós- og viðverunemi og innrauður móttakari 

 

Ljósneminn mælir birtustig þess dagsljóss (e. constant light) sem nær inn á vinnusvæði hans. 

Hann er síðan forritaður til að þeir lampar sem hann vinnur með viðhaldi fyrirfram ákveðnu 

birtustigi. Þannig má deyfa lampa þegar nýtur sólar og er kvölda tekur keyra lamparnir sig upp. 

Neminn hefur innbyggðan hreyfiskynjara (viðverunemi). Hann er forritaður þannig að eftir að 

tiltekinn tími hefur liðið frá síðustu hreyfingu, þá segir hann lömpum að slökkva. Við innrauða 

móttakarann má svo nota fjarstýringu til að stjórna ljósum. Með þessum nema má ná fram miklum 

sparnaði í orkunotkun og sliti á búnaði og perum. Neminn er festur á loft, annaðhvort 

utanáliggjandi í húsi eða innfelldur og hefur 7m drægni. 20

Rofaeining - sjö hnappa rofi 

 

Þessi rofi er hentugur við innganga á stór svæði þar sem stjórna má öllum ljósasenum á einum 

stað. Hann hefur sjö hnappa og mætti t.d. nota einn til að slökkva, tvo til að dimma upp eða niður 

og svo hefur hann nokkra senuhnappa. Þá mætti forrita sem svo: einn hnappur merktur kveikja 

öll ljós, annar væri merktur kveikja þrifaljós (sem þýðir öll ljós ódeyfð), annar veisla þar sem 

sum ljós væru slökkt og önnur deyfð mikið, annar til að kveikja eingöngu loftljós og  annar til að 

kveikja eingöngu veggljós.21

 

 

                                                           
18 Sjá viðauka: Helvar rofaliði 
19 Sjá viðauka: Helvar beinir 
20 Sjá viðauka: Helvar ljós- og viðverunemi og innrauður móttakari 
21 Sjá viðauka: Helvar rofastýring 
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Möguleikar á stýringum 
Við úrlausn þessa verkefnis verða útfærðar tvær lausnir. Önnur er einfaldari og ódýrari í 

framkvæmd og tekur aðeins á þeirri beiðni umsjónaraðila hússins að slökkva ljós á nóttinni. Hin 

en hin flóknari og dýrari og býður að auki upp á enn meiri sparnað við rekstur lýsingarinnar. 

Ákveðið hefur verið að kalla þessar lausnir Valmöguleika 1 og Valmöguleika 2. Þetta verkefni á 

að skoða og meta hvor lausnin borgi sig og hve lengi kostnaður er að koma til baka í sparnaði við 

orkukaup. Báðar lausnirnar eiga það sameiginlegt að innbrotakerfi hússins tryggir að slökkt sé á 

ljósum á nóttinni. 

Virkni innbrotakerfis 
Innbrotakerfinu er svæðisskipt eftir hæðum og starfsemi. Mismunandi vinnutími er á hæðum 

hússins. Á jarðhæðinni eru tvö svæði, annað fyrir stórt opið svæði og herbergi í eldri hluta 

hússins og hitt fyrir viðbyggingu. 

Til að láta kerfið slökkva á ljósum þarf að leggja bus samskiptastreng frá Dali kerfinu að 

stjórnstöð innbrotakerfisins. Þar er sett upp tengidós og í hana Dali rofaeining (inngangseining). 

Hún er svo tengd við spennufría snertu inni í stjórnstöð innbrotakerfisins og það forritað til að 

gefa púls í eina sekúndu út um þessa snertu þegar viðkomandi svæði er sett á vörð. Svæðin á 

fyrstu hæð eru tvö sem þýðir að tvær snertur og tvo innganga á Dali rofaeiningu þarf til. 

 

Valmöguleiki 1 
Þessi lausn felur í sér að núverandi lampabúnaður helst 

óbreyttur en stýringu hans í töflum breytist22. 

Spennugjafi (Helvar 402) er settur upp í annari töflunni 

og lagður bus samskiptastrengur yfir í hina töfluna23. Í 

rofadós við núverandi rofa eru settar inngangseiningar 

(Helvar 444) og þær tengdar við Dali bus í töflum24

                                                           
22 Sjá viðauka: Teikningar 0105 og 0108 

. 

Einnig er lagður bus samskiptastrengur að stjórnstöð 

23 Sjá viðauka: Helvar spennugjafi 
24 Sjá viðauka: Helvar inngangseining 



12 
 

innbrotakerfis í kjallara. Stuðstraumsliðum í töflum er skipt út fyrir spólurofa og rofaliðar 

(Helvar 494) settir í báðar töflur25

Þegar ljós eru kveikt að morgni til, er ýtt á þrýstirofa til að kveikja. Kveikingum er skipt upp í 

fjögur svæði og velur notandi hvar hann vill kveikja. Þrýstirofinn gefur púls inn á Dali 

rofaeiningu (inngangseiningu) sem segir Dali rofaliða að loka snertu. Hún gefur straum á 

spólurofa sem kveikir á viðeigandi ljósum. Þegar degi lýkur er annaðhvort hægt að slökkva með 

þrýstirofanum en sé það ekki gert gefur innbrotaviðvörunarkerfi merki þegar það er sett á vörð. 

Það gefur þá púls inn á annan Dali rofaliða sem slekkur á öllum snertum rofaliðans og slekkur á 

öllum ljósum sem kveikt eru. Innbrotakerfið setur hvert svæði sjálfkrafa á vörð á ákveðnum 

tímum alla daga vikunnar og því eiga ljós ekki að loga meðan kerfið er á verði. Innbrotakerfið er 

ekki notað til að kveikja að morgni til og eru ljós því slökkt er fólk kemur til vinnu. Hægt er að 

nota þessa útfærslu á önnur svæði í húsinu og nýtist þá stjórnbúnaður sem valkostur 1 inniheldur, 

að einhverju leyti. 

. Þeir eru tengdir við 230V og ein snerta af fjórum tengd inn á 

stýri-innganga (eða spólu) spólurofanna. Rofaliðarnir er svo tengdir við Dali bus. Þjónustuaðili 

innbrotakerfisins þarf að forrita og tengja innbyggðar snertur í stjórnstöð innbrotakerfisins, sem 

tengjast við Dali inntakseiningu í tengidós staðsettri við stjórnstöðina.  

Ef húseiganda langar til að tengja önnur rými við kerfið s.s. skrifstofur og salerni, þá þyrfti að 

fara út í einhverja lagnavinnu við breytingar á raflögn og leggur höfundur til að það yrði gert í 

tímavinnu sökum óvissu með umfang. Eitthvað myndi þá bætast við af Dali búnaði, rofum og 

rofaliðum, ásamt öðru almennu lagnaefni. 

Valmöguleiki 2 
Með þessari lausn fæst fullkomið ljósastýrikerfi þar sem hægt er að ná fram hámarks 

orkusparnaði og endingu búnaðar26. Í upphafi er skipt um allar straumfestur í öllum lömpum og 

settar í þá dimmanlegar Dali straumfestur í staðin. Lagður er bus samskiptastrengur á milli allra 

lampa og í töflur. Settur er upp beinir (Helvar 910) í aðra töfluna og tengdur við 230V27

                                                           
25 Sjá viðauka: Helvar rofaliði 

. Bus 

samskiptastrengur er lagður yfir í hina töfluna. Settar eru upp tvær sjö hnappa rofaeiningar 

26 Sjá viðauka: Teikningar 0101, 0102, 0103, 0104, 0106, 0107 og 0109 
27 Sjá viðauka: Helvar beinir 
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(Helvar 125) við innganga á hæðina og þeir tengdir við bus í töflum28. Settir eru upp dagsbirtu- 

og hreyfinemar (Helvar 312) í loftum og þeir tengdir bus29. Að lokum eru settir upp nýjar 

rofaeiningar (Helvar 444) við vinnustöðvar víða um hæðina30

Þegar starfsmaður kemur til vinnu að morgni kveikir hann ljós með því að ýta á hnapp merktan 

sýnu svæði t.d. „ljós norðurhluta“ eða jafnvel „kveikja öll ljós“. Rofaeiningin gefur þá merki til 

þeirra straumfesta sem við á að kveikja. Dagsljós- og hreyfineminn tekur mið af birtu utanfrá og 

útfrá því ákvarðar kerfið hve mikið straumfestur eru deyfðar við. Síðan keyra straumfesturnar 

ljósin upp og niður yfir daginn, eftir því sem við á. Við hver tvö til fjögur skrifborð er tvöfaldur 

þrýstirofi sem tengist við rofaeiningu og má nota til að stjórna þeim ljósum sem tilheyra 

grúppunni ofan við borðin. Ef fólk vill hafa aðeins minna eða aðeins meira ljós má stjórna því, 

nú eða slökkva þau alveg. Þannig má ná því birtustigi sem hæfir þörfum hvers og eins. 

Hreyfinemarnir munu væntanlega ekki eiga mikið við á stóru opnu vinnusvæði þar sem alltaf er 

einhver hreyfing, nema kannski við hádegishlé. 

. Stuðstraumsliðar í töflum eru 

fjarlægðir. Þeir vírar sem fóru frá stuðstraumsliðunum til ljósa eru tengdir við fastan straum með 

raðtengjum. Lampar fá því stöðug 230V jafnvel þótt slökkt sé á þeim. Svo eru sett raðtengi í 

báðum töflum þar sem Dali bus tengist. Þjónustuaðili innbrotakerfisins þarf að forrita og tengja 

innbyggðar snertur í innbrotakerfinu, sem tengjast við Dali inntakseiningu. 

Þegar degi lýkur slekkur starfsmaður ljósin á eftir sér eða innbrotakerfið þegar það fer á vörð. 

Ef húseiganda langar til að tengja önnur rými við kerfið s.s. skrifstofur og salerni þá gæti þurft 

smávægilegar breytingar á tengingum gamalla rofa við lampa og leggur höfundur til að það yrði 

gert í tímavinnu. 

Rannsókn 
Til að geta sýnt fram á að dimmanlegar rafeindastraumfestur séu betri en kjarnastraumfestur 

þurfti að prófa þær til að sjá svart á hvítu hver munurinn er. Ákveðið var að taka þær lampagerðir 

sem eru á opnum vinnusvæðum í húsnæðinu en þær eru einmitt algengustu lampagerðirnar í öllu 

                                                           
28 Sjá viðauka: Helvar rofastýring 
29 Sjá viðauka: Helvar ljós- og viðverunemi og innrauður móttakari 
30 Sjá viðauka: Helvar inngangseining 
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húsnæðinu. Lampi L131 hefur rafeindastraumfestu en lampar L232 og L333

 

 innihalda 

kjarnastraumfestur. Nýju straumfesturnar, sem eru boðnar í valmöguleiki 2, voru bornar saman 

við hinar eldri. Ætlunin var að straummæla þær allar og reikna síðan út orkunotkun. Nýju 

straumfesturnar voru mældar á sama hátt og hinar gömlu nema þær voru einnig deyfðar niður og 

mældar, til að sjá hver orkusparnaðurinn yrði með dimmingu. Fylgst var með spennu allan 

tímann og tillit tekið til hennar við útreikninga. 

Prófanir á eldri straumfestum 
Föstudaginn 1.apríl voru fengnir að láni þrír lampar í húsnæði 365, tvær straumfestur hjá 

Reykjafelli og ein straumfesta hjá Flúrlömpum. Lamparnir voru Thorn 2x49W með T5 peru og 

rafeindastraumfestu (lampi L1), kerfisloftalampi frá Thorn 4x18W með T8 peru og tveimur 36W 

kjarnastraumfestum (lampi L2) og að lokum Thorn 1x18W niðurljós (e. downlighter) með spegli 

og kjarnastraumfestu  (lampi L3). Dali dimmanlegu straumfesturnar sem höfundur fékk að láni 

voru: Tridonic 2x49W fyrir T5 peru, Tridonic 4x18W fyrir T8 peru og Vossloh Schwabe 1x18-

57W fyrir niðurljós með smáflúrperu. 

Prófunin fór fram í bílageymslu heima hjá nemanda. Sett var upp vinnuborð og útbúnar lagnir til 

prófana. Rofi var settur fyrir framan prófunarbúnaðinn til að tryggja straumleysi við tengingar og 

vinnu við búnaðinn. Síðan var settur upp þrýstirofi til að geta deyft lampana. Straummælir var 

raðtengdur við fasaleiðarann að straumfestum. Því næst hafist handa við að gera rannsóknina. 

Fyrst voru lamparnir prófaðir með upprunalegum ræsibúnaði sem var í þeim fyrir. 

 
 

 

 

 

 

                                                           
31 Sjá viðauka: lampi L1 
32 Sjá viðauka: lampi L2 
33 Sjá viðauka: lampi L3 
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Lampi L1 
Fyrsti lampinn var Thorn 2x49W. Mæling sýndi að hann tók 

490mA en útreikningar sýna að hann á að taka 461mA.34

0,47 x 0,98 = 0,4606 (straumur margfaldaður með aflstuðli) 

 

 

 

 

 

Lampi L2 
Næsti lampi var kerfisloftalampi 4x18W frá  Thorn. Hann 

hefur tvær kjarnastraumfestur. Mæling sýndi að hann tók 

481mA sem er aðeins yfir því sem framleiðandi gefur upp, 

413mA.35

0,43 x 0,48 x 2 =0,4128 (straumur margfaldaður með 

aflstuðli) 

 

 

 

Lampi L3 
Þriðji og síðasti lampinn var niðurljós frá Thorn 1x18W. 

Mæling sýndi að hann tók 103mA sem er svipað og 

framleiðandi skráir á straumfestuna eða 99mA.36

0,22 x 0,45 = 0,099 (straumur margfaldaður með aflstuðli) 

 

                                                           
34 Sjá viðauka: Tafla 1 
35 Sjá viðauka: Tafla 1 
36 Sjá viðauka: Tafla 1 
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Staðfesting prófana 
Til að staðfesta þessar prófanir var farið í húsnæði 365 einn morgun og mældur sá straumur sem 

fer til lýsingar á umræddri hæð hjá 365. Þetta var gert til að sjá hvort þeir væru að taka sama 

straum og þessir þrír lampar sem voru teknir niður og prófaðir. Niðurstöður þeirra mælinga 

staðfestu fyrri prófanir á straumfestum.37

Prófanir á nýjum straumfestum 

 

Að loknum prófunum á eldri lömpum var hafist handa við að prófa nýjar Dali straumfestur. 
Mælingar voru gerðar er prófunum á lömpum lauk. 

Dali straumfesta fyrir lampa L1 
Fyrst var prófuð Tridonic 2x49W. Gamla straumfestan var látin vera áfram í lampanum en allir 

vírar frá henni að fatningum voru losaðir frá og tengdir inn á nýju straumfestuna sem lá laus inni 

í lampanum. Síðan var lampinn tengdur við mæli og spennu hleypt á. Lampinn var ræstur og 

straumur fór upp í 475mA og hélst stöðugur. Lampinn var deyfður niður í u.þ.b. 90% og þá dró 

hann þá 245mA.38

Dali straumfesta fyrir lampa L2 

 

Síðan var komið að straumfestu frá Tridonic, 4x18W. Þónokkur vinna fór í að endurvíra lampann 

og hafa þurfti í huga að lampinn, eins og hinir, þurfti að vera settur upp aftur á sama stað í 

húsnæði 365 með upprunalegri straumfestu. Það þurfti að losa alla gamla lampavíra úr öllum 

fatningum og setja nýja í staðinn, sem voru tengdir nýju straumfestunni. Gömlu vírarnir voru 

límdir niður fastir í lampanum á meðan. Nýju straumfestunni var komið haganlega fyrir í miðju 

lampans. Fljótlega eftir ræsingu tók lampinn 322mA og hélst þannig stöðugur. Lampinn var 

deyfður niður í u.þ.b. 90% og dró hann þá 215mA.39

Dali straumfesta fyrir lampa L3 

 

Síðasta straumfestan var frá Vossloh Schwabe fyrir 1x18W niðurljós. Þar sem fjarlægja hefði 

þurft allt innan úr lampanum var ákveðið að tengja nýju straumfestuna lausa á borði við nýtt 

perustæði. Hún dró 90mA eftir fimm mínútur. Við deyfingu í 90% dró hann 70mA.40

                                                           
37 Sjá viðauka: Tafla 2 

 

38 Sjá viðauka: Tafla 1 
39 Sjá viðauka: Tafla 1 
40 Sjá viðauka: Tafla 1 
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Ályktanir 
Eldri straumfestur í lömpum L1 og L3 drógu svipaðan straum og á þá var skráð. Straumfesta í 

lampa L2 dró hins vegar u.þ.b. 16% meiri straum en skráð er á straumfesturnar tvær í honum. 

Dali straumfesta fyrir lampa L1 notaði ódeyfð um 98% af því afli sem gamla straumfestan tók. 

Þar munar ekki miklu. Þegar straumfestan var deyfð í 90% notaði hún aðeins um 51% af því afli 

sem gamla straumfestan tók.41

Dali straumfesta fyrir lampa L2 notaði ódeyfð um 67% af afli eldri straumfestunnar. Við 

deyfingu í 90% notaði hún um 45% af afli eldri straumfestunnar.

 

42

Dali straumfesta fyrir lampa L3 notaði ódeyfð 88% af afli eldri straumfestunnar. Við deyfingu í 

90% notaði hún 68% af afli þeirrar eldri. 

 

Prófanir sýna að rafeindastraumfesturnar nota 

töluvert minni straum en hinar eldri. Reyndar voru 

bornar saman ódimmanleg rafeindastraumfesta við 

dimmanlega rafeindastraumfestu í tilviki lampa L1 

og er munurinn aðeins 2% á aflnotkun þegar Dali 

straumfestan var ódeyfð.  Í tilfellum lampa L2 og 

L3 voru bornar saman kjarnastraumfestur við 

rafeindastraumfestur. Þar er munurinn á aflnotkun 

ansi mikill eða 12,5% í tilfelli niðurljóss L3 og heil 

32,8% í kerfisloftalampanum L2. Munurinn er meiri þegar lamparnir eru deyfðir niður í 90% eða 

á bilinu 44 - 68%.43

                                                           
41 Sjá viðauka: Tafla 1 

 Það að deyfa lampa svo lítið sparar mjög mikið afl. Oft er ekki þörf fyrir 

fulla lýsingu þar sem svæði geta verið yfirlýst. 

42 Sjá viðauka: Tafla 1 
43 Sjá viðauka: Tafla 1 
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Samanburður kostnaðaráætlana 
Gerðar voru kostnaðaráætlanir við rekstur núverandi lýsingar eins og hún er í dag, uppsetningu 

einfalds Dali kerfis (valmöguleiki 1)44 og alhliða Dali kerfis (valmöguleiki 2)45

Kostnaður við óþarfa næturlýsingu 

. Síðan var 

reiknaður út rekstur lýsingar miðað við þessa tvo valmöguleika. Útreikningar voru gerðir á hve 

lengi sá sparnaður sem hlýst af uppsetningu annars hvors valmöguleikans eru að koma til baka 

upp í kostnað við uppsetningu þeirra. Við gerð kostnaðaráætlana fyrir valmöguleika 1 og 2, er 

allur kostnaður með efni og vinnu. Stuðst var við uppgefin verð frá innflytjendum alls þess 

búnaðar sem ætlaður er í verkið. 

Eins og áður kom fram hafa ljós verið látin loga að loknum vinnutíma í húsinu. Þá þarf að reikna 

er út hve mikið ein nótt kostar í keyrslu lýsingar miðað við núverandi lampabúnað og er miðað er 

við að vinnutími sé frá 7 á morgnana til 18 á daginn. Utan þess eigi ljós að vera slökkt. Afl 

núverandi ljósa er 4,065kW46 og verð kílówattstundar er 11,96 kr. m. vsk47

Samkvæmt þessu kostar næturlýsing í 13 klukkustundir 632 kr. (13 x 11,96 x 4,065 =  632 kr.) 

. Allar 

kostnaðaráætlanir miðast við óbreytt orkuverð. 

Samkvæmt því sem umsjónarmaður hússins telur, eru ljós látin loga 15% af nóttum ársins (um 

55 nætur, rúmlega 1 skipti í viku). Kostnaður við það er 34.760 kr. (55 x 632 = 34.760 kr.) 

 

Kostnaður við núverandi lýsingu á vinnutíma 
Það kostar 535 kr. að lýsa umrætt vinnusvæði á 11 klst. vinnudegi. (11 x 11,96 x 4,065 = 535 kr.) 

Á einu ári, miðað við 250 virka daga er kostnaðurinn 133.750 kr. (250 x 535 = 133.750 kr.) 

Kostnaður við daglýsingu og næturlýsingu 
Heildarkostnaður við núverandi lýsingu á einu ári er þá 168.510 kr. (34.760 + 133.750 = 
168.510 kr.) 

                                                           
44 Sjá viðauka: Tafla 4 
45 Sjá viðauka: Tafla 5 
46 Sjá viðauka: Tafla 2 
47 Rafmagn. (2010). 
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Sparnaður við valmöguleika 1 
Með uppsetningu á valmöguleika 1 er hægt að útiloka alla óþarfa keyrslu lýsingar á nóttunni. 

Sparnaður við það eru 34.760 kr. á ári. Kostnaðaráætlun við Valmöguleika 1 hljómar upp á 

342.163 kr. og væri þessi valmöguleiki því um 10 ár að borga sig upp. (342.163 / 34.760 = 9,85 

ár) 

Sparnaður við valmöguleika 2 
Kostnaðaráætlun við valmöguleika 2 hljómaði upp á 2.361.639 kr. Sparnaður við óþarfa lýsingu 

á nóttu er 34.760 kr. á ári. Sú rannsókn sem var gerð fyrir þetta verkefni sýnir að orkusparnaður 

við notkun Dali straumfestanna, ódeyfðra, er 2 - 32,8%48. Miðað við hvað ýmsir framleiðendur 

gefa upp má gera ráð fyrir að sparnaður við notkun dagsljós- og hreyfinema gæti allt á milli 30-

80% af því sem hefðbundin lýsing, án ljósastýringar kostar í rekstri495051

Sparnaður án dagsljósnema 

. Það er svipaður 

orkusparnaður og deyfing dimmanlegu straumfestanna sem prófaðar var.  

Ef Dali straumfesturnar í valmöguleika 2 væru ekkert deyfðar, myndi kostnaður við ársnotkun á 

þeim á dagvinnutíma, vera 120.838 kr. á ári52

Ef sparnaður við enga óþarfa næturlýsingu er reiknaður með, sést að það sparast 47.672 kr. á ári. 

(168.510 – 120.838 = 47.672 kr.) 

.  

Þá tæki það um 50 ár að borga valmöguleika 2 upp. (2.361.639 / 47.672)  = 49,5 ár) 

Sparnaður  með dagsljósnema 30% 
Miðað við kostnað við lýsingu í dag og 30% sparnað sem framleiðendur gefa upp með notkun 

dagsljósnema, kostar 92.225 kr. á ári að lýsa umrætt svæði á dagvinnutíma. (131.750 x 0,7 = 

92.225 kr.) 

Það er sparnaður upp á 39.525 kr. á ári. (131.750 – 92.225 = 39.525 kr.) 

Að viðbættum sparnaði við enga næturlýsingu þá er heildarsparnaður með valmöguleika 2 

74.285 kr. (39.525 + 34.760 = 74.285 kr.) 

                                                           
48 Sjá viðauka: Tafla 1 
49 An emerging energy conserving lighting solution. (2002). 
50 Helvar Lighting Systems – Measurable energy saving. 
51 Light Management Systems: Energy Savings. (2010). 
52 Sjá viðauka: Tafla 3 
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Valmöguleiki 2 væri þá um 32 ár að borga sig upp. (2.361.639 / 74.285 = 31,8 ár) 

Sparnaður með dagsljósnema 80% 
Miðað við kostnað við lýsingu í dag og 80% sparnað sem framleiðendur gefa upp með notkun 

dagsljósnema, kostar 26.350 kr. á ári að lýsa umrætt svæði á dagvinnutíma. (131.750 x 0,2 = 

26.350 kr.)  

Það er sparnaður upp á 105.400 kr. á ári. (131.750 – 26.350 = 105.400 kr.) 

Að viðbættum sparnaði við enga næturlýsingu þá er heildarsparnaður með valmöguleika 2 

140.160 kr. (105.400 + 34.760 = 140.160 kr.) 

Valmöguleiki 2 væri þá um 17 ár að borga sig upp. (2.361.639 / 140.160 = 16,85 ár) 
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Niðurstöður / samantekt 
Valmöguleiki 2 er frá 17 árum til 50,5 ára að borga sig upp á meðan það tekur valmöguleika 1 

aðeins 10 ár. 

Ómögulegt að vita með vissu hvaða sparnaði má ná með valkosti 2. Það veltur á ýmsum 

óvissuþáttum eins og hve lengi og hve mikið dagsljós lýsir inn í húsnæði. Einnig það að búa á 

norðlægum slóðum eins og á Íslandi þar sem við njótum sólar lengur hluta úr ári en skemur yfir 

háveturinn. Þá skiptir afstaða glugga til höfuðátta máli, sem og stærð þeirra. Höfundi þykir 80% 

orkusparnaður með dagsljósnema ólíklegur og þykir því varlegra að áætla að kostnaðarmunur á 

núverandi lýsingu og Valmöguleika 2 sé nær þessum 30%. Þá væri valkosturinn um 32 ár að 

borga sig upp. Með valmöguleika 2 fengist mun vistvænni vinnustaður og öllum helstu óskum og 

þörfum starfsfólks um góða lýsingu væri mætt. 

Með valmöguleika 1 er ósk umsjónarmanns hússins um engin óþarfa næturljós uppfyllt með 

tiltölulega litlum kostnaði.  

Höfundur mælir því með að 365 miðlar velji valmöguleika 1. 
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Viðauki 1  



Eftirfarandi lampar eru uppsettir í húsnæðinu: 
 
 
Lampi L1 -  Á  lampann eru eftirfarandi upplýsingar skráðar: 
 
 
Thorn Indus XS FDH 249 
230V / 50Hz 
2x49W T5 
IP23 T 
      
 
Á straumfestu í lampanum eru eftirfarandi upplýsingar skráðar: 
  
Tridonic Atco 
 

• PC 2/49 T5 pro IP 
• Digital ballast 
• Not dimmable 
• Constant light output 
• Lamps T5 2x49W 
• 220-240V 50/60Hz 
• 230V  0,47A 
• ƛ 0,98 
• Ta -25°c...+50°c 
• Uout= 300V  300 

 
  



 
Lampi L2: Á  lampann eru eftirfarandi upplýsingar skráðar: 
 
Thorn FA418     
230V 50Hz 
4x18W IP20 
 
 
Á straumfestu í lampanum eru eftirfarandi upplýsingar skráðar: 
 
Tridonic EC36 LA501K 
230V 50Hz 
 
 

• Lamp : 1x36W T 
• 0,43A 
• ƛ 0,48 
• C= 3,4 µF /4% /450V 

Þéttir hliðtengdur: 
8µF 
250V 50/60Hz 
CCL 
  



Lampi L3: Á  lampann eru eftirfarandi upplýsingar skráðar: 
 
Thorn Chalice 2 
230/240V 50Hz 
 
Á straumfestu í lampanum eru eftirfarandi upplýsingar skráðar: 
  
Helvar  
Finland 
 

• Magnetic ballast     
• L18D 
• 240V 50Hz 
• 18W 
• Cap G24d2 
• 220 mA 
• λ  0,45 
• tw 130 
• Δt50 Test Hood 
• Δt65 

 
Hliðtengdur þéttir: 
2µF 
50/60Hz 
CCL 
GC2450 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



Valmöguleiki 2, straumfesta í lampa L1 
 
 
Tridonic Atco PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all Ip 
 
 

• Afl Peru T5: 49W 
• Fjöldi pera: 2 
• EEI flokkun: A1 
• Þyngd: 340g 
• Mál LxBxH: 425x41x49mm 
• Heildarafl: 105,5W 
• Netstraumur: 470mA 
• Straumnotkun í biðstöðu: <0,5W 
• Deyfing frá/til: 1-100% 
• Vinnutíðni: 40-100kHz 
• Umhverfishitastig: -25°c til  60°c 
• Spenna AC: 220-240V 
• DC spenna: 176-280V 
• Yfirspennuþol 320 V 
• Aflstuðull:  0,98 
• Líftími: 50.000 klst. 
• Kveikitími: 0,5s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valmöguleiki 2, straumfesta í lampa L2: 
 

Tridonic Atco PCA 4/18 EXCEL one4all 

 

• Afl Peru T8: 18W 
• Fjöldi pera: 4 
• EEI flokkun: A1 
• Þyngd: 400g 
• Mál LxBxH: 360x40x28mm 
• Heildarafl: 77,5W 
• Netstraumur:340mA 
• Straumnotkun í biðstöðu: <1,0W 
• Deyfing frá/til: 10-100% 
• Vinnutíðni: 40-100kHz 
• Umhverfishitastig: -25°c til  60°c 
• Spenna AC: 220-240V 
• Spenna DC: 176-280V 
• Yfirspennuþol 320 V 
• Aflstuðull:  0,99 
• Líftími: 50.000 klst. 
• Kveikitími: 1,5s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valmöguleiki 2, straumfesta í lampa L3: 
 

 

Vossloh Schwabe ELXd 157.812 

• Afl peru: 57W 
• Fjöldi pera: 1 
• EEI flokkun: A1 
• Heildarafl: 61W 
• Alhliða Straumfesta: 

o 57W:270mA 
o 42W:210mA 
o 32W:160mA 
o 26W:130mA 
o 18W:90mA 

• Straumnotkun í biðstöðu: <0,2W 
• Deyfing frá/til: 3-100% 
• Umhverfishitastig: 10-50°c 
• Spenna AC: 220-240V 
• Spenna DC: 198-264V 
• Aflstuðull: 0,99 
• Lekastraumur: <0,5mA 
• Líftími: 50.000 klst 

 

 

  



Búnaður fyrir ljósastýrikerfi: 

Helvar Digidim 402 -Spennugjafi 

• Vinnuspenna: 22V DC 
• Hámarks vinnustraumur: 250mA 
• Netspenna: 85-264V AC  
• Dali straumnotkun: Engin 
• Umhverjishitastig: 0-40°c 
• Breidd: 35mm 
• Þyngd: 80g 
• Yfirhitavörn 
• Skammhlaupsvörn 
• Dinskinnu-festur 
• Til spennufæðingar fyrir allt að 64 vistföng 

 

Helvar Digidim Router 910 – Nettengjanlegur spennugjafi og beinir 

• Hámarks vinnustraumur: 2x250mA 
• Netspenna: 85-264V AC 
• Dali Straumnotkun: Engin  
• Umhverfishitastig: 35mm 0-40°c 
• Breidd: 158mm 
• Þyngd: 260g 
• Yfirhitavörn 
• Skammhlaupsvörn 
• Dinskinnu-festur 
• Forritanlegur með Helvar Designer hugbúnaði 
• Notast með ljós- og/eða hreyfinema fyrir orkusparnað 
• Innbyggt sólúr 
• Tengjanlegur við pc tölvu eða ethernet 
• Til spennufæðingar fyrir allt 2x64 vistföng 
• Allt að 100 nettengdir spennugjafar geta unnið saman 
• Allt að 12.800 Dali vistföng í samtengjanlegri uppsetningu 
• Allt að 16.000 grúppur í samtengjanlegri uppsetningu 

  



Búnaður fyrir ljósastýrikerfi: 
 

Helvar mini input unit 444 – Inngangseining 

• Tekur við on/off púlsmerkjum 
• Notuð til að kveikja og slökkva 
• Notuð fyrir senur 
• Notuð til dimmingar 
• Örlítil og kemst á bakvið rofa í dós 
• Forritanlegur með Helvar Designer hugbúnaði 
• Fjórir inngangar 
• Dæmi um notkun: 

o 1. Öll ljós 100% 
o 2. Öll ljós 70% 
o 3. Veisla 
o 4. Slökkva 

• Þrjár senur mögulegar 
• Dali Straumnotkun: 20mA 
• Þyngd: 10g 
• Umhverfishitastig: 0-40°c 

 

Helvar Digidim multisensor 312 – Ljós- og viðverunemi og innrauður 
móttakari 

• Innbyggður innrauður móttakari fyrir fjarstýringar 
• Viðveruskynjari slekkur ljós eftir 20mín (breytanlegt með forritun) 
• Dagsljósnemi nemur utanaðkomandi birtu og stillir viðkomandi ljós eftir forstilltu 

óskgildi 
• Forritanlegur með Helvar Designer hugbúnaði 
• Ef margir nemar eru tengdir á sama svæði þá slökkva þeir ekki ljós fyrr en allir eru hættir 

að nema hreyfingu 
• Dali straumanotkun: 15mA  
• Umhverfishitastig: 0-50°c 
• Þyngd:  54g 
• Ljósnæmi: 5-500 lux 

 



 

Búnaður fyrir ljósastýrikerfi: 
 

Helvar Digidim relay unit 494 - Rofaliði 

• Notaður til að stýra hefðbundnum lömpum (ekki Dali) með Dali ljósastýrikerfi 
• Dinskinnu-festur 
• Normal opnar spennufríar snertur 
• Straumþol snerta: 

o Raunálag : 10A 
o Launálag: 8A 
o Spanálag: 5A  

• Ljósdíóða sýnir hvort snerta er lokuð 
• Forritanlegur með Helvar Designer hugbúnaði 
• Breidd: 88mm 
• Netspenna: 220-240V AC 
• Umhverfishitastig: 0-40°c 
• Þyngd: 300g 
• Dali straumnotkun: 2mA 

 

Helvar Digidim modular panel 125 – Rofastýring 

• Sjö hnappa rofi 
• Notaður til að kveikja, slökkva og velja senur 
• Innbyggður innrauður móttakari fyrir fjarstýringu 
• Fáanlegur í fjórum litum 
• Passar í rofadós  
• Dali straumnotkun: 10mA 
• Umhverfishitastig: 10-35°c 
• Mál DxHxB: 35,4x48,4x31,8mm 
• Þyngd: 97g 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðauki 2 



Tafla 1

L1 Thorn Indus 2x49W T5 Aflnotkun m.v. Sparnaður m.v. 
Straumur  Spenna  Afl  Athugasemdir upprunalega straumfestu upprunalega straumfestu

Straumfestuframleiðandi (mA) (V) (W) (%) (%)
Tridonic Atco 2x49W 490 229 112,2 Ódimmanleg 100
Tridonic Atco 2x49W Dali 475 232 110,2 Ekki deyfð 98,2 1,8
Tridonic Atco 2x49W Dali 245 232 56,8 Deyfð í 90% 50,7 49,3
Tridonic Atco 2x49W Dali 185 232 42,9 Deyfð niður í 80% 38,2 61,8
Tridonic Atco 2x49W Dali 138 232 32,0 Deyfð niður í 60% 28,5 71,5
Tridonic Atco 2x49W Dali 73 232 16,9 Deyfð niður í 1% - lágmark 15,1 84,9

  Afl = Straumur x Spenna
L2 Thorn FA418 4x18W T8 Aflnotkun m.v. Sparnaður m.v. 

Straumur  Spenna  Afl  Athugasemdir upprunalega straumfestu upprunalega straumfestu
Straumfestuframleiðandi (mA) (V) (W) (%) (%)
Tridonic EC36 kjarnastraumfest   481 230,7 111,0 Ódimmanleg 100
Tridonic Atco 4x18W Dali 322 231,5 74,5 Ekki deyfð 67,2 32,8
Tridonic Atco 4x18W Dali 215 231,5 49,8 Deyfð í 90% 44,9 55,1
Tridonic Atco 4x18W Dali 170 231,5 39,4 Deyfð niður í 80% 35,5 64,5
Tridonic Atco 4x18W Dali 141 231,5 32,6 Deyfð niður í 60% 29,4 70,6
Tridonic Atco 4x18W Dali 95 231,5 22,0 Deyfð niður í 3% - lágmark 19,8 80,2

  Afl = Straumur x Spenna
L3 Thorn Chalice 2 niðurljós 1x18W Aflnotkun m.v. Sparnaður m.v. 

Straumur  Spenna  Afl  Athugasemdir upprunalega straumfestu upprunalega straumfestu
Straumfestuframleiðandi (mA) (V) (W) (%) (%)
Helvar L18D kjarnastraumf. 103 230,6 23,8 Ódimmanleg 100
Vossloh Schwabe 57W Dali 90 230,8 20,8 Ekki deyfð 87,5 12,5
Vossloh Schwabe 57W Dali 70 230,8 16,2 Deyfð í 90% 68,0 32,0
Vossloh Schwabe 57W Dali 61 230,8 14,1 Deyfð niður í 80% 59,3 40,7
Vossloh Schwabe 57W Dali 50 230,8 11,5 Deyfð niður í 60% 48,6 51,4
Vossloh Schwabe 57W Dali 44 230,8 10,2 Deyfð niður í 3% - lágmark 42,8 57,2

  Afl = Straumur x Spenna



Tafla 2

Straummælingar þann 13. apríl kl 7.30, rafmagnstafla T1.2

Lampar Spenna (V) Straumur (A) Afl (W) Afl (W)
Gr. 2 6 stk. af lampa L1 234,6 2,676 627,8 627,8 / 6 = 104,6 Passar við aflnotkun 6 lampa

Gr. 3 3 stk. af lampa L1 238 1,4 333,2 323,2 / 3 = 107,7 Passar við aflnotkun 3 lampa
1 stk. af 8W út/exit (Gefið að 8W út/exit ljós taki 10W)

Gr. 5 12 stk. af lampa L3 234,6 1,224 287,2 247,2 / 12 = 20,6 Passar við aflnotkun 12 lampa
4 stk. af 8W út/exit (Gefið að 4 8W út/exit ljós taki 40W)

Gr. 6 4 stk. af lampa L2 238 1,851 440,5 440,5 / 3 = 110,1 Passar við aflnotkun 4 lampa

Gr. 7 4 stk. af lampa L2 235,2 2,338 549,9 440 + 95,2 = 535,2 Passar við aflnotkun 4+4 lampa
4 stk. af lampa L3 (L2 4 stk. Eru 4 x 110 = 440W)

(L3 4 stk. Eru 4 x 23,8 = 95,2W)
alls: 9,489 2238,6

Straummælingar þann 13. apríl kl 8.00, rafmagnstafla T1.1

Lampar Spenna (V) Straumur (A) Afl (W) Afl (W)
Gr. 1 6 stk. af lampa L1 235,4 2,773 652,8 652,8 / 6 = 108,8 Passar við aflnotkun 6 lampa

Gr. 2 9 stk. af lampa L1 234,6 4,24 994,7 994,7 / 9 = 110,5 Passar við aflnotkun 9 lampa

Gr. 3 2 stk. af lampa L1 238 0,961 228,7 228,7 / 2 = 114,4 Passar við aflnotkun 2 lampa

alls: 7,974 1876,2

Samanlagt afl til ljósanotkunar í T1.1 og T1.2 (án út/exit ljósa): 4064,8 W



Tafla 3

Samanlagt afl dali straumfesta
Ástimplað Afl alls

Fjöldi afl (W) (W)
Tridonic 2x49W T5            26 105,5 2743
Tridonic 4x18W T8         8 77,5 620
Vossloch Schwabe 1x18-57W 15 20,7 310,5

3674

Kostnaður við rekstur á dali straumfestum

Kostnaður á dag: 11 x 11,96 x 3,674 = 483 kr á dag
Kostnaður á ári: 473 x 250 = 120838 kr. á ári

Verð á kílówattstund (kr.) 11,96
Vinnudagur er 11 klst.



Tafla 4

no. Verkþáttur Eining Magn
Ein.Verð   

m.vsk
Verð samt. 

m.vsk
Raflagnaefni
Tengidós 900x900mm stk 1 1.472 1.472
Þrýstirofi 2faldur m. Vippu og ramma stk 3 3.189 9.567
Bus strengur 2x2x0,8q m 63 358 22.554
Microtengi 0,5q stk 2 282 564

Töflubúnaður
Spólurofi AC1 25A 1 snerta stk 2 6.351 12.702
Spólurofi AC1 25A 2 snertur stk 3 6.351 19.053
Töfluvír 2,5q stk 8 132 1.056
Raðtengi stungið 2,5q grátt stk 8 967 7.736

Ljósastýribúnaður
Helvar 402 spennugjafi stk 1 21.275 21.275
Helvar 494 rofaliði stk 2 64.273 128.546
Helvar 444 mini inngangsseining stk 3 21.412 64.236
Forritun ljósastýringar tímar 2 12.268 24.536
Forritun innbrotakerfis tímar 2 14.433 28.866

342.163 kr.
69.523 kr.

Kostnaðaráætlun valmöguleiki 1

Samt.m.vsk
þar af vsk



Tafla 5

no. Verkþáttur Eining Magn
Ein.Verð   

m.vsk
Verð samt. 

m.vsk
Raflagnaefni
Þrýstirofi 2-faldur m. Vippu og ramma stk 10 3.189 31.890
Utanáliggjandi dós 1-föld stk 10 2.915 29.150
Strengrenna t.d. 15x15mm m 42 820 34.440
Bus strengur 2x2x0,8q m 240 358 85.920
Tengidós 900x900mm stk 2 1.460 2.920
Microtengi 0,5q stk 4 282 1.128

Töflubúnaður
Töfluvír 2,5q m 2 132 264
Raðtengi stungið 2,5q sambyggt L, N, J stk 8 15.989 127.912

Ljósastýribúnaður
Helvar 125 rofapanell með ramma stk 2 39.063 78.126
Helvar 312 dagsljós- og viðverunemi stk 6 31.287 187.722
Helvar 910 Router stk 1 250.456 250.456
Helvar 444 mini inngangseining stk 11 20.785 228.635
Forritun ljósastýringar tímar 8 12.268 98.144
Forritun innbrotakerfis tímar 2 14.433 28.866

Lampabúnaður
Straumfesta 2x49W T5 Dali fyrir lampa L1 stk 26 16.406 426.556
Straumfesta 4x18W T8 Dali fyrir lampa L2 stk 8 22.629 181.032
Straumfesta 1x18W  TC-DEL Dali fyrir lampa L3 stk 17 10.959 186.303
Lampi L1 tekinn niður, endurvíraður og settur aftur upp stk 26 6.652 172.952
Lampi L2 tekinn niður, endurvíraður og settur aftur upp stk 8 7.405 59.240
Lampi L3 tekinn niður, endurvíraður og settur aftur upp stk 17 6.275 106.675
M16 nippill með ró stk 102 345 35.190
Lampavír 0,5q m 100 28 2.800
Fatning T8 fyrir lampa L2 stk 16 71 1.136
Perustæði 4 pinna fyrir 18W peru stk 17 246 4.182

2.361.639 kr.
479.855 kr.

Samt.m.vsk
þar af vsk

Kostnaðaráætlun Valmöguleiki 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðauki 3 
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