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Inngangur 

Lokaverkefnið okkar, Ísgöng í Langjökli, sem er unnið í samvinnu við verkfræðistofuna Eflu, 

er raunhæft verkefni þar sem göngin verða opnuð almenningi í júní 2015. Okkar hluti í 

verkefninu snýr að raforkuframleiðslu, orkudreifingu og stýringum. Einnig komum við inn á 

lýsingu í göngunum og bræðslu, bæði frá búnaði og fólki.   

Við munum leitast við að finna leiðir til að takmarka spennufall og hitamyndun í 

strengjum og búnaði, til þess að lágmarka bræðslu í göngunum. Eins að finna leiðir til að 

einfalda stýringar til að halda magni strengja sem minnstu, þar sem líklega mun þurfa að 

moka út göngin eftir um það bil fimm ár, þar sem þau verða þá búin að þrengjast það mikið.  

Við viljum nota tækifærið og þakka þeim Ágústi Gunnlaugssyni, lýsingarhönnuði hjá Eflu, 

og Kristni Sigurjónssyni, umsjónarkennara okkar, fyrir þeirra þátt í þessu verkefni. 
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1. Raforkuframleiðsla 

Margar hugmyndir hafa sprottið upp varðandi það hvernig koma skuli að 

raforkuframleiðslu í göngunum. Niðurstaðan er 15kW rafstöð frá Elcos sem sér 

um orkuframleiðsluna í upphafi en með möguleika á að bæta við 1kW 

vindmyllu. 

1.1 Rafstöð 

Rafstöðin verður staðsett í tæknirými gangnanna1 og hleður 15kVA 3-fasa AC 

spennu. Spennan sem rafstöðin gefur frá sér er 380Vac milli fasa. 

Ræsing rafstöðvarinnar fer eftir rýmd á rafhlöðum. Sé rýmd þeirra undir 

þeim mörkum sem áriðill þarf til þess að fæða kerfið, um það bil 40%, fer 

rafstöðin í gang. Einnig verður möguleiki á að fjarræsa ljósavélina með síma en 

verið er að skoða þann búnað. 

Hljóðmengun frá rafstöðinni er töluverð, eða um 40dB. Hún er því í 

innbyggðum kassa til þess að minnka hljóðmengun.  

 

 

 

 

Mynd 1. Rafstöðin, Eelcos SRL. GE. PK. 017/015.SS+1. 

                                                           
1
 Til að sjá nákvæma staðsetningu, sjá teikningu, bls. 9 í teikningum, 230V stofnlagnir. 
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1.1.1 Útblástur og loftinntak 

Útblástur og innsog á rafstöðinni er eitthvað sem þarf að skoða. Augljóst er að 

við pústum ekki beint inn í jökul svo pústað verður út með röri, beint upp úr 

jöklinum. Loftinntakið er einnig tekið þaðan og er það í pípu sem er utan um 

pústið. Það eykur kælingu svo pústið valdi ekki of mikilli bráðnun en minnkar 

einnig hávaða út frá rafstöðinni. 

1.2 Hleðsla 

Í fyrstu var hugsunin sú að vera með einfasa hleðslutæki og áriðil í sömu 

einingunni. Því hefur verið breytt sökum þess að 3-fasa ljósavél var keypt. 

Hlaðið verður með 3-fasa hleðslutæki á rafhlöður. Hleðsla fer í gang þegar rýmd 

rafhlaðna er komin undir 40%. Inverter sér um að mæla rýmd á geymum og 

ræsa rafstöð.  

1.3 Áriðlar 

Notast verður við sama áriðil og lagt var upp með í byrjun. Í áriðlinum er eining 

sem líka er hægt að nota sem hleðslutæki, sá hluti í tækinu verður þó ekki 

nýttur. Í þessum áriðli er einnig spennuvaki til þess að vernda rafhlöður. 

Þegar rýmd rafhlaðna er komin í 40% fer áriðillinn í svokallað „load search 

mode“. Hann sendir þá merki á rafstöð og ræsir hana. Fari rafstöðin ekki í gang 

hættir hann ekki að taka orku af rafhlöðum svo búnaður í göngum ætti ekki að 

missa neitt afl á meðan orka er á rafhlöðum. 
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Mynd 2.  

1.4 Neyðarafl 

Þegar áriðill fer í „Load Search Mode“ gefur hann einnig merki inn á tímaliða. Sá 

tímaliði er hugsaður til þess að stýra aðalafli og neyðarafli. Tímaliðinn ætti að 

vera stilltur á 30 mínútur. Sé ljósavélin ekki komin í gang fyrir þann tíma gefur 

tímaliðinn merki á valrofa sem er útbúinn með tveimur spólurofum sem eru 

6kW hvor. Aðalaflið er tengt á þann sem er NC (Normally Closed) og neyðaraflið 

á NO (Normally Open). 

Þess má þó geta að áriðillinn klippir ekki á spennuna þó að rafstöðin fari ekki 

í gang. Hann heldur áfram að draga frá rafhlöðum. Síðan líða þessar 30 mín og 

þá skiptir hann yfir á varaafl. Spennir er í tengikassanum þar sem að relay og 

tímaliði ganga á 24Vdc. 
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Mynd 3. Valrofi á aðal- og varaafli. 

1.5  Rafhlöður 

Sú tegund rafhlaðna sem varð fyrir valinu er Monobat. Í heild verða 

rafhlöðurnar 48 talsins og af þeim verða 40 stykki notuð til þess að sjá um 

raforku í göngunum en átta sjá um neyðarlýsingu. Allar rafhlöður eru AGM sýru 

rafhlöður, 12V og 150Ah. 

Mynd 4 sýnir tengingar á einni grúppu, en hver þeirra er 48Vdc og 150Ah, 

það er skýra tengimynd á rafhlöðum. 
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Mynd 4. Tengimynd á raðtengdum rafhlöðum. 
 

Rafhlöðurnar koma fjórar saman í pakka. Tengibúnaður á milli þeirra kemur 

einnig með og hægt er að ráða algjörlega hvernig maður vill raða þeim niður. 

Það er, hvort maður vilji hafa þær hlið við hlið eða stafla þeim ofan á  hver aðra. 

Mynd 5 sýnir þetta vel. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Raunveruleg tenging rafhlaðna. 

1.5.1 Hliðtenging 

 Rafhlöðum er skipt niður í tólf hópa en á mynd 6 má sjá einlínumynd af því 

hvernig það er gert. Hver hópur inniheldur fjórar raðtengdar rafhlöður og er 

heildarspenna þeirra því 48Vdc og 150Ah. Tíu af þessum tólf hópum verða 

hliðtengdir, þar af leiðandi höldum við 48V en amperstundir tífaldast og fara úr 

150Ah í 1500Ah fyrir aðalaflið, en 300Ah fyrir varaaflið í göngunum. 
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Mynd 6. Hliðtengdar rafhlöður. 

1.6 Vindmylla 

Gerð var krafa um að halda þeim möguleika opnum að vindmylla gæti tengst 

við kerfið í framtíðinni. Kestrell e300i vindmylla varð fyrir valinu. 

Vindmyllan er með föstum segli og hleður frá 48-165Vdc. Spennustýring sér 

til þess að spennan sé stöðug, 48Vdc. Sú spenna tengist inn á rafhlöðupakkann. 

Yfirspennuvörn hlífir spennustýringunni. Á mynd 7 má sjá tengingar á 

vindmyllu, spennustýringu og yfirspennuvörn. 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Tengingar á vindmyllu.  

1.6.1 Tengingar 

Til þess að vindmylla og rafstöð séu ekki að hlaða rafhlöðurnar á sama tíma 

setjum við inn valrofa. Valrofinn fær merki frá vindmyllu um hvort hún sé að 

hlaða eða ekki. Ef ekki, þá opnast rofi vindmyllunnar og rofi rafstöðvarinnar 

lokast. Þetta er gert svo þær séu ekki að hlaða inn á útganga hjá hvoru tóli fyrir 

sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Valrofinn, byggður upp með spólurofum. 
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2 Raforkudreifing 

2.1 Aflstrengir  

Raforkudreifing í göngunum verður í 230Vac. Það er gert til þess að takmarka 

spennufall í strengjum2, en annar kostur er líka sá að við getum þá notað minni 

og meðfærilegri strengi. Flest tól í göngunum eru þó 12Vdc eða 24 Vdc. 

Myndvarpar og kastarar í sprungu eru þó 230V.  

Þar sem ætlast er til þess að allir kaplar séu huldir, verður fræstur skurður 

sem er 4cm á breidd og 6cm á dýpt. Hann verður fræstur að fyrstu tengidós og 

frá henni að þeirri næstu og svo koll af kolli3. Strengir sem nota á í þessa lögn 

eru ENERGY RV-K FOC 1kV með XLPE einangrun. 

Að fyrstu tengidós verður 5x25q strengur, úr henni koma tveir 5x16q strengir 

sem fara hvor í sinn legg í göngunum. Kápan er acrylic polyvinyl chloride. Vírinn 

í köplunum er fjölþættur (class 5) og eru því meðfærilegir.  

Lengd á milli dósa er talsverð og þarf því að nota 25q strengur. Lengd frá 

tengidós 01 að tengidós 02 er um 60m og spennufallið er þá 2.9V samkvæmt 

formúlu ΔU=2*L*P*p/A*U um töp í strengjum. Þessi formúla tekur á 

spennufalli í tveimur leiðurum og tekur hún tillit til eðliðsviðnáms leiðarans, 

ál/kopar, en við þurfum ekki að hafa áhyggjur af fasviki það sem þetta er 

einpóla kerfi. 

Helstu eiginleikar strengjanna eru að þeir eru sveigjanlegir til að dreifa 

lágspennu, bæði innan- og utandyra. Allir ENERGY RV-K FOC strengir eru 

tregbrennanlegir samkvæmt IEC 60332-1-2 staðli. Hámarks vinnuhitastig 

strengs er 90°C og þolir hann allt að -20°C þegar búið er að leggja hann. 

                                                           
2
 Töflu með útreikningum má sjá á bls. 12 í teikningum, Útreikningar og stærðir strengja. 

3
 Sjá teikningu á bls 9, 230V stofnlagnir, til að sjá lagnaleið og staðsetningar á tengidósum. 
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2.2 Frágangur á lögnum 

Huga þarf að frágangi á köplum en eins og áður hefur komið fram munu kaplar 

liggja beint á ís og til lengri tíma mun bráðna undan þeim, þá sérstaklega 

aflstrengjum.  

Tengidósir koma bak við upplýsingaskilti sem verða á víð og dreif um göngin4. 

Það er gert til þess að hylja lagnir og tengibox.  

2.3 Tengibox 

Tengidósir eru níu talsins5. Sú fyrsta verður staðsett við rafstöð en hinar átta 

eru fyrir lýsingu og búnað í göngum. 

Í tengidós við rafstöð er spólurofastýring (valrofi) til að vernda invertera svo 

þeir setji ekki spennu á útgang hjá hvorum fyrir sig. Aðeins annar þeirra er í 

gangi í einu. Einnig erum við með tvö öryggi, 32A sem stofnöryggi fyrir göngin 

og svo 6A lekaliðasjálfvar fyrir búnað sem kemur í þá dós.  

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Hægt er að sjá staðsetningu tengidósa á bls 9, 230V stofnlagnir. 

5
 Teikning á bls. 9 sýnir lagnaleið tengidósa, teikning á bls 13, Orkuframleiðsla og dreifing, sýnir nánari útfærslu 

á tengidósum. 
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Mynd 9. Fyrsta tengidós.  

 

 

 

 

 

Tengibox 02 er staðsett í miðjum göngum6. Þar höfum við raðtengi til þess að 

taka úr fyrir sitthvora lagnaleiðina en 5x16q strengur fer þá hvor í sinn legginn í 

göngunum. Í þessari dós höfum við einnig 6A lekaliðasjálfvar en það sér um 

fæðingu að ljósum í kringum þessa dós. Raðtengin fyrir stofna í dósinni eru 16-

25q en hin eru 4q eins og sjá má á mynd 9. 

 

                                                           
6
 Teikning, bls. 9, 230V Stofnlagnir. 
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Mynd 10.  Tengibox 2 í göngunum, 10q raðtengi sjá um að 
fæða hvort sinn legginn. 

Tengibox 03-09 eru öll eins og með sömu staðsetningu7. Þau verða líkt og 

mynd 11 sýnir. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Tengibox 03-09. 

 

Tengibox verða 30x50 á stærð. Undir hverjum kassa er einangrunarplast til 

þess að forðast beina snertingu við ís. Kassinn verður tvöfaldur og er það gert til 

þess að koma í veg fyrir rakamyndun í innri kassa þar sem verða nipplar, bæði 

sem togfestur og til að koma í veg fyrir rakamyndun. Togfesta verður einnig í 

                                                           
7
 Teikning, bls. 9, 230V Stofnlagnir, sjá einnig bls. 13, Orkuframleiðsla og dreifing. 
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ytri kassa. Upphaflega átti að vera hitari í hverjum kassa fyrir sig, en hætt hefur 

verið við það. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Einlínumynd af tenginu tengiboxa og vírastærðir á milli þeirra. 

2.4 Mismunur á spennudreifingu 

Ef ákveðið hefði verið að nota aðra spennu í göngunum en 230Vac hefði 

útkoman verið önnur varðandi stærð strengja. Best hefði verið að hafa 400Vac 

dreifingu en því er ekki að skipta í þessu tilfelli, þar sem búið var að kaupa 

rafstöð og invertera áður en við komum að verkefninu. 

Í töflunum hér fyrir neðan má sjá hvaða stærðir á strengjum við hefðum 

þurft að nota ef það hefði verið ákveðið að nota 24Vdc, 48Vdc, 230Vac eða 

400Vac. Eins sjáum við hvaða straumur væri á hverri spennu fyrir sig. 
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Tafla 1. Stærð, spennufall og straumur í strengjum, miðað við 24Vdc. 
  

  
Stærð 

í W 
Stærð kveikingar 

í A 
Lengd 

í m 
Stærð 

strengs q 
Spennufall 

V 
Straumur 

A 

Kvísl 1 6570 25 70 300 2,24 273,8 

Kvísl 1.1 3340 25 230 500 2,24 139,2 

Kvísl 1.2 3230 32 200 400 2,36 134,6 

       Tafla 2. Stærð, spennufall og straumur í strengjum, miðað við 48Vdc. 
  

  
Stærð í 

W 
Stærð kveikingar í 

A 
Lengd 

í m 
Stærð 

strengs q 
Spennufall 

V Straumur A 

Kvísl 1 6570 25 70 150 2,24 136,9 

Kvísl 1.1 3340 25 230 240 2,33 69,6 

Kvísl 1.2 3230 32 200 240 1,96 67,3 

       Tafla 3. Stærð, spennufall og straumur í strengjum, miðað við 230 Vac. 
  

  
Stærð í 

W 
Stærð kveikingar í 

A 
Lengd 

í m 
Stærð 

strengs q 
Spennufall 

V Straumur A 

Kvísl 1 6570 32 70 25 2,80 28,6 

Kvísl 1.1 3340 25 230 16 7,31 14,5 

Kvísl 1.2 3230 25 200 16 6,14 14,0 

       Tafla 4. Stærð, spennufall og straumur í strengjum, miðað við 400Vac. 
  

  
Stærð í 

W 
Stærð kveikingar í 

A 
Lengd 

í m 
Stærð 

strengs q 
Spennufall 

V Straumur A 

Kvísl 1 6570 32 70 16 2,52 16,4 

Kvísl 1.1 3340 25 230 10 6,72 8,4 

Kvísl 1.2 3230 25 200 10 5,65 8,1 
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3 Ljósastýring 

3.1 DMX 

Ljósastýringin sem notuð verður og mun stjórna allri lýsingu í göngunum er 

DMX stýring frá Pharos. Settar verða upp senur sem eru ræstar með 

inngangsmerki frá hreyfi- og viðveruskynjurum.  

3.2 LPC stýribúnaður 

Pharos stýrikerfið er með tvær sambærilegar stjórneiningar, LPC og AVC, sem 

mynda grunneiningarnar varðandi uppsetningu og hönnun lýsingarkerfisins. 

Hugbúnaðurinn keyrir á öllum venjulegum tölvum, sem þarf til að búa til eða 

breyta uppsetningu á kerfinu. 

Pharos Lighting Playback Controllers (LPC) er með sérstæðar stjórneiningar 

sem geta stjórnað einu ljósi, nokkrum eða öllum ljósum í einu. Einnig er hægt 

að stjórna mörgum mismunandi svæðum á sama tíma með mismunandi 

ljósasenum eða flóknum aðgerðum og er hægt að kalla fram þessar aðgerðir 

með utanaðkomandi stýribúnaði. 

LPC einingarnar eru með DIN-skinnufestingu sem passar í alla töfluskápa. 

Vélbúnaðurinn er mjög áreiðanlegur og hefur hlotið fjölda viðurkenninga fyrir 

stöðugleika. 

Einingar er hægt að tengja saman fyrir stærri kerfi og samkeyra allt yfir LAN 

kerfið. Einingarnar hafa RJ45 tengi fyrir ytri samskipti. Hægt er að nota Ethernet 

eða USB til að tengja við PC til að keyra Designer hugbúnaðinn í forritun. 

Sú tegund sem notuð verður af Lighting Playback Controller er LPC 1, sem er 

með  512 rásir DMX512 og eDMX protocols. 
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Helstu eiginleikar: 

• Veitir fullkomna stjórnun á kerfinu, hvort heldur sem er á staðnum eða í 

fjartengingu. 

• Forritað og stillt í gegnum Pharos Designer hugbúnaðinn. 

• Sýnir virkni búnaðar í gegnum Ethernet, RS232 / RS485, DMX, MIDI og stöðu á 

stafrænum/hliðrænum inngangsmerkjum. 

• Styður RDM forritun. 

• Nákvæm Pixel tímalínu forritun. 

• Samtengjanlegt með öðrum Pharos stýrieiningum, TPC, LPC X, AVC og „slave“ 

einingum Rio, BPS. 

• Innbyggð vefstjórnun fyrir fjartengingar. 

• Útskiptanlegt SD minniskort. 

• Festing og hulstur samræmist DIN43880 og EN60715 (35 / 7.5 ). 

• 8 DIN-einingar á breidd. 

• Notkunarhitastig  0°C-50°C. 

• CE vottað og ETL / cETL skráð. 

• 9V til 48V DC. 

• Einangrað DMX512 port, RDM samhæft. 

• RS232 / 485 tengi. 

• Hægt að velja stafræna eða hliðræna innganga. 

 

Auk þess eru eftirfarandi stöðluð tengi: 

• RJ45 tengi  10 / 100BASE-TX Ethernet 

• IEEE 802.3 PoE  spennufæðing.  

• USB-B  fyrir USB 1.1. 

• 5-pinna DIN sökkull fyrir MIDI In. 

• 5-pinna DIN sökkull fyrir MIDI Out. 
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• Spennufæðing með DC spennu eða PoE. 

• Aflnotkun 4W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 13. Pharos LPC stýribúnaður. 

3.3 TPC stýribúnaður 

Pharos Touch Panel Controller (TPC) er ljósastýring með snertiskjá. TPC vinnur á 

sama hátt og LPC (Pharos Playback Controllers). Ljósasenur, birta og tímalínur 

eru stilltar með Pharos Designer hugbúnaði en notendaviðmót eru búnar til í 

Pharos Interface Editor hlutanum. Heildarverkefninu er síðan hlaðið niður í TPC 

í heilu lagi. 

TPC skapar eitt svæði með allt að 512 rásum af ljósastýringum á mörgum 

DMX samskiptaeiningum. Búnaðurinn getur unnið einn og sér auk þess sem 

hægt er að tengja hann við snertiskjái, forstilltar senur og innbyggðar klukkur, 

eða nota hann sem hluta af stærra Pharos stýrikerfi með hjálp utanaðkomandi 

eininga eins og TPC, LPC, AVC fjartengdra stýrieininga.  
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Líkt og LPC, þá er TPC með innbyggðum web-server sem er samhæft með 

Pharos installation manager og Pharos dynamic media manager, sem gerir 

fjarlæga stjórnun mögulega. 

 

Helstu eiginleikar: 

• Eitt svæði, ein stjórnun á samhæfðum búnaði. 

• Snertiskjár með sérhönnuðu notendaviðmóti fyrir hvert verkefni. 

• Forritað og stillt með Pharos Designer hugbúnaði. 

• Notendaviðmót hannað með Pharos Interface Editor forriti. 

• Sýnir stöðu ljósa, nets og tíma á skjá. 

• Nándarskynjun til ræsingar á skjá. 

• Nákvæm Pixelstýring. 

• Samhæft öðrum  Pharos Controllers (LPC, LPC X, AVC) og fjarlægum 

tækjum (Rio, BPS). 

• Innbyggður web-server. 

• SD minniskort. 

• Skjástærð  4.3". 

• Notkunarhitastig 0°C-50°C. 

• CE vottað og ETL / cETL skráð. 

• RJ45 tengi 10 / 100BASE-TX Ethernet. 

• IEEE 802.3af PoE spennufæðin (class 1). 

*Orkunotkun 4W. 
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Mynd 14. Pharos TCP búnaðurinn. 

3.4 Pharos Designer forrit 

Hönnunarbúnaðurinn fyrir Pharos (Pharos Designer Software) keyrir á öllum 

Windows og Mac stýribúnaði. Forritið er mjög einfalt í notkun og þægilegt að 

eiga við. Teiknigrunnur er settur inn sem DWG skrá og kemur hún inn sem 

BITmap mynd. Hægt er þá að staðsetja öll þau ljós sem stýra á í DMX 

búnaðinum og ákveða kveikingar. Kveikingum er skipt niður í grúppur í 

göngunum. Grúppurnar í göngunum eru jafn margar og skynjararnir eru margir, 

eða 24 kveikingar í heild. 

 Stórt gagnasafn af lýsingarbúnaði er innbyggt í kerfið og er hægt að bæta við 

það á auðveldan hátt. Í upphafi forritunar er mynd af svæðinu, í okkar tilfelli 

göngunum, sett inn í grunninn. Valin er tegund ljósgjafa og hún dregin inn á 

teikningu þar sem viðkomandi kveiking er. Við það fær hún ákveðið númer sem 

síðar er notað í forrituninni. Línuskynjarar og viðveruskynjarar stjórna því hvaða 

ljós eru kveikt hverju sinni og er tímalengd og birtustig ljósa ákveðin í forritun.  
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Í viðauka eru skjáskot sem sýna kveikingar á hverjum línu- og viðveruskynjar 

fyrir sig. Eins sést hvernig hver kveiking er ræst en það er anolog inngangur sem 

starar hverri kveikingu fyrir sig, hvort heldur það er línu- eða viðveruskynjar.  Í 

forritinu eru 512 pungtar til að nota til forritunar en í þessu verkefni erum við 

að nota 170 pungta fyrir allar kveikingarnar. Á bls. 14 í teikningum er stórt 

skjáskot með skýringum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 15. Pharos Designer, ljósastýribúnaðurinn sjálfur. 

 

Kröfur um tölvubúnað: 

• Microsoft Windows XP (SP2 + 32bit), Vista, 7 & 8 (32 / 64bit). 

• Apple Mac OS X 10.5.x (Leopard) - 10.7.x (Lion) (32bit). 

• Intel örgjörvi, 1GHz eða meira. 

• 256MB RAM, 100MB. 

• 1024x768 lágmarks skjáupplausn. 

• Ethernet eða USB tenging. 

• Línuskynjari 



 25 

3.5 Skynjarar 

Sá línuskynjari sem varð fyrir valinu er QMT42 long-range PNP IP67 frá Banner. 

Skynjarinn vinnur á IR merki sem er 880nm og er hann með stillanlega drægni 

frá 0,1m til 6m. Skynjarinn verður festur á tein sem er rekinn niður í ísinn og 

kemur hann til með að gefa merki inn á DMX stýringuna til að kveikja þau ljós 

sem verða inni á hans svæði. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 16. Hreyfiskynjarar með stillanlegri drægni. 
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4. Lýsing 

Við viljum taka það sérstaklega fram að Ágúst Gunnlaugsson, lýsingarhönnuður 

hjá Eflu, sem einnig er okkar leiðbeinandi, á alla  lýsingarhönnun í göngunum. 

Lýsingin í göngunum er öll 24Vdc LED, hvort heldur sem um er að ræða borða 

eða stök ljós. Borðarnir eru almennt fimm metra langir og hver um sig 14,4W á 

meter og 72W í heild. Allir ljósgjafar eru IP68. Almennt verða notaðir ljósgjafar 

með litaendurgjöf 6000K°. 

4.1 Staðsetning ljósgjafa 

Lýsing spilar mjög stórt hlutverk í göngunum, ef ekki það stærsta. Hún verður 

að mestu leyti óbein og lýsir inn í ísinn. Gólfið verður lýst upp ásamt 

setustöðum, veggjum og sprungum.  

4.2  Led borðar 

Led borðum er komið fyrir víðsvegar í göngunum og spila þeir stórt hlutverk í 

lýsingunni. Í veggjunum verður mokuð hola inn í vegginn og út frá henni verða 

svo boruð göt til hliðanna þar sem led borðum er komið fyrir eins og mynd 17 

sýnir. Til þess að hylja gatið sjálft verður upplýsingaskilti sett fyrir8. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Upplýsingaskilti eru á við og dreif um göngin. Á þeim eru ýmist upplýsingar um gerð gangnanna eða jökla 

almennt. 
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Mynd 17. Led borðum komið fyrir í hliðum. 

Borðum er einnig komið fyrir í gólfi gangnanna eins og mynd 18 sýnir. Led 

borðinn er festur á frauðlista og stungið inn í götin til þess að koma í veg fyrir 

beina snertingu við ísinn en einnig verður þægilegra að koma honum fyrir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 18. Led borðum komið fyrir í gólfi. 
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Mynd 19. Led borði. 

 

4.3 Led kubbar 

Led kubbar verða í bekkjum, á bak við öll upplýsingaskilti, súlur og fleira. Einn 

led kubbur inniheldur 6 leddur og er hver ledda 3,6W. Hún inniheldur 32 kubba 

og er þá 115,2W í heild. Kubbarnir eru einfaldir og þægilegir í notkun, hægt er 

að klippa þá niður í hvaða lengd sem maður vill. Um 4cm eru á milli kubba í 

lengjunni og því mjög þægilegt að ákvarða lengd á lengju sem nota á. 

 

 

 

 

 

Mynd 20. Led kubbar. 
 
 
 

Helstu eiginleikar: 

Upplýsingar um Led borða: 

• Value Flex IP Power 

 

Helstu eiginleikar: 

• Mjög sveigjanlegur. 

• Ljósstreymi allt að 

800 lm/m. 

• Há litarendurgjöf 4 SDCM. 

• Varnarþéttleiki IP66. 
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• Keðja með 32 LED kubbum. 

• Tengdur með snúrum. 

• Hámarks lengd keðju: 12,80m. 

• Varnarþéttleiki IP66. 

• Sérstaklega sterk hlíf. 

• Samþætt hitadreifing. 

• Mjög langur líftími, eða 50.000 klst. 

4.4 Led kastarar 

Kastarar verða notaðir á tveimur stöðum í göngunum. Annars vegar í sprungu9 

og hins vegar í einum fjölnota hellinum10.  

 

Helstu eiginleikar: 

• Lítil hitamyndun miðað við ljósmagn. 

• Kælivifta er ekki nauðsynleg, vegna ytra byrði lampans 

• Ljósstreymi 4,200 lm. 

• Allt að 16.7 milljón litir. 

• Möguleg birtustilling 0-100%. 

• Innbyggður stjórnbúnaður, auto, hljóð. 

• DMX512 stýribúnaður. 

• Lifitími allt að 30.000 klst. 

• Mismunandi útgáfur á ljóshorni í boði: 15°, 30°, 45°, 60°. 

• Strobe áhrif. 

• Varnarþéttleiki  IP65. 

 

                                                           
9
 Sjá mynd bls 1, Raflagnir og lýsing.  

10
 Sjá mynd bls 1, Raflagnir og lýsing. 
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Mynd 21. Led kastari. 
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5. Áhrif orku 

Þar sem um ísgöng er að ræða þarf að huga að framtíðinni hvað bræðslu 

varðar. Öll orka sem kemur inn í göngin verður að bræðslu á einn eða annan 

hátt11. Til samanburðar tökum við mannfólk og hita út frá þeim.  

Tafla 5 gefur skýra mynd á bræðslu út frá mannfólki. Efsta línan segir til um 

fjölda fólks í göngunum. Tölurnar eru kW. Ef við miðum við getu gangnanna og 

fyllum göngin, væri bræðslan í göngunum 269kW út frá mannfólki. Þá er verið 

að miða við að göngin séu fullnýtt í þessa átta tíma sem göngin verða opin. 

Á þessum átta tímum væri rafbúnaðar í göngunum ekki nema 195kW, þá er 

miðað við að öll ljós væru kveikt allan daginn. Mannfólk mun því valda meiri 

bræðslu í göngunum heldur en rafbúnaður.   

Í botni gangana er lítil tjörn sem er að myndast (lægsti punktur), og er hún 

lýst upp, en ef það verður vandamál vegna bráðnunar frá búnaði eða fólki, þá 

er hægt að bora gat sem notað væri fyrir frárennsli, en annars eru litlar 

sprungur sem gert er ráð fyrir að taki við allri bráðun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 5. Varmi út frá mannfólki í göngunum. 

                                                           
11

 Sjá töflu um útreikninga á hita í köplum á bls. 12, Útreikningar og stærðir strengja. 

Fjöldi: 1 5 10 20 40 60 80 100 120 140 160 

1 klst. 0,21 1,05 2,1 4,2 8,4 12,6 16,8 21,0 25,5 29,4 33,6 

2 klst. 0,42 2,10 4,2 8,4 16,8 25,2 33,6 42,0 50,4 58,8 67,2 

3 klst. 0,63 3,15 6,3 12,6 25,2 37,8 50,4 63,0 75,6 88,2 100,8 

4 klst. 0,84 4,20 8,4 16,8 33,6 50,4 67,2 84,0 100,8 117,6 134,4 

5 klst. 1,05 5,25 10,5 21,0 42,0 63,0 84,0 105,0 126,0 147,0 168,0 

6 klst. 1,26 6,30 12,6 25,2 50,4 75,6 100,8 126,0 151,2 176,4 201,6 

7 klst. 1,47 7,35 14,7 29,4 58,8 88,2 117,6 147,0 176,4 205,8 235,2 

8 klst. 1,68 8,40 16,8 33,6 67,2 100,8 134,4 168,0 201,6 235,2 268,8 
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6. Fylgigögn     

6.1 Magnskrá 

  

                                                                   
Magnskrá       

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR SAMTALS  EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 
            
4 RAFKERFI         
4.1 Raforkuframleiðsla         
4.1.1 Rafstöð 400Vac 15kW 1 stk 1.590.000 kr. 1.590.000 kr. 
4.1.2 Fjarræsibúnaður, TT eining 1 heild 62.000 kr. 62.000 kr. 
4.1.3 Hleðslutæki 400Vac/48Vdc 7,5kW 1 stk 275.000 kr. 275.000 kr. 
4.1.4 Rafhlöður 12Vdc og tengibúnaður 48 heild 28.000 kr. 1.344.000 kr. 
4.1.5 Áriðill 48Vdc/230Vac 2 stk 375.000 kr. 750.000 kr. 
            
4.2 Strengir         

4.2.1 
3x2,5q strengur með XLPE 
einangrun 1kW 730 m 191 kr. 139.430 kr. 

4.2.2 
3x4q strengur með XLPE 
einangrun 1kW 230 m 310 kr. 71.300 kr. 

4.2.3 
5x16q strengur með XLPE 
einangrun 1kW 440 m 1.636 kr. 719.840 kr. 

4.2.4 
5x25q strengur með XLPE 
einangrun 1kW 75 m 2.715 kr. 203.625 kr. 

4.2.5 cat5 jarðstrengur 595 m 180 kr. 107.100 kr. 
4.2.6 7x1q jarðstýristrengur 413 m 725 kr. 299.425 kr. 
            
4.3 Tengibox og töflubúnaður         
4.3.1 Tengidós 180x180x110 IP68 2 stk 3.031 kr. 6.062 kr. 
4.3.2 Tengibox 450x350x110 IP66 9 stk 12.630 kr. 113.670 kr. 
4.3.3 Sjálfvar B32A 1p  1 stk 955 kr. 955 kr. 
4.3.4 Lekaliðasjálfvar 6A 9 stk 8.630 kr. 77.670 kr. 
4.3.5 Raðtengi 95q 8 stk 272 kr. 2.176 kr. 
4.3.6 Raðtengi 16-25q 70 stk 298 kr. 20.860 kr. 
4.3.7 Raðtengi 4q 90 stk 125 kr. 11.250 kr. 
4.3.8 Spólurofi no/nc 4kw 4 stk 4.950 kr. 19.800 kr. 
4.3.9 Tímaliði seinn út 1 stk 11.160 kr. 11.160 kr. 
            
4.4. Lýsing         
4.4.1 LED borði 800lm/m 6000K IP66 205 m 2.800 kr. 574.000 kr. 
4.4.2 LED borði RGB 500lm/m IP66 20 m 6.400 kr. 128.000 kr. 
4.4.3 LED kubbur 6000K 3,6W 194 stk 2.120 kr. 411.280 kr. 
4.4.4 LED kastari 10W IP66 6 stk 24.000 kr. 144.000 kr. 
4.4.5 LED kastari 120W IP66 14 stk 105.000 kr. 1.470.000 kr. 
4.4.6 Prope 500W 1 stk 850.000 kr. 850.000 kr. 
4.4.7 DMX LED spennir 3 rása 45 stk 9.600 kr. 432.000 kr. 

4.4.8 
Led spennir 200w f. vara-
/neyðarlýsingu 8 stk 22.868 kr. 182.944 kr. 
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4.4.9 Frauðlisti undir LED borða 225 m 250 kr. 56.250 kr. 

4.5 Ljósastýring         
4.5.1 Pharos LPC grunneining 1 stk 272.800 kr. 272.800 kr. 
4.5.2 Pharos stýribúnaður 1 stk 727.200 kr. 727.200 kr. 
4.5.3 Hreyfiskynjari 5° IP66 15 stk 27.000 kr. 405.000 kr. 
4.5.4 Viðveruskynjari 360° IP66 8 stk 27.000 kr. 216.000 kr. 
            
4.6 Skjávarpar         
4.6.1 Skjávarpi 3 stk 192.000 kr. 576.000 kr. 
4.6.2 Einangrunnarbox fyrir skjávarpa 3 stk 60.000 kr. 180.000 kr. 
            
            
  Samtals með VSK:       12.450.797 kr. 
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6.2 Skjámyndir úr Pharos forriti  

Hér fyrir neðan má sjá hvernig forritunarumhverfið er í Pharos. Einnig sjáum við 

hvaða línu- og viðveruskynjari virkar inn á hvaða ljós. 

 

 

 

 

Kveiking með línuskynjari 01 

Kveiking með línuskynjari 02 
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Kveiking með línuskynjari 03 

Kveiking með línuskynjari 04 
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Kveiking með línuskynjari 05 

Kveiking með línuskynjari 06 
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Kveiking með línuskynjari 07 

Kveiking með línuskynjari 08 
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Kveiking með línuskynjari 09 

Kveiking með línuskynjari 10 
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Kveiking með línuskynjari 11 

Kveiking með línuskynjari 12 



 40 

 

 

 

Kveiking með línuskynjari 13 

Kveiking með línuskynjari 14 
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Kveiking með línuskynjari 15 

Kveiking með viðveruskynjara 01 
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Kveiking með viðveruskynjara 02 

Kveiking með viðveruskynjara 03 
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Kveiking með viðveruskynjara 04 

Kveiking með viðveruskynjara 05 
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Kveiking með viðveruskynjara 06 

Kveiking með viðveruskynjara 09 
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Hérna sjást allir skynjarar og hvaða hópum þeir eru að stjórna 

Hérna sést hvað hver kveiking er að taka einingar í forritinu (170 af 512) 
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6666.3.3.3.3    Rafhlöður, afhleðsla/hleðslaRafhlöður, afhleðsla/hleðslaRafhlöður, afhleðsla/hleðslaRafhlöður, afhleðsla/hleðsla    

Hér á eftir má sjá frammistöðu rafhlaðnanna í Ah, A, W. Rafhlöðurnar sem eru 

notaðar í göngunum eru frá Nonbat. 12MVR155L. 

 

 

 

 

 

Geta og hegðun rafhlöðu miðað við mismunandi hitastig (capacity rorrection) 

Afhleðslutími 0 °C 5 °C 10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 

5 til 59 mín. 0,77 0,83 0,87 0,92 0,96 1,00 1,02 1,05 1,06 

1 til 24 klst. 0,83 0,87 0,91 0,94 0,97 1,00 1,02 1,03 1,04 

Afhleðsla rafhlaðna miðað við stöðuga afhleðslu (A) við 25°C.  
Recommended end of discharge voltage  miðað við V á sellu 

    Uf, 
Vpc 

5 
mín. 

15 
mín. 

30 
mín. 

1 
klst. 

2 
klst. 

3 
klst. 

4 
klst. 

5 
klst. 

6 
klst. 

8 
klst. 

10 
klst. 

20 
klst. 

1.60 455,3 272,8 170,5 102,1 60,8 43,8 34,8 28,9 24,9 19,6 16,0 8,3 

1.65 437,2 264,7 167,4 99,3 59,7 43,0 34,3 28,6 24,7 19,5 15,9 8,2 

1.70 405,0 254,2 161,2 96,9 58,5 42,4 33,9 28,1 24,4 19,3 15,7 8,2 

1.75 360,0 239,9 151,9 94,9 57,1 41,6 33,2 27,6 24,0 19,1 15,7 8,1 

1.80 311,1 223,2 139,5 91,5 55,8 40,8 32,7 27,3 23,6 18,9 15,5 8,0 

1.85 273,9 196,5 131,4 88,3 55,1 40,2 32,2 26,9 23,3 18,6 15,3 7,9 

 
Rýmd rafhlöðu miðað við stöðuga afhleðslu (Ah) við 25°C 
Recommended end of discharge voltage  miðað við V á sellu 

     Uf, 
Vpc 

5 
mín. 

15 
mín. 

30 
mín. 

1 
klst. 

2 
klst. 

3 
klst. 

4 
klst. 

5 
klst. 

6 
klst. 

8 
klst. 

10 
klst. 

20 
klst. 

1.60 38,0 68,2 85,3 102,1 121,7 131,4 139,2 144,3 149,1 157,0 160,0 166,0 

1.65 36,5 66,2 83,7 99,3 119,4 129,1 137,2 142,9 148,0 155,9 158,6 164,6 

1.70 33,8 63,6 80,6 96,9 117,0 127,1 135,5 140,7 146,2 154,6 157,4 163,1 

1.75 30,0 60,0 76,0 94,6 114,2 124,9 132,8 138,2 144,2 153,1 156,7 161,5 

1.80 25,9 55,8 69,8 91,5 111,6 122,5 131,0 136,4 141,8 151,2 155,0 160,1 

1.85 22,8 49,1 65,7 88,3 110,1 120,6 128,9 134,3 139,5 148,8 153,2 158,9 

Afhleðslugeta miðað við stöðuga orkunotkun (W per cell) við 25°C. 
Recommended end of discharge voltage  miðað við V á sellu 

    Uf, 
Vpc 

5    
mín. 

15 
mín. 

30 
mín. 

1 
klst. 

2 
klst. 

3 
klst. 

4 
klst. 

5 
klst. 

6 
klst. 

8 
klst. 

10 
klst. 

20 
klst. 

1.60 828,9 516,7 327,9 198,8 119,8 86,7 69,2 59,4 49,7 39,3 32,1 16,7 

1.65 793,4 500,4 321,5 192,9 117,5 85,1 68,1 57,0 49,3 39,1 31,9 16,5 

1.70 731,5 479,2 308,8 188,0 114,9 83,8 67,3 55,9 48,7 38,6 31,5 16,5 

1.75 645,0 450,5 289,8 183,2 112,0 82,1 65,8 54,8 47,8 38,2 31,5 16,3 

1.80 551,8 417,1 269,5 176,8 109,3 80,4 64,7 54,2 47,0 37,8 31,0 16,1 

1.85 481,7 364,0 248,3 170,2 107,8 79,1 63,7 53,4 46,3 37,1 30,6 15,9 
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6.4 Heimildir 

Rafstöð....................................................................................www.elcos.net                               

Tegund: GE.PK017/015.SS+1  

http://www.elcos.net/en/product/1929-prodotto.htm. 

Hleðslutæki .......................................................................www.gruppopbm.it  

Tegund: ENERPower 48V/160A 

http://www.gruppopbm.it/modello.php?idm=15. 

Áriðlar.....................................................................................www.studer-innotec.com   

Tegund: Xtender series XTH 6000-48   

http://www.studer-innotec.com/?cat=sine_wave_inverter-chargers&id=432. 

Rafhlöður..........................................................................www.monbat.com     

Tegund: 12MVR155L 

http://www.monbat.com/en/pages/telecommunications.html. 

Vindmylla ...................................................................www.kestrelwind.co.za    

Tegund: e300i_UM 

http://www.kestrelwind.co.za/content.asp?pageID=448&cache=05%2F25%2F2015+6%3A

14%3A33+PM. 

Strengir......................................................................www.generalcable.com    

Tegund: Rv-K 

http://www.sg.is/gogn/aflstrengir.pdf. 

DMX stýring ............................................................www.pharoscontrols.com  

Tegund: Pharos LPC 

http://www.pharoscontrols.com/products/lighting_controllers/lpc 

Tegund: Pharos TPC 

http://www.pharoscontrols.com/products/lighting_controllers/tpc. 

Tegund: Pharos forrit. 

http://www.pharoscontrols.com/products/software/designer_software 
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LED borðar, kubbar og kastarar.............................................www.osram.com  

Tegund: VI06P-W4F-860 

http://www.osram.com/osram_com/products/led-technology/light-engines-and-

modules/flexible-led-modules/flexible-led-modules-for-private-and-semi-professional-

applications/value-flex-ip-

eco/index.jsp?search_result=%2fosram_com%2fsearch%2fadvanced_search.jsp%3faction

%3ddosearch%26inp_searchterm_1%3dvi069-w4f-860%26website_name%3dosram_com 

Tegund: BX06BA-W4F-765 

http://www.osram.com/osram_com/products/led-technology/light-engines-and-

modules/led-modules-for-light-advertising-and-backlighting/backled-plus/backled-s-

plus/index.jsp?search_result=%2fosram_com%2fsearch%2fadvanced_search.jsp%3faction

%3ddosearch%26inp_searchterm_1%3dbx06ba-w4f-

765%26website_name%3dosram_com. 

 

Tegund: KREIOS PAR 162 W WFL IP 

http://www.osram.com/osram_com/products/led-technology/specialty-lighting/led-

luminaires/kreios-par/kreios-

par/index.jsp?search_result=%2fosram_com%2fsearch%2fadvanced_search.jsp%3faction

%3ddosearch%26inp_searchterm_1%3dKREIOS%2bPAR%2b162%2bW%2bWFL%2bIP%26

website_name%3dosram_com 


