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Formáli 
 

  Þetta er lokaverkefnið mitt, Svans Rafnssonar, í Rafiðnfræði frá Háskólanum í Reykjavík vorið 2012. 

Verkefnið snýst um að hanna og smíða nýjar stýringar fyrir svokallaðrar Stand-by dælnur. Þessar dælur 

eru fyrir aðalvél og hjálparvélar stærstu skuttogara heimsins. 

  Dælustýringar, sem ég ætla að nefna þetta verkefni, er stýring gerð með iðntölvu og er til að stýra 

rafdrifnum dælusamstæðum sem vinna eftir þrýstingi og ræsir búnaðurinn dælurnar þegar þeirra er þörf 

og einnig fylgist hann með og gefur viðvaranir til aðvörunarkerfis skipsins þegar eitthvað bjátar á og/eða 

allt er ekki eins og það á að vera undir venjulegri keyrslu. 

  Ég hef verið yfirvélstjóri á svona skipum og var sem slíkur á einu svona skipi í janúar sl. og á því skipi 

voru þessar dælustýringar flest allar í mjög slæmu ástandi og/eða alveg óvirkar og út frá því kviknaði sú 

hugmynd að það væri kjörið tækifæri að nota það sem lokaverkefni í rafiðnfræðinni að endurhanna og 

smíða upp þessar stýringar. Ég er reyndar ekki lengur á því skipi, en er hinsvegar núna á systurskipi þess, 

svo það var lítið mál fyrir mig að halda áfram með þetta þó starfsvettvangurinn hafi breyst aðeins. 

   Verkefnið er alfarið hannað og gert af mér og mun skýrslan vera skrifuð út frá því og ber einhver merki 

um það að vera skrifuð í fyrstu persónu. 
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Inngangur 
 

  Verkefnið snýst um að taka gömlu dælustýringarnar sem voru uppbyggðar með Intel 8751 

minniseiningu (EPROM) og voru fyrir stand-by dælur aðalvélar og hjálparvéla skipsins og breyta þeim 

þannig að EPROM minnið og innbyggðir stýriliðar (relay) myndu hverfa út fyrir nýjustu gerð af iðntölvu. 

  Markmiðið með verkefninu er ferns konar, í fyrsta lagi að útbúa stýringu sem getur stjórnað tveim 

dælum þar sem önnur er keyrð sem ráðandi (Master), en hin væri „stand-by“ sem við skulum nefna hér 

eftir „til-taks“  og yrði allur þessi búnaður með þrýstirofa sem myndi ræsa til-taks dæluna ef þrýstingur 

fellur á kerfinu. Einnig er stýringin með útgangsviðvörun, til aðvörunarkerfis skipsin, ef til-taks dælan fer í 

gang og líka er viðvörun ef dæla slær út á yfirálagi eða spenna dettur af kerfinu. 

  Einnig var annað markmið með verkefninu, og ef vel gengi, en það var að útbúa samskonar stýringu og 

tveggja dælu stýringuna, nema að hún væri með þrem dælum í stað tveggja. Þannig stýring er fyrir 

sjódælur aðalvélar og eru þá tvær dælur keyrðar en þriðja dælan væri til-taks. 

  Einnig var áætlunin í framhaldinu að útbúa stýringu fyrir eina rafknúna dælu sem væri „til-taks“ og tæki 

við ef vélknúna dælan missti þrýsting, en þannig útbúnaður er til td. fyrir smurolíudælur aðalvélar og 

niðurfærslugírs (PTO-gírs) auk há- og lághita vatnsdælur aðalvélar. En þetta var ekki markmið að klára 

fyrir vorið. Stýringin fyrir smurolídælu niðurfærslugírs er frábrugðin hinum að þegar snúningshraði 

aðalvélar er lágur (hægagangur), myndi þessi búnaður ekki gefa viðvörun um ræsingu til-taks dæluna því 

þrýstingur fellur eitthvað við lágan snúningshraða vélknúnu dælunnar. Þessi möguleiki er ekki fyrir 

áfastar vélknúnar dælur aðalvélar. Stýringin yrði einnig útbúin þannig að ef þrýstingur félli á vélknúnu 

dælunni færi til-taks dælan í gang, og ef svo vélknúna dælan myndi ná upp þrýsting aftur, myndi til-taks 

dælan stoppa aftur. Þetta getur skeð þegar td. Loft er á vatnskerfi aðalvélar og þrýstingur er rokkandi. 

  Að síðustu var það það ætlunin, þegar allt annað væri búið, að útbúa stýringu fyrir tvær 

ræsiloftsþjöppur, en þær eru þannig frábrugnaðar vökvadælunum, að þeim er stjórnað með þrem 

þrýstiliðum í stað eins á vökvadælunum. Þessi stýring er hinsvegar virk í þeim skipum sem ég þekki til, 

enda þær stýringar sem mest eru ómissandi að mínu mati og því nauðsynlegt að útbúa þannig stýringu í 

náinni framtíð. 

  Eitt markmiðið var til viðbótar með verkefninu, en það er að fá þetta samþykkt af klassanum 

(endurtryggingarfélaginu) sem er í þessu tilfelli DNV (Det Norske Veritas), en þeir voru flokkunarfélagið 

sem var yfir þessum skipum, þegar þau voru smíðuð á Spáni, eins og má lesa í næsta kafla, og eru enn 

fyrir flest skipin. Það mun hinsvegar ekki verða gert fyrr en eftir að lokaverkefninu er lokið og hefur 

staðist skoðun. 

 

  

http://www.dnv.com/
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 Dælustýringar 

1. Saga skipanna 

   Á árunum 1991 til 1995 voru smíðaðir á Spáni og eftir Norskri hönnun, fimmtán svokallaðir „Super 

Trawlers“  fyrir Rússneskar útgerðir.  Átta þessara skipa voru smíðuð í skipasmíðastöðinni Factorias 

Vulcano (b.nr. 500 – 507) í Vigo og sjö af þeim voru smíðuð í skipasmíðastöðinni Naval Gijon (b.nr. 499 – 

505) í Gijon.  Þessi skip hafa einnig verið kölluð „Vígó“ skip og eru þau 105 m löng, 20 m breið og eru 

7805 BRT að stærð og eru með 8050 hestafla aðalvél. Þessi skip voru flest fyrst gerð út frá Vladivostok í 

Rússlandi og gerð út á Alaska ufsa í Okhotska hafi og einnig voru einhver þeirra gerð út í frá Seattle í 

Bandaríkjunum. Eftir að Rússar misstu þessi skip eignaðist grískur auðjöfur flest skipin, og lágu þau í 

Kóreu í ein þrjú til fimm ár og sýna myndirnar hér( Mynd nr.01 og Mynd nr.02) skipin liggja í Kóreu. 

       

Mynd nr.01                                                                                                                                              Mynd nr.02 

  Frá Kóreu var eitt skipið selt til Granda hf. á Íslandi og var það skýrt Engey RE-1, en það skip heitir í dag 

Kristina EA-410 og er í eigu dótturfélags Samherja hf..  Þessi skip voru öll útbúin með eins búnaði og þar 

á meðal stýringar á til-taks dælum í vélarúmi. Þessi búnaður hefur verið til nokkurra vandræða og í 

einhverjum skipanna að mestu ónothæfur, enda búnaðurinn viðkvæmur. 

          

Mynd nr.03                                                                                                                                       Mynd nr.04 
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   Mikil ógæfa hefur fylgt þessum skipum og hafa fimm þeirra brunnið og er skemmst að minnast 

Færeyska skipsins m/v Athenu (Mynd nr.05) sem hefur brunnið þrívegis og nú verður hún ekki 

endurbyggð aftur. Hin skipin eru Rússnesku skipin m/v Gijon, sem brann 1997 í slipp í Kanada og m/v 

Sozidania sem brann 2004 fyrir utan Kanarí eyjar, Færeyska skipið m/v Hercules sem brann 2007 í 

Kyrrahafinu (Mynd nr.06) og Gríska skipið m/v Frey sem brann við Afríku strendur 2011. 

     

Mynd nr.05                                                                                                                                            Mynd nr.06 

  Þessir skipsbrunar hafa haft það í för með sér að hægt hefur verið að útvega einhverja notaða varahluti 

úr þessum brunnu/ónýtu skipum. Í Chile fór ég um borð í eitt þessara skipa sem hafði brunnið og var það 

Færeyska skipið m/v Herkules, sem liggur nú nærri þeim stað sem nýja varðskipið okkar m/v Þór var 

smíðað (Mynd nr.07). Þar sem ekki átti að nýta rafbúnaðinn úr vélarúminu þá gátum við fengið að taka 

nokkrar dælustýringar ásamt fleiru með okkur, og líka keypt úr m/v Gijon, sem var í Noregi þar sem var 

verið að breyta því í rannsóknarskip fyrir olíuiðnaðinn 2007, en það heitir nú m/v Viking Vision. 

      

Mynd nr.07                                                                                                                                             Mynd nr.08 

  Mynd nr. 08 sýnir hversu stór þessi Vígó skip eru,  og sést hvar pólskur skuttogari liggur utan á m/v 

Janus og stærðarmunurinn sést greinilega en hann er nær nífaldur. Þessi pólsku skuttogarar þykja stórir 

á Íslandi og má taka sem dæmi einn slíkan sem er Kleifaberg RE-7 og Brim hf gerir út. 

http://www.brimhf.is/skipin/kleifaberg_re_7/?nocache=true
http://brimhf.is/
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  Aðkoma mín að þessum skipum og ástæðan fyrir því að ég vel þetta sem lokaverkefni er sú að ég var 

yfirvélstjóri á einu þessara skipa í nokkur ár og því er ég nokkuð kunnugur þessum dælustýringum og 

vandamálum þeim tengdum. Ég var svo nýverið yfirvélstjóri á m/v Geysir (Mynd nr.03) og þar voru 

þessar dælustýringar að mestu óvirkur og voru einungis notaðar sem Start og Stopp á dælunum, en 

engin sjálfvirkni var virk. 

  Um borð í m/v Geysir kviknaði því sú hugmynd að endursmíða þessar dælustýringar og nota til þess það 

sem ég hef lært til þessa í rafiðnfræðinni í Háskólanum í Reykjavík og nota til þess  Zelio iðntölvur eins og 

við lærðum á í RI PLC1003, Iðntölvustýringar og Mælingar, áfanganum í HR, og síðast en ekki síðst að 

nýta mér þetta verkefni sem lokaverkefni í rafiðnfræðinni vorið 2012. 

  Ég er ekki lengur starfandi á m/v Geysir, en ég hafið störf aftur á m/v Janus, sem er nú gerður út frá 

Póllandi og heitir í dag m/v Alina GDY-46 

 

Mynd nr.09 

  

http://www.ru.is/
http://www.schneider-electric.co.uk/sites/uk/en/products-services/automation-control/products-offer/relays-micro-plcs/programmable-relays/zelio-logic.page
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2. Dælustýringar – hvaða möguleikar eru í stöðunni? 

  Dælustjórnuninni er stýrt frá mótor stjórnskápunum (Motor Control Center, hér eftir nefnt MCC 

(Centro Control de Motores eða CCM á Spænsku)) fyrir dælurnar sem eru þrjár talsins í vaktklefanum 

(ECR). Þar er rofaskiptir sem skiptir á milli hvort til-taks dælustjórnunin er virk eða staðstýringin 

(local/remote) sem er við dælurnar sjálfar og í MCC (sjá teikningar í Viðauka). 

  Dælustýringarnar í þessum skipum eru af fjórum megin gerðum;  Ein rafmagnsdæla sem er til-taks fyrir 

vélknúnu dælurnar og eru þær fyrir smurolíu, há- og lághita vatnsdælur aðalvélar auk smurolíudælu 

niðurfærslugírs. 

  Önnur gerðin er fyrir tvær rafmagnsdælur, og eru flestar stýringarnar af þeirri gerð, og eru þær td. fyrir 

eldsneytis fæði- og hringrásardælur hjálparvéla en myndin (Mynd nr.10) hér fyrir neðan sýnir þær. 

 

Mynd nr.10 

   Þriðja gerðin er sérstök tvöföld stýring fyrir ræsiloftsþjöppurnar, enda eru þær að vinna á fleiri 

þrýstiliðum en hinar tveggja til-taks vökvadælurnar og því ekki eins og þær. 

  Að endingu er þreföld stýring fyrir sjódælur aðalvélar, en þar er hægt að vera með tvær dælur í gangi 

og þriðju dæluna þá til-taks í sjálfvirkri keyrslu eða þá eina, tvær eða þrjár í handvirkri keyrslu. Þriggja 

dælu stýringin er frábrugðin hinum stýringunum að prentplatan er aðeins ein stór og er ekki byggð við 

rofabúnaðinn sjálfan, eins og myndirnar tvær (Mynd nr.11 og Mynd nr.12) hér á næstu síðu sýna, heldur 

er printplötunni komið fyrir í vaktklefapúltið sjálft (ERC desk). Einhver skipanna voru með aðrar 

breytilegar útfærslur af dælustjórnunum vegna séróska eiganda, en ég mun ekki koma inn á þær gerðir í 

þessu verkefni, en kannski síðar ef óskir um það koma frá þeim skipum. 
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Mynd nr.11                                                                                                                                Mynd nr.12 

    

Mynd nr.13                                                                                                                                             Mynd nr.14 

      

Mynd nr.15                                                                                                                                           Mynd nr.16 
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    Möguleikarnir í stöðunni til að koma þessum stýringum í lag aftur, voru eiginlega bara þrír: 

  Fyrsti möguleikinn var að hafa samband við framleiðann sem var IENISA (INGENIERIA ELECTRICA NAVAL 

e INDUSTRIAL S.A.) á Spáni, en þeir smíðuðu þessar stýringar í upphafi, og fá hjá þeim nýjar stýringar en 

okkur fannst það engin framtíðarlausn að vera með eins stýringar, þó nýjar væru. 

  Annar möguleikinn var að hafa samband við Lunde Electric (http://www.lundemarineelectronics.com), 

en þeir smíðuðu stýringar í einhver þessara skipa með iðntölvu og stýriliðum (relay) þegar þessi skip voru 

gerð út frá Seattle árið 1996.  Þessar stýringar frá Lunde voru gerðar með GE Fanuc 90 micro stýrivélum 

og nokkrum stýriliðum (relay). Við urðum okkur úti um Lunde stýringar úr brunnum skipum, bæði frá 

Noregi og frá Chile, en rafhlöðurnar í iðntölvunum í þessum dælustýringum sem við fengum, reyndust 

vera tómar og ekkert forrit inni og stýringarnar því alveg óvirkar, auk þess sem þær voru illa farnar af 

seltu sem sennilega var eftir sjó sem notaður var við skökkvistarfið og/eða eftir að hafa staðið í söltu, 

röku og óupphituðu umhverfi mjög lengi, þó svo vélarúmið hafi sloppið við brunann sjálfann. Þetta voru 

sérsmíðaðar stýringar frá þeim á sínum tíma og eru ekki lengur í framleiðslu, svo kostnaðurinn yrði 

örugglega  mikill við að láta þá endurgera þessar stýringar og svo eru þeir mjög langt í burtu frá okkur. 

  Þriðji möguleikinn eða leiðin, sem var hægt að fara, og reyndar sú sem við völdum, var að hanna þetta 

út frá gömlu stýringunum og breyta þeim þannig að iðntölva kæmi í stað printplatnanna tveggja með 

EPROM, IC-rásunum og stýriliðunum. Valið var nokkuð auðvelt þar sem þetta var líklega lang ódýrasti 

kosturinn og vinnuna við smíðarnar var hægt að framkvæma um borð í skipunum sjálfum. Keyptar voru 

til verkefnisins iðntölvur sem kæmust fyrir beint á búnaðinn og fyrir valinu urðu Zelio vélar, ekki einungis 

vegna þess að kennt var á þær í HR í PLC1003 áföngunum þar og ég nam haustið 2010, þó upphaflega 

hafi það verið, heldur einnig að það var hægt að forrita þær með FBD forritun, sem ég kunni mun betur á 

en Ladder forritun, en helsta valið var vegna þess hvað þær eru mjög nettar miðað við fjölda inn- og 

útganga sem gerir þær einstakar. EASY vélar frá K. Moeller komu líka sterklega til greina, því flestar 

iðntölvur skipanna eru EASY eða aðrar vélar frá K. Moeller, en EASY vélarnar eru mun fyrirferðarmeiri og 

komust því ekki fyrir beint á búnaðinn eins og Zelio vélarnar gerðu. 

  Iðntölvur að gerðinni Zelio SR3 B261BD yrðu notaðar fyrir allar stýringarnar nema einnar dælu 

stýringarinnar, þar yrði notuð minni vél eða Zelio SR2 D201BD til að minnka innkaupa kostnaðinn. 

  Hér á næstu síðu (Mynd nr.17) má sjá fyrstu pöntunin mína fyrir M/V Geysir, en hún sýnir kaupin á 

forritunakaplinum og SR2 D201BD vélinni sem nota átti fyrir 2ja dælu stýringuna, en hún reyndist vera of 

lítil þegar á reyndi í forrituninni vöntunar á útgöngum sem ég sá ekki fyrir og einnig tók hún ekki FBD 

forritið með ZelioSoft2 v.4.3. Því var ákveðið að nota hana fyrir einnar dælu stýringuna, en gera aðra 

pöntun á stærri vél (SR3 B261BD) fyrir 2ja dælu stýringuna og nota aukaeiningu í viðbót við hana fyrir 3ja 

dælu stýringuna. Á Mynd nr.18 er afrit af reikningum fyrir SR3 B261BD vélunum bæði á Spáni og 

hérlendis.  Sjá má á reikninginum fyrir m/v Geysir (Mynd nr.17), að SR2 D201BD vélin kostar 194€, en 

forritunarsnúran kostar 100€ án afslættarins. SR3 B261BD vélin fyrir m/v Alinu kostaði 251€ og ég keypti 

einnig hérlendis SR3 B261BD vél, þar sem SR2 D201BD vélin var of lítil til að geta smíðað tveggja dælu 

stjórnunina, og kostaði hún 272€ hérlendis, svo ekki er mikill verðmunur á þessum vélum hér og á Spáni. 

Aukaeiningin SR3 XT101BD kostaði hérlendis á fullu verði tæpar 75€ en 56€ á Spáni, (€ = Evrur/EUR). 

http://www.lundemarineelectronics.com/
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Mynd nr.17 

 

Mynd nr.18 
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Framkvæmd verksins 

3.1. Tveggja dælu stjórnun 

  Forritun iðntölvunnar fyrir tvær dælur var fyrsta og reyndar brýnasta verkefnið enda mest notaða 

stýringin. Forritað var upphaflega með Zeliosoft 2 version 4.3 sem við notuðum í rafiðnfræðinni, en síðar 

uppfært í version 4.5 þar sem „Firmware“ í nýju iðntölvunum gerði ekki ráð fyrir eldri útgáfunni og 

skjámynd iðntölvunnar virkaði því ekki. Forritað var með Ladder, en ekki FBD eins og til stóð, því litla SR2 

vélin tók ekki FBD forrit eins og til stóð og því var ákveðið að nota Ladder forritunarmál í allar 

stýringarnar til hafa þetta allt eins. 

  Hér fyrir neðan er teikning (Mynd nr.19) af núverandi búnaði fyrir tvær dælur og kemur iðntölvan í stað 

þess sem nefnt er ELECTRONIC CARD á teikningunni, en annað á teikningunni er óbreytt. 

 

Mynd nr.19 

  Dælustýringarnar keyra allar á sömu 15A greininni frá 24VDC skipsnetinu. Forritið þarf að geta sett af 

stað til-taks dælu ef þrýstingur á dæluvökvanum myndi lækka niður fyrir innstillt gildi og eftir fyrirfram 

innstilltan tíma. Einnig þyrfti stýringin að gefa þá út viðvörun til viðvörunarkerfis skipsins (NORIMOS 

1000) og líka ef einhver bilun yrði í rafbúnaði eða mótor eða þá að spennufall yrði á 220VAC eða 24VDC 

vinnuspennunum. Einnig yrði að vera hægt að handkeyra dælurnar á dælustýringunni og vera ljós sem 

segja til um hvort dælan er stopp eða í gangi og líka ljós sem sýnir hvor dælan er til-taks og einnig yrði 

ljós að vera á stýringuni fyrir Viðvörunina. 
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  Hér er fyrsti forritahlutinn (Mynd nr.20) fyrir tvær dælur og sýnir fyrstu línurnar í forritinu, sem eru um 

handvirka ræsingu á dælu 2 og sést þar að kerfið þarf að vera í „Manual mode“ (Valrofi á Manual) svo 

hægt sé að ræsa hana og síðan er lykkja fyrir Start hnappinn með innbyggðu relay M2 og I8 sem er 

spólurofasnerta mótors staðsett í MCC. Einnig sést hvernig dæla 2 er í til-taks, en þá þarf Valrofinn að 

vera „Auto 1-2“ en þá er dæla nr.1 keyrð, en nr.2 er til-taks. 

 

                               Mynd nr.20 

Hér á Mynd nr.21 fyrir neðan er ræsingin sýnd nánar (útg. Q2) á dælu nr.2 og „Í gangi“ ljósið (útg. Q6). 

 

Mynd nr.21 

Láþrýstiliðinn er ekki virkur fyrr en eftir 5 sek efir að Valrofinn er settar á „Auto“, svo dælurnar fari ekki 

báðar í gang þegar Valrofanum er snúið á „Auto 1-2“ eða „Auto 2-1“, því þá á bara önnur að fara í gang, 

en hin á að vera til-taks (Mynd nr.22). 

 

Mynd nr.22 



                            [TYPE THE DOCUMENT TITLE] 

DÆLUSTÝRINGAR                                                                                                                                 16 

 

  Hér fyrir neðan er rafmagnsteikningin fyrir tengingar við iðntölvuna á tveggja dælu stýringunni og eiga 

tenginúmerin einnig við númerin á teikningunni á Mynd nr.19. 

  Inngangar I1, I2 og I3 eru Valrofinn, Inngangar I4 og I5 eru Start- og Stopphnappar fyrir dælu nr.1 en 

inngangar IB og IC eru fyrir dælu nr.2. Inngangur I6 er lokuð snerta (NC) þrýstiliðans. Inngangar I7 og I8 

eru snertur í MCC fyrir að dæla nr.1 og nr.2 séu komnar í gang. Inngangar I9 og IA eru inni þegar 

dælurnar eru í Til-taks ham. LED1 er ljósdíóða í gömlu stýringunum og lýsir þegar 24VDC eru inni.  

 

Mynd nr.23 

  Á Mynd nr.23 sést að útgangar Q1 og Q2 gangsetja dælurnar og en útgangar Q3 og Q4 eru fyrir 

viðvaranir til Norimos 1000 viðvörunarkerfis skipsins. Hinir útgangarnir eru gaumljós sem sýna hvort 

dælurnar eru í gangi eða stopp og sýna einnig einnig hvor dælan er til-taks (stand-by) og er útgangur Q7 

fyrir dælu nr.1, en útgangur Q8 er fyrir dælu nr.2. 
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3.2. Þriggja dælu stjórnun 

  Þegar búið var að útbúa forritið fyrir tvær dælur var eftirleikurinn aðeins auðveldari og var næst farið í 

forritun á 3ja dælu stjórnun fyrir sjódælur aðalvélar. Til þess varð að stækka iðntölvuna þar sem bæði 

inn- og útganga vantaði í hana fyrir þriðju dæluna. Notuð var áfram SR3 B261BD vélin, en við hana er 

bætt aukaeiningunni SR3 XT101BD. 

  Hér á Mynd nr.24 er hluti af forritinu fyrir 3ja dælu stjórnunina og sýnir hún útganga fyrir ræsingu (Q1) 

og „Í gangi“ ljós (Q7) á dælu nr.1 og þarf Valrofinn að vera á „Auto 1-2/3“, „Auto 1-3/2“ eða „Manual“ 

annars vegar eða „Auto 2-3/1“ (dæla nr.1 til-taks) hinsvegar til að dælan fari í gang. 

 

Mynd nr.24 

Mynd nr.25 sýnir hluta innbyggðar „yfirálagvarnir“ dælu nr. 3, þ.e. ef hún fer ekki í gang innan 2ja sek frá 

ræsiskipun, gefur hún út og  kemur þá „Fail“ viðvörun til viðvörunarkerfis skipsins (Norimos 1000). 

 

Mynd nr.25 

Mynd nr.26 sýnir textann sem byrtist á skjá iðntölvunnar þegar hún er í gangi. 

 

Mynd nr.26 
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  Mynd nr.27 sýnir rafmagnstengimynd iðntölvu og viðbótareiningu fyrir þrjár til-taks sjódælur aðalvélar. 

Breytingarnar frá tveggja dælu stjórnuninni er lítill, en inngangar I2, I3, I4 og I5 eru Valrofinn hvort 

stýringin en „Hand“ (rofastaða 0), dælur nr.1 og 2 í gangi og nr.3 til-taks (rofastaða 1), dælur nr.1 og 3 í 

gangi og nr.2 til taks (rofastaða 2) og dælur nr.2 og 3 í gangi og dæla nr.1 til-taks (rofastaða 3). Annað er 

allt eins og í tveggja dælu stjórnuninni nema með fleiri inn- og útgöngum. 

 

Mynd nr.27 
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3.3. Ræsiloftsþjöppu stjórnun 

  Þriðja forritið sem gert var, var fyrir tvær ræsiloftsþjöppurnar og er það forrit eins og forritið fyrir 2ja 

dælu stjórnunin, nema að það eru þrír þrýstiliðar sem stjórna loftþjöppunum í stað eins liða í vökva 

dælustjórnunni. Sú þjappa sem er valin er sem aðal þjappa, vinnur á þrýsingi frá 22 bar til 30 bar, en ef 

þrýstingurinn á ræsiloftskútunum fer niður í 18 bar (allt stillanlegt á þrýstiliðanum), fer til-taks þjappan 

einnig í gang og eins og við hinar stýringarnar, kemur viðvörun þegar til-taks dælan fer í gang. Hér fyrir 

neðan á Mynd nr.28 er hluti forritsins fyrir loftþjöppurnar og sýnir Há -og Láþrýstiliðana og sýnir 

greinilega að þegar þjöppurnar eru keyrðar handvirkt „Manual“, þá virka ekki þrýstiliðarnir og pressurnar 

keyra þar til öryggislokar á þeim og/eða á ræsiloftskútum opna, og er því algjörlega handvirkt og þannig 

eru þær notaðar fyrir ræsingu aðalvélar til að auðvelda ræsingu hennar á þungu eldsneyti (svartolíu IFO-

380). Ég var að spá í að nota háþrýstiliðann til að stoppa þjöppurnar líka í handvirkri keyrslu, en hætti við 

það vegna fyrrnefnds atriðis sem getur verið bæði öryggis og neyðaratriði þó svo að það sé ekki gott fyrir 

loftþjöppurnar. 

 

                                                                                                                                                   Mynd nr.28 

Á Mynd nr.29 er svo rafmagnstengimynd iðntölvunnar fyrir ræsiloftsþjöppurnar tvær. 

 

                                                                                                                                                  Mynd nr.29 
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3.4. Einnar dælu stýring 

  Að lokum var forrituð dælustýring fyrir eina dælu sem væri til-taks ef vélknúin dæla fyrir aðalvél eða 

niðurfærslugír skipsins, missir niður þrýsting. Þessi búnaður er einföldun á tveggja dælu stjórnuninni en 

með þeim auka möguleika fyrir smurolíudælu niðurfærslugírs (10U2) að vera ekki til-taks þegar 

snúningshraði aðalvélarinnar færi undir innstilltan snúningshraða, sem er lausagangur aðalvélar, og gæfi 

þá ekki út viðvörun til viðvörunarkerfis undir þessum kringumstæðum, því það er eðlilegt ástand að 

vélknúna dælan missi niður þrýsting við lágan snúningshraða, en þessi búnaður var bara fyrir eitt skip. 

Inngangur níu (I9) yrði notaður fyrir þann möguleika, en hann er ótengdur í öðrum útfærslum þessarar 

stýringar. Þegar vélknúna dælan væri búin að ná upp eðlilegum þrýstingi aftur mun háþrýstiliði (I8) 

stöðva til-taks dæluna, því hennar væri ekki þörf lengur en þetta er ekki notaður möguleiki á öllum 

skipunum. Mynd nr.30 sýnir þessa möguleika í forritinu. 

 

Mynd nr.30 

  Hér fyrir neðan á Mynd nr.31 er svo rafmagnstengimynd iðntölvunnar fyrir eina rafmagnsdælu sem 

tekur við ef vélræna dælan missir niður þrýsting á fullum snúningshraða. Nokkrar dælur eru þannig 

útbúnar auk ofangreindar dælu, en það eru smurolíudæla aðalvélar, auk Há- og Lághita vatnsdælur 

aðalvélar. 

 

                                                                            Mynd nr.31  
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3.5. Smíðin 

  Þegar fyrsti hluti forritsins fyrir tvær dælur var tilbúinn, var farið í smíðar á dælustýringunum og nýr 

búnaður fyrir tvær dælur smíðaður frá grunni, en þó notast við eitthvað úr gömlum stýringum. 

Fjarlægðar voru printplöturnar (sjá Mynd nr.32 og Mynd nr.33 hér fyrir neðan) og sett nýtt framspjald og 

nýr Valrofi, en ræsihnapparnir með ljósunum voru notaðir áfram (sjá Mynd nr.34, Mynd nr.35, Mynd 

nr.36 og Mynd nr.37 frá smíðinni og samsetningunni). 

    

Mynd nr.32                                                                                                                                      Mynd nr.33 

     

Mynd nr.34                                                                                                                                     Mynd nr.35 

     

Mynd nr.36                                                                                                                                          Mynd nr.37 
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  Ýmsir örðuleikar voru við fyrstu útgáfu af forritinu og virkaði ekki allt sem skyldi þegar prófað var að 

tengja búnaðinn beint við dælurnar (Mynd nr.38) eins og neyðarstopp ofl.  sem virkaði ekki. Það var 

hægt að prófa stýringuna við eldsneytisfæðidælur hjálparvéla þegar hjálparvélarnar voru ekki í gangi og 

við prufuna komu líka ýmsir annmarkar forritsins í ljós og því var forritnu breytt jafnóðum þangað til að 

allt virkaði eins og til stóð, en tengingar voru hafðar þannig að nýju dælustýringarnar áttu að vera með 

sömu tengjum við rafkerfið og þær gömlu, til að hægt væri að tengja búnaðinn beint við án þess að 

breyta neinu og hægt væri að nota hann við hvaða dælusamstæðu sem væri, nema ræsiloftsþjöppurnar. 

      

Mynd nr.38                                                                                                                                               Mynd nr.39 

  Þar sem gékk mjög vel með smíðina á dælustýringunni fyrir tvær dælur, og reyndar framar vonum, þá 

var haldið í smíði á þriggja dælu samstæðunni og er ætlunin að útbúa þær líka þannig að hægt sé að 

setja iðntölvuna beint á brettið í stað gamla rafeindabúnaðarins, en ekki er búið að klára það verk ennþá. 

Á Mynd nr.39 hér fyrir ofan til hægri sýnir hvar verið er að hreinsa búnað af ónýtri dælustýringu fyrir 

sjódælur aðalvélar og þar á iðntölvan að koma beint á og nota gömlu tengin á brettinu áfram. Hinsvegar 

var þetta ekki klárað og í stað þess útbúið bretti til að prófa búnaðinn því ekki var hægt að prófa 

búnaðinn við dælurnar undir keyrslu aðalvélar. Allur búnaðurinn virkaði, en ekki var hægt að setja 

þennan búnað beint inn í stað gamla brettisins vegna annara gerða á tengjum (sjá Mynd nr.40). 

                                                                                                                    
Mynd nr.40 



                            [TYPE THE DOCUMENT TITLE] 

DÆLUSTÝRINGAR                                                                                                                                 23 

 

  Á Mynd nr.41 hér fyrir neðan sést hvernig tengingarnar eru á þriggja dælu stjórnunni eins og hún er í 

dag (tengi A og B) og hvernig hún er á prufubrettinu á (tengi C og D). Einnig er ljósmynd af þessum 

búnaði hér neðst á síðunni (Mynd nr.42). 

 

                                                                                                                                                    Mynd nr.41 

 

                                                                                                                         Mynd nr.42 
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3.5.1.1. Þróunar- og prófunarbúnaður 

  Smíðaður var þróunar- og prófunarbúnaður til að prófa alla hugsanlega möguleika sem upp geta komið 

með Dælustýringarnar, eins og yfirálag mótors, neyðarstopp og spennufall bæði á 220VAC og 24 VDC 

svo eitthvað sé nefnt. Einnig er búnaðurinn til að prófa stýringarnar áður en þær fara frá mér. Hér fyrir 

neðan eru myndir af þróunarbúnaðinum sem smíðaður var og er hann fyrir allar fjórar gerðirnar af 

dælustýringum, en Mynd nr.43 hér fyrir neðan til vinstri sýnir 2ja dælu stýringuna við prufun, en til hægri 

á Mynd nr.44 er verið var að prófa loftþjöppu útfærsluna og sýnir aukarofa fyrir auka þrýstiliðana. 

 

Mynd nr.43 

 

Mynd nr.44 
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Niðurstöður 

  Öll markmiðin verkefnisins náðust og einnig þau sem eftir áttu að koma , þe. að forrita allar fjórar 

útfærslurnar á Dælustýringunum. Einng náðist að smíða frá grunni stýringu fyrir tvær dælur og svo var 

einnig útbúin þriggja dælu stýring, en hún passar ekki ennþá beint inn fyrir gömlu stýringuna, en vel 

hægt að nota hana ef nauðsyn þykir. Að lokum var útbúin dælustýring fyrir eina dælu, en hún var frekar 

einföld og ekki smíðuð frá grunni. Þessar tvær stýringar (fyrir eina og tvær dælur) eru núna komnar um 

borð í M/V Geysir, en hafa ekki verið settar við dælur svo vitað sé. Hér eru myndir (Mynd nr.45 og Mynd 

nr.46) af tilbúninni einnar dælu stýringunni eins og hún fór um borð í M/V Geysir nýlega. 

   

Mynd nr.45                                                                                                                                               Mynd nr.46 

  Endurteiknaðar voru allar rafmagnsteikningarnar í AutoCAD og þær uppfærðar þannig að það er hægt 

sé að vinna með þær í framtíðinni með nýju stýringunum. Þær eru hér í Viðauki. 

  Einnig voru vinnuteikningar iðntölvanna teiknaðar í rafmagns teikniforritinu Splan7. Allar Þessar 

teikningar verða lagðar til grundvallar til að reyna að fá þær samþykktar af DNV. 
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Umræða 
 

  Þetta verkefni er engann veginn lokið og framhaldið verður að klára þriggja dælu stýringuna þannig að 

hægt verður að setja hana beint við og láta tengin passa þannig að lítil sem engin hætta sé á röngum 

tengingum eða öðrum misstökum. 

  Fyrir liggur beiðni frá núverandi yfirvélstjóra M/V Geysir á að allar stýringarnar þar um borð verði 

endurnýjaðar með þessum iðntölvustýringum og hefur það lengi verið á dagskrá hjá honum að 

endurnýja stýringarnar og vonandi verður honum að ósk sinni með hjálp þessa verkefnis. 

  Það er löngu kominn tími á að endurnýja þennan búnað, ekki bara um borð í m/v Geysir heldur í öllum 

þessum skipum, og því var þetta mjög brýnt verkefni og vonandi munu flokkunarfélagið og útgerðir 

þessara skipa taka þessu verkefni fagnandi. 

  Teikningarnar og verkefnið í heild sinni verður síðan lagt fyrir DNV á Íslandi til skoðunar og vonandi líka 

til samþykktar þegar verkefnið hefur verið varið sem lokaverkefni frá HR, snemma í vor. Þessi skip eru 

mjög mikið vöktuð af DNV á öllu sem viðkemur rafmagni og öðru sem getur orsakað bruna, vegna þeirra 

bruna sem hafa orðið í þriðjungi þessara skipa og hafa kostað auk margra mannslífa, gríðarlega fjármuni 

fyrir útgerðir og tryggingarfélög þessara skipa. Því er um að gera að endurnýja gamlan og úr sér genginn 

rafbúnað eins og þennan, en nýji búnaðurinn gengur alfarið á lágspennu 24VDC ólíkt gamla búnaðinum. 

  Ég tel að þetta verkefni hefði ekki getað orðið neitt öðruvísi, nema þá að þessi búnaður hefði verið 

aðkeyptur. Að vísu hefði verið hægt að setja allar dælustýringarnar í eina stóra iðntölvu, en ég tel að 

með því hefði rekstraröryggið ekki verið eins gott því ef bilun kemur fram í henni væri allar vélar skipsins 

óvirkar. Einnig er gott að hafa þessar stýringar allar eins og því það eina sem þarf að gera er að skipta um 

forrit, þ.e.a.s. ef einhver munur er á þeim. Ég var líka að spá í að hafa alla möguleikana í sama forritinu, 

en það reyndist ekki mögulegt nema að sleppa þeim góða kosti að geta haft þær útbúnar þannig að þær 

væru svokallaðar „Plug and Play“, eða að það væri hægt að skipta þeim beint út og tenglar pössuðu 

beint við gömlu tengin. 

 

Akureyri,   16.apríl 2012 

 

_________________________________________________ 

Svanur Rafnsson 050462-3909 
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Ljósmynda- og teikningaskrá 
 

  Allar ljósmyndir eru teknar af eða eru í eigu Svans Rafnssonar, nema annað sé tekið fram og Mynd nr.05 

er birt með leyfi Kiran Jóanesarson hjá  http://skipini.fo ásamt myndinni af m/v Athena í lok skýrslunnar. 

Mynd nr.01 sýnir hluta gríska flotans fyrir utan Pushan í Kóreu – ljósmyndari ókunnur 

Mynd nr.02 sýnir hluta gríska flotans og m/v Athena fremst – ljósmynd Guðmundur Jónsson 

Mynd nr.03 sýnir m/v Geysir 

Mynd nr.04 sýnir hluta af stjórnpúltinu í vaktklefa vélarúms m/v Geysir og sjást fjórar þessara stýringa. 

Mynd nr.05 m/v Athena brennur í Færeyjum– http://skipini.fo/eldur+i+systurskipinum+hja+athenu.html 

Mynd nr.06 sýnir m/v Herkules brenna í Kyrrahafinu 2007 – ljósmynd frá Elias Christophersen 

Mynd nr.07 m/v Herkules þar sem hann liggur brunninn í Chile 2009 

Mynd nr.08 sýnir hversu stór þessu skip eru miðað við „Stóran“ Íslenskan togara eins og Kleifaberg RE-7 

Mynd nr.09 sýnir mig við m/v Janus í Marokkó, fyrir einhverjum árum síðan 

Mynd nr.10 sýnir 2ja dælu stjórnina í m/v Geysir fyrir eldsneytis fæði- og hringrásardælur hjálparvéla 

Mynd nr.11 sýnir stjórnbrettið fyrir þriggja dælu stýringuna 

Mynd nr.12 sýnir rofabúnaðinn í púltinu fyrir þriggja dælu stjórnunina 

Mynd nr.13 sýnir inn á dælustjórnanirnar fyrir tvær dælur og þar má sjá í stýrirásinar (EPROM ofl.) 

Mynd nr.14 sýnir Stjórnpúlt í vaktklefanum (ECR – Engine Control Room) 

Mynd nr.15 sýnir dælustjórnanir (MCC - Motor Control Center nr.1) 

Mynd nr.16 sýnir framplötuna úr einni Lunde Electric Stýringunni 

Mynd nr.17 er afrit af reikningi yfir Zelio SR2 D201BD, sem ég pantaði fyrst fyrir m/v Geysir 

Mynd nr.18 er afrit af reikningi yfir Zelio SR3 B261BD, sem ég pantaði á Spáni og líka  á Íslandi 

Mynd nr.19 sýnir hvernig núverandi búnaður er fyrir tvær til-taks dælur 

Mynd nr.20 sýnir hluta af Zelio forritnu fyrir tvær til-taks dælur 

Mynd nr.21 sýnir hluta af Zelio forritnu fyrir tvær til-taks dælur 

Mynd nr.22 sýnir hluta af Zelio forritnu fyrir tvær til-taks dælur 

http://skipini.fo/
http://skipini.fo/eldur+i+systurskipinum+hja+athenu.html
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Mynd nr.23 sýnir tengimynd af iðntölvunni fyrir tvær til-taks dælur 

Mynd nr.24 sýnir hluta af Zelio forritnu fyrir þrjár til-taks dælur 

Mynd nr.25 sýnir hluta af Zelio forritnu fyrir þrjár til-taks dælur 

Mynd nr.26 sýnir hluta af Zelio forritnu fyrir þrjár til-taks dælur 

Mynd nr.27 sýnir tengimynd af iðntölvunni fyrir þrjár til-taks dælur 

Mynd nr.28 sýnir hluta af Zelio forritinu fyrir loftþjöppurnar 

Mynd nr.29 sýnir tengimynd við iðntölvuna fyrir loftþjöppurnar tvær 

Mynd nr.30 sýnir hluta af Zelio forritinu fyrir eina til-taks dælu 

Mynd nr.31 sýnir tengimynd við iðntölvuna fyrir eina til-taks dælu 

Mynd nr.32 sýnir efri brettið og rofaplötuna í gamalli stýringu fyrir tvær til-taks dælur 

Mynd nr.33 sýnir bæði brettin í gamalli stýringu fyrir tvær til-taks dælur 

Mynd nr.34 sýnir víringu á tveggja til-taks dælustýringunni sem smíðuð var 

Mynd nr.35 sýnir víringu á tveggja til-taks dælustýringunni sem smíðuð var 

Mynd nr.36 sýnir framplötuna með rofabúnaðinum fyrir tveggja til-taks dælustýringunni 

Mynd nr.37 sýnir tveggja til-taks dælustýringuna tilbúna til prufu 

Mynd nr.38 sýnir tveggja til-taks dælustýringuna í fyrstu raunverulegri prufukeyrslu 

Mynd nr.39 sýnir hvar verið er að taka gamla rafeindabúnaðinn af þriggja til-taks dælu stýringunni 

Mynd nr.40 sýnir þriggja til-taks dælustýringuna á prufubrettinu og gamla takkaborðið 

Mynd nr.41 sýnir tengimynd af þriggja til-taks dælustýringunni og prufubrettistengingunni 

Mynd nr.42 sýnir ljósmynd af þriggja til-taks dælustýringunni og prufubrettistengingunni 

Mynd nr.42 sýnir þrónunar- og prufubúnaðinn við prófun á tveggja til-taks dælustýringunni 

Mynd nr.44 sýnir þróunar- og prufubúnaðinn við prófun á loftþjöppu stýringunni 

Mynd nr.45 sýnir framhlið fullgerðar einnar til-taks dælustýringu 

Mynd nr.46 sýnir bakhlið fullgerðar einnar til-taks dælustýringu 
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Heimildaskrá 
 

  Rafmagnsteikningar skipanna: Mappa ED02 sem er af MCC1, Mappa ED03 sem er af MCC2, Mappa 

ED04 sem er af MCC3 og ED10 sem er af ECR. Einnig Mappa AU10 sem er af einnar dælu stýringu, 

Mappa AU11 sem er af tveggja dælu stýringu, AU12 sem er af þriggja dælu stýringu og svo Mappa AU13 

sem er af stýringu tveggja ræsiloftþjappa. 

  Saga skipanna er að mestu byggðar á munnlegum sögum sem ég hef heyrt í gegnum tíðina frá 

fyrrverandi og núverandi starfsmönnum skipanna, en fengið þær staðfestar í neðangreindum greinum: 

Allar neðangreindar heimasíður af sögu skipanna voru heimsóttar í mars og apríl 2012 

Hér má finna einhverja forsögu skipanna: http://npacific.kamchatka.ru/np/review/doc/1/0001.htm 

M/V Viking Vision – (ex Gijon) - http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=944071 

M/V Sozidanie brann við Kanarí eyjar 2004, en var svo rifið: 

http://www.thinkspain.com/news-spain/4837/salvage-experts-evaluate-sozidanie 

M/V Hercules brennur í Kyrrahafinu 2007 og liggur nú í Chile og verður sennilega sökkt: 

http://en.mercopress.com/2007/04/21/faeroe-islands-trawler-on-fire-off-south-chile 

Bruninn í M/V Athena sem brann þrívegis, en var síðan dregin til Danmerkur og rifin þar: 

M/V Athena brennur í fyrsta skiptið í Kyrrahafinu 2007: 

http://www.armada.cl/prontus_armada/site/artic/20090617/pags/20090617114447.html 

M/V Athena var endursmíðuð í Kína eftir fyrsta brunann: http://www.thor.fo/ships/athena.html 

M/V Athena brennur í annað skiptið fyrir utan strönd Englands 2010: 

http://www.channel4.com/news/crew-saved-from-burning-ship-in-atlantic 

M/V Athena var gerð upp í Færeyjum eftir annan brunann: http://old.portal.fo/?lg=80426 

M/V Athena brennur í þriðja sinn við lok annarar uppgerðar í Færeyjum: 

http://aktuelt.fo/grein/slokkilidsfolk_umbord_a_athenu 

M/V Athena á Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/FV_Athena#History 

M/V Athena rifin í Esjberg: http://www.marinetraffic.com/ais/showallphotos.aspx?imo=8907096# 

M/V Frey brennur við Afríku strendur 2011: 

http://www.seanews.com.tr/article/ACCIDENTS/62187/FREY/ 

http://npacific.kamchatka.ru/np/review/doc/1/0001.htm
http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=944071
http://www.thinkspain.com/news-spain/4837/salvage-experts-evaluate-sozidanie
http://en.mercopress.com/2007/04/21/faeroe-islands-trawler-on-fire-off-south-chile
http://www.armada.cl/prontus_armada/site/artic/20090617/pags/20090617114447.html
http://www.thor.fo/ships/athena.html
http://www.channel4.com/news/crew-saved-from-burning-ship-in-atlantic
http://old.portal.fo/?lg=80426
http://aktuelt.fo/grein/slokkilidsfolk_umbord_a_athenu
http://en.wikipedia.org/wiki/FV_Athena#History
http://www.marinetraffic.com/ais/showallphotos.aspx?imo=8907096
http://www.seanews.com.tr/article/ACCIDENTS/62187/FREY/
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Viðauki 
 

Teikning er af stjórnun einnar til-taks dælu sem sýnir Lá- og Háþrýstiliða auk snúninghraðastjórnunina 

 

Hér fyrir neðan er Zelio forritið í heild sinni fyrir allar útfærslur af einni til-taks dælu 

 

 



001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

I3

Start button

I4

Stop button

I1

Manual mode

± M1

Pump Start manual

Manual Starting Pump

M1

Pump Start manual

I6

Running pump C1

I2

Stan-by mode

i9

auto start with low...

TT1

preStart Low press...

preStart Pump - 10 sec

T1

preStart Low press...

I7

LP pressure switch...

TT2

Low Pressure timer

Low pressure switch Starting Pump - 3 sec

T2

Low Pressure timer

± M2

Stand-by pump co...

Stand-by pump command

M2

Stand-by pump co...

I1

Manual mode

M1

Pump Start manual

i8

HP pressure switc...

TT3

High pressure timer

High pressure switch Stop Pump - 3 sec

I2

Stan-by mode

M2

Stand-by pump co...

TT6

flashing High pres...

flashing High pressure switch active 
for Q7 - LED 

I9

auto start with low...

T3

High pressure timer

± M3

Stop pump comm...

Stop Pump command

M1

Pump Start manual

m3

Stop pump comm...

I5

Remote switch

m3

Stop pump comm...

± Q1

Start pump comm...

Start Pump command

I2

Stan-by mode

M2

Stand-by pump co...

I6

Running pump C1

± Q2

Pump running Lamp

Pump running Lamp

I9

auto start with low...

M2

Stand-by pump co...

I1

Manual mode

I4

Stop button

M1

Pump Start manual

TT4

overload

No running Pump 2 sec

I2

Stan-by mode

T4

overload

M2

Stand-by pump co...

T4 i6 ± M4 Fault Alarm - overload and No running 

No Contact 1 Contact 2 Contact 3 Contact 4 Contact 5 Coil Comment

Stand-by one pump.zm2 - v1.0 One Pump control
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019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

I1

Manual mode

I4

Stop button

M1

Pump Start manual

TT4

overload

No running Pump 2 sec

I2

Stan-by mode

T4

overload

M2

Stand-by pump co...

T4

overload

i6

Running pump C1

± M4

No running Pump

Fault Alarm - overload and No running 
Pump 

I5

Remote switch

I1

Manual mode

i6

Running pump C1

± Q3

Pump Stop Lamp

Pump Stop Lamp

I2

Stan-by mode

I2

Stan-by mode

i6

Running pump C1

± Q4

Stand-by Lamp

Stand-by Pump lamp

m2

Stand-by pump co...

± Q5

Stand-by Alarm NC

Stand-by Alarm NC to Norimos

I1

Manual mode

M4

No running Pump

TT5

Fault Alarm timer

Fault Alarm timer 1 sec

I2

Stan-by mode

I5

Remote switch

t5

Fault Alarm timer

I5

Remote switch

± Q6

Fault Alarm NC 

Fault Alarm NC to Norimos

I1

Manual mode

T6

flashing High pres...

± Q7

LED Alarm and fla...

LED Fault and Stand-by Alarm LED 
flashing - High pressure switch active

q5

Stand-by Alarm NC

t3

High pressure timer

q6

Fault Alarm NC 

No Contact 1 Contact 2 Contact 3 Contact 4 Contact 5 Coil Comment

Stand-by one pump.zm2 - v1.0 One Pump control

Svanur Rafnsson 14.4.2012 2 / 2
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Teikningin hér fyrir neðan er af framhlið (plata) tveggja til-taks dælna í vaktklefanum (ECR) 

 

Hér fyrir neðan er Zelio forritið í heild sinni fyrir tvær til-taks dælur 

 

 



001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

I4

Start Pump 1 Butt...

I5

Stop Pump 1 Butt...

I2

"Manual" mode

± M1

Pump 1 start Man...

Starting Pump 1 Manual

M1

Pump 1 start Man...

I7

Pump 1 running

IB

Start Pump 2 Butt...

IC

Stop Pump 2 Butt...

I2

"Manual" mode

± M2

Pump 2 start Man...

Starting Pump 2 Manual

M2

Pump 2 start Man...

I8

Pump 2 running

I1

Auto 1-2

MF

Pump 1 St-by mode

± M3

Auto 1-2

Pump 1 Running and Pump 2 in St-by 
Mode

MG

Pump 2 St-by mode

i3

Auto 2-1

I3

Auto 2-1

MG

Pump 2 St-by mode

± M4

Auto 2-1

Pump 2 Running and Pump 1 in St-by 
Mode

MF

Pump 1 St-by mode

i1

Auto 1-2

M1

Pump 1 start Man...

MF

Pump 1 St-by mode

mC

St-by Stop Pump 1

± Q1

Start Pump 1 Co...

Start Pump 1

M3

Auto 1-2

m8

St-by Start Pump 1

I7

Pump 1 running

± Q5

Pump 1 Running l...

M8

St-by Start Pump 1

M2

Pump 2 start Man...

MG

Pump 2 St-by mode

mD

St-by Stop Pump 2

± Q2

Start Pump 2 Co...

Start Pump 2

M4

Auto 2-1

m9

St-by Start Pump 2

I8

Pump 2 running

± Q6

Pump 2 Running l...

M9

St-by Start Pump 2

T1

Low Pressure timer

i7

Pump 1 running

I9

Pump 1 St-by mode

± Q9

Pump 1 Stop lamp

STOP light will appear in Local mode 
when Pump 1 is Stop

I2

"Manual" mode

M4

Auto 2-1

MF

Pump 1 St-by mode

M3

Auto 1-2

T1 i8 IA ± QA STOP light will appear in Local mode 
when Pump 2 is Stop

No Contact 1 Contact 2 Contact 3 Contact 4 Contact 5 Coil Comment

2 pump 2St-by Lamp.zm2 - v1.0 St-By Pump Control
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017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

T1

Low Pressure timer

i7

Pump 1 running

I9

Pump 1 St-by mode

± Q9

Pump 1 Stop lamp

STOP light will appear in Local mode 
when Pump 1 is Stop

I2

"Manual" mode

M4

Auto 2-1

MF

Pump 1 St-by mode

M3

Auto 1-2

T1

Low Pressure timer

i8

Pump 2 running

IA

Pump 2 St-by mode

± QA

Pump 2 Stop Lamp

STOP light will appear in Local mode 
when Pump 2 is Stop

I2

"Manual" mode

M3

Auto 1-2

MG

Pump 2 St-by mode

M4

Auto 2-1

M4

Auto 2-1

I8

Pump 2 running

MF

Pump 1 St-by mode

q5

Pump 1 Running l...

± Q7

Pump 1 St-by lamp

Pump 1 is St-by (light)

M3

Auto 1-2

I7

Pump 1 running

MG

Pump 2 St-by mode

q6

Pump 2 Running l...

± Q8

Pump 2 St-by lamp

Pump 2 is St-by (light)

TT4

preStart (Low pres...

preStart (Low pressure) 5sec.

M3

Auto 1-2

T4

preStart (Low pres...

I6

Control Pressure ...

TT1

Low Pressure timer

Timer for Starting St-by Pump

M4

Auto 2-1

T1

Low Pressure timer

± M5

Low Pressure Alarm

Low pressure Alarm

I1

Auto 1-2

M5

Low Pressure Alarm

± M7

Start St-by Pump

Low pressure Alarm Start St-by Pump

I3

Auto 2-1

i2

"Manual" mode

M7

Start St-by Pump

M4

Auto 2-1

i7

Pump 1 running

°M8

St-by Start Pump 1

St-by Start Pump 1

M3

Auto 1-2

i8

Pump 2 running

°M9

St-by Start Pump 2

St-by Start Pump 2

I2

"Manual" mode

RM8

St-by Start Pump 1

 reset St-by 

M7

Start St-by Pump

M4

Auto 2-1

RM9

St-by Start Pump 2

 reset St-by 

M3

Auto 1-2

± MA

No St-by to Start

M8 i2 ± MB When Stand-by pumps start, Alarm light 
will appere 

No Contact 1 Contact 2 Contact 3 Contact 4 Contact 5 Coil Comment

2 pump 2St-by Lamp.zm2 - v1.0 St-By Pump Control
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037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

i2

"Manual" mode

M7

Start St-by Pump

M4

Auto 2-1

i7

Pump 1 running

°M8

St-by Start Pump 1

St-by Start Pump 1

M3

Auto 1-2

i8

Pump 2 running

°M9

St-by Start Pump 2

St-by Start Pump 2

I2

"Manual" mode

RM8

St-by Start Pump 1

 reset St-by 

M7

Start St-by Pump

M4

Auto 2-1

RM9

St-by Start Pump 2

 reset St-by 

M3

Auto 1-2

± MA

No St-by to Start

M8

St-by Start Pump 1

i2

"Manual" mode

± MB

St-by Alarm

When Stand-by pumps start, Alarm light 
will appere 

M9

St-by Start Pump 2

MB

St-by Alarm

mB

St-by Alarm

± Q4

Stand-by Alarm to ...

When Stand-by alarms light go on, Alarm 
will also appere on Norimos Alarm Panel

I2

"Manual" mode

MF

Pump 1 St-by mode

MG

Pump 2 St-by mode

m5

Low Pressure Alarm

± MJ

Low Pressure 

Low Pressure St-by Stop Pump 1/2

M7

Start St-by Pump

T4

preStart (Low pres...

MJ

Low Pressure 

M3

Auto 1-2

mK

Blocking 

± MC

St-by Stop Pump 1

St-by Stop Pump 1

MB

St-by Alarm

M4

Auto 2-1

mL

Blocking 

± MD

St-by Stop Pump 2

St-by Stop Pump 2

M7

Start St-by Pump

M4

Auto 2-1

M8

St-by Start Pump 1

TT3

Time to restore Pr...

Time to restore Pressure

M3

Auto 1-2

M9

St-by Start Pump 2

Q1

Start Pump 1 Co...

i7

Pump 1 running

TT2

Pump Starting timer

Power fail 

Q2

Start Pump 2 Co...

q6

Pump 2 Running l...

T2

Pump Starting timer

± M6

Pump Start Fail

Pump don´t Start

M6

Pump Start Fail

T3

Time to restore Pr...

± ME

Fail Alarm

If Pressure did not reach limit in time or 
Stand-by pumps don't starts, Alarm will 
Appere on Norimos Alarm panel

MA

No St-by to Start

mE

Fail Alarm

mH

Stand-by ready

mN

overload pump 1 

mP

overload pump 2

± Q3

Fault Alarm to Nor...

If Pump don´t Starts, Alarm will Appere on
Norimos Alarm panel Power fail

mF

Pump 1 St-by mode

I1

Auto 1-2

± MH

Stand-by ready

ready St-by mode (pump1/2; 2/1) and 
remote button from MCC ER

mG

Pump 2 St-by mode

I3

Auto 2-1

No Contact 1 Contact 2 Contact 3 Contact 4 Contact 5 Coil Comment

2 pump 2St-by Lamp.zm2 - v1.0 St-By Pump Control
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057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

M6

Pump Start Fail

T3

Time to restore Pr...

± ME

Fail Alarm

If Pressure did not reach limit in time or 
Stand-by pumps don't starts, Alarm will 
Appere on Norimos Alarm panel

MA

No St-by to Start

mE

Fail Alarm

mH

Stand-by ready

mN

overload pump 1 

mP

overload pump 2

± Q3

Fault Alarm to Nor...

If Pump don´t Starts, Alarm will Appere on
Norimos Alarm panel Power fail

mF

Pump 1 St-by mode

I1

Auto 1-2

± MH

Stand-by ready

ready St-by mode (pump1/2; 2/1) and 
remote button from MCC ER

mG

Pump 2 St-by mode

I3

Auto 2-1

I9

Pump 1 St-by mode

± MF

Pump 1 St-by mode

Pump 1 St-by mode and remote button 
from MCC ER

IA

Pump 2 St-by mode

± MG

Pump 2 St-by mode

Pump 2 St-by mode and remote button 
from MCC ER

T4

preStart (Low pres...

MB

St-by Alarm

M3

Auto 1-2

i8

Pump 2 running

± MK

Blocking 

Blocking of switching-off the pump 1 
Unsuccessful start-up the pump 2

M4

Auto 2-1

i7

Pump 1 running

± ML

Blocking 

Blocking of switching-off the pump 2 
Unsuccessful start-up the pump 1

MF

Pump 1 St-by mode

I2

"Manual" mode

I5

Stop Pump 1 Butt...

Q1

Start Pump 1 Co...

TT5

02 sec

I1

Auto 1-2

mC

St-by Stop Pump 1

T5

02 sec

MG

Pump 2 St-by mode

I2

"Manual" mode

IC

Stop Pump 2 Butt...

Q2

Start Pump 2 Co...

TT6

02 sec

I3

Auto 2-1

mD

St-by Stop Pump 2

T6

02 sec

T5

02 sec

i7

Pump 1 running

± MN

overload pump 1 

overload pump 1 

T6

02 sec

i8

Pump 2 running

± MP

overload pump 2

overload pump 2

I2

"Manual" mode

TX1

Stand-by pump 1/2

Stand-by pumps text

i2

"Manual" mode

RX1

Stand-by pump 1/2

No Contact 1 Contact 2 Contact 3 Contact 4 Contact 5 Coil Comment

2 pump 2St-by Lamp.zm2 - v1.0 St-By Pump Control
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Teikningin hér fyrir neðan er af stjórnun tveggja til-taks ræsiloftsþjappa 

 

Hér er Zelio forritið í heild sinni fyrir ræsiloftsþjöppurnar 

 

 

 



001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

I4

Start 1b

I5

Stop 1b

I2

manual

± M1

manual  starting 1

manual  starting 1 

M1

manual  starting 1

I7

Running C1

IB

Start 2b

IC

Stop 2b

I2

manual

± M2

manual starting 2

manual starting 2 

M2

manual starting 2

I8

Running C2

I1

auto 1-(2)

I9

Remote S1

IA

Remote S2

± M3

auto ready 1 and s...

auto ready 1 and st-by 2

± M7

auto 1 only

auto ready 1 only

I3

auto 2-(1)

IA

Remote S2

I9

Remote S1

± M4

auto ready 2 and s...

auto ready 2 and st-by 1

± M8

auto 2 only

auto ready 2 only

M1

manual  starting 1

± Q1

Start 1 comand 

Start 1 comand 

M7

auto 1 only

M5

auto start/stop LP/...

I7

Running C1

± Q5

Lamp running 1

Lamp running 1

M4

auto ready 2 and s...

M6

St-by start comand

M2

manual starting 2

± Q2

Start 2 comand

Start 2 comand

M8

auto 2 only

M5

auto start/stop LP/...

I8

Running C2

± Q6

Lamp running 2

Lamp running 2

M3

auto ready 1 and s...

M6

St-by start comand

q5

Lamp running 1

I9

Remote S1

± Q9

Lamp Stop 1

Lamp Stop 1

q6

Lamp running 2

IA

Remote S2

± QA

Lamp Stop 2

Lamp Stop 2

M4

auto ready 2 and s...

q5

Lamp running 1

m6

St-by start comand

± Q7

Lamp St-by 1

Lamp St-by 1

M3

auto ready 1 and s...

q6

Lamp running 2

m6

St-by start comand

± Q8

Lamp St-by 2

Lamp St-by 2

No Contact 1 Contact 2 Contact 3 Contact 4 Contact 5 Coil Comment

AIR compressors.zm2 - v1.0 Air Compressor Control

Svanur Rafnsson 12.4.2012 1 / 3

 Program diagram



019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

Lamp running 1 Remote S1 Lamp Stop 1

q6

Lamp running 2

IA

Remote S2

± QA

Lamp Stop 2

Lamp Stop 2

M4

auto ready 2 and s...

q5

Lamp running 1

m6

St-by start comand

± Q7

Lamp St-by 1

Lamp St-by 1

M3

auto ready 1 and s...

q6

Lamp running 2

m6

St-by start comand

± Q8

Lamp St-by 2

Lamp St-by 2

i2

manual

M7

auto 1 only

i6

HP pressure 30 ba...

TT1

HP pressure time

HP pressure time 3 sec delay

M8

auto 2 only

IE

LP pressure 22 ba...

TT2

LP pressure time

LP pressure time 3 sec delay

ID

Stand-by 18 bar  NC

TT3

Stand-by time

St-by time 3 sec delay

t1

HP pressure time

T2

LP pressure time

± M5

auto start/stop LP/...

auto start/stop comand

ID

Stand-by 18 bar  NC

M5

auto start/stop LP/...

M3

auto ready 1 and s...

T3

Stand-by time

± M6

St-by start comand

St-by start comand

M4

auto ready 2 and s...

t1

HP pressure time

M6

St-by start comand

m6

St-by start comand

± Q4

Stand-by Alarm to ...

Stand-by Alarm to Norimos  NC

I2

manual

I5

Stop 1b

M1

manual  starting 1

TT4

don't start time

Overload start 1 time 2 sec

M4

auto ready 2 and s...

M6

St-by start comand

T4

don't start time

M7

auto 1 only

M5

auto start/stop LP/...

T4

don't start time

i7

Running C1

± M9

Overload start 1 

Overload start 1 

I2

manual

IC

Stop 2b

M2

manual starting 2

TT5

don't start time

Overload start 2 time 2 sec

M3

auto ready 1 and s...

M6

St-by start comand

T5

don't start time

M8

auto 2 only

M5

auto start/stop LP/...

T5

don't start time

i8

Running C2

± MA

Overload start 2

Overload start 2 

m9

Overload start 1 

mA

Overload start 2

mB

Fault switch Remo...

± Q3

Fault Alarm to Nor...

Fault Alarm to Norimos  NC

I1 i9 ± MB Fault switch Remote 
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AIR compressors.zm2 - v1.0 Air Compressor Control

Svanur Rafnsson 12.4.2012 2 / 3



039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

auto ready 1 and s... St-by start comand don't start time

M8

auto 2 only

M5

auto start/stop LP/...

T5

don't start time

i8

Running C2

± MA

Overload start 2

Overload start 2 

m9

Overload start 1 

mA

Overload start 2

mB

Fault switch Remo...

± Q3

Fault Alarm to Nor...

Fault Alarm to Norimos  NC

I1

auto 1-(2)

i9

Remote S1

± MB

Fault switch Remo...

Fault switch Remote 

I3

auto 2-(1)

iA

Remote S2

I2

manual

TX1

Two AIR compress...

Two AIR compressors text

i2

manual

RX1

Two AIR compress...

No Contact 1 Contact 2 Contact 3 Contact 4 Contact 5 Coil Comment
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Teikningin hér fyrir neðan er af stjórnun þriggja til-taks sjódælna aðalvélar 

 

Hér er Zelio forritið í heild sinni fyrir sjódælur aðalvélar 

 



001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

IG

pump 1 st-by mode

I6

start pump 1 button

I7

stop pump 1 button

i2

"Manual" mode

± M1

pump 1 start man...

Starts Pump 1 Manually relay

M1

pump 1 start man...

ID

pump 1 is working

IH

pump 2 st-by mode

I8

start pump 2 button

I9

stop pump 2 button

i2

"Manual" mode

± M2

pump 2 start man...

Starts Pump 2 Manually relay

M2

pump 2 start man...

IE

pump 2 is working

IJ

pump 3 st-by mode

IA

start pump 3 button

IB

stop pump 3 button

i2

"Manual" mode

± M3

pump 3 start man...

Starts Pump 3 Manually relay

M3

pump 3 start man...

IF

pump 3 is working

I3

auto 1-2/3

± M4

auto 1-2/3

Pump 1 and 2 is Running and Pump 3 is 
in St-by Mode

I4

auto 1-3/2

± M5

auto 1-3/2

Pump 1 and 3 is Running and Pump 2 is 
in St-by Mode

I5

auto 2-3/1

± M6

auto 2-3/1

Pump 2 and 3 is Running and Pump 1 is 
in St-by Mode

M1

pump 1 start man...

IG

pump 1 st-by mode

mF

st-by stop pump 1

± Q1

start pump 1 com...

Start Pump 1 order Output

M4

auto 1-2/3

mF

st-by stop pump 1

ID

pump 1 is working

± Q7

1 running lamp

Start Pump 1 lamps Output

M5

auto 1-3/2

mF

st-by stop pump 1

M6

auto 2-3/1

MA

st-by start pump 1

M2

pump 2 start man...

IH

pump 2 st-by mode

mG

st-by stop pump 2

± Q2

start pump 2 com...

Start Pump 2 order Output

M4

auto 1-2/3

mG

st-by stop pump 2

IE

pump 2 is working

± Q8

2 running lamp

Start Pump 2 lamps Output

M5

auto 1-3/2

MB

st-by start pump 2

M6

auto 2-3/1

mG

st-by stop pump 2

No Contact 1 Contact 2 Contact 3 Contact 4 Contact 5 Coil Comment
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019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

pump 2 start man... pump 2 st-by mode st-by stop pump 2 start pump 2 com...

M4

auto 1-2/3

mG

st-by stop pump 2

IE

pump 2 is working

± Q8

2 running lamp

Start Pump 2 lamps Output

M5

auto 1-3/2

MB

st-by start pump 2

M6

auto 2-3/1

mG

st-by stop pump 2

M3

pump 3 start man...

IJ

pump 3 st-by mode

mH

st-by stop pump 3

± Q3

start pump 3 com...

Start Pump 3 order Output

M4

auto 1-2/3

MC

st-by start pump 3

IF

pump 3 is working

± Q9

3 running lamp

Start Pump 3 lamps Output

M5

auto 1-3/2

mH

st-by stop pump 3

M6

auto 2-3/1

mH

st-by stop pump 3

IG

pump 1 st-by mode

iD

pump 1 is working

± QA

1 stop lamp

Stop Pump 1 lamps Output

IH

pump 2 st-by mode

iE

pump 2 is working

± QB

2 stop lamp

Stop Pump 2 lamps Output

IJ

pump 3 st-by mode

iF

pump 3 is working

± QC

3 stop lamp

Stop Pump 3 lamps Output

M6

auto 2-3/1

iD

pump 1 is working

IG

pump 1 st-by mode

± Q6

st-by 1 ready lamp

Pump 1 st-by lamps Output

M5

auto 1-3/2

iE

pump 2 is working

IH

pump 2 st-by mode

± QD

st-by 2 ready lamp

Pump 2 st-by lamps Output

M4

auto 1-2/3

iF

pump 3 is working

IJ

pump 3 st-by mode

± QE

st-by 3 ready lamp

Pump 3 st-by lamps Output

TT4

preStart auto

preStart pump auto (Low pressure)

M4

auto 1-2/3

Q7

1 running lamp

T4

preStart auto

IC

LP control pressur...

TT1

low pressure timer

Low Pressure timer

M5

auto 1-3/2

Q8

2 running lamp

M6

auto 2-3/1

Q9

3 running lamp

T1

low pressure timer

± M7

low pressure alarm

Low pressure Alarm relay

M4 M7 ± M9 Start St-by pumps relay

No Contact 1 Contact 2 Contact 3 Contact 4 Contact 5 Coil Comment
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039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

auto 1-3/2 2 running lamp

M6

auto 2-3/1

Q9

3 running lamp

T1

low pressure timer

± M7

low pressure alarm

Low pressure Alarm relay

M4

auto 1-2/3

M7

low pressure alarm

± M9

start st-by pump

Start St-by pumps relay

M5

auto 1-3/2

M6

auto 2-3/1

M9

start st-by pump

M6

auto 2-3/1

IG

pump 1 st-by mode

iD

pump 1 is working

°MA

st-by start pump 1

Start St-by Pumps 1 relay

M9

start st-by pump

M5

auto 1-3/2

IH

pump 2 st-by mode

iE

pump 2 is working

°MB

st-by start pump 2

Start St-by Pumps 2 relay

M9

start st-by pump

M4

auto 1-2/3

IJ

pump 3 st-by mode

iF

pump 3 is working

°MC

st-by start pump 3

Start St-by Pumps 3 relay

M9

start st-by pump

M6

auto 2-3/1

iG

pump 1 st-by mode

± MD

no st-by pump to s...

No pumps St-by ready relay

M5

auto 1-3/2

iH

pump 2 st-by mode

M4

auto 1-2/3

iJ

pump 3 st-by mode

i2

"Manual" mode

RMA

st-by start pump 1

St-by start Pump 1 reset relay

RMB

st-by start pump 2

St-by start Pump 2 reset relay

RMC

st-by start pump 3

St-by start Pump 3 reset relay

MA

st-by start pump 1

± ME

st-by alarm

St-by Alarm relay

MB

st-by start pump 2

MC

st-by start pump 3

mE

st-by alarm

± Q5

st-by alarm

St-by Alarm Output NC

M9

start st-by pump

M4

auto 1-2/3

iD

pump 1 is working

± MF

st-by stop pump 1

St-by stop Pump 1 relay

M5

auto 1-3/2

ME

st-by alarm

M4

auto 1-2/3

iE

pump 2 is working

± MG

st-by stop pump 2

St-by stop Pump 2 Relay

M6

No Contact 1 Contact 2 Contact 3 Contact 4 Contact 5 Coil Comment
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059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

M9

start st-by pump

M4

auto 1-2/3

iD

pump 1 is working

± MF

st-by stop pump 1

St-by stop Pump 1 relay

M5

auto 1-3/2

ME

st-by alarm

M4

auto 1-2/3

iE

pump 2 is working

± MG

st-by stop pump 2

St-by stop Pump 2 Relay

M6

auto 2-3/1

M5

auto 1-3/2

iF

pump 3 is working

± MH

st-by stop pump 3

St-by stop Pump 3 Relay

M6

auto 2-3/1

M9

start st-by pump

M6

auto 2-3/1

MA

st-by start pump 1

TT3

time to restore pre...

Time to restore pressure

M5

auto 1-3/2

MB

st-by start pump 2

M4

auto 1-2/3

MC

st-by start pump 3

Q1

start pump 1 com...

iD

pump 1 is working

IG

pump 1 st-by mode

TT2

pump starting timer

Timer to start  Pumps

Q2

start pump 2 com...

iE

pump 2 is working

IH

pump 2 st-by mode

Q3

start pump 3 com...

iF

pump 3 is working

IJ

pump 3 st-by mode

T2

pump starting timer

± M8

pump start failed

Pumps don't starts

T3

time to restore pre...

± MJ

overload relay

Fault Alarm pump running EM

M8

pump start failed

MD

no st-by pump to s...

mJ

overload relay

mK

St-by ready

mQ

Fault Alarm

± Q4

failure alarm

Fail Alarm to Norimos NC

iG

pump 1 st-by mode

I3

auto 1-2/3

± MK

St-by ready

Remote 1/2/3 ready ON

iH

pump 2 st-by mode

I4

auto 1-3/2

iJ

pump 3 st-by mode

I5

auto 2-3/1

mK IG I7 M1 TT5  overload time 2 sec

No Contact 1 Contact 2 Contact 3 Contact 4 Contact 5 Coil Comment
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079

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

pump 1 st-by mode auto 1-2/3 St-by ready

iH

pump 2 st-by mode

I4

auto 1-3/2

iJ

pump 3 st-by mode

I5

auto 2-3/1

mK

St-by ready

IG

pump 1 st-by mode

I7

stop pump 1 button

M1

pump 1 start man...

TT5

 overload time 2 sec

 overload time 2 sec

T5

 overload time 2 sec

T5

 overload time 2 sec

iD

pump 1 is working

± ML

overload pump 1 "...

overload pump 1 "Manual" mode

mK

St-by ready

IH

pump 2 st-by mode

I9

stop pump 2 button

M2

pump 2 start man...

TT6

 overload time 2 sec

 overload time 2 sec

T6

 overload time 2 sec

T6

 overload time 2 sec

iE

pump 2 is working

± MN

overload pump 2 "...

overload pump 2 "Manual" mode

mK

St-by ready

IJ

pump 3 st-by mode

IB

stop pump 3 button

M3

pump 3 start man...

TT7

 overload time 2 sec

 overload time 2 sec

T7

 overload time 2 sec

T7

 overload time 2 sec

iF

pump 3 is working

± MP

overload pump 3 "...

overload pump 3 "Manual" mode

ML

overload pump 1 "...

± MQ

Fault Alarm

Fail Alarm to Norimos 

MN

overload pump 2 "...

MP

overload pump 3 "...

I2

"Manual" mode

TX1

Three pumps

Three pumps ME SW text

i2

"Manual" mode

RX1

Three pumps

No Contact 1 Contact 2 Contact 3 Contact 4 Contact 5 Coil Comment
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Myndin sýnir vaktklefa skipanna ECR og þar sjást staðsetningar MCC1, MCC2 og MCC3 vel.

 

ECR þar sem dælustjórnanir sjást nr. 23-30 og nr. 38-41 auk NORIMOS viðvörunarkerfis nr.14 
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  Data sheet frá Schneider Electric segir að það sé hægt að nota FBD forritun við SR2D201BD vélina, en 

það reyndist ekki vera hægt með ZelioSoft2 v.4.3 forritinu, svo ákveðið var að nota Ladder forritun í allt. 

 

Hér fyrir neðan er afnotaleyfi mitt fyrir myndum af heimasíðunni skipini.fo og flott mynd þaðan í lokin. 

 

 

http://skipini.fo/









































