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1. Formáli. 
 

 

Verkefnið er lokaverkefni í Rafiðnfræði við Háskólann í Reykjavík og var leitað til 

Verkfræðistofu Jóhanns Indriðasonar við val á verkefninu. og er það einnig unnið 

samkvæmt vinnureglum stofunnar. 

 Verkið fólst í að hanna stýringu fyrir loftræstikerfi í Norðlingaskóla. Hönnunin 

fólst í að hanna stýrirásamyndir fyrir kerfið, teikna þær upp, hanna forrit fyrir iðntölvu 

og forrita hana. 

Vill höfundur þakka öllum þeim sem aðstoðuð hann á einn eða annan hátt við 

úrvinnslu þessa verkefnis. Einnig vill höfundur þakka leiðbeinanda Steinþóri Óla 

Hilmarsyni fyrir aðstoð við úrlausn þessa verkefnis. Að lokum færi ég svo 

Verkfræðistofu Jóhanns Indriðasonar þakkir. 
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2. Norðlingaskóli. 
 

Norðlingaskóli er fyrsti skólinn á vegum Reykjavíkurborgar sem er hannaður 

með það í huga að vera með tvö yngstu skólastiginn undir sama þaki. Skólinn 

samanstendur af tveimur tveggja hæða kennsluálmum, íþróttasal og miðrýmis auk 

leikskóla sem er á einni hæð.  

Fullbúinn mun skólinn rúma 450 

nemendur í 1-10 bekk og leikskólinn 

verður 5 deildir fyrir 110 börn. Áætluð 

verklok eru árið 2011 en lok 

lóðaframkvæmda ári seinna. 1 

Loftræstikerfi skólans er skipt 

niður í þrjú kerfi. Tvö stór kerfi fyrir 

grunnskólann og eitt lítið kerfi fyrir 

leikskólann. Hér verður aðeins tekið 

fyrir annað af tveimur kerfum 

grunnskólans. Verkefnið felst í því að 

hanna stýrikerfi fyrir loftræstinguna og 

forrita plc vél til að stjórna því. Farið 

verður í gegnum helstu atriði við 

hönnun stjórntöflunnar eins og 

aflútreikninga, val á strengjum fyrir búnað, stærðir á spennugjöfum o.s.frv. Einnig 

verður farið í hönnun á stýriforriti fyrir stjórntölvu, uppbyggingu  regla, virkni 

loftmagnsboxa  og helstu forsendur fyrir virkni kerfisins. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 (Reykjavíkurborg, 2010) 

Yfirlitsmynd af Norðlingaskóla 



Norðlingaskóli   

Lokaverkefni í Rafiðnfræði Davíð Pétur Stefánsson Bls. | 7 

3. Loftræstikerfi. 
 

     Það mikilvægast sem að við eigum eru ungviðurinn. Við eyðum miklum fjármunum 

að hlúa að þeim á einn eða annan hátt. Við ætlumst til að ríkið og borg sjá til þess að 

þau fái bestu menntun sem að völ er á og reisi skóla í samræmi við þær kröfur. Til 

þess að börnin okkar geti nýtt hæfileika sína til náms sem best, verður þeim að líða 

vel í skólanum. Gott loft og hæfilegur hiti spila þar stóran þátt. Sé annar þessa 

tveggja þátta í ólagi kemur það fram í óeðlilegri þreytu nemandans og 

einbeitningarleysi við vinnu. 

     Kvartanir frá nemendum og foreldrum í skólum landsins berast til 

heilbrigðiseftirlitsins, um 10 kvartanir vegna andrúmslofts í skólum koma á ári hverju. 

Vinnueftirlitið sinnir hins vegar kvörtunum frá starfsfólki skólans. Oftast eru 

kvartanirnar almenns eðlis svo sem loftleysi, höfuðverkur,  þurrkur í augum og húð, 

ofnæmisviðbrögð og sviði í augum. Ávallt er kvörtunum sinnt  og kannað hvort þær 

eigi við rök að styðjast eða ekki. Í ljós hefur komið að Í ljós hefur komið að orsökin 

fyrir þessum kvörtunum er skortur á viðhaldi kerfa, breytt notkun á húsnæði, léleg 

loftræsting, slæm hönnun, léleg þrif. 2 Það er því til margs að líta þegar það kemur að 

heilbrigði barna okkar. Það er því til margs að líta þegar kemur að heilbrigði barna 

okkar og er góð loftræsting einn sá þáttur sem oft er litið framhjá í þessu tilliti.  

 Við hönnun á loftræstikerfum er litið til 186.3 gr. Byggingarreglugerðar sem að 

segir. 

„Bygging skal þannig gerð og komið fyrir búnaði til þess að tryggja loftskipti og 
losun af loftmengun í þeim mæli að eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt: 
 
a. Loftgæði í hverju rými skulu vera í samræmi við notkun og ávallt þannig að 
gætt sé heilbrigðis- og hollustuskilyrða. 
 
b. Komið skal í veg fyrir að heilsuspillandi efni og óþægileg lykt geti dreifst innan 
viðkomandi rýmis eða úr einu rými í annað. 
 
c. Loftstreymi milli rýma, ef slíkt á sér stað, skal ætíð vera frá rými með minni 
loftmengun til rýmis þar sem loftmengun er meiri. 
 
d. Ekki er heimilt að hleypa daunillum, fitumenguðum eða heilsuspillandi efnum 
út í andrúmsloftið og skal í þessu efni gætt ákvæða heilbrigðisreglugerðar um 
loftmengun. 
 
e. Þar sem loftmengun stafar aðallega frá fólki sem dvelst í herbergi eða frá 
byggingarefnum 

                                                 
2 (Haraldsson, 1997) 
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skal sjá fyrir almennri loftræsingu. 
f. Þar sem loftmengun stafar aðallega frá starfsemi skal sjá fyrir viðeigandi 

loftræsingu.“ 3 

 Til að gott loftræstikerfi standist þær kröfur sem til þess eru gerðar þarf að 

tryggja að stjórnkerfið virki sem skildi. Endanleg útkoma kerfisins er síðan í höndum 

hönnuða og forritara stýrikerfisins. 

 

4. Kerfisuppbygging 
 

4.1 Uppbygging kerfis. 
 

 Loftræstikerfi er samansafn af búnaði sem er dreifður um alla bygginguna. Til 

að geta haft yfirsýn á kerfinu eru gerðar kerfismyndir (sjá viðauka 10.4). Kerfismyndin 

sýnir hvar hver hlutur er staðsettur. Hver hlutur hefur einkennandi nafn þannig að 

auðvelt er að þekkja hann á kerfismyndum.  

 

 Myndin hér að ofan sýnir uppbyggingu innblásturssamstæðu. Hér er um að 

ræða hefðbundna innblástursamstæðu sem tekur loft inn um inntak og sogar það í 

gegnum reyknema. Hitanemi tekur mælingu á inntaksloftinu sem svo fer í gegnum 

spjaldloku sem lokar fyrir inntak ef kerfi stöðvast. Hljóðgildra lágmarkar hávaðann í 

                                                 
3 (Reglugerðasafn) 
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kerfinu og loftsía sér um að sigta úr öll óhreinindi. Við upphitun á lofti er því blásið í 

gengum hitaelement. Hitaelementið er hitað upp með heitu vatni sem er dælt inn í 

hringrás með mótorloka eftir þörfum. Loftmagnsmælir sýnir hversu mikið loft fer í 

gegnum stæðuna hverju sinni og stór blásari sér svo um að soga allt þetta loft að 

utan. Önnur hljóðgildra dempar hljóðmengun enn frekar og annar hitanemi mælir svo 

hitann á loftinu sem fer frá stæðunni. Að lokum er þrýstinemi sem sýnir þrýstinginn í 

stokknum.  

Allur þessi búnaður fær kerfis númer .Kerfis númerin eru byggð upp þannig að 

fyrst kemur tveggja stafa kerfisnúmer. Ef um mörg kerfi er að ræða segir þetta númer 

hvaða kerfi viðkomandi búnaður tilheyrir. 

 Næst er notast við tveggja stafa skammstöfun sem einkennir hverskonar 

búnað er um að ræða.. 

 

 IB = Inntaksblásari 

 ÚB = Útsogsblásari 

 SM = Spjaldlokumótor 

 HN = Hitanemi 

 DÆ = Dæla 

 ML = Mótorloki 

 LM = Loftmagnsmælir 

 RN = Reyknemi 

 ÞN = Þrýstinemi 

 HS = Hreyfiskynjari 

 HB = Hraðabreytir 

 

  Næst er notast við  þriggja stafa númer. Númerið er í raun fljótandi  en hefur 

þá reglu að allt sem tilheyrir innblæstri er 50x, útblástur er 55x og uppblöndun á 

heituvatni er 40x. Við vitum þá strax og við sjáum númerið 20HN502 að þessi 

búnaður er í kerfi 20, Hann er hitanemi í innblæstri og er númer 2. 
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4.2 Kerfislýsing. 

 

     Kerfi 20 þjónar austurvæng skólans og er hreint útiloftskerfi. Það er með 

breytilegu loftmagni og blæs inn í kennslustofurnar, eldhús og önnur rými heitu lofti.  

Útsogið er breytilegt eftir innblástursmagni og er því beint út með 

þakblásurum. Innblástursamstæðan er staðsett í loftræstiklefa í kjallara 

byggingarinnar. Útsogsblásarar eru staðsettir á þaki miðálmu. Útsogsblásari 

20ÚB556 fyrir salerni skal ganga stöðugt. 

 Þegar innblástursamstæðan 20IB501 er ræst er hringrásardæla 20DÆ401 

fyrir heita vatnið ræst. Þá eru spjaldlokur 20SM501-508 ásamt öllum reyklokum 

opnaðar.   

 Mótorloki 20ML401 opnar þar til að hitanemi 20HN401 í bakrás hefur náð 

30°C hita. Þá er innblásari 20IB501 og útsogsblásarar 20ÚB551, 20ÚB552, 

20ÚB553, 20ÚB554, 20ÚB555 ræstir hægt með hraðabreytum svo að kerfið slái ekki 

út á frostvörn vegna of hraðrar kælingar. Þá er stjórnun forhita gerð virk sem stjórnar 

mótorloka 20ML401 með hitanema 20HN501 sem er ráðandi hitanemi í 

innblásturstokk. 

 Forritið virkar þannig að þegar útihitanemi 20HN502 er í 12°C er innblástur  

20HN501 18°C (stillanlegt). Þegar að útihitanemi er 15°C skal forhitinn vera komin í 

15°C (stillanlegt). Forhitinn vinnur línulega á milli þessara gilda. 

 Innblástursamstæðan skal keyra fastan þrýsting á þrýstinema 20ÞN501 í 

innblæstri með hraðabreyti 20HB501. Óskgildi þrýstings í innblæstri er 150pa 

(stillanlegt). 

 Hitanemi 20HN401 í bakrás vinnur sem frostvörn og stöðvar kerfi þegar 

bakrás fer niður fyrir 5°C (stillanlegt). 

 Loftmagnsnemi 20LM501 sýnir heildar loftmagn í innblæstri.  

 Útsogsblásarar 20ÚB551, 20ÚB552, 20ÚB553 og 20ÚB554 eru stilltir þannig 

að þegar innblástursamstæðan er í hámarks loftmagni eru þeirri stillir á samanlagt 

loftmagn u.þ.b 10% undir hámarks loftmagni innblásturs. Þegar innblástursamstæðan 

er í lágmarks loftmagni er samanlagt loftmagn útsogsblásara 10% undir því 

loftmagni. 

 Útsogsblásarar keyra línulega á milli þessar tveggja gilda í beinu hlutfalli við 

innblástur.  
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 Í kennslustofum er nándaskynjari og hitanemi. Loftmagnsbox í kennslustofum 

vinnur þannig að þegar enginn er í stofunni keyrir boxið á 50% loftmagni. Þegar boð 

koma frá nándaskynjara í stofunni er hitanemi gerður virkur og eykur loftmagnið í 

stofunni til kælingar í allt að 100% ef þörf er á. 

 Útsogsblásari í eldhúsi 20ÚB555 er stjórnað handvirkt með hraðabreyti í 

eldhúsi frá lágmarki til hámarks. 

 Þegar kerfið er stöðvað, stöðvast blásararnir 20IB501, 20ÚB551, 20ÚB552, 

20ÚB553, 20ÚB554, 20ÚB555, spjaldlokur 20SM501 og 20SM502 og allar reyklokur 

lokast, hringrásadæla 20DÆ401 stöðvast og mótorloki 20ML401 lokast. 

 Útsogsblásarar í kjallara 20ÚB557 og 20ÚB558 eru þrepastýrðir boxblásara 

sem ganga stöðugt. 

 Spjald og reyklokur skulu vera með gormi og lokast við straumrof. Ef boð 

koma frá reyknema 20RN501 í inntaki stöðvast loftræstikerfið og allar reyk- og 

spjaldlokur lokast. 

 Kerfið er með klukku sem stöðvar kerfið þegar starfsemi er ekki í gangi.  

Gangtíma skal stilla eins og umsjónarmenn hússins óska.4 

5. Stjórntafla. 
 

5.1 Stærð töflu. 
 

Stærð á stjórntöflur er hluti af hönnun kerfisins og ræðst af umfang hans af  

búnaði sem í hann fer. Stjórntafla er gólfskápur sem stendur á 100mm sökkli. 

Skápurinn er 1950mm á hæð, 1300mm á breidd og 250mm á dýft. Töflunni er skipt í 

tvö hólf, annars vegar fyrir smáspennu og hins vegar fyrir lágspennu. Tvöföld hurð er 

á skápnum, í annarri hurðinni er stjórntölvunni komið fyrir. Innbyggður skjár á tölvu  

gerir notenda kleyft að athuga stöðu kerfisins við töflu. Ræsihnapp og stöðu ljósum 

eru svo komið fyrir á hinni hurðinni. 

 

5.2 Raðklemmur. 
 

                                                 
4 (verkfræðistofa, 2009) 
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Til að koma í veg fyrir rugling í tengingum og til að koma í veg fyrir slys og 

skemmdir er klemmu skipt niður eftir eftirfarandi hlutverkum.  Klemmunúmerum er 

úthlutað á eftirfarandi hátt. 

• X1 400Vac stofn inn í töflu 

• X2 400/230Vac út úr töflu 

• X3 24Vac út úr töflu 

• X4 Ónotað 

• X5 Hliðrænt inn merki út úr töflu 

• X6 Hliðrænt út merki út úr töflu 

• X7 Stafrænt inn merki út úr töflu 

• X8 Stafrænt út merki út úr töflu 

Raðklemmur eru notaðar fyrir kapla sem fara út úr töflunni. Innviði töflunnar er 

vírað upp með töfluvír. 

 

5.3 Aflþörf 
 

Þar sem stærð stofns er háð straumtöku kerfisins þarf að reikna út aflþörf.  

Það fyrsta sem þarf að hafa í huga er búnaðurinn sem þarf að fæða. Í þessu tilfelli er 

verið að fæða búnað sem þarf 400Vac, 230Vac, 24Vac, 24Vdc og svo 12Vdc. 

Mikilvægt er að gæta þess að velja spennugjafa í samræmi við aflþörf búnaðarins 

sem ætlað er að tengja við hann. Reiknað er út aflþörf hvers spennis fyrir sig. 

   

     Við höfum reiknað út að aflþörf spennis fyrir 24Vac er 356 VA. (Sjá töflu kafla 

10.3.1)  Við þurfum því að nota 400VA spenni til að sinna þessari aflþörf.  Þá höfum 

við líka smá upp á að hlaupa ef við bætist auka búnaður. 

      Aflþörfin fyrir 24Vdc er ekki mikil. Hún rétt um 0,65A, 15,6W við þurfum því ekki 

stóran spennugjafa.(Sjá töflu kafla 10.3.2)  

     Spennugjafi fyrir 12Vdc þarf ekki að vera nema lítill þar sem að aflþörfin er ekki 

nema 0,48W. (Sjá töflu kafla 10.3.3) 

 

     Nú hefur verið reiknað út hvað spennar og spennugjafar þurfa að vera stórir en við 

erum með annan búnað sem er afl frekur.  Blásararnir í loftræstikerfinu eru að öllum 

líkindum aflfrekastir. Við þurfum að reikna straumtöku þeirra svo við getum ákvarðað 
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stærðir á strengjum sem við þurfum að leggja að þeim. Einnig þarf að velja 

varnarbúnað fyrir þá. (Sjá töflu 10.3.4) 

 

5.4 Innblástursblásari. 
 
 

 Blásari 20IB501 er innblásturblásari fyrir kerfið. Hann er jafnframt eini 

blásarinn sem er stýrður í gegnum tíðnibreyti. Við vitum að hann er þriggja fasa 7,5 

kW . Til að geta ákvarðað strengstærð og varnarbúnað þurfum við að beita smá 

rafmagnsfræði. Við gefum okkur að  sé 0,9 og að nýtni blásarans sé 0,85 út frá 

því getum við reiknað út straum mótorsins með smá rafmagnsfræði. Við breytum 

eftirfarandi formúlu.  

 

 √3  

 

  √3  

 7500√3 400 0,9 0,85 

 14,2  

                                                                                 5      
     

      Þessi blásari er stýrður með tíðnibreyti. Með tíðnibreyti getum við stýrt tíðni 

mótorsins og þar að leiðandi hraða hans. Hvernig tíðnin hefur áhrif á hraða mótorsins 

má sjá á eftirfarandi formúlu. 

 120
 

                                                 
5 (TC, 2006) 
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     = snúnigshraði mótors. 

120   = Fasti 

f       = Tíðni 

P       = fjöldi póla 

      Við sjáum að hraði mótorsins er háður tíðinni sem hann fær. Því lægri tíðni sem 

mótorinn fær, því hægar snýst hann. Þegar blásarinn er farin að snúast hægar er 

hann að skila lægra afli út á öxul og því lægra afl sem að blásarinn tekur, því lægri 

straumur.6 

 Tíðnibreytirinn sér um að ræsa blásarann og eykur hann svo hraðann með því 

að hækka tíðnina þangað til að blásarinn hefur náð fullum hraða. 

 

5.5 Útsogsblásarar. 
 

Útsogsblásararnir í kerfinu eru staðsettir á þaki skólans. Útsogsblásararnir eru 

hraðastýrðir með þrepastýrðri 

hraðastýringu. Hraðastýringin tekur 

inn á sig 0-10 Vdc merki og notar það 

til að stýra spennunni í þrepum út til 

blásarana. Eins og sjá má á 

meðfylgjandi mynd eykur blásarinn 

hraðann á öðru hverju volti, þannig 

að við 2V stýrimerki er 

hraðabreytirinn að gefa 130V út til blásara. Þannig heldur hann áfram þangað til að 

stýrimerki hefur náð 10V þá er blásarinn að fá fulla 400V spennu. 

 

 

5.6 Dælur. 
      

Dælur í kerfinu eru sex. Þetta eru hringrásardælur sem þjóna ofnakerfi hússins, 

gólfhita og svo upphitun á innblásturslofti. Við erum eingöngu að fæða og fylgjast 

með útslætti á þessum dælum. Undantekning er dæla fyrir innblástursloft sem við 

stýrum. 

                                                 
6 (Wildi, 2006) 

Þrepastýring útsogsblásara  
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5.7 Val á strengjum 

  
 Val á strengjum sem nota á í kerfinu skiptir máli. Til að koma í veg fyrir að 

strengir ofhitna og brenni ekki þarf að tryggja að gildleiki allra strengja sem notaðir 

eru séu í samræmi við reglugerð. Til að geta ávarðað stofnstærð og stærðir fyrir 

strengi til blásara og annars búnaðar, er notast við  IST200:2006. IST200:2006 er 

íslenskur staðall sem inniheldur þær reglur sem  notast þarf við hönnun og vinnu við 

raflagnir. Við mesta álag sem við erum að nota miða við full afköst, erum við að taka 

62A. (Sjá töflu 10.3.6). Allir blásara í kerfinu eru í flestum tilfellum að keyra á sama 

tíma. Þannig gert ráð fyrir því að aflið nái að keyra á toppafli í einhvern tíma á 

hverjum degi.  

Við val á stofnstreng er farið í töflu 52A.10. Stofninn fer 10m frá aðaltöflu yfir í 

stjórntöflu. Hann liggur einn í bakka og þarf því ekki að nota neinn lækkunarstuðul 

fyrir hann. 10mm² strengur þolir ekki nema 60A og er hann því of grannur,16mm² 

strengur þolir 80A 7og er það meira en nóg fyrir þá aflþörf sem við þurfum. Þá er 

einnig pláss fyrir meiri búnað í framtíðinni ef þess er þörf. 

 Ef við skoðum þakblásara sem er lengst frá stjórntöflu, sjáum við að 

vegalengdin sem strengurinn fer er 56m frá stjórntöflu. Blásarinn er 1,2 kW 2.6A, 

samkvæmt ÍST200:2006 má nota 1,5mm² streng upp í 18,5A. En það er ekki nóg því 

við þurfum að taka lækkunarstuðulinn inn í dæmið. Við erum allavega með fimm 

blásara saman í bakka og eflaust koma fleiri strengir með svo að við förum alveg í 

topp og reiknum með 0,72 í lækkunarstuðull. Þá segir staðalinn að 1,5mm² strengur 

er því 18,5 0,72 13,25 A. Við sjáum að straumtaka blásarans er langt undir því. 

Þar sem strengurinn er að fara langa vegalengd þarf að taka tillit til 

skammhlaupsútleysingar, þ.e.a.s. að tryggja það að skammhlaupsstraumur í 

strengnum sé ekki að fara undir lágmarks útleysingastraum í vari. Í töflu 434d í 

handbók um ÍST200:2006, eru sýnir hámarks vegalengdir strengja miða við 

varstærð. Þar má sjá að ef að notað er 6A B öryggi og miðað er við 

skammhlaupsstraum Ik=2kA er leyfilegt að fara með 1,5mm² strenginn 245 metra8. 

Þar sem að við erum bæði með mun lægri straum og mun styttri vegalengd vitum við 

að þessi kapall er í lagi. Með þetta í huga göngum við á allan búnað í kerfinu og 

                                                 
7 (Íslands, Íslenskur Staðall ÍST 200:2006, 2006) 
8 (Íslands, Raflagnir bygginga Handbók um ÍST 200:2006, 2010) 
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veljum rétta strengstærð fyrir þá. Allir strengir í kerfinu sem notaðir eru til að flytja 

hliðræn merki eru skermaðir. Stýrimerki geta verið viðkvæm fyrir utanaðkomandi 

áhrifum t.d. eru seguláhrif frá öðrum aflstrengjum truflunarvaldur á viðkvæmu 

stýrimerki. Skerming er oftast málmnet sem  umlykur ytrabyrði leiðara. Skermingin er 

svo jarðtengd samkvæmt ráðleggingum framleiðanda og flytur þannig óæskilegar 

truflanir beint til jarðar. 

6. Stjórntölva. 
 

6.1 Val á stjórntölvu. 
 
 Úrval á stjórntölvum er mikið. Hægt er að fá iðntölvur frá öllum helstu 

framleiðendum í rafmagnsgeiranum t.d. Simens, ABB, Alan Bradley Honeywell og 

ótal fleirum. Tölvurnar eru misgóðar og misdýrar eftir framleiðandanum. Í þessu 

verkefni var það Ísloft Blikk og Stál sem átti lægsta tilboð í búnaðinn sem kemur frá 

Kieback & Peter í Þýskalandi.  

Kieback & Peter var stofnað árið 1927 í Berlín af Dr. Erich Kieback og Paul 

Peter. Fyrirtækið er leiðandi í framleiðslu á kerfislausnum og búnaði fyrir hita, 

loftræstingu og loftkælingarkerfi ásamt hússtjórnunarkerfum. Í dag starfa um 800 

manns hjá Keiback & Peter í 5 löndum en þeir eru einnig með fjöldan allan af 

samstarfsaðilum í Evrópu. Metnaður í nútímavöru og sjálfvirkum lausnum er það sem  

Kieback og Peter leggja áherslu á. 9  Ísloft Blikk og Stál er samstarfsaðili þeirra hér á 

Íslandi og hafa þeir notast við Keiback & Peter stjórntölvur og annan búnaði í fjölda 

loftræstikerfa hér á landi. Má nefna Laugardalsvöll, Turninn á Smáratorgi og 

Krikaskóla svo fátt eitt sé nefnt.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 (Peter) 
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6.2 Uppbygging forrits. 
 

 Við forritun á Kieback & Peter er notast við forrit sem kallast PS4000. Það 

byggir upp á FBD (Function block diagram) uppsetningu.  

FBD byggir á því að fyrirfram 

tilbúin tákn eru í forritinu sem 

notandi getur kallað fram. Við 

einfaldlega veljum hvað við 

viljum nota og svo röðum við 

inngöngum og útgöngum á 

táknin í þeirri röð sem við 

viljum. Í stað þess að þurfa að 

rekja sig í gegnum langar og 

flóknar forritunarlínur höfum við þetta myndrænt fyrir framan okkur. Öll vinna við 

viðhald, viðbætur eða lagfæringar verður mun einfaldari og fljótlegri. 

        Mikilvægur þáttur í að byggja upp gott forrit er að vera með mjög öguð og 

skipulögð vinnubrögð. Mjög auðvelt getur verið að gleyma sér og hrúga of mörgum 

táknum á einn stað og verður þá vinnusvæðið einn hrærigrautur sem enginn getur 

lesið úr. Því er mikilvægt að vera búinn að hugsa sér hvernig maður vill byggja upp 

forritið og hvernig maður vill skipta því niður. Við skiptum forritinu niður í hluta, 

hverjum hluta getum við svo skipt niður í grúppur. Við gefum hverjum hluta og grúppu 

skilvirk heiti til að auðvelda alla vinnu með forritið. 

 

6.3 Helstu einingar. 
 

Til að skilja betur forritið er rétt að fara yfir helstu einingarnar og virkni þeirra. 

 

6.3.1 Flagg og tímaliðar 
 

Mest notaða táknið er flagg (marker). Flagg er eining sem vinnur með stafræn 

merki og getur tekið inn á sig fjóra innganga og skila út stafrænu merki. Í 

flaggi er hægt að búa til allar þær rökrænu forsendur sem þú þarft. 

Tímaliðið með inngangi, reset inngangi og útgangi. Hægt er að 

stilla hann seinn inn eða seinn út. 

PS4000 Forrit  
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6.3.2 Markgildi og Reikniblokkir 
 

Markgildi er  mikið notuð eining. Það tekur inn á sig hliðrænt merki (4839 

SOURCE LIMIT) og ber það við fyrirfram ákveðið viðmiðunarmörk (8610 Limit). Ef 

viðmiðunarmarki er náð gerir hann stafrænt útgangs merki (2 Menu 

output limit) virkt. Bæði getum við verið að miða við að fara ekki yfir 

viðmiðunargildið eða undir viðmiðunargildið. 

 

Reikniblokk tekur inn á sig fjögur hliðræn gildi (2146-2149 Arithmetic Source). 

Með því að skrifa formúlu í bita (2151 Formula)  er hægt að láta hana 

reikna allt það helsta sem maður þarf. Einnig er hægt með því að setja 

stafrænt merki í inngang (2153 Q EA Arithmatic). Þá er hægt að slökkva 

og kveikja á reikniblokkinni eftir vild. 

 

 6.3.3 Blásara stýring 
 

Til að stýra blásurum notum við einingu sem kallast Blásarar (H604. Fan 

FU/Byp). Þetta tákn bíður upp á ýmsa möguleika á stýringu en við notum bara hluta 

af þeim. Á inngangi (1 Begin Automatic) setjum við stafrænt merki sem ræsir táknið. 

Við það fer ákveðið ferli í gang. Í fyrsta lagi verður stafrænn útgangur (2 Begin Flap) 

virkur. Þessi útgangur er ætlaður til að virkja spjaldlokur. Þegar að spjaldloka er 

opnuð og stafrænn inngangur (6 Re: flap OPEN message) er orðinn 

virkur er kerfið tilbúið til keyrslu. Útgangur (34 Begin Control) gefur 

stafrænt merki til reglis í kerfi sem svo gefur til baka hliðrænt merki á 

inngang (28 Fan setpoint). Stafrænn útgangur (14 Fan on) og hliðrænn 

útgangur (27 FU Drive analog) keyra svo upp blásarana. Við þetta er 

svo hægt að bæta allskonar skilyrðum eins og viðgerðarofa í inngang 

(16 Repare switch) sem slekkur á blásara og bilana merkjum frá 

blásara og hraðabreytum. Einnig er notuð einföld útgáfa á þessu tákni 

sem kallast Einna hraða blásari (1-level fan). Þetta byggir á nánast því 

sama nema í stað þess að vera með hliðrænt merki til að stýra 

hraðanum gefur hann bara út stafrænt merki um að fara í gang.  
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 6.3.4 Reglar 
 

GP PID er PID reglir sem við notum til að stýra innblásturhita. Þessi reglir er 

að stýra allt að fjórum útgöngum í einu. Hann er líka með innbyggðum 

Cascade regli, einnig getum við sett  útganginn Y í þvingaða stöðu 

með stafrænu merki. Svo erum við með fjöldann allan að öðrum 

möguleikum til að auðvelda okkur fyrir í forritun. Við tengjum hliðrænt 

stýrimerki inn á inngang 5102. Þetta getur verið hitaskynjari eða 

þrýstingsmælir. Við ræsum reglinn á inngangi 5140 og við tökum 

útgangsmerkið á útgangi 5110. Einnig þarf að stilla óskgildi (XS), 

mögnun K-bandsins útgangi 1-4 (XPY1-XPY4), Y1-Y4 max og Y1-Y4 

min er hámarks gildi og 

lágmarksgildi sem  útgangurinn má fara í.Við 

þurfum að stilla sequens á reglinum. 

Sequence segir okkur líka hvernig reglirinn 

er að vinna. Ef  við erum með stillt á Heat 

þá fer útgangur reglisins lækkandi við hækkandi hitastig. Ef  við erum með stillt á cool 

þá er það akkúrat öfugt, útgangur fer hækkandi við hækkandi hitastig. 

 

6.3.5 PID-reglir 
 

P-reglir er ein útfærsla á regli. Reglirinn tekur það óskgildi sem við höfum valið  

og dregur það frá mældu gildi. Út frá því fáum við út gildi sem stundum er kalla Error.  

P-reglir tekur þetta gildi og margfaldar með mögnunarstuðlinum K.   

Ef við notum eingöngu P-band getum við lent í því að kerfið nær ekki alveg því 

óskgildi sem við viljum, útgangsmerki fer í raun yfir óskgildi okkar og lækkar sig svo 

aftur. Þegar að útgangsmerki hefur jafnað sig út nær það ekki aftur í óskgildið og það 

P-Reglir

Virkni sequence 
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myndast gat á milli raungildis og óskgildis. 

Hérna erum við komin í ástand sem er í 

raun stöðugt error merki (steady state 

error). Þegar að raungildið fer að nálgast 

óskgildið, minnkar error merkið. Þegar error 

merkið er orðið mjög lítið, komið undir 1, fer 

útgagnsmerkið að verða það lítið að það 

nær ekki að reisa útganginn þetta litla sem 

upp á vantar.  

Eina sem við getum gert við þessu er að auka við mögnunina hjá okkur en þá 

erum við komin í hættu á að reglirinn verði óstöðugur. Sveiflurnar verða stórar og 

útgangsmerkið fer út fyrir skekkjumörk. 

 

 Í flestum tilfellum er þetta ekkert vandamál þar sem verið er að vinna með gildi 

sem eru frekar regluleg, eins og til dæmis hitastig. Í 

raun er hægt að segja að um stöðugt hitastig sé að 

ræða þrátt fyrir að raungildi sé rétt innan við eða rétt 

yfir óskgildi.  

Sumstaðar er verið að regla tæki sem mega 

ekki við smá breytingum og við verðum að vera eins 

nálægt óskgildi og kerfið bíður uppá. Þá er bætt við 

I-bandi. I-Bandið tekur tillit til Error merkisins yfir tíma. Útgangsmerkið verður í hlutfalli 

við útreiknað gildi error merkisins yfir tíma. Með öðrum orðum þá leggur hún saman 

error merkið yfir ákveðin tíma. Þegar að p-bandið í kerfin er komið í steady state error 

þá er I-bandið að gefa út merkið sem að vantar uppá. Með því að leggja þessi tvö 

merki svo saman komum við í veg fyrir að það myndist steady state error 

PI-reglir  

Svörun PI-reglis  

Svörun P reglis  



Norðlingaskóli   

Lokaverkefni í Rafiðnfræði Davíð Pétur Stefánsson Bls. | 21 

Að lokum getum við bætt við D-bandi. Þá erum við að bregðast við hraðanum 

á errornum. Ef að error merkið er að breytast mjög hratt 

er gefið út stórt merki til að leiðrétta. Ef hins vegar error 

merkið er að breytast hægt þá er gefið út lítið merki til að 

leiðrétta. Þetta hefur engin áhrif á steady state error en 

hefur mikil áhrif á hvernig reglir bregst við error merki.  10 

 

 Til að ákvarða hverskonar reglir á að nota þarf að skoða aðeins kerfið sem að 

við erum vinna með. Erum við að vinna með mjög viðkvæmt kerfi sem þolir illa miklar 

sveiflur á óskgildi eða erum verið að vinna með kerfi sem þolir sveiflur á óskagildi? 

Með því að nota PID reglir er verið að auka nákvæmi reglisins en á móti kemur að 

tími og vinna sem fer í að stilla reglirinn er mikill. Ef við erum bara með P reglir er 

hann ekki eins nákvæmur og nær ekki alveg í það gildi sem við viljum en á móti er 

mun auðveldara og fljótlegra að stilla hann af. 

 

 

 

 
 
 

                                                 
10 (W.Bolton, 2002) 

PID reglir

Svörun PID-reglis
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6.4 PLC forritun 

 

6.4.1 Skipulag forrits 
 
 Þegar verið er að forrita stjórnkerfi er nauðsynlegt að skipuleggja sig vel. Ef 

skipulagið er lélegt getur verið erfitt fyrir aðra eða jafnvel 

fyrir viðkomandi forritara að finna eitthvað í framtíðinni.  Í 

þessu tilfelli höfum við skipulagt forritið þannig að við 

skiptum forritinu niður í hópa, innblástur, útblástur, VAV box 

o.s.fv. Hverjum hóp er síðan skipt niður í undirhópa eins og 

til dæmis Innblástur-Ræsing kerfi.  Öll rökræn forritun fyrir 

ræsiheimild er gerð þar. Þetta er gegnumgangandi fyrir alla 

hópana. Öll forritun sem tilheyrir einhverjum hluta er forrituð 

í þeim hóp. Þar af leiðandi er afar auðvelt að skoða forritið 

og laga s.s. ef það þarf að skoða frekar reglunina á 

innblæstrinum er farið í hópinn „innblástur“ og í 

undirhópinn „innblástursreglun“. Þar finnum við reglirinn 

fyrir innblásturinn og allt sem tilheyrir honum.  

 

6.4.2 Ræsiferill. 
 
 Til að geta ræst kerfið þurfa ákveðnar forsendur að vera til staðar. Í fyrsta lagi 

erum við með kerfisrofa sem er venjulegur á og af rofi. Í öðru lagi erum við með 

klukkustýringu sem segir kerfinu að fara í gang og slökkva á sér á tilteknum dögum. 

Ef kerfis rofinn er á og klukkan er líka á þá erum við komin með forsendu til að keyra 

kerfið. Vatnsdæla 20DÆ401 fer í gang og kerfið athugar hversu heitt vatnið í bakrás 

hitakerfisins er. Ef það er undir 30°C sem er lágmarks hiti til að blása í gegnum, gefur 

kerfið skipun á mótorloka 20ML401 að opna að fullu. Við það fer heitt vatn að 

blandast í hringrásina og fljótlega er hitinn á vatninu kominn 30°C.  Núna erum við 

komin með hitan, ræsimerki frá klukku og kerfisrofa og ef það eru engar alvarlegar 

bilanir í kerfinu þá erum við komin með ræsiheimild. 

 

 
 
 

Skipulag forrits  
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6.4.3 Þrýstireglun á innblæstri  
 

 Þegar að ræsiheimild er komin fær reglir fyrir innblástur merki um að fara að 

vinna. Þessi reglir er einfaldur P-reglir  og tekur viðmið sitt frá þrýstinema 20ÞN501. 

(Sjá stillingar á regli í viðauka. Kafla 10.1) 

Þegar við erum með þrýstireglun getur verið að við séum með frekar 

óreglulegt merki vegna örar breytinga á þrýsting. Við það fer blásari að keyra sig upp 

og niður stöðugt. Til að koma í veg fyrir þetta setjum við sía á reglirinn. Sían er 

innbyggð í reglirinn og er virkjaður á inngangsmerki þrýstireglisins til þess að hann sé 

ekki alltaf stöðugt að bregðast við smá breytingum til eða frá. Við þetta verður 

inngangsmerkið mun stöðugra og. Útgangsmerki frá reglinum er síðan sent áfram til 

hraðastýringuna. 

 

6.4.4 Hraðastýring innblásturs. 
 
 Hraðastýring innblásturs er stýrð með Hardware object H604 (sjá nánar kafla 

6.3.3). Við tökum inn á hana ræsiheimildina. Við tökum líka inn á hana hliðrænt merki 

frá þrýstireglinum okkar, það merki er óskgildi blásarans hverju sinni. Við þetta gefur 

stýringin skipun um að opna reyk og spjaldlokur. Þegar allar lokur eru opnar fáum við 

merki til baka sem lætur vita að allar lokur séu núna í opinni stöðu. Þá er ekkert til 

fyrirstöðu að keyra blásarann. Tvö merki eru send út til hraðabreytis.  

6.4.5 Hitareglun á innblásturslofti. 
 
 Til að hita upp innblástursloftið erum við með hitaelement sem við hitum upp 

með vatni. Við dælum heitu vatni eftir þörfum inn á hringrás sem fer í gegnum 

element. Við þetta hitnar elementið upp og það loft sem við blásum í gegnum það 

hitnar í samræmi við það. Það þarf að stýra hversu heitt vatnið í hringrásinni á að 

vera svo að við hitum ekki loftið of mikið upp. Þetta er gert með mótorloka 20ML401 

sem veitir heitu vatni inn á hringrásina eftir óskum. Mótorlokanum er svo stýrt með 

regli. Við erum með hitanema í stokknum sem við miðum við til að fá  út rétt hitastig.   

  

 

 

 



Norðlingaskóli   

Lokaverkefni í Rafiðnfræði Davíð Pétur Stefánsson Bls. | 24 

6.4.6 Hraðastýring á útblæstri. 
 

Útsogsblásarar í kerfinu eru átta.  

 20ÚB551 - 20ÚB554 fyrir kennslustofur og ganga.  

 20ÚB555 fyrir eldhús.  

 20ÚB556 fyrir salerni.  

 20ÚB557 – 20ÚB558 fyrir kjallara. 

Útsogsblásarar 20ÚB551 – 20ÚB554 vinna þannig að þegar hraðastýring fyrir þá 

fær ræsiheimild er sent út merki til að opna spjaldloku 20SM551 ásamt því að setja 

inn tímaliða sem er seinn út í tvær mínútur. Eftir að spjaldloka hefur opnast og gefið 

merki tilbaka um að hún sé opin að fullu fer blásarinn í þvingaða hæga keyrslu í 1 

mínútu svo að kælingin á lofti verði ekki of hröð. Þetta gerist þannig að útgangur á 

hraða til blásara er settur í fast gildi 30%. Eftir að þessi tími er liðinn fer 

hraðastýringin í venjulega keyrslu.  

20ÚB555 er útsogsblásari fyrir eldhús. Þegar að ræsiheimild er til staðar gefur 

stýringin merki á útgang til spjaldloku. Þegar spjaldloka hefur opnast gefur hún merki 

til baka á inngang og við það fer blásari að keyra. Hraðinn á honum er handstýrður 

með hraðastýringu í eldhúsi. 

20ÚB556 er útsog fyrir salerni. Þegar að kerfisrofi er á gefur stýringin merki á 

útgang til spjaldloku. Þegar spjaldloka hefur opnast gefur hún merki til baka á 

inngang, við það fer blásari að keyra. Salernisblásari gengur stöðugt á fullum hraða 

þangað til að slökkt hefur verið á kerfisrofa. 

20ÚB557 – 20ÚB558 eru blásarar fyrir kjallara. Þegar kerfisrofi er á gefur stýring 

merki á útgang til spjaldlokna. Þegar að spjaldlokur hafa opnað gefa þær merki 

tilbaka á inngang. Við það fer blásarar að keyra. Blásarar í kjallara  eru þrepastýrðir 

og keyra stöðugt þar til slökkt hefur verið á kerfisrofa. 

 

6.4.7 Reglun loftmagnsboxum. 
 
 Loftmagnsbox er spjaldloka sem er stýrt með hliðrænu merki. Með því getum 

við stýrt hversu mikið opin hún er hverju sinni. Í stað þess að vera með hana full opna 

alltaf þegar að kerfið er í gangi erum við að stýra hversu miklu lofti við viljum skila inn 

í rýmin. Til þess að þetta gangi þurfum við að vera með reglir sem að stýrir boxunum. 

Loftmagnsboxið skal vinna þannig að þegar að hiti í rými er jafn óskhita eða undir 

óskahita skal loftmagnsbox vera í 50% opnun. Þegar að hiti í rými er orðin hærri en 
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Viðvörunar gluggi 

óskgildi þarf loftmagnsboxið að auka loftmagn inn í rýmið þangað til að óskgildi hefur 

verið náð. Lágmarks opnun fyrir loftmagnsboxin er 50%, ekki má opnunin vera undir 

því nema þegar kerfið er stopp, þá er lokan lokuð. 

 Reglir fyrir VAV box 20SM502 fer að vinna þegar að ræsiheimild er til staðar. 

Reglirinn tekur mið af hita frá hitanema 20HN502.  

Reglir fyrir VAV box 20SM503-504-505-507-508  er að öllu leiti eins og í 

20SM502 nema að í þeim er búið að bæta við hreyfiskynjara. Hreyfiskynjarinn virkar 

þannig að þegar enginn er í viðkomandi kennslustofu er loftmagnsboxið í lágmarks 

opnun eða 50%. En um leið og einhver fer að nota herbergið fer reglirinn að vinna 

eftir forskrift. Með því að stýra lofmagninu eftir notkun herbergja er verið að spara 

orku, því minna loftmagn sem að þarf, því hægar er hægt að keyra blásara og  þar af 

leiðandi minni orka sem að fer í að keyra blásara. 

 

6.4.8 Viðvaranir í kerfi. 
 
 Í öllum kerfum eru ákveðnir hlutir sem við verðum að fylgjast með að séu í lagi. 

Þetta getur verið allt frá því að vera minniháttar rekstrartruflanir í að vera mjög 

alvarlegar bilanir í kerfi. Í stjórntölvu erum við með uppsetta síðu sem tekur við 

þessum skilaboðum og birtir þær á skjá PLC vélar. 

 Í okkar kerfi erum við með bilanir sem stoppa kerfið og svo minniháttar 

rekstrartruflanir. Viðvörunarglugginn er innbyggður í kerfið. Eina sem við þurfum að 

gera er að virkja bilunarmerki á inngang og stilla 

hann. Við setjum inn hvort að skilaboðin koma á 

þegar að hann er á 1 eða 0. Við stillum seinkun 

og við skrifum texta sem við viljum að birtist 

þegar bilun kemur og líka texta sem birtist þegar 

að bilun fer. Útsláttur á yfirálagsvörn á 

útsogsblásurum þýðir að við erum búin að missa 

einn eða fleira blásara úr kerfinu. Þetta þýðir að við erum komin með misræmi á 

innblástursloftmagni og útblásturloftmagni. Það getur  leitt af sér undir- eða 

yfirþrýsting í rýmum sem er óæskilegt. 

Útsláttur á sjálfvörum í töflu getur verið allt frá því að missa út eina spjaldloku í að 

missa út spennir. Allir þessir hlutir hafa áhrif á keyrslu kerfisins og því óæskilegt að 

keyra kerfið. 
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Bilun frá hraðabreytir fyrir 20IB501. Þetta þýðir að annaðhvort erum við með 

bilaðan blásara eða bilaðan hraðabreytir. Í báðum tilfellum erum við búin að missa út 

innblásturblásarann og  því er mjög óæskilegt að keyra útsog. 

Innblástur í gangi en spjaldloka er lokuð. Ef að við lendum í því að spjaldloka 

lokast af einhverjum orsökum meðan að blásari er í gangi verðum við að slökkva á 

kerfinu. Öflugur blásari sem keyrir eftir að spjaldloka hefur lokast getur auðveldlega 

skemmt bæði stokk og spjaldloku. 

Boð frá reykskynjara getur verið allt frá því að vera reykur að utan sem að við 

viljum ekki blása inn í bygginguna, í að vera eldur laus í stokk. 

Boð frá brunastöð gefur til kynna að það sé laus eldur í byggingunni. Til að koma í 

veg fyrir að dreifa reyk um bygginguna er nauðsynlegt að stöðva loftræstikerfið. 

Frostvörn gefur til kynna að hiti í bakrás sé orðin alltof kaldur og til að koma í veg 

fyrir skemmdir á elementum og að blása ekki ísköldu lofti inn í bygginguna er kerfið 

stöðvað. 

Ef loftsía sé óhrein er ekki talið nauðsynlegt að stöðva kerfið. Reglubundið viðhald 

á kerfinu ætti að koma í veg fyrir að það sía verði of óhrein. Viðvörun á kerfið ætti að 

láta rekstraaðila vita að nú sé komin tími að skipta um síu. 

Hiti í kerfi orðin of heitur eða of kaldur getur gefið til kinna að loki sé fastur eða 

bilaður hitar, það kallar á það sé athugað hvað veldur. Rekstraraðili þarf að fara yfir 

kerfið og sjá hvað er að en ekki er nauðsynlegt að stöðva kerfið þar sem að þetta 

hefur ekki neinar alvarlegar afleiðingar fyrir kerfið. 

Truflanir á samskiptum er hlutur sem að kallar ekki sérstaklega á að stöðva kerfið. 

Í flestum tilfellum stoppar kerfið sjálfkrafa þar sem að samskipti við I/O einingar eru 

nauðsynlegar til að kerfið geti gengið. Nauðsynlegt er fyrir rekstraraðila að vita að 

samskipta erfiðleikar eru til staðar í kerfinu  svo að hægt sé að kanna hvað er að 

valda þeim. 

7. Niðurstaða. 
 

 Tíminn líður hratt á tækniöld og á hverju ári sjáum við ný og háþróaðri tæki 

sem við meðtökum inn í lífið okkar sem sjálfsagðan hlut. Öllum þessum búnaði fylgir 

aukin raforku notkun. Þrátt fyrir að við á Íslandi búum við þann lúxus að geta framleitt 

eins mikla orku og við þurfum, er það ekki frítt. Fyrirtæki og stofnanir standa frammi 

fyrir því að á hverju ári fer orkureikningurinn þeirra hækkandi. Ekki er hægt að skera 
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niður loftræstikerfi því samkvæmt 186.1 gr, byggingareglugerðar segir að „Öll 

dvalarrými, íbúðar- og skrifstofuherbergi, svo og önnur vinnuherbergi þar sem fólk 

dvelur langtímum saman skulu hafa fullnægjandi loftræsingu. Tryggja skal með 

hönnun og gerð loftræstingar, hvort sem hún er vélræn eða ekki, að fullnægjandi 

loftendurnýjun náist.“11  Hér er verið að segja að ef ekki er hægt að lofta út með 

hefðbundnum hætti svo sem að opna glugga verðum við að setja upp loftræstikerfi 

sem sér um að loftræstingu sé fullnægt. Þetta á við um flest öll atvinnuhúsnæði og 

opinberar byggingar. Loftræstikerfi eru dýr í uppsetningu og er rekstur þeirra einnig 

dýr. Því er alltaf verið að leita nýrra leiða við að minnka rekstrarkostnað þeirra án 

þess að það bitni á gæðum kerfisins. Í flestum tilfellum hafa kerfin verið keyrð á 

fullum krafti á vinnutíma og í sumum tilfellum kerfið sett í hæga keyrslu utan háanna 

tíma. 

 Gallinn við það er að háannatími getur verið mjög mismunandi, Erfitt getur 

verið að halda fullnægjandi loftræstingu allan tímann sem fólk er í byggingunni. 

Helstu niðurstöður varðandi kerfið í Norðlingaskóla er að sparnaður næst með því að 

lágmarka notkun blásara.  Með því að stilla kerfið þannig það haldi lágmarks þrýstingi 

í stokkum og takmarkar loftflæði inn í rýmin eftir þörfum erum við aldrei að keyra 

blásarana hraðar en við nauðsynlega þurfum. Með því að vera með hreyfiskynjara í 

kennslustofum getum við sett loftmagnsbox í lágmarkstöðu ef enginn er í rýminu. Því 

fleiri loftmagnsbox sem eru í lágmarksstöðu því hægar þurfum við að keyra blásara til 

að halda lágmarksþrýstingi í stokkum. Því lengur sem að við getum keyrt blásara á 

lágmarks hraða því ódýrara verður að reka loftræstikerfið. 

8. Niðurlag. 
 

  Við hönnun á loftræstikerfi sem þessu er tekið á mörgum þáttum úr 

náminu. Hægt er að segja að verkefnið hafi tengt anga sína í flesta þætti 

námsins, Allt frá því að vinna Audocad teikningar, í að nota iðntölvustýringar. 

Það er alveg ljóst að nám í rafiðnfræði er afar hentug fyrir þá sem ætla að 

leggja fyrir sig hönnun á rafkerfum. Höfundur sá það að námið mun koma til 

með að nýtast í starfi um ókomna framtíð. Námið hefur aukið þekkinguna, 

stuðlað að faglegum vinnubrögðum og hefur gefið víðtækari sýn á störf  í 

rafmagnsgeiranum. 

                                                 
11 (Reglugerðasafn) 



Norðlingaskóli   

Lokaverkefni í Rafiðnfræði Davíð Pétur Stefánsson Bls. | 28 

9. Heimildaskrá 
 

 
Haukur Haraldsson. (1997). Starfsleyfisveitingar og eftirlit með loftgæðum í skólahúsnæði. 
Lagnafréttir 20 , 20. 
 
Íslands, S. (2006). Íslenskur Staðall ÍST 200:2006. Reykjavík: Staðlaráð Íslands. 
 
Íslands, S. (2010). Raflagnir bygginga Handbók um ÍST 200:2006. Reykjavík: Satðalaráð 
Íslands. 
 
Peter, K. &. (u.d.). Kiback&Peter. Sótt Jnúar 12, 2011 fra Kiback & Peter: 
http://www.kieback-peter.de/is-is 
 
Reglugerðasafn. (u.d.). Sótt Apríl 2, 2011 fra reglugerðir.is: 
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/441-1998 
 
Reykjavíkurborg. (2010). Vefur Reykjavíkurborgar. Sótt Febrúar 15, 2011 fra reykjavík.is: 
http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-4362/7373_view-994/ 
 
TC. (2006, Ágúst 23). Motor formulas. Sótt Mars 12, 2011 fra Electricians Toolbox: 
http://www.elec-toolbox.com/Formulas/Motor/mtrform.htm 
 
Verkfræðistofa, Línuhönnun. (2009). Norðlingaskóli loftræsting kerfismynd kjallara. 
 
W.Bolton. (2002). Control System. Oxford: Elsevier Ltd. 
 
Warnock, I. G. (1988). Programmable Controllers Operation and Application. Hertfordshire: 
Prentice Hall International Ltd. 
 
Wildi, T. (2006). Electrical Machines, drives, and power system. New Jersey: Person 
Education, INC. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Norðlingaskóli   

Lokaverkefni í Rafiðnfræði Davíð Pétur Stefánsson Bls. | 29 

10. Viðaukar. 
 

10.1 Stillingar á reglum 
 

 10.1.1 Stillingar á þrýstireglir 
 

Stillingar á reglinum eru eftirfarandi. 

 5100 XS sem að er óskgildið er 150Pa 

Við stillum inn mögnunina á P-bandinu. 

 XPY1 sem er mögnunin. K=10. 

Við stillum inn Y-max og Ymin. 

 Y-max=100% og Y-min=30% 

Sequence 

 Sequence er Y1=cool,Y2= off, Y3=off, Y4off 

 

 10.1.2 Stillingar á regli fyrir Innblásturshita. 
 

Við stillum inn óskgildið okkar.  

 5100 XS sem að er óskgildið er 18°C 

Við stillum inn mögnunina á P-bandinu. 

 XPY1 sem er mögnunin. K=10. 

Við stillum inn tíman á I-Bandinu. 

 tN sem er inntergrel tíminn. tN=3 mín 

Við stillum inn Y-max og Ymin. 

 Y-max=100% og Y-min=0% 

Við stillum fjöðrunartíma á mótorlokanum. Fjöðrunar tíminn er gefin upp á datablaði 

lokans. 

 Fjöðrunartíminn er 126 sek 

 

 Sequence er Y1=heat,Y2= off, Y3=off, Y4off 
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10.1.3 Stillingar á reglum fyrir VAV box 
 

Stillingar á reglum eru eftirfarandi. 

Við stillum óskgildið. 

 5100 XS sem að er óskgildið er 18°C 

Við stillum inn mögnunina á P-bandinu. 

 XPY1 sem er mögnunin. K=10. 

Við stillum inn Y-max og Ymin. 

 Y-max=100% og Y-min=50% 

Við stillum sequence. 

 Sequence er Y=cool  

Allar upphafsstillingar eru samkvæmt reynslu verktaka og fer endanleg stilling 

á reglum fram þegar að kerfið er komið í fulla keyrslu. 

10.2 Viðvaranir í kerfi 

 

 10.2.1 Bilanir sem stoppa kerfi. 
 

Bilanir sem stoppa kerfið eru eftirfarandi 

 Yfirálagasnerta 20ÚB551 slær út.  

 Yfirálagasnerta 20ÚB552 slær út.  

 Yfirálagasnerta 20ÚB553 slær út.  

 Yfirálagasnerta 20ÚB554 slær út.  

 Yfirálagasnerta 20DÆ401 slær út.  

 Sjálfvör í töflu slá út (tekin saman í eina grúppu) 

 Bilun í hraðabreyti fyrir blásara 20IB501 

 Blásari 20IB501 í gangi og spjaldloka 20SM501 opin 

 Boð frá brunaskynjara 20RN501 

 Boð frá brunastöð 

 Frostvörn (hiti í bakrás fer niður fyrir 5°C). 
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10.2.1 Rekstrartruflanir í kerfi. 
 

Rekstrartruflanir í kerfi sem stoppa ekki kerfið eru eftirfarandi. 

 Yfirálagasnerta 20ÚB555 slær út.  

 Yfirálagasnerta 20ÚB556 slær út.  

 Yfirálagasnerta 20ÚB557 slær út.  

 Yfirálagasnerta 20ÚB558 slær út.  

 Loftsía óhrein 

 Innblásturshiti heitur (20HN501 orðin yfir 23°C) 

 Innblásturshiti mjög heitur (20HN501 orðin yfir 28°C) 

 Innblásturshiti kaldur (20HN501 orðin undir 13°C) 

 Innblásturshiti mjög kaldur (20HN501 undir 8°C) 

 Viðvarandi truflanir á samskiptum. 
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10.3 Töflur og útreikningar 
 

10.3.1 Aflþörf fyrir spenni 230Vac/24Vac 

Tegund Fyrir Spenna  Afl  

Fjöldi 

eininga 

Afl 

samtals  straumur  

Trox Loftmagnsbox 24 Vac 5,5 VA 6 33 VA 1,375 A

Produal Hreyfiskynjarar 24 Vac 0,5 VA 5 28 VA 1,146 A

Elodrive Spjaldlokur 24 Vac 9 VA 9 81 VA 3,375 A

Kieback & Peter DDC4100 stjórntölva 24 Vac 27 VA 1 27 VA 1,125 A

Kieback & Peter BMD4036  I/o eining 24 Vac 2,16 VA 1 2,16 VA 0,09 A

Sentera PSE þrýtinemar 24 Vac 2,4 VA 2 4,8 VA 0,2 A

Kieback & Peter Mótorlokar MD15 24 Vac 2,5 VA 3 7,5 VA 0,313 A

Trox FK-TA Reyklúgur 24 Vac 7 VA 24 168 VA 7   

Kieback & Peter Mótorlokar MD200 24 Vac 4,8 VA 1 4,8 VA 0,2 A

      Samtals 356 VA   

10.3.2 Aflþörf fyrir spennugjafa 230Vac/24Vdc 

Tegund Fyrir Spenna  Afl  

Fjöldi 

eininga 

Afl 

samtals  straumur  

Kieback & Peter DDC4100 Stjórntölva 24 Vdc 12,2 W 1 12,2 W 0,508 A

Kieback & Peter BMD4036  I/O eining 24 Vdc 2,4 W 1 2,4 W 0,1 A

Reykskynjari 20RN501 24 Vdc 1 W 1 1 W 0,042 A

      Samtals 15,6        W 0,65 A   

10.3.3 Aflþörf fyrir spennugjafa  230Vac/12Vdc 

Tegund Fyrir Spenna  Afl  

Fjöldi 

eininga

Afl 

samtals  Straumur  

Kieback & Peter FBM034  I/O eining 12 Vdc 0,48 W 1 0,48 W 0,04 A

      0,48 W 0,04 A

10.3.4 Aflþörf blásara. 

Blásari Afl Straumur Strengur  Varnarbúnaður Svið 

Stilling 

Vars 

20IB 501 7,50 kW 14,20 A 4G2,5+sk Sjálfvar - 16 A

20ÚB551 1,80 kW 3,40 A 4G1,5 Mótorvar 2,8-4 A 3,4 A

20ÚB552 1,80 kW 3,40 A 4G1,5 Mótorvar 2,8-4 A 3,4 A

20ÚB553 1,20 kW 2,30 A 4G1,5 Mótorvar 1,8-2,5 A 2,3 A

20ÚB554 1,80 kW 3,40 A 4G1,5 Mótorvar 2,8-4 A 3,4 A

20ÚB555 1,20 kW 2,30 A 4G1,5 Mótorvar 1,8-2,5 A 2,3 A

20ÚB556 0,31 kW 1,35 A 3G1,5 Mótorvar 1,1-1,6 A 1,35 A

20ÚB557 0,31 kW 1,35 A 3G1,5 Mótorvar 1,1-1,6 A 1,35 A

20ÚB558 0,31 kW 1,35 A 3G1,5 Mótorvar 1,1-1,6 A 1,35 A

Samtals 16,23 kW 33,05 A     
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10.3.5 Aflþörf dælur 

Dæla Afl Straumur Strengur  Varnarbúnaður Svið 

Stilling 

Vars 

20DÆ401 414 W 1,8 A 3G1,5 Mótorsjálfrofar 1,4-2 2 A 

72DÆ401 414 W 1,8 A 3G1,5 Mótorsjálfrofar 1,4-2 2 A 

75DÆ401 414 W 1,8 A 3G1,5 Mótorsjálfrofar 1,4-2 2 A 

76DÆ401 414 W 1,8 A 3G1,5 Mótorsjálfrofar 1,4-2 2 A 

76DÆ420 414 W 1,8 A 3G1,5 Mótorsjálfrofar 1,4-2 2 A 

130DÆ401 414 W 1,8 A 3G1,5 Mótorsjálfrofar 1,4-2 2 A 

Samtals 2484 W 10,80 A       

 

10.3.6 Heildaaflþörf 
 
Íhlutur Kerfisnúmer Spena Fasar Afl   
Hitanemi og vifta í skáp   230 V 1 18,0 W 0,078 A
Skápaljós    230 V 1 14,0 W 0,061 A
Tengill   230 V 1  10,000 A
AC/DC 24 V   230 V 1 50 W 0,217 A
AC/DC 12 V   230 V 1 10 W 0,043 A
AC/AC 24 V   230 V 1 400 W 1,739 A
Tíðnibreytir og blásari  20HB501/20IB501 400 V 3 7500 W 10,838 A
Aflliðar 12*14 VA  Ræsiliðar. Blásara og Dælur 230 V 1 168 VA 0,730 A
Mótorlokar 75ML401/72ML401 230 V 1 2,5 VA 0,011 A
Tíðnibreytir og blásari  20HB551/20ÚB551 400 V 3 4000 W 5,780 A
Tíðnibreytir og blásari  20HB552/20ÚB552 400 V 3 4000 W 5,780 A
Tíðnibreytir og blásari  20HB553/20ÚB553 400 V 3 1800 W 2,601 A
Tíðnibreytir og blásari  20HB554/20ÚB554 400 V 3 1800 W 2,601 A
Tíðnibreytir og blásari  20HB555/20ÚB555 230 V 3 1250 W 3,141 A
Tíðnibreytir og blásari  20HB555/20ÚB556 230 V 3 1800 W 4,524 A
Blásari 20ÚB557 230 V 1 310 W 1,348 A
Blásari 20ÚB558 230 V 1 310 W 1,348 A
Dæla 20DÆ401 230 V 1 414 W 1,800 A
Dæla 72DÆ401 230 V 1 414 W 1,800 A
Dæla 75DÆ401 230 V 1 414 W 1,800 A
Dæla 76DÆ401 230 V 1 414 W 1,800 A
Dæla 76DÆ420 230 V 1 414 W 1,800 A
Dæla 130DÆ401 230 V 1 414 W 1,800 A
      Samtals 62 A 
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10.4 Kerfismyndir. 
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10.5 Forrit 
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10.6 Teikningar 
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