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1.0 Inngangur 

Viðfangsefni þessarar skýrslu er að kynna stýrikerfi til ljósastýringar og hússtjórnunar, 

kynnt verða bæði Dali-bus ljósastýrikerfi og KNX hússtjórnunarkerfi. Að því loknu verður 

hönnuð raflögn í 250 fm einbýlishús. 

Uppbygging skýrslunar er þannig háttað að í upphafi er Dali-bus tekið fyrir, fjallað 

verður um sögu þess og leitast við að lesandi fái yfirsýn yfir virkni og notkunarmöguleika 

kerfisins. Til að fá betri yfirsýn yfir Dali-bus verða tekin fyrir tvö stýrikerfi, annað kerfið er Dali-

bus ljósstýrikerfi og hitt er stýrikerfi sem tengist Dali-bus í gegnum gátt (gateway). Þá er tekið 

fyrir KNX hússtjórnunarkerfi og farið er yfir sögu þess, virkni og notkunarmöguleika. Gerður er 

samanburður á stýrikerfunum og við þá framkvæmd bjuggu skýrsluhöfundar til sínar eigin kröfur 

um þá möguleika sem stýrikerfið skyldi hafa. Við samanburðinn er tekið tillit til þeirra krafna 

sem settar voru fram og kostnað við uppsetningu á hvoru kerfi fyrir sig. Hönnuð verður raflögn í 

húsið og gerð kostnaðaráætlun fyrir verkið. Lampaplan verður sett upp í Dialux lýsingarforrit til 

útreikninga á ljósmagni þar sem leitast verður við að hafa jafna og góða ljósdreifingu í hverju 

rými fyrir sig. Að lokum verða búin til útboðsgögn sem sett verða upp þannig að verktakar geti 

boðið í hvern útboðshluta fyrir sig. 

Tilgangur verkefnisins er að kynnast uppsetningu á mismunandi gerðum af lýsingar- og 

hússtjórnunarkerfum og öðlast betri kunnáttu á Autocad teikniforriti og Dialux ljósareikniforriti. 

Markmiðið skýrslunnar er að hún sé fræðandi og upplýsandi fyrir lesendur og að 

innhaldið geti varpað ljósi á möguleika sem felast í ljósastýringum í íbúðarhúsnæði og öðrum 

stöðum. 
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2.0 Afhverju ljósastýrikerfi ? 

Í nútímasamfélagi er orðin mikil krafa um lýsingu og stýringu í kringum hana. Mikil og 

hröð þróun hefur verið á ljósastýringum á síðastliðnum árum einkum við tilkomu Dali staðalsins 

og KNX/EIB staðalsins. Sjá kafla 3 og 4. 

Hönnuð hafa verið mjög fjölbreytileg ljósastýrikerfi til margvíslegra nota fyrir fyrirtæki, 

stofnanir, samkomuhús, fundarsali og einkaheimili og eru nútíma nýbyggingar gjarnan hannaðar 

með tilliti til möguleika DALI ljósastýringa og KNX/EIB hússtjórnunarkerfa. 

Ljósastýring getur verið mjög hentug þegar ákveðnum kröfum er ætlað að ná eins og t.d. 

orkusparnaði og lækkun á rekstrarkostnaði. Þessu er hægt að ná fram t.d. með birtujöfnun í rými 

háð dagsbirtu og auknum líftíma pera. Ljósastýringar geta komið sér vel þegar nota á rými til 

mismunandi verka. Sem dæmi er gott að geta stjórnað birtumagni eftir því hvort verið sé að 

vinna verkefnavinnu eða notast við glærusýningar á töflu.  
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3.0 Dali ljósastýringarkerfi 

Í þessum kafla verður fjallað um Dali-bus ljósastýrikerfi, farið verður yfir sögu og helstu 

kostir og ókostir kynntir. Tekin verða fyrir tvö stýrikerfi, þ.e. eitt Dali-bus stýrikerfi og annað 

stýrikerfi sem tengist Dali-bus í gegnum gátt (gateway).  

3.1 Almenn kynning 

DALI stendur fyrir Digital Adressable Lighting Interface og er samskiptamáti fyrir 

ljósastýrikerfi. Dali staðallinn er auðkenndur sem IEC 62386 staðall1 og varð til þegar 36 helstu 

ljóstækni og ljósbúnaðar framleiðslufyrirtæki í heiminum komu sér saman um að hafa einn 

samskiptamáta þar sem ljósabúnaður frá ýmsum framleiðendum geta unnið saman.2  

Neðangreindir framleiðendur hafa náð hvað lengst í þróun á Dali búnaði og er þeirra búnaður  

mest notaður hérlendis: 

• Osram  

• Philips 

• Tridonic  

• Helvar 

• Zumtobel 

                                                 
1 Heimild: http://www.dali-ag.org/index.php?n=w (skoðað 12. feb 2011) 
2 Heimild: http://www.flurlampar.is/index.php?option=content&task=view&id=25&Itemid=38 (skoðað 12. feb 
2011) 
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Dali kerfi má skipta í tvennt annars vegar inngangseiningar og hins vegar útgangseiningar:  

• Inngangar eru t.d. rofar, birtuskynjarar og hreyfiskynjarar og þarf sá búnaður að vera frá 

sama framleiðanda. 

• Útgangar eru t.d. ljósdeyfiliði (dimmer) og straumfestur en sá búnaður getur verið frá 

hvaða framleiðanda sem er.3 

Í grunninn virkar Dali kerfi þannig að lagður er 2-víra strengur svokallaður Bus stengur 

frá spennugjafa út í allar inngangseiningar (t.d. rofa, skjá) og í allar útgangseiningar (t.d. 

straumfestu), en um þennann streng fara öll samskipti fram. Einnig þarf að leggja 3-víra 

kraftstreng í útgangseiningarnar sem samanstendur af pól núll og jörð. Í flestum tilfellum er um 

órofinn pól að ræða en þó ekki algilt, t.d. í veggljósum þyrfti rofinn pól vegna þess að erfitt getur 

verið að koma fyrir dimmanlegri ballast fyrir þar. 4 

Í flestum tilfellum eru þessir tveir strengir sameinaðir í einn 5 víra streng vegna þess að 

merkið sem fer um busstrenginn er stafrænt merki sem gerir það að verkum að minni hætta er á 

utanaðkomandi truflun heldur en ef t.d. um hliðrænt (analog) merki væri að ræða (samkvæmt 

ÍST200:2006 þá er það leyfilegt vegna þess að Dali spennugjafi uppfyllir kröfur lágspennu um 

einangrunargildi).5 

Á einni Dali stýrilínu geta verið að hámarki 64 útgangseiningar 

(straumfestar/spennubreytar), 16 hópar (kveikingar) og 16 Senur.  

Hverri útgangaseiningu skal gefa vistfang en þegar útgöngum er gefið vistfang er átt við 

að hún fær ákveðið forritunarnúmer sem í framhaldinu auðveldar forritara eða notanda að setja 

einingarnar (straumfest/spennubreyti) í ákveðna hópa eða senur. En með hópum er átt við að 

hægt er að setja nokkur vistföng saman á eina kveikingu og með senum er átt við að hægt er að 

forrita nokkra lampa með mismunandi ljósstyrk til að ná fram ákveðinni stemningu en sem dæmi 

um senur má t.d. nefna að við þrif þá eru öll ljós sett á 100% styrk.  

                                                 
3 Heimild: http://www.reykjafell.is/gogn/2550000_netid.pdf (skoðað 6.feb 2011) 
4 Heimild: http://www.arvirkinn.is/vefsidan/data/MediaArchive/files/PDF/upplysingar.pdf (skoðað 6.mars 2011) 
5 Heimild  Handbók um ÍST 200 Raflagnir bygginga. 
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3.2 Tækniupplýsingar um Dali 
 

Hér að neðan er greint frá nokkrum tæknilegum áheyrsluatriðum fyrir Dali búnað: 

• Hámarksstraumur á kerfinu er 250mA, ef ekki er farið eftir þessu er hætta á 

samskiptavillum í kerfinu. 

• Hámarkslengd busstrengs frá spennubreyti að útgangseiningu sem er lengst frá 

spennugjafa er 300m og hámarksspennufall á þessari leið er 2volt. 

• Vinnuspenna á bussteng er 16V DC ( milli 11,5 til 22,5V). 

• Samskipti á Dali búnaði geta unnið fram og tilbaka, þ.e.a.s. stýribúnaðurinn sendir boð 

um hvaða ljósstyrkur eigi að vera á viðkomandi ljósi og ljósið eða straumfestan sendir 

boð til baka sem segir til um hvort ljósið sé kveikt eða slökkt, einnig um ljósstyrk í % og 

hvort það sé í lagi með straumfestuna eða peruna. 

• Þegar skipanir eru sendar um busstrenginn fá allar straumfesturnar boð á sama tíma. 

• Dimmingarsvið á Dali er mikið eða 0,1 til 100%. 

• Hámark 64 vistföng, vistföng og upplýsingar um grúppur og senur eru vistaðar í 

straumfestunum/spennunum sjálfum. 

Í Dali stýribúnaði eru eftirtaldir íhlutir mest notaðir. 6  

• Elektrónískar straumfestur fyrir flúrlampa. 

• Elektrónískar straumfestur fyrir halógen lampa. 

• Elektrónískar straumfestur fyrir ljósleiðara. 

• Elektrónískar straumfestur fyrir sparperur. 

• Rofaliðar(Af/Á) og dimmaliðar. 

• Aukabúnaður (spennugjafar, skynjarar, o.fl.). 

                                                 
6 Heimild http://www.dali-ag.org/index.php?n=z1  (skoðað 16.feb 2011) 
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3.3 Helstu kostir Dali 

Helstu kostir DALI ljósastýringa eru þeir möguleikar sem felast í fyrirfram settum eða 

forrituðum stillingum fyrir ljósgjafa, þar sem mögulegt er að stilla ljósmagn sérhvers ljósgjafa. 

Einnig er boðið uppá búnað fyrir gluggatjaldastýringar í DALI kerfum.7 

Með Dali ljósastýrikerfi er hægt að ná fram umtalsverðum orkusparnaði. Annars vegar með 

demprun ljósa og hins vegar að stytta þann tíma sem kveikt er á lýsingu. Þessu má ná fram með 

t.d. viðveruskynjun þ.e.a.s. lýsing stjórnast af skynjara en ljós slökkna ef enginn er í rýminu og 

öfugt (kvikna þegar einhver kemur í rými). Birtujöfnun (dagsbirtuháð stýring) felst í því að  nýta 

sér samspil dagsljóss og rafmagnslýsingar (þegar dagsbirta er mikil þá dregur úr rafmagnslýsingu 

og öfugt), einnig er hægt að notast við klukkustýringu þ.e.a.s. kveikja og slökkva ljós á 

fyrirframákveðnum tímum.8 

Við uppsetningu að Dali stýrikerfi er það einfaldleikinn sem oft heillar. Hægt er að setja 

kerfið upp á alla mögulega vegu þ.e.a.s. þá skiptir ekki máli frá hvaða framleiðanda útgangarnir 

koma, en varðandi stýribúnaðinn/inngangseiningarnar þarf þó að halda sig við sama 

framleiðanda í hverju kerfi fyrir sig.  

3.4 Helstu ókostir Dali 

Kerfið er mjög takmarkað vegna þess að einungis er hægt að setja 64 vistföng og hafa 16 

kveikingar á einni Dali línu. Kerfið einskorðar sig nánast eingöngu að ljósastýringum og býður 

til að mynda ekki upp á gólfhitastýringar. 

Kostnaður við Dali búnað og uppsetningu á honum er mikill, en við uppsetningu og forritun á 

Dali búnaði krefst sérþekkingar. 

 

 

3.5 Luxmate Emotion frá Zumtobel 

                                                 
7 Heimild http://www.flurlampar.is/index.php?option=content&task=view&id=25&Itemid=38 (skoðað 18.feb 2011) 
8 Heimild http://www.flurlampar.is/index.php?option=content&task=view&id=25&Itemid=38 (skoðað 18.feb 2011) 
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Mynd 2: Stjórnrofinn inniheldur 2 
kveikingar og 3 senukveikingar 

Luxmate emotion er Dali stýrikerfi frá þýska 

framleiðandanum Zumtobel. Emotion er fremur lítið Dali-bus 

kerfi sem hefur engu að síður marga mjög skemmtilega kosti 

og möguleika. Kerfið byggir upp á einum skjá (sjá mynd 1) 

sem sér um alla forritun og aðgerðir. Í skjánum eru 2 útgangar 

fyrir Dali línu sem þola 64 vistföng hvor eða 128 vistföng í 

heildina. 9 

Við uppsetningu á slíku kerfi er stjórnrofi í hverju 

herbergi/rými (sjá mynd 2) sem stýrir ljósum í viðkomandi 

herbergi, en með stjórnrofanum er hægt að velja um 2 kveikingar 

og 3 senur. Kerfið býður upp á forritunað hámarki 16 herbergi, 32 

kveikingar og 16 senur.10 

Möguleikar sem Emotion kerfið býður upp á umfram önnur Dali 

kerfi eru eftirfarandi: 

• RGB litakoda sem gerir kleift að breyta lit á Led ljósum á mjög auðveldan hátt. Í Emotion 

skjánum er hægt að kalla fram yfirlitsmynd yfir þá liti sem í boði eru og hann valinn 

þ.e.a.s. ekki er þörf á að blanda litunum saman sjálf því litablöndunin er fyrirfram forrituð 

í skjánum.11 

• RGB litasenur sem gera kleift að breyta lit á Led ljósum eftir ákveðnu tímaplani. Í 

skjánum er innbyggð klukka og dagatal þannig að  hægt er að láta led ljósið breyta litum 

eftir því hvort það sé dagur eða kvöld og svo framvegis.12 

• Senustýring sem gerir kleift að auka og minnka ljósmagn eftir því hvað klukkan er og 

hvaða dagur er, t.d. ef lampi lýsir bæði upp og niður þá er möguleiki að láta lampan lýsa 

mikið upp og lítið niður um morgun og víxla því svo þegar líður að kveldi.13 

                                                 
9Heimild http://www.reykjafell.is/gogn/2550000_netid.pdf    (skoðað 13.feb  2011)   
10Heimild: http://www.reykjafell.is/gogn/2550000_netid.pdf (skoðað 13.feb  2011) 
11Heimild: http://www.zumtobel.com/PDB/teaser/EN/LUXMATE_Emotion.pdf (skoðað 10. mars 2011) 
12Heimild: http://www.zumtobel.com/PDB/teaser/EN/LUXMATE_Emotion.pdf (skoðað 10. mars 2011) 
13Heimild: http://www.zumtobel.com/PDB/teaser/EN/LUXMATE_Emotion.pdf (skoðað 10. mars 2011) 

Mynd 1: Stjórnrofinn inniheldur 2 kveikingar 
og 3 Senukveikingar 
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•  Emotion býður upp á dagsbirtuprógramm í ákveðnum rýmum en þá er birtuskynjara 

komið fyrir í rýminu og kerfið stýrir ljósstyrk lampans eftir birtustigi og óskgildi. Sem 

dæmi ef nokkrir lampar væru í rýminu myndu lamparnir sem næstir eru glugga lýsa 

minna en hinir ef nátturuleg birta er mikil en með þessum möguleika getur orkusparnaður 

orðið allt að 60%.14 

• Í hverju rými/herbergi er hnappaborð sem stýrir eingöngu lömpum í þessu sama rými 

þ.e.a.s. lampar í öðrum rýmum eru óháðir þessu hnappaborði sem gerir það að verkum að 

auðveldara er að búa til nýjar senur t.d. ef verið er að búa til senur í einu rými í skrifstofu 

húsnæði á vinnutíma.15 

Helstu kostir við uppsetningu á Luxmate emotion er að engin þörf er á forritun í gegnum 

tölvu, hægt er að forrita og stjórna hverju vistfangi í gegnum skjáinn, auðvelt í forritun, engin 

þörf á að fá verkfræðing eða annan sérfræðimenntaðan mann á staðinn ef breyta þarf lýsingu, 

kostnaðurinn við slíkt getur verið mjög mikill. 

Helstu ókostir við kerfið er að það er heldur lítið eða einungis 128 vistföng og 12 kveikingar 

sem kerfið þolir, sem er mjög líklega of lítið í meðalstórt íbúðarhúsnæði. Ef kerfið fer yfir 128 

vistföng þarf að fjárfesta í nýjum snertiskjá og hann er mjög dýr. 

3.6 Luxmate professional frá Zumtobel 

Luxmate professional er stýrikerfi frá þýska framleiðandanum Zumtobel. Professional 

kerfið er meðalstórt bus kerfi sem býður upp á marga möguleika á ljósastýringum. Kerfið 

einskorðar sig ekki eingöngu við ljósastýringar því það býður einnig upp á gardínustýringar og 

getur stýrt hita og raka í herbergjum með loftræstistýringu.16 

Stýrikerfið er sérbuskerfi sem tengist Dali bus kerfinu í gegnum gátt. En gáttin gerir 

mismunandi stýrikerfum kleift að hafa samskipti sín á milli. Eins og greint hefur verið frá þá geta 

                                                 
14Heimild: http://www.zumtobel.com/PDB/teaser/EN/LUXMATE_Emotion.pdf (skoðað 10. mars 2011) 
15Heimild: http://www.zumtobel.com/PDB/teaser/EN/LUXMATE_Emotion.pdf (skoðað 10.mars 2011) 
16Heimild:http://www.zumtobel.com/com/en/lightingmanagement_f.htm?redirURL=http://www.zumtobel.com/com/
en/productrange_58022.htm?SortID=83 (skoðað 10.mars 2011) 
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Mynd 3: Dagsbirtustýring er samspil dagsljóss og 
rafmagnlýsingar. 

64 vistföng verið á einni dali línu, ef vistföngin eru fleiri þarf að bæta öðrum gáttum við kerfið 

sem gefur 64 vistföng í viðbót og svo framvegis.17 

Með professional kerfinu er hægt að forrita að hámarki 99 herbergi og í hverju herbergi 

er hægt að forrita 99 hópa og einnig 99 senur. 

Stutt virknilýsing á kerfinu er eftirfarandi: Í töflu er spennugjafinn (PS) staðsettur og 

spennufæðing að honum er 230V AC. Frá honum liggur bus strengur að aðgerðaskjá og einnig er 

bus strengurinn lagður að öllum inngangseiningum eins og rofum og skynjurum.  

Einingar sem eru í töflu eru eftirfarandi: 

• Gátt fyrir Dali-bus en leggja þarf sér busstreng frá gátt einingunni að straumfestu fyrir 

lampa. 

•  LM DSIS eining sem notuð er þegar stýra skal mörgum lömpum saman, en þá innihalda 

lamparnir Dsi ballast sem ekki þarf vistfang. DSIS einingin fær vistfang og stýrir öllum 

lömpunum en einingin getur mest haft fjóra útganga og hámarksfjöldi lampa á hverjum 

útgang er 50 eða m.ö.o. einingin þolir 200 lampa 

• Gardínuliði sem notaður er til stýringar á gardínumótorum. Hægt er að stýra gardínum 

bæði handvirkt og sjálfvirkt. Kerfið getur stýrt gardínum eftir vind og sólarstöðu. 

Eitt af helstu sérkennum professional kerfisins er 

orkusparnaður með ljósastýringum. En með kerfinu 

er hægt að stjórna birtumagni frá lömpum með 

dagsbirtustýringu. Dagsbirtustýring er samspil 

dagsljóss og rafmagnslýsingar en í því felst að 

dagsljós er látið stjórna ljósdeyfingu 

lýsingarkerfisins. Þegar dagsbirtan er sterk þá dregur 

úr rafmagnslýsingu og öfugt. Ljósnemar mæla 

birtuna frá dagsljósi og/eða rafmagnsljósi og gera 

viðeigandi ráðstafanir til að veita stöðuga og jafna birtu í rýminu öllu með því að kveikja og 

slökkva á lampa. Þannig að hægt er að deyfa rafmagnslýsingu eða slökkva á henni að hluta til 

                                                 
17Heimild:http://www.zumtobel.com/com/en/lightingmanagement_f.htm?redirURL=http://www.zumtobel.com/com/
en/productrange_58022.htm?SortID=83 ( skoðað 10.mars 2011) 
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eða öllu leyti, allt eftir því hver innfallandi dagsbirta er hverju sinni. Eins og sést á mynd 3 þá 

táknar blái liturinn dagsbirtu sem kemur inn gluggann og guli liturinn táknar birtuna frá 

lömpunum. En í rýminu er slökkt á lömpunum fyrir ofan gluggann og lamparnir fyrir ofan 

hurðina eru stilltir á 50% birtumagn og gefur það meðalbirtu yfir allt rýmið í kringum 500 lux.18  

Möguleikar í kerfinu eru eftirtaldir: 

• Regn- og vindskynjun vegna stjórnunar á gluggatjöldum. 

• Hreyfi- og viðveruskynjarar. 

• Hægt að skoða stöðu dimmingar. 

• Tímastjórnun. 

• Tenging við hússtjórnarkerfi. 

• Hægt að fylgjast með líftíma pera. 

                                                 
18Heimild:http://www.b2system.co.kr/download/Catalogs/DALI/OFFICE/LUXMATE_Lighting%20management.pd
f (skoðað 10.feb.2011) 
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4.0 EIB/KNX instabus stýrikerfi 

Í þessum kafla verður fjallað um KNX/EIB hússtjórnunarkerfi, farið verður yfir sögu þess 

og virkni. Einnig verða helstu kostir og ókostir kerfisins kynntir.  

4.1 Almenn kynning 

EIB stendur fyrir European Installation Bus og er iðnaðarstaðall fyrir raflagnaefni, 

samskipti og ýmsan búnað sem notaður er í byggingum og byggist kerfið upp á forritanlegum 

einingum sem tengd eru saman og geta haft samband sín á milli.19 

Árið 1987 hófu sex þýskir raflagnaframleiðendur samvinnu um þróun á stöðluðu 

samskiptaneti sem hlaut nafnið instabus, þessi fyrirtæki voru Berker, Gira, Insta, Jung, Siemens 

og Merten. 

Að EIB staðlinum koma helstu raflagnaframleiðendur í heiminum en árið 1990 voru 

stofnuð samtök EIB notenda sem höfðu þann tilgang að hanna og framleiða einingar í sérstakt 

kerfi sem nota átti til að mæla, regla, stýra og vakta búnað í byggingum eða með öðrum orðum til 

heildarstjórnunar á byggingum (hússtjórnarkerfi). 

Árið1990 stofnuðu sex áðurnefnd fyrirtæki ásamt átta öðrum rafbúnaðarframleiðendum 

samtök sem nefnast EIBA (European Installation Bus Association). Markmiðið með stofnun 

þessara samtaka var að markaðsvæða EIB Instabus kerfið. Árið 1996 voru meðlimir EIBA orðnir 

78 talsins. EIBA samtökin eru með höfuðstöðvar í Brussel og sér um prófanir á búnaði, 

viðurkenningar og gæðamál sem snerta EIB.20 

Árið 1999 voru stofnuð ný samtök sem EIBA varð hluti af sem heita Konnex samtökin. 

Markmið konnex samtakanna var að innleiða EIB/KNX staðalinn sem alþjóðlegan staðal fyrir 

hússtjórnunarkerfi og markaðsetja staðalinn sem tákn um gæði og öryggi.21 Í dag þekkist 

                                                 
19Heimild: Projecting and commissoning bls 1-2 
20Heimild: Projecting and commissoning bls 1-2 
21Heimild: Projecting and commissoning bls 1-2 
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staðallinn sem KNX og verður héðan í frá talað um hann sem KNX. Meðlimir KNX staðalsins 

eru 228 talsins í 30 löndum. 22  

KNX er samþykktur sem alþjóðastaðall (ISO/IEC 14543-3) einnig sem evrópskur staðall 

(CENELEC EN 50090 og CEN EN 13321-1), kínverskur staðall (GB/Z 20965) og Amerískur 

staðall (ANSI/ASHRAE 135) sem gerir þennan staðal gjaldgengan víðsvegar um heiminn.23  

4.2 Virkni KNX 

KNX má í raun skipta í tvennt, annars vegar rofa/vippueiningu eða skynjara sem sendir 

boð eftir bus línu og hins vegar liða eða einingu sem móttekur boð og framkvæmir skipun sem 

hún hefur verið forrituð til að gera. Við liðann eða eininguna er síðan tengt álag sem gæti t.d. 

verið lampi, gardínumótor, hitastýriliði o.s.frv. 

Vegna mismunandi álags hafa verið framleiddar séreiningar fyrir hverja stýringu fyrir sig. 

Dæmi um stýringar sem þurfa séreiningar eru t.d. gluggastýringar, hitastýringar, gardínustýringar 

og dimmar af ýmsum stærðum og gerðum en farið verður ýtarlega yfir hverja einingu sem notuð 

verður í þessu verkefni hér síðar í viðauka skýrslunnar. 

Allur inngangsbúnaður frá KNX tengist við svokallaða BCU einingu (Bus Coupling 

Unit). Allar BCU einingar hafa sitt eigið vistfang  og við forritun á kerfinu geymir BCU einingin 

hluta af skilaboðunum eins og í hvaða hóp eða senu einingin er (BCU einingin hefur innbyggðan 

örgjörva sem geymir skilaboð) en annar hluti skilaboðanna er geymdur í rofanum/skynjaranum 

sjálfum sem hefur í för með sér að ekki er mögulegt að færa rofann/skynjara á milli rýma nema 

með því að færa BCU eininguna með: Breytinga er að vænta á þessu í apríl 2011 þegar á markað 

kemur BCU eining sem er einungis hlutlaus þræll sem þýðir að öll skilaboð verða geymd í 

rofanum sjálfum. En kosturinn við þetta er að þá getur rafvirki gengið frá öllum tengingum á 

BCU einingunum þótt ekki sé búið að ganga frá forritun á kerfinu.  

                                                 
22Heimild: http://www.knx.org/knx-members/list/ (skoðað 5.mars 2011) 
23Heimild: http://www.knx.org/knx-members/list/ (skoðað 12.mars 2011) 
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4.3 Tæknilegar upplýsingar 
 

Hér að neðan er greint frá nokkrum tæknilegum áheyrsluatriðum fyrir KNX  búnað: 

• Spennan sem fer um samskiptastrenginn (bus-strengur) er 29V DC.  

• Fæðisspennan frá einingunni að ljósum er 230 V AC og verður að vera aðskilin frá bus 

strengnum þ.e.a.s. þeir geta ekki verið saman í streng. 

• Sendingarhraði á milli bus eininga er 9600 bit/sek og meðaltími sendinganna er 25ms.24 

• Bus strengurinn sem notaður er verður að vera að vel auðkenndur, merktur annaðhvort 

„BUS“ eða „KNX“ og vera af staðli DIN VDE 0100-510.25  

Mögulegar stýringar KNX staðalsins eru meðal annars: 

• Ljósastýringar 

• Gardínustýringar 

• Hitastýringar  

• Loftræstistýringar 

• Gluggastýringar 

• Vöktun/skráning  

• Samskiptastýringar til og frá heimilistækjum, símakerfum, tölvukerfum og 

öryggiskerfum. 

Hugbúnaðurinn sem notaður er til að forrita instabus kerfi heitir ETS-3 (EIBA-Tool-

Software). Öll samskipti sem fara á milli eininga í instabuskerfi fara um sérstakan KNX streng 

sem er parskermaður (2*2*0,8mm). Gögn eru flutt með öðru parinu (svartur og rauður) og í 

flestum tilfellum er hitt parið (gulur og hvítur) ótengt (sjá mynd 4). 

                                                 
24Heimild: Project Engineering for EIB Installation Basic principles. Bls.11 
25Heimild: Project Engineering for EIB Installation Basic principles. Bls.81 
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4.4 Skynjarar 

Skynjarar fyrir KNX geta verið af ýmsum gerðum eins og t.d. birtuskynjarar, 

hitaskynjarar, vindskynjarar, flæðiskynjarar, þrýstinemar o.s.frv. Gildin frá þessum skynjurum 

geta verið frá mismunandi stöðluðum mælitækjum og má skipta inngangseiningunum sem taka 

við þessum gildum í tvo flokka. Annars vegar stafræna innganga  og hinsvegar hliðræna 

innganga. Stafrænir inngangar eru til dæmis notaðir til stýringa á lömpum og gardínustýringum. 

Hliðrænir inngangar mæla breytileg gildi frá mismunandi stöðluðum mælitækjum eins og t.d. 0-1 

V, 0-5V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA. Einingin sendir síðan þessi gildi til útreikninga í kerfinu 

sem umreiknar gildin og setur í það format sem t.d. skjárinn skilur. Með þessu móti er hægt að 

sjá útihitastig, vatnsnotkun og orkunotkun í viðmóti aðgerðaskjásins. 

 

 

 

 

 

Mynd 4: Öll samskipti fara fram um sérstakan KNX streng.
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4.5 Kerfismynd af KNX  

Á einni bus línu er einungis leyfilegt að tengja 64 einingar. Með línudeili (LC) er hægt að 

hliðtengja allt að 15 bus línur á eitt svæði en það gefur okkur 15*64 = 960 einingar á einu svæði. 

Með Svæðadeili (AC) er síðan hægt að hliðtengja 15 svæði sem gefur okkur að eitt KNX getur 

að hámarki innihaldið 15*960 = 14400 einingar. Allar bus línur þurfa sér spennugjafa (PS) sem 

telst í raun kostur því ef ein lína bilar þá virka hinar allar áfram.26(sjá mynd 5) 

 
Mynd 5: Kerfismynd af KNX kerfi 

 

4.6 Uppsetning á KNX 

Við upp uppsetningu á KNX er lykilatriði að allar teikningar og allar kröfur 

verkkaupanda liggi fyrir því ef þessar upplýsingar eru ekki á hreinu í upphafi verks getur mikill 

óþarfakostnaður lagst á verkkaupa vegna breytinga og þess háttar. 

Nú þegar allar teikningar hafa verið lagðar fram er hægt að velja allar þær einingar sem 

þarf í verkið. Í flestum tilfellum eru allar instabus útgangseiningar staðsettar á Din skinnu í töflu 

                                                 
26Heimild: Project Engineering for EIB Installation Basic principles. Bls. 6-10 
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Mynd 6:Skýringamynd af KNX búnaði.

með þar til gerðum festingum. Þegar þessari vinnu er lokið þarf að reikna út stærð á spennubreyti 

fyrir bus kerfið en einingarnar taka mismikla orku og þarf því að passa að spennubreytirinn sé 

örugglega nógu stór. Að hámarki má setja 64 einingar á eina línu. 

Innan hverrar línu eru eftirfarandi kapallengdir heimilaðar: 27  

• 350 m frá spennubreyti að einingu/íhlut. 

• 700 m á milli eininga/íhluta. 

• 1000 m heildarlengd á línu en þá er átt við allir kaplar sem lagðir eru á eina línu hvort 

sem kapall sé raðtengdur eða hliðtengdur. 

• 200 m lágmarks fjarlægð á milli tveggja spennugjafa á sömu línu. 

Við val á rafmagnstöflu er góð regla að hafa alltaf 30% umframpláss sem nýst getur seinna 

við breytingar og þess háttar. Einnig skal skipta töflunni niður þannig að KNX búnaðurinn sé 

öðru megin og lágspennan hinu megin. Gott er að hafa töflu með tveimur hurðum. 

Lagður er bus strengur í allar BCU einingar, en ber að hafa í huga að lögn frá töflu í síðustu 

einingu má aldrei vera lengri í 1000 m. Í stórum húsum og byggingum er þetta leyst með því að 

skipta rýmunum í grúppur og leggja einn bus streng frá töflu í hverju grúppu. Ef veðurstöð er 

tengd inn á kerfið skal leggja sér bus streng fyrir hana en vinnuspennan fyrir stöðina er 24V DC 

og þarf þar af leiðandi sér spennugjafa í töflu. Einnig skal leggja sér bus streng fyrir aðgerðaskjá 

og skal vinnuspennan fyrir skjá vera 230V AC. 

Mynd 6 sýnir vel hvernig hægt er að nota 

KNX til þess að tengja ýmiss konar skynjara við 

búnað sem á að nota. Rauða línan sýnir búnað 

sem tengist við rafmagnið og græna línan táknar 

KNX tölvulínur.28 

                                                 
27Heimild: Project Engineering for EIB Installation Basic principles. Bls 42 tafla 2.5-1 
28Heimild: http://www.viking.is/ (skoðað 7.mars 2011) 
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4.7 Helstu kostir 

• Möguleikar á orkusparnaði eru mjög miklir með notkun KNX. Til dæmis með demprun 

lampa þegar bjart er, minnka hita á ofnum þegar gluggar eru opnir og draga fyrir glugga 

til að minnka þörf á loftkælingu og svo lengi mætti telja.  

• Öllum aðgerðum er stýrt gegnum eitt par í streng sem þýðir minni uppsetningar-

kostnaður, færri aflstengir o.s.frv. 

• Hægt er að fylgjast náið með allri virkni kerfisins í gegnum aðgerðaskjá. 

• Aðgengilegt bilanaleitarforrit með tengingu við pc tölvu. 

• Möguleikar KNX eru mjög miklir þegar kemur að stjórnun og stýringu á ýmsum kerfum. 

Til dæmis gólfhitastýringar, gardínustýringar,gluggastýringar og svo lengi mætti telja. 

Einnig er hægt að tengjast öðrum kerfum t.d. internet og Dali  ljósastýrikerfi í gegnum 

Dali gátt sem gerir kerfinu kleift að stjórna Dali ljósabúnaði sem er hugsanlega fyrir í 

húsinu.  

4.8 Helstu ókostir 

• Kostnaður við KNX búnað og uppsetningu er mikill. Uppsetning og forritun á KNX 

búnaði krefst sérþekkingar. 

• Ef breyta þarf ljósaplani þarf að fá sérfræðing til að endurforrita og það getur haft í för 

með sér mikinn kostnað. 
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5.0 Samanburður stýrikerfa og stýrikerfi valið 

Í þessum kafla verður gerður samanburður á Dali stýrikerfi og KNX hússtjórnunarkerfi 

sem kynnt voru hér á undan í skýrslunni og ákvörðun um hvaða stýrikerfi skal nota er rökstudd. 

Við heildarsamanburð á þessum kerfum er tekið mið að öllum kröfum sem settar voru og 

kostnað við uppsetningu kerfanna. 

Áherslurnar sem lagt var upp með í vinnslu á verkefninu voru eftirfarandi: jöfn og góð 

lýsing í öllum rýmum og góð vinnulýsing í eldhúsi. Stýringar á gólfhitalögnum, stýringar á 

gardínum með rofa. 

Við samanburð á þessum þremur kerfum kemur í ljós að Dali ljósastýrikerfið Luxmate 

Emotion frá Zumtobel gæti hentað mjög vel í t.d skrifstofuhúsnæði eða minniháttar 

samkomuhúsum þar sem einungis er þörf á ljósastýringum . Mikill kostur við þetta kerfi er að 

hægt er að spara töluverða orku með dagsbirtustýringu sem skilar sér í lægri rekstrarkostnaði 

vegna lengri líftíma búnaðar og ljósapera. Kerfið er takmarkað þegar kemur að fjölda vistfanga, 

en kerfið þolir einungis 128 vistföng og ef bæta þarf við útgangseiningum umfram þetta hámark, 

þarf að bæta við nýjum skjá sem hefur mikinn kostnað í för með sér. Einnig er kerfið takmarkað 

að því leyti að ekki er boðið upp á hita- og gardínustýringar sem er krafa í þessu verkefni. Vegna 

þessa takmarkanna var þetta kerfi ekki valið sem stýrikerfi í þetta verkefni. 

Þegar tekin eru mið af þeim kröfum sem settar voru fyrir þetta verkefni þá koma bæði 

Luxmate Professional frá Zumtobel og KNX vel til greina sem stýrikerfi verkefnisins. Við 

samanburð á þessum tveimur kerfum kemur í ljós að bæði kerfin bjóða upp á gardínustýringar. 

KNX býður upp á gólfhitastýringar en luxmate professional hefur ekki þann möguleika, einnig er 

hægt að tengjast báðum kerfum í gegnum internetið. 



Rafiðnfræði  Halldór Jónasson 
Lokaverkefni  Hallvarður H. Gylfason 

Tækni og verkfræðideild  Háskólinn í Reykjavík 23

 
Þegar kostir og gallar kerfanna eru bornir saman, þá má sjá að KNX hefur margt umfram 

Luxmate professional en þar ber helst að nefna gólfhitastýringar. Einnig er mikill kostur við 

KNX að rofaefnið fellur mjög vel saman við innlagnaefni og er fallegt ásýndar 

Til þess að fá sanngjarnan samanburð á kostnaði kerfanna var raflögn í húsið hönnuð án 

þess að búið væri að ákveða hvaða kerfi yrði notað þ.e.a.s. raflögn í húsið var hönnuð og þar á 

eftir var reiknaður kostnaður við að setja upp annars vegar KNX og hins vegar Luxmate 

professional kerfi frá Zumtobel. 

Við kostnaðarsamanburðinn (sjá kostnaðarsamanburð á Dali og KNX í viðauka II).  

kemur í ljós að ekki er mikill munur á uppsetningarkostnaði kerfanna. KNX ber þó meiri kostnað 

og er það aðallega vegna stærri kostnaðarliðs við forritun. Þegar rýnt er vel í tölurnar sést að 

stærsti kostnaðarliður Luxmate kerfisins eru dimmaeiningar sem staðsettar er í töflu. 

Dimmaeining í Dali er einungis fyrir eina kveikingu en í KNX er hægt að fá dimmaeiningu fyrir 

fjórar kveikingar sem gerir það að verkum að í verkefni sem þessu þar sem margar kveikingar 

eru fyrir tiltölulega fá ljós kemur Dali dimmaeiningin ekki vel út. En með þessu má álykta að ef 

það Luxmate kerfi yrði fyrir valinu þá væri hugsanlega hægt að lækka kostnað með því að velja 

ljós með innbyggðri Dali straumfestu. 

Þegar tekið er mið af fagurfræðilegu sjónarmiði er mikill kostur við KNX að rofaefni 

fellur vel inn í innlagnaefnislínu sem valinn er, en samræmingarleysis gætir á þessu í Luxmate 

kerfinu. 

Við heildarsamanburð á stýringarmöguleikum og kostnað kerfanna er það mat 

skýrsluhöfunda að KNX kerfið sé hentugasta kerfið fyrir þetta verkefni og þá sérstaklega vegna 

annmarka Luxmate kerfisins þegar kemur að gólfhitastýringum. Ef Luxmate kerfið yrði valið 

þyrfti að leita annarra leiða til stýringa á gólfhita sem myndi þýða að nota yrði utanaðkomandi 

kerfi til þess og er það mat höfunda að betra sé að vera með allar stýringar hússins undir einu 

kerfi. 

5.1 Virknilýsing á KNX hússtjórnunarkerfi hússins 
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Við hönnun á KNX þarf að fara eftir ákveðnum skilyrðum varðandi fjölda eininga á hverja línu 

en eins og sagt er hér að framan má að hámarki setja 64 einingar en í þessu verkefni eru 45 

einingar. Hver eining tekur að meðaltali 10mA sem þýðir að heildarorkuþörf eininganna í kerfinu 

er 45x10mA eða 450mA. Einnig þarf að taka tillit til lengd bus samskiptastrengsins en 

heildarlengd hans í öllu kerfinu er í kringum 150m sem þýðir að hann er langt undir leyfilegu 

hámarksgildi strengja á einni línu ( sjá kynningu á KNX) . Við mat á þessum upplýsingum var 

ákveðið að nota 640mA spennugjafa í verkefnið og notast einungis við eina línu þar sem ekki 

þótti þörf á að deila einingunum á fleiri línur vegna smæð hússins. 

Við forritun á KNX kerfi hússins skal taka mið af eftirfarandi kröfum um sérstýringar: 

• Gardínustýringar – gardínur eru stýrðar á rofa (staðsetning rofa er ákveðin í samráði við 

íbúðareiganda). 

• Gólfhitastýringar – gólfhitastýringar verða stýrðar í hverju rými fyrir sig, í hverju rými 

eru rofar með innbyggðu thermostati en með rofa er hægt að stilla óskgildi á hita rýmis. 

Ventillokar verða stilltir þannig að þeir opnast með ákveðnu tímabili óháð því hvort þörf 

sé á auknum hita en það er gert til þess að lokar festist ekki í stöðu. 

Tekið skal fram að í þessu verkefni er ekki farið í forritun á kerfinu. 
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6.0 Lágspenna 

Í þessum kafla verður fjallað um lágspennukerfi hússins og farið verður yfir hvaða 

reglugerðir og staðla skal viðhafa við lágspennuhönnun íbúðarhúsnæðis. 

6.1 Reglugerðir og staðlar 

Eftirfarandi stöðlum og reglugerðum var farið eftir við hönnun á lágspennulögnum í 

húsið, ÍST200:200629 og ÍST150:200930, reglugerð um raforkuvirki nr.678/200931, tæknilegir 

tengiskilmálar Raforkudreifingar 2009. 

Við val á aðaltöflu var tekið mið af því að KNX búnaður tekur mikið pláss og fjarlægð 

milli eininga þarf að vera nokkur vegna hitamyndunar frá þeim. Einnig er æskilegt að hafa í 

kringum 30% aukapláss vegna hugsanlegra breytinga til framtíðar þannig að valinn var 

rúmgóður skápur frá hager að stærð 1850mm x 1300mm x 275mm. 

Heimtaug í húsið kemur sem 4 línu strengur þar sem núll og varnarleiðari eru sameinaðir 

í einum leiðara (TN-C-S kerfi, mynd 7), þar fer hann í mælakassa frá orkuveitunni sem staðsettur 

er við hliðin á aðaltöflu í hæð 1500mm frá fullkláruðu gólfi upp í neðri brún á kassa. Í 

mælakassanum er framkvæmd núllun og frá mælakassa yfir í aðaltöflu liggur þá 5 línu strengur 

þar sem núllleiðari og varnarleiðari eru aðskildir í öllu kerfinu (TN-S kerfi,mynd 8). Til eru þrjár 

tegundir TN-kerfa en aðgreining þeirra felst í skipan núll- og varnarleiðara. Hér að neðan eru 

skýringar á þessum kerfum: 

• TN-S-kerfi: Núll- og varnarleiðarar eru hvarvetna aðskildir í kerfinu. 

  • TN-C-S-kerfi: Núll- og varnarleiðarar eru sameinaðir í einn leiðara í hluta kerfisins.  

  • TN-C-kerfi: Núll- og varnarleiðarar eru sameinaðir í einn leiðara í öllu kerfinu. 

 

                                                 
29Heimild: Handbók um ÍST 200. Raflagnir bygginga 132.6-132.10 
30Heimild: ÍST 150:2009 Raf- og fjarskiptalagnir fyrir íbúðarhúsnæði. Tafla 1 kafli 4.4 og kafli 4.3 
31Heimild: http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/678-2009 (skoðað 24. mars 2011) 
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T = bein tenging snertanlegra hluta tækja og búnaðar við jörð, óháð 

jarðtengingumannarsstaðar í kerfinu (jarðtenging um sérskaut). 

N = bein tenging snertanlegra hluta tækja og búnaðar við hinn jarðtengda punktkerfisins. 

Bókstafir sem bætast við og sýna hvernig N-leiðari og varnarleiðari eru notaðir íkerfinu. 

S = Hlutverk núllleiðara (N) og varnarleiðara (PE) eru aðgreind í sérstökumleiðurum. 

C = Hlutverk núllleiðara og varnarleiðara eru sameinuð í einum leiðara, PEN-leiðara.32 

 
Mynd 7: Heimild Tæknilegir Tengiskilmálar Raforkudreifingar bls 21 

 

 

Mynd 8: Heimild  tæknilegir Tengiskilmálar Raforkudreifingar bls 20 

                                                                                                                                                             
32 Heimild http://www.samorka.is/Apps/WebObjects/SW.woa/1/swdocument/1247/TTR2009.pdf?wosid=false 
(Skoðað 3.apríl 2011) 
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Mynd 9: Heimild:Tæknilegir tengiskilmálar bls.25

 
6.2 Sökkulskaut 

Í öllum nýbyggingum í dag er 

krafist sökkulskauts samkvæmt tækni-

legum tengiskilmálum raforkudreif-

ingar, en tilgangur með sökkulskauti 

er spennujöfnun og er sökkul-

skautstengingin framkvæmt í járna-

grind hússins í sökklum. 

Eins og sést á (mynd 9) þá er 

járnagrind í sökklinum tengd saman 

með samtengjum, síðan eru teknir 

tveir 8mm steyputeinar upp í tengibox 

sem staðsett er undir töflu, þaðan er 

tengdur með vírlás10mm koparvír 

sem lagður er í pípu upp í töflu þar 

sem hann tengist eftir atvikum í PE 

eða PEN skinnu töflunar. Í þessu 

tilviki tengist hann inná PE skinnu 

töflunar.  
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7.0 Smáspenna 

Í þessum kafla verður fjallað um smáspennukerfi hússins og farið verður yfir hvaða 

reglugerðir og staðla skal viðhafa við smáspennuhönnun íbúðarhúsnæðis. 

7.1 Reglugerðir og staðlar 

Eftirfarandi stöðlum og reglugerðum var farið eftir við hönnun á smáspennu og 

fjarskiptalögnum í húsið, ÍST 150:2009 og ÍST151:2009 en þar kemur fram að í öllum 

íbúðarhúsnæðum skal vera tækjaskápur fyrir smáspennu. Millidráttarbox fyrir inntak smáspennu 

er staðsett við hlið aðaltöflu og frá því liggja fjögur 20mm rör yfir í smáspennuskáp. Við val á 

smáspennuskáp var tekið mið að því að breytingar gætu orðið í framtíðinni og þá sérstaklega í 

sambandi við sjónvarpsmerki og dreifingu þeirra en þar hefur mikil þróun átt sér stað að 

undanförnu en með það er leiðarljósi var valinn rúmgóður skápur frá hager af stærð  900mm x 

600mm x 400mm og er hann staðsettur í bílskúr í 1500mm hæð frá gólfi. Í smáspennuskáp er 

gert ráð fyrir tengibretti þar sem allir innkomandi cat 5 strengir tengjast inn á, internet router sem 

tengist inn á „switch“ til dreifingar á interneti. Í smáspennuskáp skal einnig vera magnari og 

deilir til dreifingar á sjónvarpsmerki. Gert er ráð fyrir möguleika á sjónvarpi í gegnum internet 

(ADSL sjónvarp), merki frá gervihnattadisk og loftneti sem staðsett verður við skorstein hússins. 
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8.0 Lýsingarhönnun 

Í þessum kafla verður farið yfir lýsingarhönnun hússins og gert verður grein fyrir þeim 

lömpum sem valdir hafa verið í verkefnið. 

Við hönnun lýsingarinnar var lögð áhersla á jafna og góða lýsingu í öllum rýmum og þá 

sérstaklega í vinnurýmum svo sem eldhúsi. Einnig er gert ráð fyrir því að ljós séu að jafnaði 

dimmuð niður í 80-90%, en með því sparast orka og líftími pera lengist. Lágmarksbirtugildi fyrir 

almenna lýsingu íbúðarhúsnæðis er 200 lux samkvæmt staðli ÍST EN 1246433. Við útreikning á 

Dialux ljósreikniforriti var hvert rými tekið fyrir sig og sett inn gólfefni, litur á veggi og loft og 

forritið látið reikna rýmin þegar lampar höfðu verið valdir (sjá Dialux útreikninga í viðauka VI 

og almenn lýsing á rýmum í viðauka III). Þegar rýnt er í útreikninganna sést að almenn lýsing í 

rýmunum er vel yfir lágmarksbirtugildinu en eins og sagt er hér að ofan þá er gert ráð fyrir 

demprun ljósa í öllum rýmum. 

8.1 Lampaskrá 
 

L1 MODULAR 108813XX_50W 50° Lotis adjustable ES50 

Innfellt halogenljós hvítt 

Perur: Osram halogenpera Gu 5,3 12V  50W 50° 

             Birgjar: S.guðjonsson. 

 

 

 

L2 LouisPoulsen PH 3/2 pendant - 1 x A60 75W E27 

Hangandi ljós úr opalhvítu gleri. 

Perur: Kúlupera CLAS P FR 75 W  E27 

Birgjar: Epal. 

 

 

 

 

                                                 
33 Heimild  Ljós og rými Gæðaviðmið fyrir lýsingu innanhúss. 
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L3 Hera Recessed halogen spotlight KB 12 
Undirskápaljós með álgjörð. 
Perur: Stungin halogenpera G4 20W.  
Birgjar: Rafkaup 

 

 
 
 

L4 LouisPoulsen AJ Wall - 1 x D45 40W E14 

Veggljós hvítur úr áli. 

Perur: Glópera E14 40W 

Birgjar: Epal 

 

 

 

L5 Glamox A20-S420 155HF - 1x55W T16-R 55W 

Álgrátt loftljós með hvítri opal plasthlíf. 

Perur: Sparpera 1x55W T16-R. 

Birgjar: Reykjafell. 

 

 

 

L6 Modular Duell wall R7S matt white 
Hvítmálað veggljós úr áli 

Perur: Halogenpera 1x 150W Q/CL/CP 

Birgjar: S. Guðjónsson 
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L7 LouisPoulsen Satellite pendant Ø300 - 1 x A80 200W E27 

Niðurhengt ljós úr hvítu opal gleri 

Perur: Kúlupera E27 200W 

Birgjar: Epal 

 

 
 

 

L8 Glamox i40 249HF PC W/Reflector - 2x49W T5 49W HO 
Flúrlampi með plasthlíf 

Perur: Flúrpera T5 49W 840 

Birgjar: Reykjafell 

 

 
 

 L9 Lampi í baðherbergi  Glamox A51-R280 126 – 1x60W 
Loftljós með opalhvítu gleri og ál umgjörð 

Perur: Glópera E27 60W 

Birgjar: Reykjafell  

 

 
 
 

L11 Útljós í skyggni  Thorn 96 004 429 AVENUE W400 26W  
Veggljós með opalhvítu gleri  IP44 

Perur: Sparpera TC-D 26W 

Birgjar: Rönning 

 

 

 

L12 Útiljós í girðingu Thorn 96 231 612 E/FACT R3TSLIM/ 
Halogen ljós með óbrjótanlega opal gleri IP67 
Perur: 35W HIT-TC-CE G8,5 SF 
Birgjar: Rönning 
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Mynd 11: Tafla fyrir ATS master 4000 kerfið.

9.0 Bruna og Innbrotaviðvörunarkerfi 

Í þessum kafla verður fjallað um innbrotaviðvörunarkerfi sem nota á húsinu. Einnig 

verður kynning á þeim búnaði sem notaður verður. 

Í innbrotaviðvörunarkerfi er gert ráð fyrir að hægt sé að tengja reykskynjara inn á kerfi. 

Þar sem ekki er gerð krafa um brunakerfi í einbýlishúsum verður sú lausn notuð (Lög 

nr.441/1998 um Byggingareglugerð).34 

9.1 Kynning á bruna- og innbrotaviðvörunarkerfi 

Ákveðið var að taka ATS master 4000 kerfi í húsið vegna þess að kröfur voru gerðar um 

að geta tengst kerfinu heima og í gegnum netið og skoðað allar færslur og haft möguleika á að 

setja inn nýja notendur.  

Það er mat skýrsluhöfunda að ef hægt að hafa harðvírað innbrotaviðvörunarkerfi í húsi þá 

sé það betri kostur en þráðlaust, þar sem þráðlausir skynjarar gangi fyrir rafhlöðum sem þýðir 

meiri rekstrarkostnað. Hinsvegar er það mjög góð lausn í eldri íbúðarhúsnæðum sem engin 

lagnaleið er fyrir hendi að setja upp þráðlausa skynjara. 

ATS master 4000 sambyggt aðgangs og innbrotaviðvörunarkerfi 

Kerfið er sambyggt innbrota og aðgangsstýrikerfi. Í grunninn er kerfið byggt upp á 

eftirfarandi búnaði : 35 

• 16 innbyggðar inngangsrásir. 

• Möguleiki á  16 svæðum. 

• 3 Ampera spennugjafi. 

• 2 sírenuútgangar. 

• 1 púlserandi sírenuútgangur. 

• Spennu og data útgangar fyrir talnaborð og stækkanir. 

                                                 
34Heimild:http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/9b1e07551cd
e50a600256a62004cf3d6?OpenDocument (Skoðað 24. mars 2011) 
35 Heimild http://www.tycoemea.com/english/pdf/datasht/intruder/PSI091A.pdf (skoðað 2.apríl 2011) 
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• 1 x forritanlegur útgangur. 

• 3 x 1 Ampera spennuútgangar. 

• 2000 notendur . 

• Innbyggður úthringibúnaður. 

Stækkunarmögleikar kerfis eru eftirfarandi: 

• 256 inngangsrásir . 

• 64 Hurðarstýringar. 

• 16 talnaborð . 

• 16 útgangsrásir. 

• 65532 notendur. 

• Hægt er að tengja samskipta og netkort við stöðina sem gerir stjórnanda kerfis kleift að 

tengjast kerfinu og sjá allar færslur í kerfi og stjórna aðgangi notenda með Titan 

hugbúnaði. ( Notandi gæti fjartengst kerfinu t.d heiman frá sér og skoðað færslur). 

• Hægt er að forrita inngangs og útgangsrásir á 16 mismunandi svæði. Kerfið býður upp á 

sjálfvirka varðsetningu með tímastillingu.  

• Ef 230 volta spenna er rofin af öryggiskerfi þá gefur öryggiskerfið boð um spennubilun 

og 12 volta 7Ah rafhlaða keyrir kerfið. 

9.2 Virknilýsing bruna- og innbrotaviðvörunarkerfis 
Húsið er varið með 10 hreyfiskynjurum, 10 reykskynjurum, 7 hurðarseglum, 4 

vatnsnemum, 1 hitaskynjara og 1 sírenu. Stjórnborð fyrir öryggiskerfi verða staðsett í anddyri við 

aðalinngang og við inngang í bílskúr. 

Kerfið skal forritað þannig að hreyfiskynjarar og segulrofar við innganga þar sem 

talnaborð er skulu vera með 20-30 sek seinkun á inn og útgöngutíma svo notandi hafi tækifæri til 

að taka kerfi af verði og setja á vörð. Aðrir hreyfiskynjarar og hurðarseglar skulu vera forritaðir 

til að gefa boð strax. 

Kerfi skal forritað þannig að hægt sé að varðsetja alla skynjara þegar engin er heima. 

Einnig skal vera hægt að varðsetja eingöngu skelvörn (segulrofa á hurðum) sem næturstillingu, 

það er notað þegar fólk er heima. 
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Vatnsnemar skulu vera forritaðir á 24 tíma vöktun þannig að þeir sendi alltaf boð sama 

hvort kerfi sé varðsett eða ekki. Sírenur fara ekki í gang við boð frá vatnsnemum og talnaborð 

eiga að gefa frá sér hljóð. 

Reykskynjarar skulu vera forritaðir á 24 tíma vöktun þannig að þeir sendi alltaf boð sama 

hvort kerfi sé varðsett eða ekki, sírenur eiga að gefa frá sér púlserandi hljóð og talnaborð eiga að 

gefa frá sér hljóð. 

Setja á upp samskipta kort ATS 1801 og netkort ATS 1809 í stöð og tengja við net. 

Einnig þarf að setja upp Titan hugbúnað upp á tölvu sem tengdist kerfinu.  

Allur búnaður er vaktaður með endaviðnámi (Double end of line) þannig að ef strengur er 

rofinn eða skynjari opnaður þá gefur viðkomandi rás tamper boð (fiktvörn) á stjórnstöð. 

9.3 Lýsinga á búnaði bruna- og innbrotaviðvörunarkerfis 

Hreyfiskynjarar Pyronix 15DD 

Hreyfiskynjari í bílskúr ( HS.1-10 ) og hreyfiskynjari við aðalinngang 

(HS.1-01) skulu vera forritaðir með 20 sek inn- og útgöngutöf, allir aðrir 

hreyfiskynjarar skulu gefa boð strax til stjórnstöðvar. Hreyfiskynjarar fara 

ekki á vörð með næturstillingu. 

 

Hurðarnemar DC-107 innfelldir 

Segulrofi á útihurð bílskúrs (SR.1-02) og segulrofi 

aðalinngangs (SR.1-07) skulu einnig vera forritaði með 20 sek. Inn- 

og útgöngutöf, allir aðrir hurðarnemar skulu gefa  boð strax til 

stjórnstöðvar. Allir segulrofar tilheyra skelvörn og skulu því fara á 

vörð þegar næturstlling er sett á. 
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Hurðarnemi bílskúrshurð DC-108 

Hurðarnemi gefur boð strax til stjórnstöðvar ef hurð opnast meðan 

kerfi er á verði. Þessi nemi tilheyrir skelvörn og skal því fara á vörð þegar 

næturstilling er sett á . 

 

 

Sírena AS-270 

Sírena gefur frá sér einn 110db tón, sírenan er tamper varin. 

 
 
 
 
 
Vatnslekaskynjari GRI-2400 

Vatnslekaskynjarar skulu vera á 24 tíma vöktun og alltaf að 

gefa boð til stjórnstöðvar sama hvort kerfi sé á verði eða ekki ef vatn 

lekur að skynjara. Setur ekki sírenu í gang en talnaborð gefur frá sér 

hljóðmerki. 

 

 

Talnaborð ATS-1110 

Talnaborð eru tvö og virka eins, bæði hægt að taka af verði og setja á 

vörð. Tvö svæði verða forrituð inn. Á svæði 1, er vöktun á öllum skynjurum. 

Á svæði 2, næsturstilling (skelvörn virkjar alla hurðarnema).  

 

Reykskynjarar Wizmart 
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Reykskynjararnir eru raðtengdir og viðnám sett í endaskynjara, reykskynjarnir eru tengdir 

inn á innbrotaviðvörunarkerfið sem ein rás og gefa eldboð til 

stjórnstöðvar og setja sírenu einnig í gang. Optískur reykskynjari skynjar 

best kaldan reyk, þ.e. reyk sem er sjáanlegur t.d. við bruna á 

rafmagnstækjum og raflögnum þar sem eldur er ekki sjáanlegur. Annað 

dæmi er t.d. glóðarbruni frá sígarettu í húsgagni eða sængurfatnaði. 

Optískur skynjari er ekki heppilegur þar sem mikið er af ryki. Notkunar 

staðir eru t.d. þar sem fólk sefur, skrifstofur og/eða staðir þar sem mikið 

er af rafmagnstækjum eins og  eldhús, yfir fölskum loftum og lyftustokkar. Vaktsvæði 

skynjarans er 7,5 metra radíus þegar lofthæð er undir sex metrum, en 9 metra radíusþegar 

lofthæð er yfir sex metrum. 
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10.0 Niðurstöður 

Við samanburð á þessum kerfum hafa skýrsluhöfundar komist að þeirri niðurstöðu að við 

uppsetningu á ljósa/hússtjórnunarkerfum sé Dali-bus betri kostur ef einungis um ljósastýringar sé 

að ræða. En um leið og meiri kröfur eru gerðar til stýrikerfisins eins og í þessari skýrslu þar sem 

farið er fram á gólfhita og gardínustýringar þá sé KNX hússtjórnunarkerfi betur til þess fallið. 

Eins og sést á kostnaðarsamanburði þá er ekki teljandi kostnaðarmunur á þessum kerfum 

Við vinnslu skýrslunnar hafa skýrsluhöfundar öðlast góðan skilning á notkun og virkni 

þeirra ljósa/hússtjórnunarkerfa sem notast er við í dag. Kunnátta skýrsluhöfunda hefur einnig 

aukist til muna á Dialux ljósareikniforritið og Autocad teikniforritið. Við hönnun á 

íbúðarhúsnæði þarf að taka tillit til margra þátta eins og reglugerða og staðla um lágspennu, 

smáspennu og fjarskiptahönnun og hafa höfundar aukið fróðleik sinn um það til muna.  
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Viðauki I - Kostnaðaráætlun vegna verkefnis 

 

Innbrotaviðvörunarkerfi:     Ákvæðisv. Álagning Vsk.   Samtals með  

  Magn 
Ein.verð 
án vsk Samtals Einingar 20,0% 25,5% Samtals ákvæðis ein. 

Ats master 4000 stjórnstöð 1 110.000 110.000 1,6 132.000 33.660 165.660 166.362 

Ats 1809 samskiptakort 1 67.300 67.300 6 80.760 20.594 101.354 103.987 

ATS 1801 Netkort 1 32.500 32.500 4 39.000 9.945 48.945 50.700 

Titan hugbúnaður 1 18.417 18.417 5,8 22.100 5.636 27.736 30.281 

AS-270 sírena 1 21.500 21.500 1,7 25.800 6.579 32.379 33.125 

Segulnemi á bílskúrshurð dc 108 1 3.900 3.900 3,3 4.680 1.193 5.873 7.321 

Ats 1110 talnaborð 2 4.000 8.000 2,1 9.600 2.448 12.048 13.891 

Aritech vatnsnemar 4 7.800 31.200 3,9 37.440 9.547 46.987 53.832 

Tengidósir fyrir vatnsnema 4 4.400 17.600 0,2 21.120 5.386 26.506 26.857 

Aritech innfeldir segulnemar 8 1.400 11.200 4,7 13.440 3.427 16.867 33.366 

Pyronix 15-DD hreyfiskynjarar 10 6.400 64.000 4,9 76.800 19.584 96.384 117.885 

Wizmart reykskynjarar 10 3.340 33.400 1,5 40.080 10.220 50.300 56.882 

wismart hitaskynjarar 1 4.200 4.200 1,5 5.040 1.285 6.325 6.983 

Brunakerfi loftdósir 10 205 2.050 0,9 2.460 627 3.087 7.037 

Veggdósir fyrir öryggiskerfi 13 145 1.885 1,25 2.262 577 2.839 9.969 

Cat5 strengur skermaður 28 97 2.716 0,3 3.259 831 4.090 7.776 

Brunakerfi strengur 81 88 7.128 0,3 8.554 2.181 10.735 21.398 

20mm plast rör 518 65 33.670 0,51 40.404 10.303 50.707 166.629 

Cat5 strengur 493 56 27.608 0,25 33.130 8.448 41.578 95.660 

Samtals kr.   498.274   597.929 152.472 750.401 1.009.942 
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Lágspenna     Ákvæðisv. Álagning Vsk.   Samtals með  

  Magn 
Ein.verð 
án vsk Samtals Einingar 20,0% 25,5% Samtals ákvæðis ein. 

16mm plaströr 356 43 15.308 0,51 18.370 4.684 23.054 102.722 

16mm plaströr í útvegg 48 43 2.064 0,52 2.477 632 3.108 14.061 

16mm rör í steypu 12 43 516 0,22 619 158 777 1.936 

20mm plaströr  140 65 9.100 0,51 10.920 2.785 13.705 45.035 

25mm jarðrör 65 255 16.575 1,25 19.890 5.072 24.962 60.614 

50mm jarðrör 22 310 6.820 1,25 8.184 2.087 10.271 22.338 

hólkar 16 mm 110 44 4.840  5.808 1.481 7.289 7.289 

hólkar 20mm 42 65 2.730  3.276 835 4.111 4.111 

Þrýstirofi 2 595 1.190 0,71 1.428 364 1.792 2.415 

Rofadósir 47 140 6.580 1,25 7.896 2.013 9.909 35.689 

Rofadósir í útvegg 35 140 4.900 0,75 5.880 1.499 7.379 18.898 

Loftdósir 27 205 5.535 0,9 6.642 1.694 8.336 18.999 

Veggdósir  7 145 1.015 1,25 1.218 311 1.529 5.368 

Veggdósir í útvegg 2 145 290 0,75 348 89 437 1.095 

Tenglar 100 388 38.800 0,71 46.560 11.873 58.433 89.588 

Tenglar IP 44 3 1.730 5.190 0,71 6.228 1.588 7.816 8.751 

Spennir rakaheldur 105W  17 4.450 75.650 2,18 90.780 23.149 113.929 130.191 

12v spennir 105W 23 3.370 77.510 2,18 93.012 23.718 116.730 138.731 

12v spennir 150W 10 5.277 52.770 2,18 63.324 16.148 79.472 89.037 

Lampasnúra  hitaþolin 2x0.75q 78 114 8.892 0,49 10.670 2.721 13.391 30.162 

Ídráttarvír 1,5 q 2749 38 104.462 0,2 125.354 31.965 157.320 398.572 

Ídráttarvír 2.5q 110 65 7.150 0,2 8.580 2.188 10.768 20.422 

fínþættur vír 6q 26 140 3.640 0,2 4.368 1.114 5.482 7.764 

Tengi stungin 210 34 7.140 0,2 8.568 2.185 10.753 29.182 

Tengi smellu 130 27 3.510 0,2 4.212 1.074 5.286 16.695 

Ídráttarvír 4q 60 98 5.880 0,3 7.056 1.799 8.855 16.754 

jarðborði  4 383 1.532 2,09 1.838 469 2.307 5.976 

Dósalok P70 3 30 90  108 28 136 136 

bílskúrhurðaopnari  1 27.900 27.900 18 33.480 8.537 42.017 49.916 

Tengibox sökkulskauts 1 2.912 2.912 2,15 3.494 891 4.385 5.329 

Rammi 1.f 18 542 9.756 0 11.707 2.985 14.693 14.693 

Rammi 2.F 40 865 34.600 0 41.520 10.588 52.108 52.108 

Rammi 3.f 3 1.590 4.770 0 5.724 1.460 7.184 7.184 

Rammi 4.F 2 2.570 5.140 0 6.168 1.573 7.741 7.741 

Samtals kr.   468.057   665.708 169.756 835.464 1.459.499 
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Lampar     Ákvæðisv. Álagning Vsk.   Samtals með  

  Magn 
Ein.verð 
án vsk Samtals Einingar 20,0% 25,5% Samtals ákvæðis ein. 

L1    Halogenljós Modular   69 3.400 234.600 2,69 281.520 71.788 353.308 434.753 

L2    Hangandi ljós  Louis Poulsen  2 73.000 146.000 2,24 175.200 44.676 219.876 221.842 

L3    Undirskápaljós    8 2.143 17.144 2,24 20.573 5.246 25.819 33.682 

L4    Vegglampi Louis Poulsen   5 34.100 170.500 2,24 204.600 52.173 256.773 261.688 

L5     Loftljós Glamox   4 3.125 12.500 2,24 15.000 3.825 18.825 22.757 

L6     Veggljós Modular    2 13.400 26.800 2,24 32.160 8.201 40.361 42.327 

 L7     Kúluljós  Louis Poulsen    10 69.000 690.000 2,24 828.000 211.140 1.039.140 1.048.969 

L8      Flúrlampi Glamox    4 6.750 27.000 2,69 32.400 8.262 40.662 45.383 

L9      Loftljós Glamox   4 6.725 26.900 2,24 32.280 8.231 40.511 44.443 

L11   Útiljós skyggni  34 4.530 154.020 2,69 184.824 47.130 231.954 272.087 

L12   Útiljós Girðing    12 8.920 107.040 2,24 128.448 32.754 161.202 172.997 

Samtals kr.   1.612.504   1.935.005 493.426 2.428.431 2.600.928 

                  
 

Töfluefni     Ákvæðisv. Álagning Vsk.   Samtals með  

  Magn 
Ein.verð 
án vsk Samtals Einingar 20,0% 25,5% Samtals ákvæðis ein. 

Rafmagnstafla  1  0 30,7 0 0 0 13.471 

Lekastramsrofi 3póla 63A/0,03A 1 6.986 6.986 5,96 8.383 2.138 10.521 13.136 

Lekastramsrofi 1póla 63A/0,03A 1 3.460 3.460 2,98 4.152 1.059 5.211 6.518 

Neozed rofi 63A 1 4.459 4.459 4,47 5.351 1.364 6.715 8.677 

Neozed vör 50A 3 126 378  454 116 569 569 

töflustútar 20 mm 30 84 2.520  3.024 771 3.795 3.795 

töflustútar 25 mm 1 94 94  113 29 142 142 

töflustútar 50mm 1 389 389  467 119 586 586 

Sjálfvör 10A B 14 390 5.460 0,94 6.552 1.671 8.223 13.997 

Sjálfvör 13A B 5 390 1.950 0,94 2.340 597 2.937 4.999 

Sjálfvör 16A B 2 390 780 0,94 936 239 1.175 2.000 

Sjálfvör 25A B 1 390 390 1,14 468 119 587 1.088 

Vír Fínþættur 2.5q 244 68 16.592 0,12 19.910 5.077 24.988 37.836 

Vír Fínþættur 4q 6 91 546 0,22 655 167 822 1.401 

Vír Fínþættur 10q 26 234 6.084 0,38 7.301 1.862 9.163 13.498 

Núllhaldari 4 80 320 0,25 384 98 482 921 

Innátengi fyrir Núll 2 620 1.240 0,31 1.488 379 1.867 2.139 

Nullteinn 1 860 860 0,5 1.032 263 1.295 1.515 

Raðtengi 4q P-N-PE 25 76 1.900 1,03 2.280 581 2.861 14.161 

Raðtengi 4q  P-P 76 182 13.832 1,03 16.598 4.233 20.831 55.180 

Samtals kr.   68.240   81.888 20.881 102.769 195.628 
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Instabus búnaður     Ákvæðisv. Álagning Vsk.   Samtals með  

  Magn 
Ein.verð 
án vsk Samtals Einingar 20,0% 25,5% Samtals ákvæðis ein. 

Alhliða dimmer 4*210w 9 83.986 755.874 4,28 907.049 231.297 1.138.346 1.155.249 

Alhliða dimmer 2*300w 3 68.666 205.998 4,28 247.198 63.035 310.233 315.867 

Alhliða dimmer 1*500w 3 49.064 147.192 4,28 176.630 45.041 221.671 227.305 

Snertiskynjari 1.F 11 12.908 141.988 1 170.386 43.448 213.834 218.661 

Hitastillir m. 2 hnöppum 8 39.816 318.528 1 382.234 97.470 479.703 483.214 

Snertiskynjari 3.F 3 18.373 55.119 1 66.143 16.866 83.009 84.326 

Hitastillir m. 5 hnöppum 2 61.989 123.978 1 148.774 37.937 186.711 187.588 

6F hnappur 1 29.983 29.983 1 35.980 9.175 45.154 45.593 

Gardínuliði 4.F 1 61.652 61.652 4,74 73.982 18.866 92.848 94.928 

Rofaliði 8.F 1 61.652 61.652 4,74 73.982 18.866 92.848 94.928 

EIB samskiptaeining 23 14.386 330.878 2,04 397.054 101.249 498.302 518.891 

Spennugjafi 640W 1 78.120 78.120 3,06 93.744 23.905 117.649 118.991 

InternetSamskiptaeining 1 14.370 14.370 2,68 17.244 4.397 21.641 22.817 

Ventilloki 230 v 11 6.392 70.312 1 84.374 21.515 105.890 110.717 

Millihringir á ventilloka 11 213 2.343 1 2.812 717 3.529 8.355 

Gólfhitaliði 6.F 2 52.640 105.280 5,96 126.336 32.216 158.552 163.782 

Skjár  1 246.670 246.670 5,46 296.004 75.481 371.485 373.881 

plaströr 16 mm 155 43 6.665 0,52 7.998 2.039 10.037 45.405 

hólkar 16mm 44 44 1.936  2.323 592 2.916 2.916 

Box fyrir skjá 1 7.012 7.012 4 8.414 2.146 10.560 12.315 

KNX/EIB strengur 170 142 24.140 0,29 28.968 7.387 36.355 57.988 

Forritun 1 380.980 380.980   0 0 478.130 

Samtals kr.    3.170.670   3.347.628 853.645 4.201.273 4.821.846 
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Smáspenna     Ákvæðisv. Álagning Vsk.   Samtals með  

  Magn 
Ein.verð 
án vsk Samtals Einingar 20,0% 25,5% Samtals ákvæðis ein. 

Smáspennuskápur  1 35.000 35.000 12 42.000 10.710 52.710 57.976 

Millidráttarbox 1 3.920 3.920 2,15 4.704 1.200 5.904 5.904 

Fjarskiptatenglar tvöfaldir 12 765 9.180 1,51 11.016 2.809 13.825 21.776 

Tengibrettir fyrir fjartengla 8.F 2 3.450 6.900 0,78 8.280 2.111 10.391 11.076 

Loftnetstenglar 6 1.424 8.544 1 10.253 2.614 12.867 15.500 

Loftnetsgreiða 1 29.800 29.800 11 35.760 9.119 44.879 49.706 

Loftnetsmagnari 1 3.220 3.220 2,5 3.864 985 4.849 5.946 

Tölvuswitch 1 8.920 8.920 0,8 10.704 2.730 13.434 13.785 

Loftnetskapall coax 0,7mm 129 136 17.544 0,7 21.053 5.368 26.421 66.045 

Cat 5 strengur 273 56 15.288 0,25 18.346 4.678 23.024 52.972 

Loftnetsdeilir 1 2.363 2.363 1 2.836 723 3.559 3.997 

Dyrasími heildarpakki 1 67.320 67.320 14,3 80.784 20.600 101.384 107.659 

Rafopnuð skrá 1 12.225 12.225 1,75 14.670 3.741 18.411 19.179 

plaströr 20mm 362 65 23.530 0,51 28.236 7.200 35.436 116.447 

hólkar 20mm 106 65 6.890  8.268 2.108 10.376 10.376 

Samtals kr.   140.679   168.815 43.048 211.863 558.343 

                  

 

      Ákvæðisv. Álagning Vsk.   
Samtals 

með  

  Magn 
Ein.verð 
án vsk Samtals Einingar 20,0% 25,5% Samtals 

ákvæðis 
ein. 

                  

Alls samtals kr.     5.958.424   6.796.973 1.733.228 8.530.201 10.646.187 
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Viðauki II - Kostnaðarsamanburður á Dali og KNX 

Hér sjáum við kostnaðaráætlun á KNX búnaði fyrir verkefnið. 

 

 

 

 

 

Instabus búnaður     Ákvæðisv. Álagning Vsk.   Samtals með  

  Magn 
Ein.verð 
án vsk Samtals Einingar 20,0% 25,5% Samtals ákvæðis ein. 

Alhliða dimmer 4*210w 9 83.986 755.874 4,28 907.049 231.297 1.138.346 1.155.249 

Alhliða dimmer 2*300w 3 68.666 205.998 4,28 247.198 63.035 310.233 315.867 

Alhliða dimmer 1*500w 3 49.064 147.192 4,28 176.630 45.041 221.671 227.305 

Snertiskynjari 1.F 11 12.908 141.988 1 170.386 43.448 213.834 218.661 

Hitastillir m. 2 hnöppum 8 39.816 318.528 1 382.234 97.470 479.703 483.214 

Snertiskynjari 3.F 3 18.373 55.119 1 66.143 16.866 83.009 84.326 

Hitastillir m. 5 hnöppum 2 61.989 123.978 1 148.774 37.937 186.711 187.588 

6F hnappur 1 29.983 29.983 1 35.980 9.175 45.154 45.593 

Gardínuliði 4.F 1 61.652 61.652 4,74 73.982 18.866 92.848 94.928 

Rofaliði 8.F 1 61.652 61.652 4,74 73.982 18.866 92.848 94.928 

EIB samskiptaeining 23 14.386 330.878 2,04 397.054 101.249 498.302 518.891 

Spennugjafi 640W 1 78.120 78.120 3,06 93.744 23.905 117.649 118.991 

InternetSamskiptaeining 1 14.370 14.370 2,68 17.244 4.397 21.641 22.817 

Ventilloki 230 v 11 6.392 70.312 1 84.374 21.515 105.890 110.717 

Millihringir á ventilloka 11 213 2.343 1 2.812 717 3.529 8.355 

Gólfhitaliði 6.F 2 52.640 105.280 5,96 126.336 32.216 158.552 163.782 

Skjár  1 246.670 246.670 5,46 296.004 75.481 371.485 373.881 

plaströr 16 mm 155 43 6.665 0,52 7.998 2.039 10.037 45.405 

hólkar 16mm 44 44 1.936  2.323 592 2.916 2.916 

Box fyrir skjá 1 7.012 7.012 4 8.414 2.146 10.560 12.315 

KNX/EIB strengur 170 142 24.140 0,29 28.968 7.387 36.355 57.988 

Forritun 1 380.980 380.980   0 0 478.130 

Samtals kr.   3.170.670   3.347.628 853.645 4.201.273 4.821.846 
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Hér sjáum við kostnaðaráætlun á Dali búnaði fyrir verkefnið. 

 

 

 

Búnaður     Ákvæðisv. Álagning Vsk.   Samtals með  

  Magn 
Ein.verð 
án vsk Samtals Einingar 20,0% 25,5% Samtals ákvæðis ein. 

Inngangseining  20  21.158  423.160  1,83  507.792  129.487  637.279  653.310 

Þrýstirofar  tvöfaldur  20  644  12.880  0,71  15.456  3.941  19.397  25.617 

Snerti skjár  1  348.580  348.580  5,46  418.296  106.665  524.961  527.353 

Box fyrir skjá  1  10.440  10.440  4  12.528  3.195  15.723  17.475 

Stjórnpanal  8  44.370  354.960  1,83  425.952  108.618  534.570  540.982 

Spennubreytir Dali 105w  20  8.524  170.480  3,06  204.576  52.167  256.743  283.548 

Spennubreytir Dali 150w  10  14.707  147.070  3,06  176.484  45.003  221.487  234.890 

Dimmaliði í töflu 1000VA  16  78.010  1.248.160  4,28  1.497.792  381.937  1.879.729  1.909.723 

Gardínuliði gateway  1  57.710  57.710  4,1  69.252  17.659  86.911  88.707 

Spennugjafi  fyrir dali línu  1  43.880  43.880  3,06  52.656  13.427  66.083  67.424 

Bus strengur  150  143  21.450  0,29  25.740  6.564  32.304  51.357 

Forritun  1  68.000  68.000      0  83.300  83.300 

Samtals kr.      2.906.770     3.406.524  868.664  4.358.488  4.483.686 
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Viðauki III - Almenn lýsing á rýmum. 

 

Rými 101, 102, 106 (Barnaherbergi) 

Í barnaherbergjum er gert ráð fyrir þremur 

tvöföldum rafmagnstenglum sem eru í 200 mm hæð frá 

gólfi, einn tvöfaldur tengill í 1300 mm hæð og er 

ætlaður fyrir sjónvarp og búnað því tengdu. Tvö 

innfelld halogen ljós eru við fataskápa, einn vegglampi 

er í rými og er hann í 1200 mm hæð frá gólfi. Gert er 

ráð fyrir einu loftljósi. Á skrifborði verður lampi. Tveir 

rofar verða í rými, einn við hurð og hinn við rúm. Í rofa 

við hurð er innbyggt thermostat sem stýrir gólfhitakerfi. Þrjár kveikingar verða í herbergjum og 

verða rofarnir forritaðir eftir því. Öll ljós verða dimmanleg. Þar sem skrifborð er áætlað verður 

tvöfaldur tölvutengill í 200 mm hæð frá gólfi, fyrir sjónvarp eru einn tvöfaldur tölvutengill og 

einn loftnetstengill. 

Rými 103: (Baðherbergi) 

Á baðherbergi eru tveir tenglar í 1100 mm hæð 

frá gólfi einn við spegil og hinn við rofa sem staðsettur 

er í 1100 mm hæð frá gólfi við inngang. Þrjú 

halogenljós eru innfelld í loft. Það eru tvö loftljós og 

flúrljós eru fyrir ofan spegla. Í rofa við hurð er 

innbyggt thermostat sem stýrir gólfhitakerfi. Þrjár 

kveikingar verða í rými. Halogenljós verða 

dimmanleg. 
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Rými 104 (Hjónaherbergi) 

Í hjónaherbergi er lögð áhersla á góða lýsingu 

og almenn þægindi. Fjórir tvöfaldir tenglar í 200 mm 

hæð frá gólfi . Einn einfaldur tengill við rofa við hurð, 

átta halogenljós, tvö hangandi loftljós og tvö veggljós 

eru í hjónaherbergi. Í fataherbergi eru fjögur 

halogenljós. Í rofa við hurð er innbyggt thermostat sem 

stýrir gólfhitakerfi. Fjórir rofar eru í rými og sex 

kveikingar, rofar og ljós eru forrituð eftir því. Öll ljós 

verða dimmanleg. Þrír tvöfaldir tölvutenglar eru í rými og einn loftnetstengill, þeir eru allir í 200 

mm hæð frá gólfi. 

Rými 105 (Svefnherbergisgangur) 

Á svefnherbergisgangi eru sex halogenljós sem 

eru innfeld í loft, tvöfaldur tengill sem er staðsettur á 

miðjum ganginum í 200 mm hæð frá gólfi. Rofar eru 

staðsettir sitthvoru megin á ganginum í 1100 mm hæð 

frá gólfi. Gert er ráð fyrir rafstýrðum gardínum fyrir 

svalahurð. Í rofa við hurð nær holi er innbyggt 

thermostat sem stýrir gólfhitakerfi. Þarna verður ein 

kveiking og ljós verða dimmanleg. 

Rými 107 (Geymsla) 

Í geymslu eru tveir tvöfaldir tenglar og einn einfaldur tengill við rofa. Tvö loftljós eru í 

rými.  Hæð tengla og rofa 1100 mm frá gólfi og ein kveiking er í rými. 
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Rými 108 (Betri stofa) 

Í betri stofu er gert ráð fyrir góðri lýsingu þegar 

dimmar eru keyrðir upp í 100%, en almennt eiga ljósin 

að vera dimmuð niður þannig að lýsing verði þægileg. 

Í rými eru þrettán halogenljós og tvö hangandi loftljós. 

Sex tvöfaldir tenglar í 200 mm hæð og einn rofi er í 

rými sem er staðsettur við útgang á svalir í 1100 mm 

hæð frá gólfi. Gert er ráð fyrir rafstýrðum gardínum. 

Fimm kveikingar eru í rými (rými 108 og 109 eru saman á stýringu). Í rofa við hurð er innbyggt 

thermostat sem stýrir gólfhitakerfi. (Rými 108 og 109 eru saman á stýringu). 

 

Rými 109 (Sjónvarpsstofa) 

Í sjónvarpsstofu eru tíu halogenljós, eitt loftljós 

og tvö veggljós. Fjórfaldur tengill í 200 mm hæð frá 

gólfi er við sjónvarp, einnig er gert ráð fyrir 

loftnetstengli í 200 mm hæð frá gólfi (gert er ráð fyrir 

að hægt sé að taka loftnet beint inn á tæki í stofu og 

senda svo merki þaðan inn á splitter í smáspennutöflu 

sem deilist inn á herbergin). Einnig er gert ráð fyrir 

tvöföldum tölvutengli í 200 mm hæð frá gólfi. Í rofa við 

svalahurð er innbyggt thermostat sem stýrir gólfhitakerfi. (Rými 108 og 109 eru saman á 

stýringu). Þrjár kveikingar eru í þessu rými. Öll ljós eru dimmanleg. 
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Rými 110 (Borðstofa) 

Í borðstofu eru tvö loftljós yfir borði og einn 

tvöfaldur tengill í 200 mm hæð frá gólfi. Ein kveiking 

og ljós eru dimmanleg. 

 

 

Rými 111 (Eldhús) 

Í eldhúsi er gert ráð fyrir góðri vinnulýsingu, 

tólf halogenljós, tvö loftljós og þrjú undirskápaljós. 

Þrír þrefaldir tenglar eru við vinnuborð í 1100 mm 

hæð frá gólfi. Sérgreinar eru fyrir uppþvottavél, 

örbylgjuofn, ofn og eldavél. Tveir rofar og fjórar 

kveikingar eru í rými, öll ljós eru dimmanleg. Í rofa er 

innbyggt thermostat sem stýrir gólfhitakerfi. 

 

Rými 112 ( W.C gestir ) 

Í þessu rými er eitt veggljós og eitt loftljós, rofi 

og tengill í 1100 mm hæð frá gólfi. Tvær kveikingar, 

ekki er gert ráð fyrir dimmingu. 
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Rými 113 ( Anddyri ) 

Í þessu rými er gert ráð fyrir þremur 

halogenljósum við fataskáp og einu loftljósi. Tveir 

rofar eru í rými í 1100 mm hæð frá gólfi og einn 

tvöfaldur tengill í 1100 mm hæð frá gólfi. Halogenljós 

eru dimmanleg. Í rofa við hurð er innbyggt thermostat 

sem stýrir gólfhitakerfi. 

 

Rými 114 ( Hol ) 

Í þessu rými er gert ráð fyrir fimm innfelldum 

halogenljósum, tveimur tvöföldum tenglum í 200 mm 

hæð frá gólfi og tveimur rofum í 1100 mm hæð frá 

gólfi. 

 

 

Rými 115 ( Þvottahús ) 

Í þvottahúsi er gert ráð fyrir einum tvöföldum 

tengli og einum einföldum tengli sem eru á ljósagrein. 

Einnig er gert ráð fyrir sér greinum fyrir þvottavél og 

þurrkara. Tvö loftljós eru í rými og tveir rofar. Rofar 

og tenglar eru í 1100 mm hæð frá gólfi. Í rofa er 

innbyggt thermostat sem stýrir gólfhitakerfi. 
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Rými 116 ( Bílskúr )  

Í bílskúr er gert ráð fyrir fjórum flúrlömpum í 

loft, fjórum tvöföldum tenglum og einum tengli á 

sérgrein við vinnuborð. Tveir rofar eru í rými við 

sitthvorn inngang, tveir þrýstirofar eru við sitthvorn 

innganginn fyrir opnun á bílskúrshurð. Aðaltafla og 

smáspennutafla eru staðsett í þessu rými. Tenglar og 

rofar eru í 1100 mm hæð frá gólfi. 
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Viðauki IV – Útboðsgögn 

4 RAFLAGNIR 

4.0 Almenn atriði. 

Húsið er úr steinsteypu og einangrað að innanverðu. Raflagnir eru ýmist innsteyptar, í léttum 

veggjum,eða lagðar í einangrunarplast. Í þessu verki er um að ræða allt rafkerfi hússins ásamt 

tengingum við núverandi byggingar. Rafverktaka er ætlað að bjóða í verkið samkvæmt 

verklýsinguþessari ásamt útboðsteikningum. Verktaki skal kynna sér gögn annarra verk þátta 

þannig að hann fái heildarmynd yfir verkið. Verktaka er skilt að vinna verk sitt í góðri samvinnu 

við aðra verktaka. 

4.0.1 Verksvið verktaka. 

Verktaki skal leggja raflagnir og framkvæma þá vinnu sem lýst er í verklýsingu þessari og 

áteikningum. Verktaki skal leggja til og kosta alla vinnu efni og tæki sem til verksins þarf til 

þessað skila verkinu fullunnu, með tækjum fullfrágengnum og tilbúnum til notkunar. Þetta 

gildirnema annars sé sérstaklega getið í verklýsingu þessari eða á teikningum. 

4.0.2 Magntaka. 

Allt efni er talið og mælt (stk/m) af teikningum með tillits til rýrnunar. Innifalið í einingaverðum 

er efni og vinna sem þarf til að fullganga frá verkinu. 

4.0.3 Reglugerðir. 

Allt efni og vinna skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði Reglugerða um raforkuvirki 

ogTæknilegra tengiskilmála rafveitna. Allur rafbúnaður skal vera CE- merktur. Framkvæmdir 

við heimtaugarlagnir skulu unnar í samráði við viðeigandi veitustofnanir. Raflagnaefni og 

búnaður svo sem lampar skulu samþykktir af raffangaprófunum sem Mannvirkjarstofnun 

viðurkennir. 
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4.0.4 Eftirlit. 

Verkkaupi hefur sérstakan eftirlitsmann með verki verktaka og skal verktaki í einu og öllu 

framkvæma verkið í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann hans og tilkynna um lok ákveðinna  

verkþátta með nægum fyrirvara. 

4.0.5 Samræming verka. 

Teikningar eru táknrænar og sýna í aðalatriðum hvers óskað er. Verktaki skal kynna sér allar 

teikningar sem og verklýsingu annarra verkþátta (arkitekt, lagnir) og taki þátt í samræmingu með 

öðrum verktökum ef nauðsyn krefur. Beri verklýsingu og teikningum ekki saman, skal verkkaupi 

ákvarða, eftir hverju skuli fara. Samþykki verkkaupa skal fá fyrir öllum frávikum frá teikningum. 

Verktaki skal merkja inn á teikningar allar breytingar, sem gerðar verða og skal hann við lok 

verksins afhenda eftirlitsmanni verkkaupa eitt eintak af breyttum teikningum svo gera 

megireyndarteikningar. 

4.0.6 Heimtaug og raforkugjöld. 

Verktaki skal sækja um bráðabirgðaheimtaug til OR fyrir vinnurafmagn. Verktaki leggur til 

vinnuljósatöflu, strengi, búnað og vinnu við tenginguna. Raforkunotkun við vinnuljós skal mæld 

sérstaklega og skal verktaki greiða fyrir alla raforkunotkun á byggingatíma. 

4.0.7 Prófanir og úttekt. 

Verktaki skal sannprófa að verkinu fullunnu, að allar raflagnir og stjórntæki vinni rétt í öllum 

atriðum. Prófanir skulu gerðar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Fullnaðarúttekt rafveitu, 

skoðunarstofu, eldvarnareftirlits m.m. skal lokið, þegar verkið er afhent verkkaupa.  

4.0.8 Vinnubrögð. 

Vinna og frágangur rafverktaka skal uppfylla kröfur Mannvirkjarstofnunar. Rafbúnaður skal vera 

viðurkenndur af Mannvirkjarstofnun. 
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4.1 Raflagnir í steypu 

4.1.0. Almennt. 

Verktaki skal leggja allar lagnir í veggi og loft skv. teikningu. Allar lagnir í steypu, léttaveggi og 

einangrunarplast eru lagðar í rörum. 

4.1.1 Pípur og samskeyti í steypu 

Pípur skulu vera plast pípur af viðurkenndri og vandaðri gerð. Pípur skulu vera þannig gerðar svo 

og búnaður þeirra að einangrun tauga geti ekki skaddast innan í pípum eða af skörpum brúnum í 

pípuendum við ídrátt. Til varnar því skal snara vel úr pípuendum. Í alla töflukassa, tengikassa og 

gegnumdráttarkassa skal setja töflustúta. Til varnar óhreinindum skal öllum pípum upp úr loftum 

og veggjum lokað með þar til gerðum plast tappa um leið og þær eru lagðar. Verja þarf 

samskeytabúnað þannig, að steypa geti ekki gengið inn í pípur eða dósir þegar múrað er eða 

steypt. Samskeytabúnaður pípna skal vera úr plasti. Nota skal samtengingarhólka með 

málmfjöður. Pípur í gólf ílögn skulu vera nægilega djúpt lagðar til að ílögn yfir pípum springi 

ekki. Spennum skal fest með naglaskotum í steingólf. Allar ónotaðar pípur skulu ídregnar með 

minnst 1mm gildri nælontaug. Til að forðast árekstra við önnur kerfi hússins, er rafverktaka bent 

á að kynna sér vandlega öll gögn annarra hönnuða. 

Magntölur: 

Magntölur pípna eru mældar í metrum á teikningum. Innifalið skal vera allt smáefni s.s. nipplar, 

beygjur, mælingar fyrir niðurbeygjum samsetningarhólkar, plötustútar, festingar, skurður 

íeinangrun, og annað sem til þarf. 

4.1.2 Dósir í steypu 

Dósir skulu vera úr plasti af vandaðri gerð. Loftdósir hafi skrúfufestingu fyrir lok eða lampa. 

Rofa- og tengladósir hafi skrúfufestingu fyrir viðkomandi tæki. Öllum sýnilegum dósum skal 

blindlokað. Blindlokin skulu vera skrúfuð á dósirnar og skulu dósir og lok vera samstætt efni frá 

sama framleiðanda. Blindlok skulu falla slétt við vegg eða loft. Vanda skal ísetningu dósa. 
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Magntölur 

Magntölur dósa eru stykki talin af teikningum. Einingaverð eiga við fullfrágengnar 

dósir.Innifalið er allt efni og vinna til að fullganga frá verkinu. 

4.2 Aðrar pípulagnir og dósir 

4.2.0. Almennt. 

Verktaki skal leggja allar lagnir í veggi og loft skv. teikningu. Sökkulskaut skulu lögð 

skv.teikningum. Spennujöfnun skal framkvæmd skv. teikningum og reglugerð. 

4.2.1 Spennujöfnun 

Verktaki leggur sökkulskaut í húsið, tengja skal sökkulskautið við PEN - skinnu í töflu hússins 

skv teikningu. Tengja skal saman inntök heita og kalda vatns og það síðan tengt PEN - skinnu í 

aðaltöflu. Verktaki skal spennujafna alla leiðandi hluta í töflum sem rafbúnaður er festur í t.d 

Din-skinnu og töfluhurð. Sjá nánar í Reglum um skoðun raforkuvirkja. 

Magntölur 

Magntölur eru heild. Jarðvír er magntekinn undir öðrum lið. Innifalið er allt efni og vinna til 

aðganga frá vírnum, bensli og tengibúnaður. 

4.2.2 Pípur í jarðvegi 

Verktaki skal leggja pípur í jörð samkvæmt teikningu. Pípur skulu vera heildregnar plast pípur af 

vandaðri gerð. Miðað er við PEH pípur frá Reykjalundi eða sambærilegar pípur. Pípur skulu 

þannig lagðar að vatn geti ekki runnið eftir þeim inn í húsið. Allar beygjur á pípur skulu vera 

jafnar og góðar, ekki skal yfirstíga uppgefinn beygjuradíus þeirra. Til varnar óhreinindum skal 

pípum lokað með þar til gerðum tappa eða hettu um leið og þær eru lagðar. Inntakspípur skulu 

lagðar á a.m.k. 70 cm. dýpi. 
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Magntölur: 

Magntölur pípna eru metrar mældir á teikningum efni og vinna. Innifalið skal vera, beygjur, 

mælingar, samsetningarhólkar, gröftur , söndun og fylling og allt efni og vinna til að fullganga 

frá verkinu. 

4.2.7 Töflur 

Spennukerfi skal vera TN-C-S kerfi. Núllun á sér stað í mælatöflu. Frá mælatöflu yfir í aðaltöflu 

skal vera fimm víra kerfi, þ.e. L1, L2, L3, N og PE. 

4.2.8 Skápar og efni: 

Töfluskápar skulu vera staðlaðir sprautulakkaðir járn skápar og skulu þeir samþykktir við þær 

aðstæður sem þeim er ætlað að vera í. Þéttleiki skápa skal vera IP 23 eða meira. Við ákvörðun á 

stærð skápa er gegnið úr frá plássþörf töflubúnaðar í samræmi við einlínumyndir auk 30% 

aukapláss. Aðaltafla skul vera með 20 cm sökkli. Stærð skápa kemur fram í magntöluskrá. Þess 

skal gætt að staðsetningar séu í samræmi við teikningar (einlínumyndir og útlitsmyndir). 

Innifalið skal vera allt nauðsynlegt smáefni sem þarf til uppsetningarinnar. Miðað er við 

einingaskápa frá viðurkenndum aðilum, CE merktum.  

Nota skal töflustúta við inntök í alla skápa. Allir hlutir í töflu s.s vör, liðar, raðklemmur, greinar 

skulu greinilega merktir og númeraðar skv. einlínumyndum. Öll töfluvinna skal vera snyrtileg og 

fagmannlega unnin. Vírar leggist í lokuðum plast bökkum eða eftir öðrum sambærilegum leiðum 

sem auðvelt er að komast í. Ganga skal fagmannlega frá öllum endum. Allur vír í töflum skal 

vera fínþættur mjúkur töfluvír. Á vírenda skal setja klemmda vírhólka áður en þeir eru tengdir. 

Ekki skal setja nema eina taug undir hverja skrúfu í núll- og jarðskinnu. Allar nauðsynlegar 

skinnur fyrir P, PE, PEN skulu innifaldar í þessum verklið. 

Í skápum skal koma fyrir þeim búnaði og tækjum sem sýnd eru á uppdráttum og/eða er getið 

erum í lýsingu þessari. 
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Magntölur 

Magntölur eru stykki talin á teikningum, efni og vinna við uppsetningu. Innifalið skal vera 

mælingar, spjöld, lok, festingar, merkingar, undirbygging, vírarennur, straumskinnur og lok. 

4.3 Ídráttur, tenglar og rofar 

4.3.1 Rofar 

Rofar skulu vera af viðurkenndri gerð í KNX staðli, úr höggþolnu, óbrjótanlegu efni. Með tilboði 

skal verktaki tilgreina hvaða efni hann býður og leggja fram sýnishorn. Rofar skulu vera 

alinnfelldir og skrúfaðir í dósir nema annars sé getið. 

Magntölur 

Magntölur eru stykki talin af teikningum – efni og vinna. Innifalið er uppsetning, tenging og 

fullnaðarfrágangur 

4.3.2 Tenglar 

Tenglar skulu vera frá sama framleiðanda og rofar þ.e. tilheyra sömu línu og hafa sama lit, nota 

skal raðefni þar sem það á við.  Rafmagnstenglar skulu vera gerðir fyrir a.m.k. 16A málstraum 

miðað við 230V og 50 rið. Tenglar skulu vera alinnfelldir SCHUCO tenglar eða samsvarandi, 

nema annars sé getið. Tenglar skulu skrúfaðir í dósir.  Síma/tölvutenglar skulu vera af RJ45 og 

lok og rammar af sömu gerð og rafmagnstenglar. Símatenglar/tölvutenglar eru magnteknir undir 

öðrum verklið. 

Magntölur 

Magntölur eru stykki talin af teikningum – efni og vinna. Innifalið er uppsetning, tenging, 

merkingu og fullnaðarfrágangur. 
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4.3.3 Rafbúnaður í töfluskápum 

4.3.3.1 Álagsvarrofar 

Álagsvarrofar eru í aðaltöflu Neozed 63A. Þar sem við á skulu vör fylgja varrofum, stærðir vara 

eru skv. einlínumyndum. 

Magntölur 

Magntölur eru stykki talin af teikningu, miðað er við fullfrágenginn búnað. – Innifalið er efni og 

vinna við uppsetningu og tengingu, allt nauðsynlegt smáefni, tæki og búnaður til að ganga 

endanlega frá verkþættinum. 

4.3.3.2 Sjálfvör 

Sjálfvör til og með 50A séu með yfirálags- og 10kA skammhlaupsvörn. Fleirpóla greinar eiga að 

setja sjálfvarið út ef einn póll verður yfirlestaður. 

Magntölur eru stykki talin af teikningu, miðað er við fullfrágenginn búnað. Innifalið er efni og 

vinna við uppsetningu og tengingu, allt nauðsynlegt smáefni, tæki og búnaður til að ganga 

endanlega frá verkþættinum. 

4.3.3.3 Lekastraumsrofar 

Lekastraumsrofar skulu allir vera gerðir fyrir 40-63A málstraum og 0.03A lekastraum nema 

annars sé getið á einlínumyndum. 

Magntölur 

Magntölur eru stykki talin af teikningu, miðað er við fullfrágenginn búnað. Innifalið er efni og 

vinna við uppsetningu og tengingu, allt nauðsynlegt smáefni, tæki og búnaður til að ganga 

endanlega frá verkþættinum. 
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Raftaugar og strengir 

Raftaugar skulu vera plast einangraður eirvír. Einangrun skal fullnægja kröfum 

Mannvirkjarstofnunar. Nota skal mismunandi liti fyrir fasataugar, en þó þannig að sami litur 

haldist fyrir sama fasa allstaðar í raflögninni. Allar leiðslur skulu litamerktar samkvæmt 

Reglugerð Mannvirkjarstofnunar. Snúrur/lausataugar skulu ekki vera grennri en 1.5 mm², en 

annars þola þann málstraum sem getið er á tengimyndum. Í öllum tilfellum þar sem aflstrengir 

fara út úr húsi skal nota jarðstrengi af gerðinni NYY-J eða sambærilega. Gröftur, söndun og 

fylling er magntekið hjá jarðvinnuverktaka. 

Magntölur 

Vír er lengdarmetrar af pípum margfaldaðar með 5 þar sem 1.5 mm² vír er notaður. Þar sem 

sverari vír er notaður er miðað við lengdarmetra af pípum margfaldaður með vírafjölda í pípum. 

Strengir eru metrar mældir af teikningum og einlínumyndum. Innifalið er ídráttur, (efni og 

vinna). 

4.3.4 Víra - og raðtengi 

Nota skal viðurkennd víra tengi í dósum t.d. Stungin fyrir 5 og 8 víra og smellutengi . Miðað er 

við fullnaðarfrágang, efni og vinna. Verktaki skal koma raðtengjum fyrir eins og fram kemur á 

einlínumyndum. Miðað er við aðraðtengi séu a.m.k. fyrir 4q. Raðtengi skulu hæfa þeim taugum 

sem þeim eru ætluð. 

Magntölur 

Verktaki áætlar út frá teikningu fjölda víra- og raðtengja í verkinu. Í magntöluskrá er fjöldinn 

gefinn upp sem heild. Möguleiki er að finna fjölda víra tengja með því að margfalda fjölda dósa, 

sem vír er samtengdur í, með 4.2. Miðað er við fulltengd tengi. 
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4.4 Lampabúnaður. 

4.4.1 Lampar 

Allir lampar og frágangur þeirra skulu uppfylla kröfur samkv. Staðlinum ÍST200:2006 og hafa 

fengið samþykki Mannvirkjarstofnunar til notkunar á þeim stöðum og við þær aðstæður, sem 

þeim eru ætlaðar. Í hverjum lampa skal vera merki, er segir til um hve stóra peru setja megi í 

lampann. Perur í stærðum eins og sýnt er í lampaskrá skal setja í alla lampa. Rafverktaki skal 

setja nýjar perur í alla lampa tveim vikum áður en verkinu er skilað, og skal hann gera 

eftirlitsmanni aðvart þar um, áður en þetta er gert. Áður en uppsetning á niðurhengdum lömpum 

hefst skal endanleg hæð frá gólfi ákvarðast í samráði við fulltrúa verkkaupa (arkitekt og 

rafmagnshönnuð). Lampasnúra (frá fastalögn raflagnar að lampa) skal innifalin í einingaverði 

lampa. Einnig skal innifalið í einingaverði innfelldra lampa öll vinna við götun á plötum ásamt 

styrkingum á plötum og frágangur í kerfisloft þar sem það á við. Við verklok skal verktaki skila 

inn handbók sem inniheldur upplýsingar um alla lampa sem ntaðir eru við verkið með tilvísun í 

teikninga- og rýmisnúmer einnig skal koma fram hvaða lampi er notaður með upplýsingar um 

gerð og fjölda pera í lampanum og frá hvaða birgja lampinn er. 
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Lampaskrá: 

Hér að neðan er skrá yfir þá lampa sem settir eru til viðmiðunar. Bjóði verktaki aðra lampa en 

nefndir eru í þessari skrá skal hann fá samþykki verkkaupa áður en samið er um verkið. 

 

L1 MODULAR 108813XX_50W 50° Lotis adjustable ES50 

Innfellt halogenljós hvítt 

Perur: Osram halogenpera Gu 5,3 12V  50W 50° 

Birgjar: S.guðjonsson. 

 

 

 

L2 LouisPoulsen PH 3/2 pendant - 1 x A60 75W E27 

Hangandi ljós úr opalhvítu gleri. 

Perur: Kúlupera CLAS P FR 75 W  E27 

Birgjar: Epal. 

 

 

 

 

L3 Hera Recessed halogen spotlight KB 12 
Undirskápaljós með álgjörð. 
Perur: Stungin halogenpera G4 20W.  
Birgjar: Rafkaup 

 

 

 
 

L4 LouisPoulsen AJ Wall - 1 x D45 40W E14 

Veggljós hvítur úr áli. 

Perur: Glópera E14 40W 

Birgjar: Epal 
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L5 Glamox A20-S420 155HF - 1x55W T16-R 55W 

Álgrátt loftljós með hvítri opal plasthlíf. 

Perur: Sparpera 1x55W T16-R. 

Birgjar: Reykjafell. 

 

 

 

L6 Modular Duell wall R7S matt white 
Hvítmálað veggljós úr áli 

Perur: Halogenpera 1x 150W Q/CL/CP 

Birgjar: S. Guðjónsson 

 

 

 

 

L7 LouisPoulsen Satellite pendant Ø300 - 1 x A80 200W E27 

Niðurhengt ljós úr hvítu opal gleri 

Perur: Kúlupera E27 200W 

Birgjar: Epal 

 

 

 

 

L8 Glamox i40 249HF PC W/Reflector - 2x49W T5 49W HO 
Flúrlampi með plasthlíf 

Perur: Flúrpera T5 49W 840 

Birgjar: Reykjafell 
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 L9 Lampi í baðherbergi  Glamox A51-R280 126 – 1x60W 
Loftljós með opalhvítu gleri og ál umgjörð 

Perur: Glópera E27 60W 

Birgjar: Reykjafell  

 

 
 
 

L11 Útljós í skyggni Thorn 96 004 429 AVENUE W400 26W  
Veggljós með opalhvítu gleri IP44 

Perur: Sparpera TC-D 26W 

Birgjar: Rönning 

 

 

 

L12° Útiljós í girðingu Thorn 96 231 612 E/FACT R3TSLIM/ 
Halogen ljós með óbrjótanlega opal gleri IP67 
Perur: 35W HIT-TC-CE G8,5 SF 
Birgjar: Rönning 
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4.5 Smáspennulagnir, Innbrotaviðvörunarkerfi 

4.5.2 Öryggiskerfi 

Almennt: 

4.5.2.5 Sírena 

Verktaki skal koma fyrir viðurkenndum sírenum samkvæmt teikningu. Við merki frá stjórnstöð 

kal sírenan gefa hljóðmerki. Hljóðstyrkur við sírenu sé 120dB. 

Magntölur 

Magntölur er fullfrágengin sírena, uppsett, tengd og prófuð samanber lýsingu hér að ofan. 

4.5.2.6 Strengir 

Strengir að skynjurum skulu valdir með tilliti til þess kerfis sem í boði er, samkvæmt fyrirskrift 

og tilmælum framleiðanda. Skynjarar skulu stjörnutengdir frá stjórnstöð þ.e. einn strengur að 

hverjum skynjara. 

Magntölur 

Strengir eru metrar mældir af teikningum. Innifalið er ídráttur og lagning, tengingar fylgja 

viðkomandi endabúnaði. 

4.5.2.7 Úttekt og prófanir 

Í verklok skal verktaki taka út kerfið ásamt innflutningsaðila (þjónustuaðila) kerfisins. Prófa skal 

alla virkni kerfisins, s.s. skynjara og sírenur. Verktaki skal afhenda verkkaupa skriflega 

yfirlýsingu um úttekt og virkni kerfisins, undirritað af verktaka og innflutningsaðila. Verktaki 

lætur fulltrúa verkkaupa vita með nægum fyrirvara hvenær úttektir verða þannig að fulltrúi 

verkkaupi geti verið viðstaddur þegar úttektir og prófanir fari fram. 
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Magntölur 

Magntölur eru heild fyrir kerfið endanlega tengt og úttekið af þjónustuaðila og hönnuði. 

4.5.3.2 Hugbúnaður 

Kennsla á öryggiskerfis hugbúnað 

Magntölur 

Magntölur eru heild fyrir hugbúnað uppsettan og prófaðan, samanber lýsingu hér að ofan. 

4.5.6 KNX (EIB) kerfi. 

Almenn atriði 

Verktaki skal útvega og setja upp og tengja KNX hússtjórnarkerfi til stýringar á ljósum. Áður 

enverk hefst skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann verkkaupa og raflagnahönnuð um val á 

efni. Til hliðsjónar skal verktaki nota verklýsingu og teikningar. Áður en uppsetning á búnaði 

hefst skal koma búnaðinum til verkkaupa til forritunar. Þegar búnaður er kominn upp skal 

verktaki prófa allar millilínur til þess að sannreyna að allt sé rétt tengt samkvæmt teikningum, 

áður en virkni stjórnbúnaðar er tekinn út (þ.e. rofa og hreyfiskynjara). Miðað er við að kerfið sé 

samkvæmt KNX staðli og allur búnaður sérstaklega ætlaður til EIB samskipta, þ.e. búnaður sé 

framleiddur af fyrirtæki sem er meðlimur í KNX Association cvba. Hnappar og annar búnaður 

(þ.e. innlagnaefni) hússtjórnarkerfisins skulu vera frá sama framleiðanda og innlagnaefni þ.e 

tilheyra sömu línu og hafa sama lit, nota skal raðefni þar sem það á við. 
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4.5.6.1 KNX ( EIB) Búnaður. 

Verktaki skal leggja til, tengja og setja upp KNX Búnað sem staðsettur er í aðaltöflu. Sjá 

neðangreinda lýsingu. 

Snertiskynjari 2 einfaldir með stýringu og merkimiða. System 55 

Snertiskynjaranum er smellt á grunnsamskiptaeiningu. Hann er síðan forritaður 

með ETS-3 hugbúnaði. Á skynjara er hægt að nota 2 gaumljós sem stöðuvísa. 

Snertyskynjarar 2plús tvöfaldir með merkimiða. System 55 

Í snertiskynjara 2plus fara saman aðgerðir tvöfalds snertiskynjara og tillitækis. 

Hægt er að uppfæra snertiskynjarann með nýjum aðgerðum síðar. Hitastillirinn er 

til að stýra hita í einu rými. Hitastillirinn notar innbyggðan eða ytri hitamæli til 

að greina raunverulegt hitastig og breyta því með tilliti til stillanlegs viðmiðunargildis. Þannig er 

hægt að stjórna stillitækjum með stöðugu stillimerki og einnig breytilegu (slökkt/kveikt) 

stillimerki. 

Snertiskynarar 2 þrefaldir með stýringu og merkimiða. System 55 

Snertiskynjaranum er smellt á grunnsamskiptaeiningu. Og hún síðan forrituð með 

ETS-3 hugbúnaði. Á skynjara er hægt að nota 6 gaumljós sem stöðuvísa. 

Snertiskynjarar 2plus fimmfaldir með merkimiða 

Í snertiskynjara 2plus fara saman aðgerðir tvöfalds snertiskynjara og stillitækis. Hægt er að 

uppfæra snertiskynjarann með nýjum aðgerðum síðar. Hitastillirinn er til að stýra 

hita í einu rými. Hitastillirinn notar innbyggðan eða ytri hitamæli til að greina 

raunverulegt hitastig og breyta því með tilliti til stillanlegs viðmiðunargildis. Þannig 

er hægt að stjórna stillitækjum með stöðugu stillimerki og einnig breytilegu 

(slökkt/kveikt) stillimerki. 
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Snertiskynjarar 2 sexfaldir með stýringu og merkimiða System 55 

Snertiskynjaranum er smellt á grunnsamskiptaeiningu og hún síðan forrituð með ETS-

3 hugbúnaði. Á skynjara er hægt að nota 6 gaumljós sem stöðuvísa. Snertiskynjarinn 

framkvæmir skipanir með grunnsamskiptaeiningu þegar þrýst er á hnappinn. 

Míkrórofi festur með skrúfum.Við uppsetningu skal nota tvær rofadósir. 

Instabus samskiptaeining. 

Samskiptaeiningin er tengillinn milli Instabus og notandaeiningarinnar eins og t.d. 

snertiskynjara, upplýsingaskjás, hitastillis, samskiptatengils o.s.frv. 

Samskiptaeiningin getur tekið á móti, sent og metið skeyti. Hún hefur að geyma 

vistföng, kerfisforrit og einnig sérstillt forrit. Forritun heitisins er gerð virkt með 

því að nota forritunarhnappinn. Aflnotkun: Hámark 150 mW. 

640 mA með tveim 

Spennugjafinn 640 mA myndar instabus EIB-kerfisspennu.  

Hún inniheldur einn óeinangraðan og tvo einangraða útganga. Óeinangraði 

útgangurinn sér um fleiri línur, t.d. fyrir aðgerðartæki sem þarf að nota 

hjálparspenna. Aflnotkun á útgangnum (einangrað eða óeinangrað) er að vild, 

samanlögð málmspenna frá 640 mA sem má þar af leiðandi ekki verða hærri. 

Fæðispenna : 230V AC   50/60 HZ 

Útgangsspenna: 28V til 32V 
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 Instabus samskiptatengill 

Samskiptatengill í töflu með innbyggðri samskiptaeiningu. Með 9 póla serial-

hulsu er hægt að tengja einkatölvu við Instabus. Um þennan RS 232-tengil fer 

forritunin og greining Instabus-tækjanna og einnig tengingin við 

skjámyndakerfi. Tengingar: 9 póla serial-hulsa fyrir einkatölvutengingu, 

Instabus með þrýstisnertu þegar henni er smellt á DIN- og gagnaskinnu 

 

Instabus Gardínuliði með  handstýringu 10A 

Rofaástandssýn fyrir hvern útgang. Handstýring til að skipta á milli liða 

samhliða t.d. án Instabus aðgerða. Með innbyggðri samskiptaeiningu. 

Uppsetning á DIN-skinnu. Spenna: 230 V riðstraumur, 50/60 Hz og einnig 

12V – 48V DC. 

 

Alhliða Instabus ljósdeyfiliðar – einfaldur 

Einfaldur alhliða ljósdeyfiliði í töflu með innbyggðri samskiptaeiningu til 

aðkveikja, slökkva og deyfa mismunandi rafmagnsálag.  

Uppsetning á DIN-skinnu. Spenna: 230 V riðstraumur, 50/60 Hz 

Tengigeta: 50 til 500 W ohm-álag  

                   50 til 500 W ljósaperur 

                   50 til 500 W háspennuhalógenperur 

                   50 til 500 W lágspennuhalógenperur, 

                   Gira-Tronic-spennubreytir
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Alhliða Instabus ljósdeyfiliðar – tvöfaldir 

Tvöfaldur alhliða ljósdeyfiliði í töflu með innbyggðri samskiptaeiningu til að 

kveikja, slökkva og deyfa mismunandi rafmagnsálag. Heildartengigetan er 600 

W/VA og hámarksálag á eina rás er 400 W/VA. Uppsetning á DIN-skinnu.  

Tengigetaá hverja rás: 50 til 300 W ohm-álag 

                                         50 til 300 W ljósaperur 

                                         50 til 300 W háspennuhalógenperur 

                                         50 til 300 W lágspennuhalógenperur, 

                                         Gira-Tronic-spennubreytir 

 

Alhliða Instabus ljósdeyfiliðar – fjórfaldir 

Fjórfaldur alhliða ljósdeyfiliði í töflu með innbyggðri samskiptaeiningu 

til að kveikja, slökkva og deyfa mismunandi rafmagnsálag.  

Tengigetaá hverja rás: 20 til 210 W ohm-álag 

                                         20 til 210 W ljósaperur 

                                         20til 210 W háspennuhalógenperur 

                                         20til 210 W lágspennuhalógenperur, 

                                         Gira-Tronic-spennubreytir 
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Instabus rofaliðar áttfaldir,  

Með handstýringu fyrir C-álag 

Áttfaldur rofaliði í töflu með innbyggðri samskiptaeiningu. Til að kveikja 

og slökkva á átta óháðum álagshópum. Uppsetning á DINskinnu. Með 

handrofa til að kveikja og slökkva á snertuliðanum hliðrænt 

eða án Instabus.  

Tengigeta: 3680 W ljósaperur 

                   3680 W háspennuhalógenperur 

                   2000 VA lágspennuhalógenperur með vöfðum spennubreytum 

                   2500 W lágspennuhalógenperur með Gira 

                   Tronic-spennubreyti 

 

 

Ventillokar 230V 

Ventilloki til að stjórna hita í einu rými með hitastillum í tengslum við 

golfhita  

Einföld uppsetning með því að stinga lokanum í ofnlokamillistykkið. 

Millihringur hentar fyrir margskonar ofnloka. Mögulegt er að setja ventilloka á hitagrindina þótt 

kerfið sé ekki komið í gang vegna “first open-aðgerð en hugbúnaðurinn sér til þess að við fyrstu 

upphreyfingu kemst virkni á (straumlaust á). 
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Millihringir fyrir ventilloka 230V 

Millihringir fylgja ventillokum frá Gira 

 

 

 

 

Instabus snertiskjár. 

Skjárinn er 5.7 tommu TFT snertiskjár með upplausn 320*240 pixla. 

Á skjáinn er hægt að kalla fram allar aðgerðir og sjá stöður á öllum 

búnaði sem tengdur er kerfinu. Í gegnum skjáinn er hægt að tengjast 

internetinu sem þýðir að mögulegt er að tengjast hússtjórnunarkerfinu 

hvar sem er í gegnum netið.    Spenna  AC 230 V, 50 to 60 Hz 

 

Magntölur 

Magntölur eru stykki talin af teikningum, efni og vinna. Innifalið er uppsetning, tenging, 

merking og fullnaðarfrágangur. 

4.5.16 Strengir 

Strengur að skynjurum og töflu búnaði skal vera viðurkendur af KNX samtökunum fyrir 

hússtjórnar kerfið 2x2x0,8 J‐Y(ST)Y grænn að lit og merktur þ.a. ekki fari milli mála hvaða kerfi 

strengurinn tilheyrir. 
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Magntölur 

Magntölur eru stykki talin af teikningum, efni og vinna. Innifalið er uppsetning, tenging, 

merking og fullnaðarfrágangur. 
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4.5.2.2 Loftnetskerfi. 

Setja skal upp loftnetskerfi, tengla, loftnetsgreyðu og stilla kerfið. Skila skal skýrslu með 

útreikningum af kerfinu og afhenda fulltrúa verkkaupa. Setja skal í stofnlagnir strengtýpu. RG-

214 en aðrar lagnir RG-59. Og skal hann standast kröfur um 75 OHM. 

Magntölur: 

Magntölur eru stykki talin af teikningu. Innifalið er fullnaðarfrágangur á festingum. Annað er 

magntekið undir öðrum liðum. 

4.7.3 Vinnurafmagn og bráðabirgðalögn 

Verktaki sér um og kostar alla vinnu, efni og viðhald raforkuvirkja, sem notuð verða við 

bygginguna á verktímanum. Verktaki skal koma fyrir a.m.k. einum tengistað 

(vinnurafmagnstöflu) með nægilegum fjölda tengla miðsvæðis á hverri hæð sem aðrir verktakar 

hafa aðgang að. Verktaki skal sjá fyrir fullnægjandi vinnulýsingu í og við bygginguna. Verktaki 

sér alfarið um rekstur heimtaugarinnar á meðan á framkvæmdum stendur. Til snertispennuvarna 

skal nota lekastraumsrofa 0.03 A. Töflur fyrir ljós og vélar, sem notaðar verða á byggingarstað 

svo og raflagnir og búnaður allur, skal vera af vandaðri gerð. Allur búnaður skal þola veðurfar og 

þá meðferð, sem vænta má jafnt utanhúss sem innan. Tenglar skulu allir gerðir fyrir 

jarðtengingu. Málmhlutar allra jarðtengingarskyldra raflagna, tækja og búnaðar skulu vandlega 

jarðtengdir og skal hlífðarjarðtaug þeirra undantekningarlaust lögð á sama hátt og innan sömu 

pípu eða kápu og straumfarataugar.  
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Viðauki V - Tilboðsskrá 

Nr.  Verkþáttur  Ein.  Magn  Ein.verð    
Upphæð 

kr. 

             

4  RAFLAGNIR Í STEYPU.                

4.1  Inntakspípur, sökkulskaut og bráðabirgðalagnir       

4.1.1  Pípur og samskeyti í steypu           

  16mm PEH  m  12       0

  20mm PEH  m  3       0

4.1.2  Dósir í steypu           

  Rofadósir  stk  3       0

             

             

     
Samtals flutt á 
yfirlitsblað:      0

             

4.2  Aðrar pípulagnir og dósir               

4.2.1  Spennujöfnun Heild  1       0

4.2.2  Pípur í jarðvegi          

  25mm pípur  m  65       0

  50mm pípur  m  22       0

4.2.3  Pípur í loft og  létta veggi          

  16mm PEH  stk  559       0

  20mm PEH  stk  1.020       0

4.2.4  Dósir í létta veggi          

  Rofadósir stk  123       0

  veggdósir stk  22       0

  Loftdósir stk  37       0

4.2.5  Töflur Heild 1         

4.2.6  Skápar og efni:          

  Lekastramsrofi 3póla 63A/0,03A stk  1      0

  Lekastramsrofi 1póla 63A/0,03A stk  1      0

  Neozed rofi 63A stk  1      0

  Neozed vör 50A stk  3      0
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  töflustútar 20 mm stk  30      0

  töflustútar 25 mm stk  1      0

  töflustútar 50mm stk  1      0

  Sjálfvör 10A B stk  14      0

  Sjálfvör 13A B stk  5      0

  Sjálfvör 16A B stk  2      0

  Sjálfvör 25A B stk  1      0

  Vír Fínþættur 2.5q stk  244      0

  Vír Fínþættur 4q stk  6      0

  Vír Fínþættur 10q stk  26      0

  Núllhaldari stk  4      0

  Innátengi fyrir Núll stk  2      0

  Nullteinn stk  1       0

           

           

     
Samtals flutt á 
yfirlitsblað:      0

             

4.3  Ídráttur, tenglar og rofar                

4.3.1  Rofar          

  Þrýstirofar stk  2       0

4.3.2  Tenglar           

  Tenglar 10‐16A í veggi.  stk  100       0

  Tenglar í veggi 10‐16A, IP44  stk  3       0

4.3.3  Innlagnaefni           

  Rammi 1.f  stk  18       0

  Rammi 2.f  stk  40       0

  Rammi 3.f  stk  3       0

  Rammi 4.f  stk  2       0

4.3.4  Raftaugar og strengir          

 Ídráttarvír 1,5q stk  2.749       0

 Ídráttarvír 2,5q stk  110       0

 Ídráttarvír 4q stk  60       0

 Margþáttur vír 6q stk  26       0

4.3.5  Víra - og raðtengi          
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  vírtengi Heild  1       0

  Raðtengi 4q stk  101       0

             0

             

     
Samtals flutt á 
yfirlitsblað:      0

             

4.4  Lampabúnaður.               

4.4.1  Lampar            

  L1    Halogenljós Modular   stk  69      0

  L2    Hangandi ljós  Louis Poulsen  stk  2      0

  L3    Undirskápaljós    stk  8      0

  L4    Vegglampi Louis Poulsen   stk  5      0

  L5     Loftljós Glamox   stk  4      0

  L6     Veggljós Modular    stk  2      0

   L7     Kúluljós  Louis Poulsen    stk  10      0

  L8      Flúrlampi Glamox    stk  4      0

  L9      Loftljós Glamox   stk  4      0

  L11   Útiljós skyggni  stk  34      0

  L12   Útiljós Girðing    stk  12      0

           

           

     
Samtals flutt á 
yfirlitsblað:      0

           

           

           

           

           

4.5  Smáspennulagnir, Innbrotaviðvörunarkerfi            

4.5.1  Innbrotaviðvörunarkerfi           

4.5.1.1  Búnaður          

  Ats master 4000 stjórnstöð stk 1      0

  Ats 1809 samskiptakort stk 1      0

  ATS 1801 Netkort stk 1      0

  Titan hugbúnaður stk 1      0
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  AS-270 sírena stk 1       0

  Segulnemi á bílskúrshurð dc 108 stk 1       0

  Ats 1110 talnaborð stk 2      0

  Aritech vatnsnemar stk 4      0

  Tengidósir fyrir vatnsnema stk 4      0

  Aritech innfeldir segulnemar stk 8      0

  Pyronix 15-DD hreyfiskynjarar stk 10      0

  Wizmart reykskynjarar stk 10      0

  Wismart hitaskynjarar stk 1       0

4.5.1.2  Strengir           

  Cat 5 strengur  stk.  493       0

  Brunastrengur  stk.  81       0

  Cat 5 skermaður strengur  stk.  28       0

4.5.1.3  Úttekt og prófanir  Heild  1       0

4.5.1.4  Hugbúnaður  Heild  1      0

             

             

     
Samtals flutt á 
yfirlitsblað:      0

             

4.5.2  Tölvu- og símalagnir               

4.5.2.1  Smáspennutöflur og búnaður          

  Smáspennuskápur  stk  1      0

  Millidráttarbox stk  1        

  Tengibrettir fyrir fjartengla 8.F stk  2      0

  Tölvuswitch stk  1      0

  Loftnetsdeilir stk  1      0

4.5.2.2  Tölvu- og símatenglar og strengir          

  Fjarskiptatenglar tvöfaldir stk  12      0

  Tengibrettir fyrir fjartengla 8.F stk  2      0

  Cat 5 strengur stk  273      0

           

           

     
Samtals flutt á 
yfirlitsblað:      0
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4.5.3  Dyrasímakerfi  heild 1        0

             

             

     
Samtals flutt á 
yfirlitsblað:      0

             

             

4.5.4  KNX (EIB) Kerfi                

4.5.4.1  Búnaður           

  Alhliða dimmer 4*210w stk  9      0

  Alhliða dimmer 2*300w stk  3      0

  Alhliða dimmer 1*500w stk  3      0

  Snertiskynjari 1.F stk  11      0

  Hitastillir m. 2 hnöppum stk  8      0

  Snertiskynjari 3.F stk  3      0

  Hitastillir m. 5 hnöppum stk  2      0

  6F hnappur stk  1      0

  Gardínuliði 4.F stk  1      0

  Rofaliði 8.F stk  1      0

  EIB samskiptaeining stk  23      0

  Spennugjafi 640w stk  1      0

  Samskiptaeining stk  1      0

  Ventilloki 230 v stk  11      0

  Millihringir á ventilloka stk  11      0

  Gólfhitaliði 6.F stk  2      0

  Skjár  stk  1      0

  box fyrir skjá stk  1      0

4.5.4.2  Strengir           

  KNX/EIB strengur stk  170       0

            

            

     
Samtals flutt á 
yfirlitsblað:      0
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4.6  Loftnetskerfi               

4.6.1  Búnaður           

  Loftnetstenglar stk  6      0

  Loftnetsgreiða stk  1      0

  Loftnetsmagnari stk  1      0

  Loftnetskapall coax 0,7mm stk  129      0

  Loftnetsdeilir stk  1      0

            

            

     
Samtals flutt á 
yfirlitsblað:      0
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Viðauki VI – Dialux útreikningar 
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Rafiðnfræði  Halldór Jónasson 
Lokaverkefni  Hallvarður H. Gylfason 

Tækni- og verkfræðideild 45  Háskólinn í Reykjavík 

Viðauki VII – Teikningaskrá 

 

 

 

Teikninganr. 

Forsíða  

015901 Afstöðumynd/Sniðmynd/Sökkulskaut 

XX1301 Sökkulskaut 

XX1601 Lágspenna 

XX1501 Lampaplan 

015801 Útlitsmynd aðaltöflu 

011101 Einlínumynd lágspennu 

011102 Einlínumynd lágspennu 

013501 KNX instabusrofar 

015501 KNX kerfismynd 

013101 Smáspenna 

013201 Öryggiskerfi 

013401 Brunakerfi 

015201 Öryggiskerfi kerfismynd 
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