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1.0 Inngangur

Þetta verkefni er unnið sem lokaverkefni í iðnfræði við Háskólann í Reykjavík. Aðalmarkmið
þessa verkefnis var að hanna raflögn og lýsingu fyrir  tveggja hæða einbýlishús og auka þar af
leiðandi getu og færni höfundar á notkun Autocad. Teikningarnar eru fengnar frá fyrirtækinu
Raflax, þar sem að höfundur starfar, en þessi hönnun verður ekki notuð við byggingu
Úlfarsbrautar 76.

Við vinnslu á þessu verkefni var nýtt þekking sem aflaðist við að ná sveinsprófinu, fyrri
áföngum úr iðnfræðinni og einnig frá störfum sem rafvirki hjá Raflax. Allir staðlar sem eru
nýttir við verkið eru fengnir úr ÍST200:2006 Raflagnir bygginga, TTR 2009 og birtutöflur
sem að stuðist var við eru í bókinni Ljós og rými frá ljóstæknifélagi Íslands.

Einnig voru skoðaðar teikningar úr fyrri verkum. Grunnverklýsing er úr áfanga sem
Svanbjörn Einarsson er með og er fengin þaðan.

Notuð voru forritin Autocad electrical 2013, DIAlux, Microsoft Exel 2010 og Microsoft Word
við ritvinnslu.
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2          Raforkuvirki

2.0       Almenn atriði

Húsið er steinsteypt, ný viðbygging er staðsteypt. Raflagnir eru ýmist innsteyptar,
utanáliggjandi, fyrir ofan niðurtekin loft,  í strengjabökkum eða í gólfdósum.
Rafverktaka er ætlað að bjóða í verkið samkvæmt verklýsingu þessari ásamt
útboðsteikningum. Verktaki skal kynna sér gögn annara verkþátta  þannig að hann fái
heildarmynd yfir verkið. Jafnframt er verktaka bent á að kynna sér öll ákvæði
“Útboðsskilmála 0 kafla” .

2.0.0    Verksvið verktaka

Verktaki skal leggja raflagnir og framkvæma þá vinnu sem lýst er í verklýsingu
þessari og á teikningum. Verktaki skal leggja til og kosta alla vinnu, efni og tæki sem
til verksins þarf til þess að skila verkinu fullunnu, með tækjum fullfrágengnum og
tilbúnum til notkunar. Þetta gildir nema annars sé sérstaklega getið í verklýsingu
þessari eða á teikningum.

2.0.1    Magntaka

Allt efni er talið og mælt (stk/m) af teikningum án tillits til rýrnunar, eða skilgreint
sem heildartala þar sem verktaki metur umfang viðkomandi verkliðar út frá
verklýsingu, teikningum og reynslu sinni.  Verktaki  skal því gera ráð fyrir rýrnun og
ýmsum smáhlutum svo sem strengskóm og skrúfum í einingaverði viðkomandi þátta.

2.0.2    Reglugerðir

Allt efni og vinna skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði Reglugerða um raforkuvirki
og Tæknilegra tengiskilmála rafveitna. Allur rafbúnaður skal vera CE- merktur.
Verktaki skal leggja fram staðfestingu á CE merkingu rafbúnaðar sé þess óskað.
Framkvæmdir við heimtaugarlagnir skulu unnar í samráði Orkuveitu Reykjavíkur og
Landssíma Íslands. Raflagnaefni og búnaður svo sem lampar skulu samþykktir af
raffangaprófunum sem Neytendastofan viðurkennir.  Um reglugerðir o.þ.h. vísast að
öðru leyti til hinna almennu tilboðs- og útboðsskilmála í útboðslýsingu.

2.0.3    Eftirlit

Verkkaupi hefur sérstakan eftirlitsmann með verki verktaka og skal verktaki í einu
og öllu framkvæma verkið í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann  hans og
tilkynna um lok eftirfarandi verka, með nægum fyrirvara, sem hér segir:

a)  Lagningu pípna í jörð.

b) Lagningu pípna í veggi og loft, áður en veggjum og loftum er lokað.
c) Verkið allt til fullnaðarúttektar.
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Verktaki fari vel yfir skýringarmyndir sem fylgja teikningasetti og framkvæmi verkið
í einu og öllu eftir þeim teikningum. Allar breytingar og frávik skal bera undir
verkkaupa eða fulltrúa hans.

2.0.4 Samræming verka

Rafverktaki skal skuldbundinn samræmingu byggingarstjóra á vinnu verktaka í
húsinu. Ber verktaka að leitast við að ljúka þeim áföngum síns verks, sem binda
aðrar framkvæmdir í húsinu, þannig að ekki standi á raflögnum. Teikningar eru
táknrænar og sýna í aðalatriðun hvers óskað er. Verktaki skal kynna sér allar
teikningar sem og verklýsingu annarra verkþátta (lagnir, loftræsting m.m.) og annast
samræmingu með viðkomandi verktaka ef nauðsyn krefur. Beri verklýsingu og
teikningum  ekki saman, skal verkkaupi ákvarða, eftir hverju skuli fara.

Til nánari skýringar:

Vanti eitthvað á teikningar, sem verklýsing skilgreinir, skal farið eftir
verklýsingunni. þar sem skortir á í verklýsingunni skulu teikningar ráða. Samþykki
verkkaupa skal fá fyrir öllum frávikum frá teikningum. Verktaki skal merkja inn á
teikningar allar breytingar, sem gerðar verða og skal hann við lok verksins afhenda
eftirlitsmanni verkkaupa eitt eintak af  breyttum teikningum.

2.0.5    Heimtaug og raforkugjöld

Í húsinu er 3x63A heimtaug. Verktaki sækir um stækkun á heimtaug í 3x100 A, sem
verkkaupi greiðir.

2.0.6    Prófanir og úttekt

Verktaki skal sannprófa að verkinu fullkláruðu, að allar raflagnir og stjórntæki vinni
rétt í öllum  atriðum.  Prófanir skulu gerðar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.
Fullnaðarúttekt Orkuveitu, skoðunarstofu, eldvarnareftirlits m.m. skal lokið, þegar
verkið er afhent verkkaupa.  Úttektir verkkaupa koma á engan hátt í stað úttektir
löggiltrar skoðunarstofu.

2.0.7    Vinnubrögð

Vinna og frágangur rafverktaka skal uppfylla kröfur Neytendastofu,
Brunamálastofnunar ríkisins, Landssíma Íslands og Eldvarnareftirlits á svæðinu.
Rafbúnaður skal vera viðurkenndur af raffangaprófun, viðurkenndri af
Neytendastofu.

2.0.8    Reglugerðir og vinnubrögð

Allt efni, vinna og frágangur skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði Reglugerðar um
raforkuvirki og Orkuveitu Reykjavíkur (OR) og Neytendastofu. Raflagnaefni og
búnaður þess, svo og öll tæki og lampar skulu samþykktir af raffangaprófunum sem
Neytendastofa viðurkennir. Um reglugerðir o.þ.h. vísast að öðru leyti til hinna
almennu tilboðs- og útboðsskilmála í útboðslýsingu.
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Verktaki sem tekst þetta verk á hendur, ber fulla ábyrgð á því gagnvart verkkaupa og
OR. Verktaki skal tilkynna verkið til OR. Verktaki skal einnig uppfylla kröfur
Brunamálastofnunar ríkisins, Landssíma Íslands og Vinnueftirlits ríkisins um frágang
lagna og búnaðar.

Allt raflagnaefni og rafbúnaður skal fullnægja staðli CEE og IEC. Sérstaklega skal
tekið fram að plastefni skulu vera brunatreg samkvæmt staðli IEC.

2.0.9    Eftirlit

Verkkaupi hefur sérstakan eftirlitsmann með verki verktaka og skal verktaki í einu
og öllu framkvæma  verkið í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann hans.

Rafverktaki skal vera skuldbundinn samræmingu byggingarstjóra á vinnu verktaka í
húsinu.

Ber verktaka að leitast við að ljúka þeim áföngum síns verks, sem binda aðrar
framkvæmdir í verkinu, þannig að ekki standi á raflögnum.

2.0.10  Úttekt

Verktaki skal sannprófa að verkinu fullunnu, að allar raflagnir og stjórntæki vinni rétt
í öllum atriðum. Prófanir skulu gerðar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.

Verktaki skal sækja um öll tilskilin leyfi, úttektir og samþykki sem nauðsynleg eru
við framkvæmd verksins, svo sem lagnaleyfi, heimtaug og samþykkt vegna
botnúttektar byggingarfulltrúa á verkinu. Allur prófunarskyldur rafbúnaður skal vera
samþykktur af raffangaprófun og Neytendastofu.

2.0.11  Upplýsingar og uppdrættir

Allir uppdrættir eru táknrænir og sýna í aðalatriðum hvers óskað er. Verktaki skal
kynna sér aðstæður á staðnum og alla uppdrætti og verklýsingar og annast
samræmingu ef nauðsyn krefur. Beri verklýsingu og teikningum ekki saman, skal
verkkaupi ákvarða, eftir hverju skal fara. Fá skal samþykki verkkaupa eða
umsjónarmanns hans fyrir öllum frávikum frá uppdráttum.

Verktaki skal færa inn á teikningar allar breytingar, sem gerðar eru eftir að verkið er
hafið og skila verkkaupa einu eintaki af leiðréttum teikningum í seinasta lagi 7
dögum eftir verklok. Gæði leiðréttinganna þarf að vera sú sama og sjálfra
teikninganna þ.e. allar línur gerðar með reglustiku en í rauðum lit. Verktaki skal
útvega upplýsingar um öll tæki, sem hann leggur til og afhenda verkkaupa.

Ef gerðar eru breytingar sem verkkaupa er ekki kunnugt um fyrir verklok, sem veldur
því að breyta þarf teikningum, skal verktaki bera allan þann kostnað á þeim hluta við
gerð reyndarteikninga sem eru nauðsynlegar vegna úttektar skoðunarstofu.

2.0.12  Magntaka

Allur kostnaður við fullnaðarfrágang skal vera innifalinn í einingarverði. Magntölur
eru leiðbeinandi “netto”-magn (stk., metrar o.s.f.v), mælt af teikningum, en
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afskurður, rýrnun og allt tengingar- og lagnaefni sem þarf til að verkið verði
fullfrágengið, skal vera innifalið í einingarverðum.



9

2.1       Raflagnir í steypu

2.1.0    Sökkulskaut, jarðtenginar og spennujöfnun

Ganga skal frá sökkulskauti í viðbyggingu eins og sýnt er á teikningum og  lýst í
texta hér að neðan. Tvö neðstu járnin skal binda saman með klemmum. Tekin eru tvö
járn upp úr sökklum eins og sýnt er á teikningu, inn í innsteyptan tengikassa
(300x300x150mm) sem verktaki kemur fyrir. Í tengikassann skal verktaki koma fyrir
koparskinnu (spennujöfnunarskinnu), samanber frágang Tæknilegra Tengiskilmála
(TT).  Frá tengiboxinu skal leggja 25mm rör  að aðaltöflu.

Magntölur

Magntölur eru metrar á sökkli mældir á teikningu. Innifalið í metraverði er allt efni
(þ.m.t. klemmur),  vinna og tæki við að fullganga frá sökkulskauti.

2.1.1    Pípur í jarðvegi

Verktaki skal leggja inntakspípur inn í bygginguna fyrir  lóðalýsingu, heimtaugar,
ídráttarrör fyrir ljósleiðara og tölvulagnir ásamt öðrum pípum sem fram koma á
teikningu.  Pípur skulu vera heildregnar plastpípur af  vandaðri gerð.  Miðað er við
PEH pípur frá  Reykjalundi eða sambærilegar pípur.  Pípur skulu þannig lagðar, að
vatn geti ekki runnið eftir þeim inn í húsið.  Allar beygjur á pípum skulu vera jafnar
og góðar, ekki skal yfirstíga uppgefinn beygjuradíus þeirra. Til varnar óhreinindum
skal pípum lokað með þar til gerðum tappa eða hettu um leið og þær eru lagðar.
Inntakspípur skulu lagðar á a.m.k. 700 mm. dýpi. Um fjölda  pípna, gildleika og legu,
vísast til uppdrátta. Allar ónotaðar pípur skulu ídregnar með minnst 1mm gildri
nælontaug.

Magntölur:

Magntölur pípna  eru mældar í metrar mældir á teikningum.  Innifalið skal vera,
beygjur, mælingar, samsetningarhólkar, aðvörunarborði,söndun gröftur og fylling
ásamt fullnaðarfrágangi. Göt  í gegnum steypta veggi fyrir heimtaugarpípur skulu
innifaldar í einingaverði.

2.1.2    Pípur og samskeyti í steypu

Pípur skulu vera plastpípur af viðurkenndri og vandaðri gerð. Pípur skulu vera
þannig gerðar svo og búnaður þeirra að einangrun tauga geti ekki skaddast innan í
pípum eða af skörpum brúnum í pípuendum við ídrátt. Til varnar því, að taugar
skaddist af skörpum brúnum, skal snara vel úr pípuendum. Í alla töflukassa,
tengikassa og gegnumdráttarkassa skal setja töflustúta (t.d.  "Fibo"). Til varnar
óhreinindum skal öllum pípum upp úr loftum og veggjum lokað með þar til gerðum
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plasttappa um leið og þær eru lagðar.  Verja þarf  samskeytabúnað þannig, að steypa
geti ekki gengið  inn í pípur eða dósir þegar múrað er eða steypt.

Nota skal litaðar pípur í lagnir:

Gul/hvítar fyrir lágspennulagnir

Rauðar fyrir öryggiskerfi og brunaviðvörunarkerfi

Bláar fyrir síma-, tölvulagnakerfi  og aðrar smáspennulagnir.

Samskeytibúnaður pípna skal vera úr plasti. Nota skal samtengingarhólka með
málmfjöður.  Pípur í gólfílögn skulu vera nægilega djúpt lagðar til að ílögn yfir
pípum springi ekki. Pípur skulu  spenntar niður með 1.5 m millibili. Spennum skal
fest með naglaskotum í steingólfið. Við beygjur skulu pípur spenntar með enn minna
millibili.  Til varnar því, að taugar skaddist af skörpum brúnum, skal snara vel úr
pípuendum. Allar ónotaðar pípur skulu ídregnar með minnst 1mm gildri nælontaug.
Til að forðast árekstra við önnur kerfi hússins, er rafverktaka bent á að kynna sér
vandlega öll gögn annarra hönnuða. Þar sem bora þarf í steypu fyrir rörum skal þess
vandlega gætt að framkvæmdin raski ekki burðarþoli byggingar.

Magntölur:

Magntölur pípna  í steypu eru mældar í metrum á teikningum. Innifalið skal vera
nipplar, beygjur, mælingar fyrir niðurbeygjum samsetningarhólkar, plötustútar,
festingar, skurður í einangrun,  borun í steypu og vikurfræsing. Boranir skulu vera
innifaldar í einingaverði pípna. Þess skal gætt að borgöt séu ekki stærri en nauðsyn
krefur (Þvermál rörs).

2.1.3    Dósir í steypu

Dósir skulu vera úr plasti af vandaðri gerð. Loftdósir hafi skrúfufestingu fyrir lok eða
lampa. Rofa- og tengladósir hafi skrúfufestingu fyrir  viðkomandi tæki.

Framkantur dósar skal falla slétt við vegg eða loft. Vanda skal ísetningu dósa og
ganga tryggilega frá aðkomandi pípum í dósir. Allar dósir skulu vera sléttar við
endanlegan vegg, gólf eða loftflöt. Öllum dósum ber að skila með loki eða tæki, eins
og við á hverju sinni. Dósir fyrir rofa og tengla skulu vera fyrir  "Schuko" efni. Dósir
fyrir brunahandboða, reykskynjara og  brunabjöllur skulu vera hringlaga
rofa/tengladósir  "Schuko" efni.

Magntölur:

Magntölur dósa og klossa eru stykki talin af teikningum. Einingaverð  eiga við
fullfrágengnar dósir og klossa frágengnum í steypu.
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2.2       Raflagnir – Frágangur

2.2.0    Spennujöfnun

Lagningu sökkulskauta í steypu tilheyra verklýsingu steypulagna. Verktaki skal sjá
um  tengingu spennujöfnunarvírs inn á spennujöfnunarskinnur, og koma
spennujöfnunarskinnum fyrir eftir þörfum. Spennujöfnunarvír og langing hans frá
tengistað sökkulskauts og annarra spennujöfnunarskinna að töflum er magntekin
undir liðnum “Raftaugar og strengir”. Tengja skal saman inntök heits og kalds vatns
og það síðan tengt spennujöfnunarskinnu. Verktaki skal spennujafna alla
strengjabakka. Festingar skulu vera með að hámarki á 6 m bili og lágmark ein festing
á hvern bakka. Spennujafna skal yfir allar samfestingar nema þar sem notuð eru
samtengi sem eru boltuð föst á bakka og teljast viðunandi spennujöfnun.Verktaki
skal spennujafna alla leiðandi hluta í töflum sem rafbúnaður er festur í. Verktaki skal
spennujafna allar megin greiningar út frá loftræsisamstæðu. Þetta á við um
stigalagnir, loftræsilagnir, kerfisloft, vatnslagnir og aðra leiðandi hluti. Sjá nánar í
Reglum um skoðum raforkuvirkja.

Magntölur

Magntölur eru heild og fjöldi tenginga talin af teikningum og magnskrá. Innifalið er
allt efni og vinna til að fullganga frá verkinu.

2.2.1    Pípur og samskeyti í léttum veggjum og lofti og utanáliggjandi

Pípur í léttum veggjum og í niðurteknum loftum skulu vera plastpípur af
viðurkenndri og vandaðri gerð. Pípur skulu vera þannig gerðar svo og búnaður þeirra
að einangrun tauga geti ekki skaddast innan í pípum eða af skörpum brúnum í
pípuendum við ídrátt. Til varnar því, að taugar skaddist af skörpum brúnum, skal
snara vel úr pípuendum. Í alla töflukassa, tengikassa og gegnumdráttarkassa skal
setja töflustúta (t.d.  "Fibo").  Til varnar óhreinindum skal öllum pípum upp úr
loftum og veggjum lokað með þar til gerðum plasttappa um leið og þær eru lagðar.
Verja þarf  samskeytabúnað þannig, að steypa geti ekki gengið  inn í pípur eða dósir
þegar múrað er eða steypt.

Nota skal litaðar pípur í lagnir:

Gul/hvítar fyrir lágspennulagnir

Rauðar fyrir öryggiskerfi og brunaviðvörunarkerfi

Bláar fyrir síma-, tölvulagnakerfi  og aðrar smáspennulagnir.

Samskeytibúnaður plastpípna skal vera úr plasti. Nota skal samtengingarhólka með
málmfjöður.  Pípur í gólfílögn skulu vera nægilega djúpt lagðar til að ílögn yfir
pípum springi ekki. Pípur skulu  spenntar niður með 1.5 m millibili. Spennum skal
fest með naglaskotum í steingólfið. Við beygjur skulu pípur spenntar með enn minna
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millibili.  Pípur skulu vera þannig gerðar svo og búnaður þeirra að einangrun strengja
geti ekki skaddast innan í pípum eða af skörpum brúnum í pípuendum við ídrátt.  Til
varnar því að taugar skaddist af skörpum brúnum, skal snara vel úr pípuendum. Allar
ónotaðar pípur skulu ídregnar með minnst 1mm gildri nælontaug.  Til að forðast
árekstra við önnur kerfi hússins, er rafverktaka bent á að kynna sér vandlega öll gögn
annarra hönnuða.

Magntölur:

Magntölur plastpípna  eru mældar í metrum á teikningum, ekki er gerður
greinamunur á pípum lögðum í vegg eða loft, hlaðna eða létta veggi.  Innifalið skal
vera nipplar, beygjur, mælingar fyrir niðurbeygjum samsetningarhólkar, plötustútar,
festingar, skurður í einangrun í trégrind og vikurfræsing. Þar sem bora þarf í steypu
fyrir rörum skal þess vandlega gætt að framkvæmdin raski ekki burðarþoli
byggingar. Boranir skulu vera innifaldar í einingaverði pípna. Þess skal gætt að
borgöt séu ekki stærri en nauðsyn krefur (Þvermál rörs). Álpípur eru magnteknar
sérstaklega.

2.2.2    Dósir í létta veggi og loft

Dósir skulu vera úr plasti af vandaðri gerð. Loftdósir hafi skrúfufestingu fyrir lok eða
lampa. Rofa- og tengladósir hafi skrúfufestingu fyrir  viðkomandi tæki. Öllum
sýnilegum dósum skal blindlokað. Blindlokin skulu vera skrúfuð á dósirnar og skulu
dósir og lok vera samstætt efni frá sama framleiðanda.  Blindlok skulu falla slétt við
vegg eða loft.  Dósir í léttum veggjum og loftum skal vandlega fest með
skammbitum eða á annan hátt.  Vanda skal ísetningu dósa. Allar dósir skulu vera
sléttar við endanlegan vegg, gólf eða loftflöt. Öllum dósum ber að skila með loki eða
tæki, eins og við á hverju sinni. Dósir fyrir rofa og tengla skulu vera fyrir  "Schuko"
efni. Dósir fyrir brunahandboða, reykskynjara og  brunabjöllur skulu vera hringlaga
rofa/tengladósir  "Schuko" efni.  Dósir utanhúss skulu vera  vatnsheldar a.m.k . IP54,
trefjaplastdósir.

Magntölur:

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

2.2.3    Gólfdósir

Verktaki skal koma gólfdósum fyrir í steypu og á þeim stöðum sem sýnt er á
teikningum og tengja aðliggjandi pípur í þær. Innifalið skal vera niðurlagning, koma
rörum fyrir í dósir og fullnaðarfrágangur.  Lok, og tenglafestingar fyrir lágspennu- og
smáspennulagnir skulu fylgja.  Verktaki skal vinna að endanlegum frágangi í samráði
við gólfefnaverktaka.  Gólfdósir skulu vera u.þ.b. 300x300mm af gerðinni
Ackermann, Siemens eða sambærilegir.  Lok skulu yfirdekkuð með sama efni og er á
gólfum.
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Magntölur:

Magntölur eru stykki talin af teikningu. Öll vinna og allt efni skal vera innifalið.

2.2.4     Bruna- og hljóðþéttingar

Verktaka er skylt að sjá til þess að brunaþétting verði sett í þau göt sem hann
hefur borað svo og í þau göt sem eru á teikningu og eru notuð fyrir strengi á
milli hæða og brunahólfa.  Miðað er við að göt verði fyllt með steinull og þakin
með þankítti viðurkenndu af Brunamálastofnun Íslands sem brunaþétt.
Brunaþétting skal að lágmarki vera sú sama og veggurinn, loftið eða gólfið sem
hún er í. Ef verktaki þarf að bora göt á milli lagnasvæða skal miða við að öll göt
passi fyrir viðkomandi pípustærð og þurfi því ekki að loka þeim sérstaklega
fyrir hljóð eða bruna. Óski verktaki eftir að nota stærri göt þá skulu allar
þéttingar vera innifaldar í einingaverði fyrr borun á götunum (liðurinn hér á
undan). Þess skal gætt að setja hljóðþéttingar í tenglastokka, við strengstiga,
strengbakka og við aðrar þær aðstæður sem við á á hverjum stað, þessar
hljóðþéttingar skulu vera jafngóðar og veggurinn, loftið eða gólfið þar sem
hætta er á að hlóðþétting sé skert. Sjá kafla arkitekts um hljóðeinangrun.

Magntölur:
Magntölur eru stykki talin af teikningum. Innifalið er efni og vinna við
fullnaðarfrágang.

Hljóðþéttingar eru ekki magnteknar sérstaklega, hljóðþéttingar skulu reiknuð
inn í verð viðkomandi verkþátta.
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2.3        Töfluskápar

Almenn atriði

Verkkaupi skaffar aðaltöflu í kjallara. Verktaki skal útvega allt nauðsynlegt efni í
töfluna samkvæmt teikningum og magnskrá. Innifalið skal vera mælingar, spjöld,
lok, festingar, merkingar, undirbygging, vírarennur og lok.  Rafbúnaður í töfluskápa
er talinn með öðrum verkliðum.  Verktaki skaffar aðrar töflur í húsið samkvæmt
teikningum og magnskrá. Stærð skápa kemur fram í magntöluskrá og skulu þeir vera
úr málmi og varðir gegn tæringu.  Þess skal gætt að staðsetningar séu í samræmi við
teikningar.  Innifalið skal vera allt nauðsynlegt smáefni sem þarf til
uppsetningarinnar. Miðað er við einingaskápa frá viðurkenndum aðilum, CE
merktum.  Skápar skulu að öllu leiti lausar við ryk og önnur óhreinindi, áður en
búnaður er settur í.  Nota skal nippla við inntök í alla skápa, eða nota til þess ætlaða
flangsa með gúmmímottum.  Allir hlutir í töflu s.s. vör, liðar, raðklemmur, greinar og
kvíslar skulu greinilega merktir. Greinar og kvíslar skulu merktar og númeraðar  skv.
einlínumyndum.  Ekki skal nota plastbönd með áþrykktum stöfum (Dymo).  Verktaki
skal setja smækkaða mynd af einlínumynd þrykkta í plast á innanverða töfluhurð
hvers töfluskáps. Festa skal myndina smekklega á hurðina.  Öll töfluvinna skal vera
snyrtileg og fagmannlega unnin. Vírar leggist í lokuðum plastbökkum, eða eftir
öðrum sambærilegum leiðum sem auðvelt er að komast í. Ganga  skal fagmannlega
frá öllum endum. Allur vír í töflum skal vera fínþættur, mjúkur töfluvír. Á vírenda
skal setja klemmda vírhólka áður en þeir eru tengdir.  Ekki skal setja nema eina taug
undir hverja  skrúfu í núll- og jarðskinnu. Allar nauðsynlegar skinnur fyrir P, PE,
PEN skulu innifalda í þessum verklið.

Aðaltafla T0.0 er staðsett í tæknirými kjallara.  Miða skal við að tafla sé skápur með
innkomandi rofa og mælingu, stærð u.þ.b.  2000x550x275mm. Taflan skal vera
einingaskápur. Skilrúm úr ljósbogaþolnu efni, skal loka á milli hólfa.   Í töfluna
kemur aðalvarrofi, mælir og kvíslvör. Aðkomandi strengir koma bæði að ofan og að
neðan.

Aðrir skápar eru minni, innfelldir að öllu eða hálfu leiti. Innfelldir skápar skulu vera
með málmloki og ramma. Stærðir koma fram í magntöluskrá.

Magntölur:

Magntölur eru stykki talin á teikningum. Innifalið skal vera mælingar, spjöld, lok,
festingar, merkingar, undirbygging, vírarennur, straumskinnur og lok.  Rafbúnaður í
töfluskápa er talinn með öðrum verkliðum.

2.3.0     Rafbúnaður í töfluskápum

Í skápum skal koma fyrir þeim búnaði og  tækjum sem sýnd eru á uppdráttum og/eða
er getið er um í lýsingu þessari. Skulu þeir vera vel rúmir (50% stærri) og skal vera
auðvelt að bæta í þá ef þurfa þykir síðar. Núll og jarðskinnur skulu settar, eftir því
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sem við á, miðað við þann búnað, sem tengja þarf. Ekki  skal setja nema eina taug
undir hverja skrúfu núll  og jarðskinnu.

2.3.0.1  Raforkumælin

Verktaki skal koma mæli fyrir í sérstöku hólfi í samráði við OR. Innifalið hjá
verktaka skal vera tenging á öllu efni fyrir raforkumælingu í aðaltöflu, samskipti við
OR og útvegun búnaðar.

Magntölur

Magntölur miða við fullfrágenginn búnað, allt nauðsynlegt smáefni, tæki og búnaður
til að ganga endanlega frá verkþætti skal innifalinn í verðtilboði.

2.3.0.2  Merkingar

Innifaldar eru allar merkingar. Alla skápa skal merkja með skiltum úr hvítu
harðplasti. Stafir skulu vera svartir.  Merking fyrir rofa og mæla skal skrúfa
snyrtilega við hlið þessara tækja. Merkja skal öll tengibretti og vírenda, skv.
endanlegri hönnun.

Magntölur

Merkingar eru mældar sem heild.

2.3.0.3  Aðalrofi

Innkomandi aðalrofi skal vera sjálfvirkur MCCB aflrofi með stillanlegri yfirálags og
skammhlaupsvörn, og læsanlegur í opinni stöðu. Möguleiki skal vera að innsigla
stilligildi rofans. Þetta skal vera gert með gegnsæjum lokum, en ekki með lakki.
Málspenna rofans skal vera 3x400V, stilligildi rofans skal vera 100A. Gera skal ráð
fyrir a.m.k. 25kA skammhlaupsstraum (Ics). Innifalið skal vera, festingar, tengingar,
strengskór og annað sem til að fullganga frá og tengja rofann.

Magntölur

Magntölur eru stykki talin af einlínumyndum. Innifalið skal vera festingar, tengingar,
strengskór og annað sem til tengingar þarf.

2.3.0.4  Álagsvarrofar

Kvíslrofar í greinitöflum að og með 63A skulu vera Neozed varrofar. Stærri rofar
skulu vera gripvarrofar.  Þar sem við á skulu vör fylgja varrofum, stærðir vara eru
skv.  einlínumyndum.

Magntölur

Magntölur eru stykki talin af einlínumyndum. Innifalið skal vera festingar, tengingar,
strengskór og annað sem til tengingar þarf.
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2.3.0.5  Sjálfvör

Sjálfvör skulu vera frá viðurkenndum framleiðanda. Sjálfvör til og með 50A séu með
yfirálags- og 10kA skammhlaupsvörn. Fleirpóla greinar eiga að setja sjálfvarið út ef
einn póll verður yfirlestaður.

Magntölur

Magntölur eru stykki talin af einlínumyndum.  Innifalið skal vera festingar,
tengingar,  strengskór og annað sem til tenginga þarf.

2.3.0.6  Lekastraumsrofar

Lekastraumsrofar skulu allir vera gerðir fyrir 40-63A  málstraum og 0,03A
lekastraum nema annað sé getið á einlínumyndum.
Vör, rofar, raðklemmur og taugar skulu allar,  þannig merktar, t.d. með tölu og
bókstöfum, að  auðvelt sé að sjá hvar hver taug á að tengjast og  fyrir hvað
viðkomandi taug er.

Magntölur

Magntölur eru stykki talin af einlínumyndum.  Innifalið skal vera festingar,
tengingar,  strengskór og annað sem til tenginga þarf.
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2.3.1     Rofar

Rofar skulu vera samkvæmt tilmælum arkiteks af gerðinni GIRA E2 i antrasitt, úr
höggþolnu, óbrjótanlegu efni. Nota skal raðefni þar sem það á við. Rofar skulu vera
fyrir a.m.k 13A málstraum miðað við 230V spennu og 50 rið sé annars ekki getið á
teikningum. Rofar skulu vera alinnfelldir og skrúfaðir í dósir nema annars sé getið.

Magntölur:

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

2.3.2     Tenglar

Tenglar skulu vera frá sama framleiðanda og rofar þ.e tilheyra sömu línu og hafa
sama lit, nota skal raðefni þar sem það á við, sama gildir um tenglastokka.
Rafmagnstenglar skulu vera gerðir fyrir a.m.k. 16A málstraum miðað við 230V og
50 rið. Tenglar skulu vera alinnfelldir, nema annars sé getið. Tenglarnir skulu vera
alinnfelldir SCHUCO tenglar eða samsvarandi. Tenglar skulu skrúfaðir í dósir.  Klær
skulu fylgja tenglum sem eru stærri en 16A. Tenglar eru magnteknir sem raðefni.

Síma/tölvutenglar skulu vera af RJ45 og lok og rammar af sömu gerð og
rafmagnstenglar. Símatenglar/tölvutenglar eru magnteknir undir öðrum verklið.

Magntölur:

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

2.3.3     Raftaugar og strengir

Raftaugar skulu vera plasteinangraður eirvír. Einangrun skal fullnægja kröfum
Neytendastofu.  Nota skal mismunandi liti fyrir fasataugar, en þó þannig að sami litur
haldist fyrir sama fasa allstaðar í raflögninni.  Allar leiðslur skulu litamerktar
samkvæmt  Reglugerð Neytendastofu.  Snúrur/lausataugar skulu ekki vera grennri en
1.5 mm², en annars þola þann málstraum sem getið er á tengimyndum.

Plaststrengir sem lagðir eru frá töflum eða tengikössum skulu merktir viðkomandi
kassa og greinanúmeri, þannig að séð verði við báða enda hvers strengs hvaðan
viðkomandi strengur kemur. Miðað er við tregbrennanlega strengi af gerðinni NYM
eða EKK- (FKK-).
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Almennt er að strengur sé dreginn í fyrstu dós frá töfluskápum, og síðan er ídráttur
vírs í pípum (ljósalagnir).

Um gerð strengja og gildleika tauga vísast til einlínumynda af töflum og lögnum.

Strengir fyrir sérkerfi eru taldir undir viðkomandi verkþætti.

Magntölur

Vír er lengdarmetrar af pípum margfaldaðar með 4.5 þar sem 1.5 mm² vír er
notaður.  Þar sem sverari vír er notaður er miðað við lengdarmetra af pípum
margfaldaður með vírafjölda í pípum.

Strengir eru metrar mældir af teikningum og einlínumyndum. Innifalið  er ídráttur,
lagning, benslun við stiga, tæki m.m. endabúnaður, tengingar fylgja viðkomandi
endabúnaði.

2.3.4     Víra- og raðtengi

Nota skal viðurkennd víra tengi í dósum t.d. 6 víra tengi frá Reykjalundi, eða stungin
Wago tengi. Tengilistar skulu hæfa þeim taugum sem þeim er ætlað.

Magntölur

Verktaki áætlar út frá teikningu fjölda víra tengja í verkinu.  Í magntöluskrá er
fjöldinn gefinn upp sem heild. Möguleiki er að finna fjölda víratengja  með því að
margfalda fjölda dósa, sem vír er samtengdur í með 4,2.
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2.4        Lampar og tæki

Almenn atriði

Verktaki skal fá samþykki lýsingarhönnuðar og arkiteks fyrir öllum lömpum sem
hann skaffar samkvæmt verklýsingu þessari og magnskrá. Allir flúrlampar skulu vera
með T5, 16mm perum og viðurkenndum rafeindastraumfestum. Litahitastig flúrpera
skal vera u.þ.b. 3000 gráður Kelvin. Lampar skulu vera stífir þannig að ekki sé hætta
á að þeir vindist. Lampar skulu viðurkenndir af prófunarstofnun sem viðurkennd er
af Neytendastofunni.  Lampafestingar í stein skulu vera múrboltar, en ekki
plasttappar. Þar sem því er við komið eiga lampar að koma beint á dósir, skulu dósir
og lok vera í samræmi við það. Allir lampar skulu hafa fengið samþykki
raffangaprófunar til  notkunar á þeim stöðum og við þær aðstæður, sem  þeim eru
ætlaðar.  Í hverjum lampa skal vera merki, er segir til um hve stóra peru setja megi í
lampann. Perur í stærðum eins og sýnt er í lampaskrá skal setja í alla lampa.
Rafverktaki skal setja nýjar perur í alla lampa eigi fyrr en viku áður en verkinu er
skilað, og skal hann gera eftirlitsmanni aðvart þar um, áður en þetta er gert.

Allur neyðarlýsingarbúnaður skal vera í samræmi við ÍST EN 1838. Neyðarlampar
skulu merktir með táknum í samræmi við ofan nefndan staðal og í samráði við
eftirlitsmann verkkaupa. Ýmist er um að ræða sérstaka neyðarlampa eða  almenna
lampa með innbygðum neyðarlýsingarbúnaði. Allur frágangur búnaðar er á ábyrgð
verktaka. Lampar skulu vera í stöðugri hleðsu frá lágspennudreifikerfi (230V).
Rafhlaða  neyðar/útljósa skal sjálfvirkt taka við straumrof veitukerfis.

Lampaskrá:

Fagerhult 34437 Densus 3000. Þetta er ljósið sem að ég
valdi fyrir bílskúrinn og geymsluna. Þessi lampi er IP67 og er
þessvegna góður  fyrir bílskúrinn, það nota margir bílskúra
sem vinnuaðstöðu. Þessi er staðsettur í bílskúr og einnig
geymslu hjá bílskúr. Peran í þetta er 2xT16 28W flúrpera.

http://www.fagerhult.com/shop/produkt.asp?sprak=1002&kategori_id=4&serie_id=488&produkt_id
=2454

Fagerhult 20874 Ultra Cirkel. Þennan lampa er bæði
hægt að nota á vegg og í loftið. Botninn er úr áli hvítur
aftaná en silfurgrár framaná og glerið er matt. Þessi
lampi er á baðherberginu og búri á 2. hæð. Hann er
einnig notaður á svefnherbergin á 1. hæð. Peran í þetta
er 1x55W T5 flúrpera.

http://www.fagerhult.com/shop/produkt.asp
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http://www.fagerhult.com/shop/produkt.asp?sprak=1002&kategori_id=8&serie_id=267&produkt_id
=728

Fagerhult 17879 Aqua. Þetta er vegglampi sem að ég
nota aðeins á baðherbergjunum fyrir ofan speglana.
Lampinn er úr polycarbonate, sem er plast.
Grunnurinn er grár en ,,glerið´´ er matt. Peran í þetta
er 1x24W T5 flúrpera.

http://www.fagerhult.com/shop/produkt.asp?sprak=1002&kategori_id=8&serie_id=187&produkt_id
=491

Fagerhult 76726-60dg Easy 1xQR-CBC 51 35 W. Þessi
lampi er aðallampinn í þessu verkefni. Hann er í flestum
rýmum og það er langmest notað af honum. Hann lítur
út eins og venjulegur halógenlampi en þessi er fyrir LED
perur. Það er hægt að fá dimmanlegan spennubreyti,
en þá þarf að versla sér. Ég nota þennan, meðal annars,
inná baði á neðri hæðinni, það er gefið upp frá
framleiðanda að lampinn sé IP44 neðanfrá og IP 20

ofanfrá. Peran í þetta er 35 W LED pera.

http://www.fagerhult.com/shop/produkt.asp?sprak=1002&kategori_id=3&serie_id=233&produkt_id
=3119

Fagerhult 56870 Delecto 1x22W. Þennan lampa valdi ég
aðallega sem skrautlýsingu fyrir stofuna. Þetta er
hangandi lampi sem að á að vera yfir borði. Peran í þetta
er 1x22W TS-FC flúrpera.

http://www.infoarchitekta.pl/firmy/F/354-fagerhult-sp-z-
oo/produkty/8957-delecto-1x22w-fch-alu-d430.html

http://www.fagerhult.com/shop/produkt.asp
http://www.fagerhult.com/shop/produkt.asp
http://www.fagerhult.com/shop/produkt.asp
http://www.infoarchitekta.pl/firmy/F/354-fagerhult-sp-z-
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iGuzzini SH39 Suspended lamp. Þetta er hangandi lampi sem að
er yfir borðstofuborðinu. Hann fæst í gráu og hvítu. Þessi lampi
er gerður úr lituðum málmi og plasti, það er einfalt að fjarlægja
plastskjáinn til að skipta út perum. Peran í þetta er 4x26W TC-
DEL pera.

http://catalog.iguzzini.com/product.aspx?id=IGZSH39#tabpage2

iGuzzini B576 COMFORT tange 20W. Þessi lampi er ætlaður á
veggi og ég nota hann einmitt til þess á svölunum. Þessir lampar
eru gráir, IP66 og það eru flúrperur í honum. Peran í þetta er
1x20W RC-DEL flúrpera.

http://catalog.iguzzini.com/Product.aspx?id=IGZB576#tabpage1

http://catalog.iguzzini.com/product.aspx
http://catalog.iguzzini.com/Product.aspx
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2.5        Brunaviðvörunarkerfi

Almenn atriði

Verktaki skal útvega og setja upp númerað - hliðrænt brunaviðvörunarkerfi  í
bygginguna, þannig að lesa megi stöðu og ástand hvers skynjara frá stjórnstöð
kerfisins. Allt efni í brunaviðvörunarkerfi skal vera samþykkt af Brunamálastofunun
ríkisins samkvæmt ÍST EN54 og leiðbeiningum Brunamálastofnunar nr. 161.1.BR1.
Stjórnstöð kerfisins skal vera nettengjanleg þannig að samtengja megi aðrar
stjórnstöðvar mannvirkja saman síðar. Verktaki útvegar allt smáefni sem þarf til að
fullganga frá verkinu í fullkomnu lagi. Hér að neðan gildir að allt smáefni sem þarf til
að ganga frá tengingum og frágangi kerfisins skal innifalið í verðtilboðum. Verktaki
skal leggja fram lista yfir a.m.k. 6 byggingar sem eins kerfi hefur verið sett upp í.
(Sami framleiðandi og gerð).

2.5.0     Stjórnstöð

Verktaki skal útvega, setja upp og tengja stjórnstöð samkvæmt teikningu í anddyri í
kjallara. Stjórnstöðinni skal komið fyrir í úrtaki í sjónsteypum vegg. Úrtakið má ekki
vera stærra en sjálf stöðin þannig að ekki þurfi að múra eða spartla í kringum stöðina.
Verktaki skal sjá til þess að endanlegur frágangur í kringum stjórnstöðina verði til
fyrirmyndar.

Stjórnstöð skal vera a.m.k. tveggja rása og uppfylla kröfur ÍST EN 54.  Allur texti
skal vera á íslensku.  Með stjórnstöð fylgi rafhlöður með hleðslutæki, bakafl sé
nægilegt til að halda kerfinu virku í 72 stundir eftir bilun eða aftengingu
aðalstraumgjafa og þoli jafnframt fulla viðvörunarhringingu í 15 mínútur. Sbr. Grein
42. Br. 161.1.BR1.  Á stjórnstöð skal allur texti vera á íslensku, einnig skal texti í
skjáglugga vera á íslensku. Verktaki leggur stýristreng 2x1mm2 frá stjórnstöð
brunaviðvörunarkerfis að stýriskápum loftræstikerfa.

Verktaki skal sjá um tengingu kerfisins við vaktstöð öryggismiðstöðvar sem
verkkaupi tilgreinir. Verktaki skal útvega nauðsynlegan búnað til að tenging geti átt
sér stað t.a.m.  upphringibúnaði (módem) og annan nauðsynlegan búnað sé hann ekki
innbyggður í stjórnstöð kerfisins. Verktaki skal leggja símalínu frá stjórnstöð að
tengigrind síma og tengja í báða enda.   Verktaki prófar og sannreynir að samskipti
séu í fullkomnu lagi.

Magnskýringar:
Magntölur er fullfrágengin stjórnstöð uppsett, tengd, forrituð, prófuð og tengt við
stjórnstöð öryggismiðstöðvar kerfið endanlega prófað og samskipti úttekin.
Hleðslubúnaður og rafhlöður skulu innifaldar í þessum verklið. Innfalið allt
nauðsynlegt smáefni til að full ganga frá verkinu.
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2.5.1     Skynjarar

Í húsið skulu settir upp hita- og reykskynjarar skv. teikningum.  Þar sem fleiri en einn
reykskynjari er í hverju rými skal blandað saman “optískum” og “jónískum”
reykskynjurum. Þar sem einn reykskynjari er í hverju rými skal skynjarinn vera
“optískur”.

Magnskýringar:
Magntölur er fullfrágengin skynjari uppsettur tengdur, prófaður og númeraður
Innfalið skal  vera allt nauðsynlegt smáefni til að fullganga frá verkinu.

2.5.2     Einangrarar

Verktaki skal setja amk 1 einangrara í hverja rás. Ekki mega vera fleiri en 20
skynjarar milli einangrara.

Magntölur:

Magntölur er fullfrágengin einangrari uppsettur og tengdur.

2.5.3     Bjöllur

Bjöllur skulu settar upp samkvæmt teikningum, tengdar og tilbúnar til notkunar.
Bjöllur skulu vera skv. Pr EN54-03 og Br. 161.1.BR1.

Magnskýringar:
Magntölur er fullfrágengnar bjöllur, uppsettar, tengdur og prófaður. Innfalið skal
vera allt nauðsynlegt smáefni til að fullganga frá verkinu.

2.5.4     Strengir

Verktaki útvegar, dregur út og tengir strengi fyrir brunaviðvörunarkerfið. Strengur í
skynjararásum skal uppfylla reglur um sjálfvirk brunaviðvörunarkerfi 161.1.BR1
kafla 47.   Strengir í aðvörunarrás (að bjöllum) og hurðarseglum skal vera eldþolinn,
tvíleiðari a.m.k. 1,5mm2 fínþættur. Tengingar skulu framkvæmdar í samræmi við
fyrirmæli framleiðanda búnaðar.

Magntölur

Strengir eru metrar mældir af teikningum og einlínumyndum. Innifalið  er ídráttur,
lagning, benslun við stiga eða tæki tæki o.s.frv. endabúnaður, tengingar fylgja
viðkomandi endabúnaði.
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2.5.5     Yfirlitsmynd

Verktaki skal útbúa yfirlitsmynd af kerfinu og staðsetja við stjórnstöð. Verktaki fær
afhenta grunnmynd af byggingunni í tölvutæku formati. Teikningin skal sýna hvert
rásasvæði, númer hvers skynjara, staðsetningu stjórnstöðvar, handboða, aðkomuleiðir
fyrir slökkvilið og rýmingarleiðir. Verktaki gerir yfirlitsmynd fyrir hverja hæð af
kerfinu. Yfirlitsmyndinni skal komið fyrir innrammaðri með plexigler hlíf  á
snyrtilegan hátt við hlið stjórnstöðvar. Myndinni skal komið fyrir og unnin í samráði
við arkitekt byggingarinnar.  Ramminn skal skrúfaður fastur á vegginn.

Magntölur

Magntölur er fullfrágengin yfirlitsmynd uppsett.

2.5.6     Úttektir og prófanir

Í verklok skal verktaki taka út kerfið ásamt innflutningsaðila (þjónustutaðila)
kerfisins. Prófa skal alla virkni kerfisins, s.s. skynjara og bjöllur ásamt samskipti
búnaðar við slökkvistöð. Verktaki skal afhenda verkkaupa skriflega yfirlýsingu um
úttekt og virkni kerfisins, undirritað af verktaka og innflutningsaðila. Handbók með
leiðbeiningum á íslensku skal fylgja með, í tveimur eintökum. Verktaki lætur fulltrúa
verkkaupa vita með nægum fyrirvara hvenær úttekir verða þannig að fulltrúi
verkkaupa geti verið viðstaddur þegar úttektir og prófanir fari fram.

Magntölur

Magntölur er kerfið endanlega tengt úttekið af þjónustuaðila og hönnuði, tilkynnt til
eldvarnareftirlits og úttekið.
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2.6        Öryggiskerfi

Almenn atriði

Setja skal upp, útvega og tengja öryggiskerfi í bygginguna samkvæmt lýsingu þessari
og teikningum. Setja skal upp hreyfiskynjara, talnaborð til tengingar/aftengingar á
kerfi, sírenur, og stjórnstöð. Stjórnstöð skal hafa eftirfarandi eiginleika.

ðsynlegan fjölda inn- og útganga

ður spennugjafi með varafli

ðsetning

Hægt skal vera að forrita kerfið þannig að það fari sjálfkrafa af/á verði, einu sinni á
sólarhring. Einnig að unnt sé að skilgreina helgardaga (frídaga) þannig að það fari
ekki sjálfkrafa af/á vörð þegar frídaga koma upp á virka vikudaga.  Kerfið skal hafa
forritanlega útganga sem meðal annars  má nota sem ljósastýringu og/eða sem
stýringu fyrir loftræstikerfið. Verktaki skal ganga frá kerfinu í fullkomnu lagi.
Verktaki ásamt innflytjanda (umboðsmanns) á kerfinu skal í verklok skila inn
úttektarskýrslu og yfirlýsingu frá úttektaraðilum um að kerfið vinni óaðfinnanlega.
Allar tengingar og frágangur skal vera í fullkomnu lagi og í samræmi við meðfylgjandi
teikningar og verklýsingu. Í verklok skal verktaki sjá til þess að stjórnstöðin verði tengd
í gegnum símakerfið til   vaktstöðvar sem verkkaupi tilgreinir nánar. Verktaki skal
útvega búnað til tengingar og kosta þá tengingu að fullu. Öll vinna skal framkvæmd
undir handleiðslu innflytjanda eða þjónustuaðila hans. Innflytjandi eða þjónustuaðili
hans skal sjá um allar tengingar búnaðar í stjórnstöð, og sjá um endanlega virknisúttekt í
verklok.

Með tilboði skal fylgja með listi yfir a.m.k. 6 kerfi sömu gerðar, uppsettum hér á landi.

2.6.0     Stjórnstöð

Stjórnstöðin skal hæfa þeim fjölda vaktskynjara sem eru í húsinu.

Allar skýringar og merkingar skulu vera á íslensku. Við bilun í kerfinu skulu boð um
það koma fram í stjórnstöð, vaktstöð öryggisþjónustu og sírenur hringja.

Rafgeymar og hleðslutæki fyrir kerfið skulu vera viðhaldsfríir þurrgeymar og halda
kerfinu gangandi í a.m.k. 24 klst. fari veituspenna af kerfinu. Rafgeymum skal komið
fyrir í tengikassa við stjórnstöð eða í henni sjálfri.

Verktaki skal sjá um tengingu kerfisins við vaktstöð öryggismiðstöðvar sem
verkkaupi tilgreinir. Verktaki skal útvega nauðsynlegan búnað til að tenging geti átt
sér stað t.a.m.  upphringibúnað  (mótald) og annan nauðsynlegan búnað sé hann ekki
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innbyggður í stjórnstöð kerfisins. Verktaki skal leggja símalínu frá stjórnstöð að
tengigrind síma og tengja í báða enda.   Verktaki prófar og sannreynir að samskipti
séu í fullkomnu lagi.

Magnskýringar:
Magntölur er fullfrágengin stjórnstöð uppsett, tengd, forrituð og prófuð. Kerfi
endanlega tengt við stjórnstöð öryggismiðstöðvar prófað og samskipti
úttekin.Hleðslubúnaður og rafhlöður skulu innifaldar í þessum verklið. Innfalið allt
nauðsynlegt smáefni til að full ganga frá verkinu.

2.6.1     Skynjarar

Í húsið skulu settir upp hreyfiskynjarar skv. teikningum. Hreyfiskynjarar skulu vera
sambyggðir innrauðir/örbylgjuskynjarar af viðurkenndri gerð, með stillanlegri
vaktfjarlægð. Liðamótafesting við vegg skal fylgja hverjum skynjara.

Magnskýringar:
Magntölur er fullfrágenginn skynjari, uppsettur, tengdur og prófaður samanber
lýsingu hér að ofan.

2.6.2     Sírena

Verktaki skal koma fyrir viðurkenndum sírenum samkvæmt teikningu. Við merki frá
stjórnstöð  skal sírenan gefa merki. Hljóðstyrkur við sírenu sé 120dB,  mælt í eins metra
fjarlægð frá stjórnstöðinni á tíðninni 500- 1000Hz. Hringingin skal vera stöðug og
frábrugðin hringingu brunabjallna.

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

2.6.3     Strengir

Strengir að skynjurum, handboðum og bjöllum skulu valdir með tilliti til þess kerfis
sem í boði er, samkvæmt fyrirskrift og tilmælum framleiðanda. Skynjarar skulu
stjörnutengdir frá stjórnstöð þ.e. einn strengur að hverjum skynjara.

Magntölur

Strengir eru metrar mældir af teikningum og einlínumyndum. Innifalið  er ídráttur,
lagning, benslun við stiga eða tæki  o.s.frv. endabúnaður, tengingar fylgja
viðkomandi endabúnaði.
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2.6.4     Úttekt og prófanir

Í verklok skal verktaki taka út kerfið ásamt innflutningsaðila (þjónustutaðila)
kerfisins. Prófa skal alla virkni kerfisins, s.s. skynjara og bjöllur ásamt samskipti
búnaðar við slökkvistöð. Verktaki skal afhenda verkkaupa skriflega yfirlýsingu um
úttekt og virkni kerfisins, undirritað af verktaka og innflutningsaðila. Handbók með
leiðbeiningum á íslensku skal fylgja með, í tveimur eintökum. Verktaki lætur fulltrúa
verkkaupa vita með nægum fyrirvara hvenær úttekir verða þannig að fulltrúi
verkkaupi geti verið viðstaddur þegar úttektir og prófanir fari fram.

Magntölur

Magntölur er kerfið endanlega tengt úttekið af þjónustuaðila og hönnuði, tilkynnt til
eldvarnareftirlits og úttekið.
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2.7        Tölvu- og símalagnir

Almennt

Miða skal við að lagnir, tenglar, tengiefni og tengisnúrur uppfylli Cat.6 Class E
staðlinn, ISO 11801 - Editon 2. Mælingar skulu gerðar með mælitækjum sem
uppfylla ofannefndar kröfur. Allur búnaður s.s. strengir, tenglar og tengibúnaður skal
vera frá sama framleiðanda. Þess er krafist að sá verktaki sem vinnur verkið sé
sérhæfður tölvulagnaverktaki er hafi tilskilin leyfi framleiðanda tölvulagnakerfa til
uppsetninga og tenginga slíkra kerfa.

2.7.0     Smáspennuskápar

Verktaki skal útvega, setja upp, tengja og merkja tengiskápa fyrir tölvur og síma.
Auk þess skal verktaki ganga frá öllum búnaði í tengiskápana eins og fram kemur í
verklýsingu og teikningum. Verktaki skal fulltengja allan búnað og prófa skv.
nefndum stöðlum. Aðaltöflu skal skipt í tvö hluta annarsvegar lágspennuhluta og
hins vegar smáspennuhluta.

Verktaki skal hanna, leggja til og setja upp búnað í smáspennuhluta töflunnar með
rafmagni, tengibúnaði og öllu nauðsynlegu sem að þarf. Verktaki skal vinna í
samráði við verkkaupa.

Verktaki skal merkja alla strengi sem að fara útúr töflunni og einnig skal hann koma
búnaði fyrir þannig að það sé pláss í töflunni fyrir ljósbreytibox frá Gagnaveitu
Reykjavíkur ef að íbúi kýs að nota þá þjónustu.

Magntölur

Magntala eru stykki talin af teikningum af uppsettum skápum, festum niður  með
öllum þeim búnaði sem lýst er hér að ofan.

2.7.1     Krosstengibretti

Verktaki skal útvega krosstengibretti skv. EN 50173 staðli og setja i skápa
samkvæmt teikningum. Nota skal 24 porta RJ45 krosstengibretti með 110 tengi
ásamt kapalskipuleggjara aftan til. Litaröð skal vera skv. TIA/EIA 568B staðlinum
Einnig skal verktaki fara eftir sömu röðun við tengingu stofnstrengja fyrir
síma.Verktaki skal útvega, setja upp, merkja, prófa og tengja öll krosstengibretti í
tengiskápum fyrir alla hústengla og línur fyrir síma. Krosstengibrettin skulu vera
gerð fyrir 19" grindur í staðlaða skápa. Krosstengibretti skulu uppfylla kröfur
verklýsingarinnar um flutningshraða gagna. Krosstengibretti fyrir síma skulu vera
110 efni eða Krone.

Magntölur

Magntala er fjöldi tengdra eða ótengdra tengiblokka skv. Teikningu og magnskrá.
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2.7.2 Tölvu- og símatenglar

Verktaki skal tengja alla 8 víra dreifistrengi inn á pinna RJ-45 tengilsins skv. EN
50173 staðli. Litaröð skal vera skv. TIA/EIA 568B staðlinum. Verktaki skal útvega,
setja upp, merkja, prófa og tengja alla tölvu- og símatengla samkvæmt teikningum.
Gerð tenglanna skal vera RJ45 og eru tveir tenglar í hverju loki þar sem við á.

Innlagnaefni síma/tölvutengla skal vera sömu gerðar og aðrir rofar og tenglar þ.e.
sama lína frá sama framleiðanda í sama lit.

Magntölur

Magntala er fjöldi tengdra og frágenginna tengla skv. lýsingu og teikningum.

2.7.3     Strengir og krosstengisnúrur

Verktaki skal sjá um tengingu allra strengenda og ganga frá öllum endum stengja bæði
i tenglum og í tengiskápum. Verktaki skal útvega og leggja alla strengi eins og fram
kemur á teikningum og verklýsingu. Verktaki skal sjá um góðan og fagmannlegan
frágang strengja í rafstokkum og í strengstigum. Allir strengir skulu vera í einni lengd
milli tengistaða án samsetningar. Verktaki skal sjá um tengingu allra strengenda og
ganga frá öllum endum strengja bæði í tenglum og í tengiskápum.  Ganga skal frá
öllum strengendum með togfestum. Þar sem tölvu- og símastrengir í rennum eða
stigum koma að tenglum skal alltaf taka slaufu á lögnina þannig að mögulegt sé að
færa tengilinn sem lögnin tengist í a.m.k. 1 m í báðar áttir.

Allir tölvu- og símastrengir koma í sér hólf í rafstokkunum. Verktaki skal sjá til þess
að nægilegur aðskilnaður sé tryggur milli kraft og tölvu-símastrengja.

2.7.4     Dreifilagnir

Verktaki skal útvega, leggja, merkja, prófa og tengja alla dreifistrengi fyrir tölvu- og
símakerfið frá tengiskápum að vinnustöðvum.  Lagnaleiðir koma fram á teikningum.

Dreifistrengirnir skulu vera óskermaðir (UTP) og uppfylla kröfur verkkaupa um
flutningshraða og uppfylla kröfur staðla.

Magntölur

Strengir eru metrar mældir á teikningu dregnir í rör eða lagðir á bakka/stiga, ásamt
benslum.

Krosstengisnúrur
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Verktaki skal útvega krosstengisnúrur í passandi lengdum eftir uppröðun í tengiskápa.
Fjöldi krosstengisnúranna kemur fram í tilboðsskrá. Krosstengisnúrurnar skulu vera
óskermaðar og uppfylla kröfur verkkaupa um flutningshraða og uppfylla kröfur staðla.
Um er að ræða eftirfarandi gerðir snúra: Í tengiskápum skulu notaðar RJ45
krosstengisnúrur. Útvega skal mismunandi litar snúrur eftir hvort um er að ræða
tengingar fyrir tölvur eða síma. Krosstengisnúrurnar eru stykki samkvæmt magnskrá
og ofangreindri lýsingu.

Magntölur

Snúrur eru stykki samkvæmt tilboðsskrá og ofangreindri lýsingu.

2.7.5     Merkingar

Innifalið í verkinu skulu vera allar merkingar strengja og búnaðar.  Allar merkingar
skulu vera varanlegar og skal verktaki fá samþykki fyrir gerð merkja og frágangi.
Tengla, strengi og tengla í krosstengiskápum skal merkja með tengilnúmerum sem
koma fram á grunnmyndum.  Strengir milli skápa skulu merktir þannig að það sjáist
hvar þeir eru tengdir í hinn endann. Nota skal mismunandi liti í merkingum tengipanila
til að gefa til kynna hvar hinn endi strengsins er tengdur.  Merkispjöld tengla í
stokkum skulu gerð með t.d. Brother merkiborða og skal verktaki fá samþykki fyrir
útfærslu merkingarinnar.

Magntölur

Magntala er heild.  Miðað er við fullmerktan búnað, efni og vinna samkvæmt
ofannfendri lýsingu.

2.7.6     Prófanir og mælingar

Verktaki skal í lok verks prófa UTP tengikerfið með mæli af “Level 3” gerð þar sem
mælir skal stiltur á “Class E Permanent Link” og prófað eftir þeim hugbúnaði en ekki
með sérhæfðum hugbúnaði frá framleiðanda lagnakerfis. Verktaki skal prófa allar
lagnir og búnað áður en afhending verksins og úttekt fer fram. Í prófununum skal
fullreyna með mælingum að lagnir séu heilar, rétt tengdar og að kröfur um
gagnaflutning séu uppfylltar. Prófunarskýrslur skulu hluti handbókar.

Bæði skulu koparlagnir (channel mæling) sem og ljósleiðaralagnir (prófa skal
ljósleiðara með 850nm eða 1300nm með OTDR mælingu) prófaðar samkvæmt stöðum
um Gigabit Ethernet. Prófanir og mælingar eru heild skv. ofangreindri lýsingu.

Magntölur

Magntala er heild samkvæmt lýsingu hér að ofan
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2.8 Vinnurafmagn og bráðabirgðalögn

Verktaki sér um og kostar alla vinnu, efni og viðhald raforkuvirkja, sem notuð verða við
bygginguna á verktímanum. Verktaki sækir um bráðabirgðaheimtaug  3x63A sem
verkkaupi greiðir. Verktaki sér alfarið um rekstur heimtaugarinnar á meðan á
framkvæmdum stendur. Óski verktaki eftir stækkun eða færslu á heimtaug skal hann
kosta þá framkvæmd sjálfur.

Til snertispennuvarna skal nota lekastraumsrofa 0,03 A. Töflur fyrir ljós  og vélar, sem
notaðar verða á byggingarstað svo og raflagnir og búnaður allur, skal vera af vandaðri
gerð. Allur búnaður skal  þola veðurfar og þá meðferð, sem vænta má jafnt utanhúss
sem innan.

Töflur fyrir ljós og vélar, sem notaðar verða við  vinnu á byggingarstað svo og
raflagnir og búnaður  allur, skal vera af vandaðri gerð og gerður til  þess að þola
veðurfar hér og þá meðferð sem vænta  má jafnt utan húss sem innan. Tenglar skulu
allir gerðir fyrir jarðtengingu.  Málmhlutar allra jarðtengingarskyldra raflagna,  tækja
og búnaðar skulu vandlega jarðtengdir og skal hlífðarjarðtaug þeirra
undantekningarlaust lögð á sama hátt og innan sömu pípu eða kápu og
straumfarataugar.

Veituna skal vera hægt að rjúfa hvenær sem er með einum eða fleiri aðalrofum.  Sem
aðalrofa  má nota jarðstraumsliða.

Viðnám jarðskauts til jarðar skal miðað við að snertispenna í bilanartilvikum geti
ekki orðið hærri en 50 volt.

Í jarðskaut skal nota 25 mm² gildan margþættan  eirvír og/eða teina úr eirstáli.
Jarðskaut skal þannig staðsett, að því verði ekki hætta búin af  jarðraski eða af öðrum
aðgerðum vegna frágangs verktaka skal vera í samræmi við kaflann

"Fyrirsögn um vinnubrögð" í ákvæðisgrundvelli  rafvirkja.
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3.0 Raflagnateikningar

Efnisyfirlit

Umföllun.................................................................................................................................................................32

Forsíða (Nr.0101)....................................................................................................................................................34

Sniðmynd (Nr.0102)................................................................................................................................................35

Sökkulskaut (Nr.0103)............................................................................................................................................36

Lampaplan 1.hæð (Nr.0104)...................................................................................................................................37

Lágspenna 1.hæð (Nr.0105)....................................................................................................................................38

Smáspenna 1.hæð (Nr.0106)...................................................................................................................................39

Öryggiskerfi 1.hæð (Nr.0107).................................................................................................................................40

Brunakerfi 1.hæð (Nr.0108)....................................................................................................................................41

Lampaplan 2.hæð (Nr.0109)...................................................................................................................................42

Láspenna 2.hæð (Nr.0110)......................................................................................................................................43

Einlínumynd (Nr.0111)...........................................................................................................................................44

Smáspenna 2.hæð (Nr.0112)...................................................................................................................................45

Öryggiskerfi 2.hæð (Nr.0113).................................................................................................................................46

Brunakerfi 2.hæð (Nr.0114)....................................................................................................................................47

Afstöðumynd (Nr.0115)..........................................................................................................................................48

Almennar raflagnir

Hérna verður farið yfir teikningarnar og til hvers þær eru ætlaðar. Raflagnateikningar eru
aðallega ætlaðar sem vinnuteikningar fyrir rafverktaka. Og þessar teikningar þurfa að vera
gerðar eftir ákveðnum stöðlum og reglum. Hér á eftir verður farið yfir allar tegundir teikninga
sem að eru í þessu verkefni.

Sniðmynd

Sniðmynd sýnir mannvirkið og þar sést hvar inntakslagnir liggja, hversu djúpt og hversu stór
rör lagnanna eru. Sniðmynd sýnir staðsetningu á töflu og hæð hennar frá gólfi. Sniðmynd
sýnir einnig sérjarðskaut sem koma þarf fyrir.

Sökkulskaut

Sökkulskaut eru nauðsyn í öllum nýbyggingum, það er vegna tilkomu staðalsins TTR.
Sökkulskautsmyndin sýnir sökkulskautið sérjarðskautið og aðaljarðbindiskinnu.
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Lampaplan

Lampaplan er teikning sem að sýnir staðsetningu mismunandi lampa í verkinu. Lampar í
lampaplaninu eru sérvaldir og eru oft frá mismunandi fyrirtækjum. Það er samt ekki alltaf
lampaplan með einbýlishúsum, en með framförum í lýsingartækni og búnaði til ljósastýringar
þá verður alltaf meiri þörf á því. Einnig er mjög mikð úrval í lampabúnaði og oftast þarf smá
þekkingu á ljósunum til að vita hvernig hægt er að koma þeim fyrir. Í lampaplaninu í þessu
verkefni þá setti höfundur inn málsetningar á lampana til að auðvelda verktaka að setja þá
upp.

Raflagnir

Raflagnateikningar eða lágspennuteikningar eru yfirlitsmyndir af raflögnunum í verkinu. Í
þeim er farið yfir atriði eins og staðsetningu á ljósum í lofti og veggjum, staðsetningu á
tenglum og rofum, staðsetningu á töflum og fleira. Þar er líka talað um hæð á búnaði og
röralagnir á milli dósa.

Einlínumyndir

Það sem að einlínumyndir sýna eru leiðbeiningar um það hvernig á að tengja töfluna, hvaða
greinar eru númer hvað. Það sem að einlínumyndir sýna líka er mælir frá OR og rofa og
varbúnaður sem og stærð þeirra. Taldar eru upp kvísllagnir, fjöldi þeirra og stærð víra sem að
tilheyra þeirri grein. Það eru mörg smáatriði sem að koma við sögu í einlínumynd, hér verða
talin upp nokkur þeirra: stærð og fjöldi víra á grein, jarðbindingar við sökkulskaut og sturtur
og baðkör, númer og heiti greina, segulliðar og annar búnaður og stærð á öryggjum.

Smáspenna

Smáspennulagnir sýna staðsetningu á öllum síma-, tölvu- og TV-tenglum í húsinu. Þetta er,
eins og hinar teikningarnar, yfirlitsmynd fyrir rafverktaka. Í þessu verki er aðeins ein tafla
fyrir smáspennu og öll smáspennukerfin eru miðlæg þannig að allar lagnir fara í þá töflu.

Undir smáspennulagnir flokkast líka þær teikningar sem flokkaðar eru undir brunakerfi og
öryggiskerfi. Brunakerfið er ekki miðlægt heldur mynda reykskynjararnir hringi, einn á efri
hæð og annan á neðri hæð. En það sem að bruna- og öryggisteikningarnar sýna eru
staðsetningar á öllum skynjurum og bjöllum.

Afstöðumynd

Afstöðumynd sýnir staðsetningu mannvirkis, hún sýnir einnig hvar heimtaug og aðrar
inntakslagnir koma til með að liggja.
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4.0 Lýsingarhönnun

Lýsingarhönnun var framkvæmd í forritinu DIAlux, þar voru lampar valdir sem og
staðsetning fyrir þá. Í verklýsingunni er hægt að sjá hvaða lampar urðu fyrir valinu og í
lampaplaninu, sem er í teikningunum, er hægt að sjá hvar lamparnir eru staðsettir.

Þegar að höfundur var að hanna lýsingu þá var reynt að hafa hana einfalda en samt sem áður
nógu bjarta fyrir þau svæði í húsinu sem þurfa að vera birtumeiri. Í sambandi við birtustaðla
þá var staðist við birtutöflur í bókinni Ljós og rými sem Ljóstæknifélag Íslands gefur út.

Í stofu og borðstofu eru tvö hangandi ljós sem að höfundur valdi til að sýna gott dæmi um það
hvernig að lýsingin gæti komið til með að líta út. En þegar um er að ræða raunverulegt
verkefni þá myndi verkkaupi þurfa að samþykkja ljósin líka, verkkaupi myndi kannski vilja
öðruvísi ljós eða þessvegna ljós sem að hann átti fyrir.

Hér á næstu síðum koma birtutölur og myndir um dreifingu birtunar í öllum rýmum hússins.
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5.0 Magntaka

Hér er magntaka sem að höfundur tók út samkvæmt teikningum.

Verkþáttur Eining Magn
Raflagnir/tafla

R/T dós Stk. 130
Rör 20mm m 900
Loftdós Stk. 30
Veggdós Stk. 15
Þrýstirofi Stk. 10
Þrýstirofi dimmanlegur Stk. 9
Rofi einfaldur Stk. 4
Rofi tvöfaldur Stk. 5
IP44 tengill utanál. Stk. 3
Tengill Stk. 86
NYM 4*1,5q m 100
2*1q fínþættur hitaþolinn m 100
Vír 1,5q m 3600
Vír 2,5q m 210
Vír 6q gulgrænn m 40
Vír 16q m 15
Wago 5 víra stungutengi Stk. 300
Wago 5 víra smellutengi Stk. 150
Lekaliði 63A/0,03A Stk. 2
Neozet 3x63(vör 3x 816-63A) Stk. 1
Sjálfvar 1x13A C Stk. 20
Sjálfvar 1x16A C Stk. 5
Sjálfvar 1x32A C Stk. 1
Spóluliðar 2. Sn, 20A Stk. 11

Verkþáttur Eining Magn
Lampar

Fagerhult17879 Stk. 2
Fagerhult 205874 Stk. 9
Fagerhult 34437 Stk. 7
Fagerhult 56870 Stk. 1
Fagerhult 76726 Stk. 53
iGuzzini B576 Stk. 6
iGuzzini SH39 Stk. 1
iGuzzini B695 Stk. 10



59

Verkþáttur Eining Magn
Smáspennu- og öryggiskerfi

Loftdós Stk. 8
R/T dós Stk. 43
Gólfdós Stk. 2
Rör 20 mm m 530
Cat5e m 550
12 para strengur m 30
Hreyfiskynjari Stk. 4
Sírena Stk. 1
Hurðarofi (segullæsing á huð) Stk. 6
Stjórnstöð öryggiskerfis Stk. 1
Talnaborð f. öryggiskerfi Stk. 1

Verkþáttur Eining Magn
Brunakerfi

Brunaskynjari optískur Stk. 15
Skammhlaupsvörn Stk. 1
Bjalla Stk. 1
Brunastrengur 2x2x0,8 m 80
Rör 20 mm m 100
R/T dós Stk. 16
Stjórnstöð brunakerfis Stk. 1
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6.0 Samantekt

Nú er búið að fara yfir hönnun á lýsingu, lágspennu, smáspennu, öryggiskerfi og brunakerfi.
Einnig var tekin fyrir magntaka á verkinu, í magntökunni eru aðeins einingar taldar en ekki er
verð látið fylgja með þeim.

Við vinnslu verkefnisins hefur höfundur öðlast meiri skilning á heildaryfirliti á raflagna- og
lýsingarhönnunar. Höfundur hefur aukið skilning sinn á forritum eins og DIALux og Autocad
og einnig hefur hann aukið skilning sinn á mörgum stöðlum og reglum sem að fylgja því að
hanna svona verkefni.
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7.0 Heimildarskrá

ÍST200:2006 Raflagnir bygginga, Staðlaráð Íslands

Ljós og rými Gæðaviðmið fyrir lýsingu innanhúss, Ljóstæknifélag Íslands

Grunnur að verklýsingu er fenginn frá Svanbirni Einarssyni

Afstöðumynd og byggingarmynd er fengin frá Raflax ehf.

Við uppsetningu á skýrslu voru gömul verkefni af http://skemman.is/ höfð til hliðsjónar.

Heimlidir af lömpum á bls. 19 – 21 eru skráðar hjá lömpunum sem um ræðir og eru fengnar
þaðan í Sept. 2013.
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