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1. Formáli 

Vegna mikils áhuga höfundar á iðnstýringum varð þetta verkefni fyrir valinu og hefur 

markmiðið verið að útvíkka kunnáttu á því sviði. Forritun hefur lengi verið áhugamál og 

reynsla í hönnun stýriteikninga er mikil. Þetta verkefni kom inn á borð höfundar og var 

ákveðið að nota það sem lokaverkefni þar sem höfundur mun sjá um alla liði verkefnisins 

þ.e. hönnun, teiknun og forritun. Það hentar vel þar sem höfundur hefur verið að læra 

rafiðnfræði við Háskólann í Reykjavík. 

Höfundur vill nota þetta tækifæri til að þakka sérstaklega Norðurorku fyrir að leyfa 

höfundi að nota þetta verkefni sem lokaverkefni í rafiðnfræði svo og aðstoðina við 

óvissuþætti í verkefninu. Einnig vill höfundur þakka starfsmönnum EFLU Verkfræðistofu á 

Norðurlandi fyrir þeirra hjálp og framlag til verkefnisins. 
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2. Inngangur 

Í þessu verkefni er fjallað um hönnunarferli fyrir stýringar á hitaveitudælustöð Norðurorku 

við Réttarhvamm á Akureyri. Norðurorka óskaði eftir því að EFLA Verkfræðistofa tæki að 

sér hönnun þessarar dælustöðvar. Um er að ræða dælustöð og spennistöð sem eru 

samliggjandi. Um spennistöðina verður ekki fjallað í þessu verki. Sökum stækkunar 

byggðar m.a. í Hálöndum ofan Akureyrar þarf að auka afköst núverandi dælu og hefur 

verið ákveðið að setja tvær dælur sem munu halda þrýstingi fyrir þessa byggð. Núverandi 

dæla verður lögð af í lok verks. 

Markmið þessa verkefnis er að hanna, teikna og forrita stýringu fyrir dælustöðina. 

Eins og áður hefur komið fram verða tvær dælur í stöðinni og verða þær báðar á 

hraðabreyti (tíðnibreyti). Hraði þeirra stýrist af þrýstinema sem staðsettur er á lögn aftan 

við dælur. Einnig eru þrýstinemar framan við dælur sem notaðir eru fyrir þurrkeyrsluvörn. 

Flæðinemi á lögn er til upplýsinga. Þá eru nemar fyrir vöktun á dælustöðinni s.s. hita-, 

raka-, bruna- og vatnsskynjarar. 

Stýriteikningar eru unnar í stýriteikningaforriti sem heitir Cadett ELSA. Stýrivél og 

aðgerðaskjár eru af Siemens gerð og því verður stýring forrituð í Siemens TIA portal V13.  
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3. Meginmál 

3.1. Almennt um Norðurorku 

Norðurorka var stofnuð árið 2000 eftir sameiningu Hita- og Vatnsveitu Akureyrar og 

Rafveitu Akureyrar. Árið 2003 var Norðurorku breytt í hlutafélag og er því sjálfstætt 

fyrirtæki sem er í eigu sex sveitafélaga á Eyjafjarðarsvæðinu og í Þingeyjarsveit. 

Akureyrarkaupstaður er stærsti hluthafinn með 98,27% og önnur sveitafélög sem eiga hlut 

í félaginu eru Eyjafjarðarsveit, Grýtubakkahreppur, Hörgársveit, Svalbarðsstrandar-

hreppur og Þingeyjarsveit. [1] 

Í byrjun árs 2014 tók Norðurorka við rekstri á fráveitu Akureyrar og sér þar með um rekstur 

á öllum veitum fyrir Akureyri þ.e. raf-, vatns-, hita- og fráveitu. Þá selur fyrirtækið heitt- 

og kalt vatn í nágrenni Akureyrar ásamt því að reka áður nefndar veitur. 

Seinni hluta árs 2014 hóf Norðurorka framleiðslu og sölu á Metan. 

Hlutverk Norðurorku „Er að þjónusta heimili og atvinnulíf með vinnslu og dreifingu á heitu 

vatni og neysluvatni, dreifingu á raforku, rekstri fráveitu og taka þátt í starfsemi sem nýtt 

getur auðlindir á starfssvæðinu sem og rannsóknir, þekkingu eða búnað félagsins til 

eflingar samfélagsins.“ [2] 

Síðastliðin ár hefur rekstur Norðurorku verið góður og hefur samstæðan skilað hagnaði 

skv. ársreikningum. [3] 

Í ársreikningum Norðurorku er yfirlit yfir lykilstærðir veita. Á þeim tölum sem þar koma 

fram má sjá að íbúar á hitaveitusvæði Norðurorku eru 23.325 árið 2014. Á þessum tölum 

má einnig sjá að dælustöðvar í hitaveitu á Akureyri eru 8 talsins og hefur afl þeirra verið 

óbreytt síðastliðin ár. Gera má ráð fyrir að þessi tala hækki vegna umræddrar dælustöðvar 

því við bætast tvær 18,5kW dælur í kerfið. [4] 

3.2. Virkni dælustöðvarinnar 

Dælustöðin er byggð upp á tveimur rýmum þ.e. dælurými og töflurými. 

Í töflurými eru tvær rafmagnstöflur og hraðabreytar fyrir sitthvora dæluna og einn 

hraðabreytir fyrir loftræstingu. 

Í dælurýminu eru tvær dælur. Hvor dæla fyrir sig er með hraðastýringu, sem staðsett er í 

töflurými. Dælurnar stjórnast af regli með innmerki, sem er þrýstingur frá dælum. Framan 

við dælur eru þrýstinemar til varnar þurrkeyrslu á dælum. Flæðinemi aftan við dælur er til 

upplýsingar um dælt magn og augnabliksgildi, þá er einnig hitanemi til upplýsingar um hita 

á vatni í lögn. 

Fyrir dælustöðina er lítið loftræstikerfi sem samanstendur af blásara, tveim spjaldlokum 

og síu. Þessi búnaður tengist og stýrist af stýrivél. 

Í dælustöðinni er vaktkerfi sem tengist inn á stýrivél fyrir bilanir og óeðlilegt ástand í 

dælustöðinni. Í þessu fellst að settir eru upp sambyggðir hita- og rakanemar sem gefa 

upplýsingar um hita og raka í bæði töflurými og dælurými. Á gólfi í dælurými er brunnur 

þar sem staðsettur er flotrofi sem gefur til kynna að vatn sé farið að safnast saman inni í 

dælurými. Þá eru brunaskynjarar í hverju rými þ.e. í dælurými, töflurými og 

spennistöðvarrými. Þessir brunaskynjarar tengjast beint inn á stýrivél, ekki í gegnum 

sérstakt brunakerfi. Ástæða þess að ekki er sett upp sérstakt brunakerfi er að sá háttur 
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hefur verið hafður á hjá Norðurorku að ávallt er tiltækur vaktmaður sem kallaður er út ef 

boð koma og sér viðkomandi um að kalla til aðra viðbragðsaðila ef þörf krefur. Að síðustu 

er rofi sem skynjar hvort hurð á dælustöð sé opin. 

Stjórnkerfið í stöðinni er þannig uppbyggt að í stýritöflunni er stýrivél af Siemens gerð og 

tengist hún aðgerðaskjá sem einnig er í stýritöflu. Á aðgerðaskjá er hægt að stjórna 

stöðinni handvirkt, sjá helstu gildi og sjá aðvaranir. Stýrivélin tengist einnig inn á skjákerfi 

Norðurorku þar sem er hægt að fylgjast með og stjórna henni frá stjórnstöð Norðurorku.  

3.2.1. Kerfismynd 

Í upphafi verks útbjó Norðurorka kerfismynd fyrir hitaveituhlutann og má sjá hana á mynd 

1. Á henni má sjá að í hitaveitukerfinu eru eftirtaldir hlutir sem tengjast inn á stýrikerfið; 

tveir þrýstinemar framan við sitthvora dæluna, tvær dælur á hraðabreyti og aftan við 

dælur eru svo þrýstinemi, hitanemi, og flæðinemi í lögninni. Tækjalista fyrir hitaveitukerfi 

má sjá í töflu 1. 

 
Mynd 1 Hitaveitukerfi 

 

Tafla 1 Tækjalisti hitaveitukerfis 

Stöð Staðsetning 
Heiti 
tækis Skýring Framleiðandi Typenr. 

=RHV +CR -U202.1 Hraðabreytir dælu 1 Danfoss  

=RHV +PR -P01 Dæla 1 Grundfos CR32-9 

=RHV +PR -PT1 Þrýstinemi framan við dælu 1 Danfoss  

=RHV +CR -U202.2 Hraðabreytir dælu 2 Danfoss  

=RHV +PR -P02 Dæla 2 Grundfos CR32-9 

=RHV +PR -PT2 Þrýstinemi framan við dælu 2 Danfoss  

=RHV +PR -TT1 Hitanemi lögn Danfoss  

=RHV +PR -PT3 Þrýstinemi lögn Danfoss  

=RHV +PR -FT1 Flæðinemi lögn E&H PROMAG50P 

 

EFLA Verkfræðistofa útbjó kerfismynd af loftræstihluta eins og sjá má á meðfylgjandi 

mynd 2. Loftræsting samanstendur af blásara á hraðabreyti, síu og tveimur spjaldlokum 

sem staðsettar eru í töflurými og dælurými. Hitanemar í þessum rýmum sjá um stýringu á 

loftræstingunni. Tækjalista fyrir loftræstikerfi má sjá í töflu 2. 
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Mynd 2 Loftræstikerfi 

 

Tafla 2 Tækjalisti loftræstikerfi 

Stöð Staðsetning 
Heiti 
tækis Skýring Framleiðandi Typenr. 

=RHV +CR -U203.1 Hraðabreytir fyrir loftræstingu (HRB1) Siemens Sinamics G120C 

=RHV +PR -FA101 Blásari fyrir loftræsingu (IB1)   

=RHV +CR -Y101 Spjaldloka töflurými (MUL2)   

=RHV +PR -Y102 Spjaldloka dælurými (MUL1)   

=RHV +PR -HT/TT101 
Sambyggður hita og rakanemi dælurými 
T1 H1) Siemens QFA3160D 

=RHV +PR -PS101 
Mismunaþrýstirofi yfir síu lofræstingu 
(SI1)   

 

3.2.2. Listi yfir búnað / Val á búnaði 

Við val á búnaði var reynsla höfundar/hönnuðar og reynsla Norðurorku í sambærilegum 

verkefnum notuð til hliðsjónar ásamt því að hafa sem mest af búnaði sem til er á lager hjá 

Norðurorku til að hægt sé að lágmarka niðurtíma á dælustöð í rekstri. Með þessu er verið 

að minnka stærð lagers án þess að skerða þjónustu frá honum. Þetta fyrirkomulag 

auðveldar líka að hafa lager fyrir hluti og lágmarkar niðurtíma vegna þess að hægt er að 

sækja hluti beint á lager hjá Norðurorku í stað þess að panta varahluti með tilheyrandi 

afgreiðslutíma.  

Áður hefur búnaður verið talinn upp í töflum hér að ofan fyrir hitaveitukerfi og 

loftræstikerfi. Í töflu 3 hér að neðan er listi yfir raftengdan jaðarbúnað í verkefninu sem 

ekki hefur áður verið talinn upp og er einungis til upplýsinga og aðvarana. 
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Tafla 3 Tækjalisti jaðarbúnaður 

Stöð Staðsetning 
Heiti 
tækis Skýring Framleiðandi Typenr. 

=RHV +TR -HT/TT102 
Sambyggður hita og rakanemi 
spennarými Siemens QFA3160D 

=RHV +CR -HT/TT103 Sambyggður hita og rakanemi töflurými Siemens QFA3160D 

=RHV +CR -BK101 Brunaskynjari töflurými Optískur Ampac Series 65 Relay 

=RHV +PR -BK102 Brunaskynjari dælurými Jónískur Ampac Series 65 Relay 

=RHV +TR -BK103 Brunaskynjari spennarými Optískur Ampac Series 65 Relay 

=RHV +PR -LS101 Flotrofi við gólf   

=RHV +PR -S403.1 Hurðarrofi (endastöðurofi)   

 

3.2.3. IO listi 

Listi yfir inn- og útganga er byggður á þeim búnaði sem tengja þarf við stýrivél. Einingar í 

stýrivél eru valdar m.t.t. þessa lista. Stýrivélin er af Siemens gerð. Töflu með heildar IO 

lista má finna í viðauka 6.1. 

Við val á einingum og stýrivél var notast við forrit frá Siemens sem heitir TIA Selection 

Tool. [5] 

Einingar og Siemens búnaður sem valin voru í verkið eru listuð upp í eftirfarandi töflu 4. 

Tafla 4 Siemens búnaður 

Skýring Siemens skýring Framleiðandi Typenr. Fjöldi  

8 x Stafrænir inngangar DI 8x24VDC ST Siemens 6ES7131-6BF00-0BA0 3 [6] 

8 x Stafrænir útgangar DQ 8x24VDC/0.5A ST Siemens 6ES7132-6BF00-0BA0 1 [7] 

4 x Hliðrænir inngangar AI 4xU/I 2-wire ST Siemens 6ES7134-6HD00-0BA1 3 [8] 

4 x PT100 inngangar AI 4xRTD/TC 2,3,4-wire HF Siemens 6ES7134-6JD00-0CA1 1 [9] 

Tenging við CPU BusAdapter 2xRJ45 Siemens 6ES7193-6AR00-0AA0 1 [10] 

Tengisökkull 

BU type A0, 16 push-in, 2 infeed 
term. jumpered (digital/analog, 
24VDC/10A) Siemens 6ES7193-6BP00-0BA0 4 [11] 

Tengisökkull m/fæðingu 

BU type A0, 16 push-in, 2 infeed 
term. separate (digital/analog, 
max. 24VDC/10A) Siemens 6ES7193-6BP00-0DA0 4 [12] 

Stýrivél (CPU) CPU 1512SP-1 PN Siemens 6ES7512-1DK01-0AB0 1 [13] 

ProfiBus samskiptaeining CM DP module Siemens 6ES7545-5DA00-0AB0 1 [14] 

Minniskort Memory card, 4 MB Siemens 6ES7954-8LC02-0AA0 1 [15] 

Aðgerðaskjár SIMATIC HMI TP700 COMFORT Siemens 6AV2124-0GC01-0AX0 1 [16] 

Spennugjafi SITOP 230Vac/24Vdc/10A Siemens 6EP1334-2AA01 1 [17] 

Yfirálagseining SITOP PSE200U Siemens 6EP1961-2BA31 1 [18] 

Varaaflgjafi (UPS) SITOP UPS1600 Siemens 6EP4134-3AB00-2AY0 1 [19] 

Battery SITOP Battery pack 12AH DC Siemens 6EP4135-0GB00-0AY0 1 [20] 
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3.3. Stýriteikningar 

3.3.1. Uppbygging teikningasetts 

Uppbygging á teiknisetti er byggð á gæðakerfi EFLU Verkfræðistofu. Jafnframt er notaður 

tækjakóði byggður á sama gæðakerfi. Til útskýringa á kóðun á jaðartækjum þá er fyrsta 

þrepið einungis til að aðgreina húsið og í þessu verkefni er notað =RHV sem táknar 

Réttarhvammur. Þá kemur staðsetningarkóði sem er skipt upp í þrjú svæði þ.e. þau sömu 

og nefnd hafa verið áður því húsinu er skipt upp í þrjú rými. Hvert rými á sinn kóða: 

 +PR er dælurými (Pump room) 

 +CR er töflurými (Control room) 

 +TR er spennarými (Transformer room) 

Að síðustu er heiti tækisins. Lista yfir þann kóða má sjá á mynd 3. Heildar heiti tækis tekur 

því öll þessi þrep t.d. =RHV+PR-PT1 merkir þrýstinemi númer 1 staðsettur í dælurými í 

dælustöð Réttarhvammi. 

 
Mynd 3 Tegund búnaðar 

Teikningum er skipt upp í tvö teiknisett eftir rafmagnsskápum þ.e. kraftskápur og 

stýriskápur. Teikningar má sjá í viðauka 6.2. 

Kraftskápur sýnir fjöllínumynd af kraftrásum. Í honum er raforkumæling fyrir dælustöðina, 

fæðing fyrir dælur og blásara, fæðing stýriskáps og að síðustu aflfæðing fyrir almenna 

rafnotkun í dælustöðinni. Möguleiki er á tveimur rafmagnsstofnum fyrir dælustöðina. 

Annar kemur frá samliggjandi spennistöð og hinn er tekinn frá Rangárvöllum þar sem 

Norðurorka er með höfuðstöðvar sínar. Stefnan er að setja upp vararafstöð við 

höfuðstöðvar Norðurorku og hefur dælustöðin því möguleika á varaafli. 

Stýriskápur sýnir fjöllínumynd af stýrirásum. Í honum er aflfæðing fyrir jaðarbúnað sem 

hefur að gera með stýringar í stöðinni, spennugjafi, varaaflgjafi (UPS), neyðarliði, stýrivél 

og búnaður sem tengist við stýrivélina s.s. aðgerðaskjár, skynjarar o.s.frv. 
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3.3.2. Hönnun á stýringum 

Stýringar eru hannaðar þannig að aftan við spennugjafa er varaaflgjafi til þess að hægt sé 

að keyra stýrivél og vissan búnað t.d. þrýstiskynjara, hitanema, brunaskynjara o.s.frv ef 

rafmagn fer af stöðinni. Stýrivélin getur því sent upplýsingar í skjákerfi frá þeim skynjurum 

sem eru á varaafli, þó svo að rafmagn hafi farið af stöðinni. Þá er neyðarrás tengd við 

neyðarliða í skápnum sem rýfur kraft af öllum hreyfanlegum tækjum í dælustöðinni. 

Hraðabreytar, aðgerðaskjár og varaaflgjafi tengjast stýrivél á ProfiNet í gegnum beini [e. 

Switch] ásamt skjákerfi Norðurorku. Flæðinemi tengist við stýrivél á ProfiBus í gegnum 

sérstaka einingu í stýrivél. Hægt er að fá mikið magn af upplýsingum frá þessum tækjum 

gegnum þessi fjarskipti. 

Forrit í stýrivél sér um að vinna úr öllum upplýsingum frá þeim búnaði sem tengdur er við 

hana hvort sem er í gegnum ProfiNet, ProfiBus eða harðvíruð merki. Stýrivél getur keyrt 

dælustöðina óháð utanaðkomandi aðstoð eða tengingum við skjákerfi Norðurorku. 

Uppstillingu í stýrivél má sjá á mynd 4. 

 
Mynd 4 Uppstilling stýrivélar 
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3.4. PLC Forrit 

3.4.1. Virknilýsing 

3.4.1.1. Hitaveitukerfi 

Báðar dælur P01 og P02 eru á hraðabreytum og stjórnast af útmerki reglis sem hefur 

innmerki frá þrýstinema PT3. Skráður er niður fjöldi ræsinga á dælum svo og keyrslutími. 

Keyrslutími á dælum er jafnaður út í forriti. Það er gert með því að láta dælur skiptast á að 

vera í forgangi (Master) eftir mismun á keyrslutíma sem stillt er inn í aðgerðaskjá. Sú dæla 

sem er í forgangi heldur uppi þrýstingi á PT3. Ef ein dæla nær ekki að halda uppi þrýstingi 

kemur aukadælan (Slave) inn. Þegar báðar dælur eru í gangi keyra þær á sama hraða. 

Þegar dælur hafa hægt á sér þannig að ein dæla á að duga til að halda uppi þrýstingi 

stöðvast aukadæla (Slave). 

Til varnar legum í dælum eru dælur keyrðar a.m.k. einu sinni á ákveðnu millibilli sem er 

innstillt í skjá. Dælustöðin virkar þannig að þegar kerfi er sett í sjálfvirkt þá keyrir önnur 

dælan (Master) upp í lágmarkshraða og byrjar þá að regla sig inn á innstilltan þrýsting. 

Þrýstinemar PT1 og PT2 framan við dælur eru þurrkeyrsluvarnir fyrir dælur og stöðvar 

viðkomandi dælu ef þrýstingur fer niður fyrir innstillt gildi í 3 sekúndur. Flæðirit fyrir 

hitaveitustýringar má sjá á mynd 5. 
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Mynd 5 Flæðirit hitaveitustýringar 

 

3.4.1.2. Loftræstikerfi 

Við hækkandi hitastig á hitaskynara TT101 í dælurými opnast spjaldlokur Y101 í töflurými 

og Y102 í dælurými. Þegar spjaldlokur hafa opnast ræsist blásari FA101, sem er á 

hraðabreyti, á lágmarkshraða. Við aukna kæliþörf eykur reglir hraða blásara með útmerki 

reglis. Við brunaboð frá BK101 í töflurými eða BK102 í dælurými stöðvast blásari FA101 og 

spjaldlokur Y101 og Y102 lokast. Flæðirit fyrir loftræstistýringar má sjá á mynd 6. 
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Mynd 6 Flæðirit loftræstistýringar 

 

3.4.2. Uppbygging forrits 

Forritunarhugbúnaður sem notaður er í verkefninu er Siemens TIA Portal V13. Þar er 

stýrivél, skjár, hraðabreytar og flæðinemi skilgreind. Stýrivél og einingar fyrir hana eru 

settar upp í hugbúnaðinum eins og sjá má á mynd 7. Heimilisföng [e. Address] fyrir inn- og 

útganga eru skilgreind á sama máta og taka stýrivéla tög [e. PLC tags] mið af því í hvaða 

minnishólfi þessar upplýsingar eru geymdar. 

 
Mynd 7 Uppstilling stýrivélar 
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Forriti fyrir stýrivél er síðan skipt upp í möppur undir „Program blocks“. Í þessu verki eru 

forritunarblokkir sem eru fyrir verkefnið í heild s.s. köllun á mismunandi stýringar blokkir, 

púlsar, viðvaranir settar beint undir „Program blocks“. Þar undir eru svo settar möppur 

með mismunandi forritum til stýringa fyrir mismunandi kerfi eða tæki. Á mynd 8 má sjá 

þessa uppbyggingu. 

 
Mynd 8 Program blocks 

Í möppu sem heitir „01_Möppun merkja“ eru forrit sem notuð eru til að meðhöndla merki 

sem koma inn á stýrivél hvort sem er frá inngöngum, útgöngum eða gegnum samskipti 

t.d. flæðimælir. Þar eru einnig hliðræn merki kvörðuð. Sjá mynd 9. 

 
Mynd 9 Möppun merkja 

Í möppu sem heitir „02_HMI“ eru upplýsingablokkir [e. Data blocks] sem notaðar eru til 

að færa merki upp í aðgerðaskjá eða fyrir skjákerfi. Sjá mynd 10. 
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Mynd 10 HMI 

Í möppu sem heitir „03_Motors“ eru forrit fyrir meðhöndlun á merkjum fyrir mótora og 

hraðabreyta. Þar eru settar inn tilbúnar forritablokkir og upplýsingablokkir sem notaðar 

eru til stýringa á mótorum. Sjá mynd 11. 

 
Mynd 11 Motors 

Mappa sem heitir „04_Vöktun“ inniheldur forrit til að vakta varaaflgjafa og 

yfirálagseiningu. Sjá mynd 12. UPS er tengdur á samskiptaneti og í þessum blokkum eru 

upplýsingarnar frá honum meðhöndlaðar. Yfirálagseining gefur út púlsa til að gefa til 

kynna ástand útganga. 

 
Mynd 12 Vöktun 

Í möppu sem heitir „11_Hitaveitukerfi“ er forrit fyrir stýringu á hitaveitukerfinu þ.m.t. 

ræsing, stöðvun, bilanameðhöndlun og keyrslujöfnun. Sjá mynd 13. 

 
Mynd 13 Hitaveitukerfi 
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Í möppu sem heitir „12_Loftræsting“ er forrit fyrir stýringu á loftræstikerfinu þ.m.t. 

ræsing, stöðvun og bilanameðhöndlun. Sjá mynd 14. 

 
Mynd 14 Loftræsting 

Í möppu sem heitir „99_OB Blokkir“ eru keyrslublokkir þar sem forrit eru keyrð á 

mismunandi vegu. Sjá mynd 15. Í þessari möppu undir „Cyclic interrupt [OB30]“ eru reglar 

í forritunu keyrðir. Í blokk „Time of day [OB10]“ er hægt að stilla hvenær hún keyrir sem 

notað er í þessu verki til að skipta um forgangsdælu ef forgangsdæla hefur ekki stoppað í 

langan tíma og tímamismunur milli dæla er kominn yfir sett mörk. 

 
Mynd 15 OB Blokkir 

Í „Technology objects“ eru stillingar fyrir þá regla sem notaðir eru í verkinu. Þar er hægt 

að stilla reglinn ásamt því að horfa á línurit til að átta sig á hegðun þeirra. Sjá mynd 16. 

 
Mynd 16 Reglar 

3.4.3. Samskiptakerfi 

Eins og áður hefur komið fram þá eru hraðabreytar, aðgerðaskjár (HMI) og varaaflgjafinn 

tengdir við stýrivélina með ProfiNet. Þá er flæðinemi tengdur með ProfiBus. Bæði eru 

þetta samskiptaleiðir og hægt að fá mikið magn upplýsinga frá þessum tækjum. 

Samtengingar er hægt að sjá á mynd 17. 
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Mynd 17 Samskiptanet 

Fyrir ProfiNet (PN/IE_1) eru skilgreind IP heimilisföng [e. IP addresses] á þau tæki sem 

tilheyra því neti til að hægt sé að ná sambandi við þau. Einnig er stillt inn það magn 

upplýsinga þ.e. stærðir minnihólfa sem á að taka frá fyrir samskipti sem og IO heimilisföng 

[e. IO addresses] í stýrivélinni. Í þessu kerfi var ætlunin að hafa hringtengingu á þeim 

tækjum sem þurfa að vera til staðar fyrir keyrslu á kerfinu. Ef það er gert á ekki að skipta 

máli þó svo hringurinn rofni á einum stað því þá haldast samskiptin. Hinsvegar eru ekki öll 

tæki sem bjóða upp á hringtenginu s.s. Danfoss hraðabreytar og því er ekki hægt að gera 

slíkt í þessu verki. Ef möguleiki væri á hringtengingu þá má sjá á mynd 18 hvernig það 

myndi líta út. Á sömu mynd má einnig sjá tengingu við aðgerðaskjá en hann er ekki í 

hringnum því hann er ekki nauðsynlegur fyrir keyrslu stöðvarinnar. 

 
Mynd 18 ProfiNet tenging 

Sökum þess að ekki er hægt að hringtengja þá fara öll samskipti í gegnum beini og er lagður 

sér EtherNet strengur frá beini og að hverju tæki fyrir sig. 

Fyrir ProfiBus (PROFIBUS_1) eru einnig skilgreind heimilisföng fyrir tæki. Tækið sem 

stjórnar (Master) getur tekið hvaða númer sem er á milli 1-127 en sjálfkrafa kemur 

stýrivélaeining fyrir ProfiBus með heimilisfang númer 2, önnur tæki (Slave) taka yfirleitt 

númer þar á eftir. Einungis eitt tæki á hverju ProfiBus neti getur verið stjórnandi (Master). 

3.4.4. Tilbúnar blokkir 

Í verkefninu eru notaðar blokkir sem smíðaðar hafa verið af EFLU eða Siemens. Þessar 

blokkir eru fyrirfram forritaðar fyrir viðkomandi virkni sem notaðar eru oft í forriti. Gott 

getur verið að nota slíkar blokkir fyrir virkni sem er endurtekin því það auðveldar prófanir 
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og lagfæringar eftir á. Auk þessa passa blokkirnar á móti táknum í aðgerðaskjá og skjákerfi 

sem auðveldar vinnu við skilgreiningar í slíkum hlutum. 

Blokk fyrir mótora sér um stýringu fyrir mótor. Í henni er búið að forrita start, stopp, 

læsingu [e. Interlock], ræsitíma, stöðvunartíma, handvirka stýringu, sjálfvirka stýringu og 

fleira sem þarf til að keyra og verja mótor. Á mynd 19 má sjá þær tengingar sem hægt er 

að gera við mótorblokk. 

 
Mynd 19 Mótorblokk 

Blokk fyrir Danfoss hraðabreyta sér um þýðingu á upplýsingum og skipunum sem koma 

frá/að hraðabreytinum til að hægt sé að nota þær í stýrivélaforriti. Á mynd 20 má sjá þær 

tengingar sem hægt er að gera við Danfoss hraðabreytablokk.  

 
Mynd 20 Danfoss hraðabreytablokk 
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Ein af tilbúnu blokkunum er blokk til miðlunar fyrir dælur þ.e. til að ákvarða hversu margar 

dælur þarf til að halda uppi óskgildi. Á mynd 21 má sjá þær tengingar sem hægt er að nota 

með þessari blokk. 

 
Mynd 21 Miðlun fyrir dælur 

Til að halda utan um hversu margar dælur eru tiltækar er blokk sem heitir „PumpIndex“. 

Þessi blokk heldur utan um hvort bilun sé á dælum eða þær ekki tilbúnar til ræsingar og 

velur þar af leiðandi forgang fyrir dælur. Á mynd 22 má sjá þær tengingar sem hægt er að 

tengja við þessa blokk. Blokkin er smíðuð þannig að mest geta verið fjórar dælur tiltækar. 

 
Mynd 22 Tiltækar dælur 
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Blokk fyrir Siemens hraðabreyta sér um þýðingu á upplýsingum og skipunum sem koma 

frá/að hraðabreytinum til að hægt sé að nota þær í stýrivélaforriti. Á mynd 23 má sjá þær 

tengingar sem hægt er að gera við Siemens hraðabreytablokk. 

  
Mynd 23 Siemens hraðabreytablokk 

Blokk fyrir varaaflgjafa á mynd 24 kemur frá Siemens og tengist við aðgerðaskjá til að veita 

upplýsingar um stöðu á varaaflgjafanum. Við hana eru tengdar sérstakar upplýsingablokkir 

[e. Data block] sem geyma þær upplýsingar sem nota á við upplýsingaöflun frá 

varaaflgjafa. 

 
Mynd 24 Blokk fyrir varaaflgjafa 
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Eins og áður hefur komið fram er blokk fyrir yfirálaseiningu sem vaktar stöðu á útgöngum 

á einingunni. Einnig er hægt að endursetja útganga ef þeir hafa farið út á yfirálagi. Á mynd 

25 má sjá þessa blokk. 

 
Mynd 25 Blokk fyrir yfirálagseiningu 

Reglir sem notaður er í þessu verki er staðlaður reglir sem fylgir Siemens. Nánar verður 

fjallað um stillingar á regli í kafla 3.4.5.2. 

3.4.5. Dælustýring 

Virknilýsing fyrir dælustýringu sem áður hefur verið skrifuð niður í kafla 3.4.1 er notuð til 

að forrita dælustýringar þ.e. fyrir hitaveitukerfi. 

3.4.5.1. Ræsing og stöðvun 

Kerfið er ræst með því að snúa rofa framan á töfluskáp. Ef báðar dælur eru stilltar á 

sjálfvirkt þá mun sú dæla sem er með minni gangtíma fara í forgang. Hún mun svo ræsa á 

lágmarkshraða þegar þrýstingur á skynjara PT3 er kominn niður fyrir ákveðið gildi og mun 

dælan halda uppi þrýstingi með merki frá regli. Ef dælan nær ekki að halda uppi ákveðnum 

þrýstingi á PT3 mun seinni dælan koma inn og dælurnar keyra á sama hraða þ.e. eftir 

útmerki reglisins. Þegar dælur eru komnar niður í fyrirfram ákveðinn hraða þá stöðvast 

varadælan og forgangsdælan heldur áfram að halda uppi þrýstingi. Ef þrýstingur á PT3 fer 

yfir ákveðin mörk þá stöðvast báðar dælur í varúðarskyni. 

3.4.5.2. Reglun 

Eins og áður segir er notaður reglir sem fylgir Siemens hugbúnaði. Einungis er einn reglir í 

hitaveitukerfinu sem reglar hraða á dælum eftir þrýstingi frá þeim. Þegar notkun á heitu 

vatni eftir dælustöðina er mikil þá fellur þrýstingur á skynjaranum og þá kallar reglirinn 

eftir meiri hraða á dælum til að halda upp nægum þrýstingi. Fyrir slíka reglun er notaður 

reglir með lokaða lykkju og afturverkun [e. Closed-loop]. Mynd 26 sýnir slíkan regli. 
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Mynd 26 Reglir 

Ákveðið hefur verið að nota PI regli vegna þess að þá er hægt að stilla I-tíma til að minnka 

yfirsveiflu. Hinsvegar býður Siemens reglirinn einnig upp á D-tíma og getur því verið PID 

reglir. 

Til að stilla reglinn verður notuð aðferð sem kölluð er „Ziegler–Nichols method“. Þessi 

aðferð var birt upp 1942 af Ziegler og Nichols. Ferli þessarar aðferðar verður útlistuð í 

nokkrum þrepum hér að neaðn. 

1. Byrjað er á því að hafa reglinn í handvirku og stilla handvirka útgangsgildið (0-

100%) þannig að mæligildið í rásinni verði nálægt því að vera sama og það óskgildi 

sem á að vera í rásinni. 

2. Því næst er reglir stillur á að vera einungis P-reglir. Það er hægt að gera með því 

að setja I-tíma og D-tíma í 0 sec. eða með því að breyta stillingu á regli í Siemens 

forriti. Þá er mögnunin einnig stillt á 0 og reglirinn settur í sjálfvirkt. 

3. Þá er komið að því að finna hina fullkomnu mögnun [e. Ultimate gain] sem kölluð 

er KPu. Það er gert með því að hækka mögnunina Kp í litlum skrefum þangað til 

útgangurinn er farinn að sveiflast jafnt þ.e. mæligildið í rásinni fer að sveiflast um 

óskgildið þó ekki meira en vikmörk kerfisins leyfa (sjá mynd 27).  

4. Nú er mælt hversu langan tíma það tekur mæligildið í rásinn að fara eina sveiflu 

þ.e. frá toppgildi að næsta toppgildi. Sá tími kallast fullkomna tímabilið [e. 

Ultimate period] og er merkt Pu (Tp á mynd 26). 

5. Að lokum eru gildin fyrir reglinn reiknuð út samkvæmt töflu 5. Ef reglunin er ekki 

að vinna rétt má fínstilla reglinn t.d. með því að lækka mögnunina um 20%. [21] 

Tafla 5 Ziegler-Nichols jöfnur 

 
Eins og áður hefur komið fram er talið líklegt að nægjanlegt sé að nota PI regli en eins og 

lýst er hér að ofan þá er mjög einfalt að nota D-tímann ef þurfa þykir.  

Í dælustöðinni er verið að vinna með þrýsting og er neminn 0-16 bar. Því má gera ráð fyrir 

að mögnunin verði frekar í lægri kantinum. Hér að neðan er dæmi um útreikninga til 

frekari upplýsinga um notkun á Ziegler-Nichols aðferðinni. 
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Á mynd 27 má sjá sveiflurnar og hvernig tímalengdin er mæld. Gert er ráð fyrir í þessu 

dæmi að Kpu sé 0,5 og að Pu sé 3 sec. 

 
Mynd 27 Stilling reglis 

Þá verða útreiknuð gildi PI reglis eftirfarandi. 

Kp = 0,45 * Kpu = 0,45 * 0,5 = 0,225 

Ti = Pu / 1,2 = 3 / 1,2 = 2,5 sec. 

Td = 0 

3.4.5.3. Gangtímajöfnun 

Gangtímajöfnun er forrituð í blokk sem er kölluð „FB_MOTORS_RT_CONTROL“. Þar er 

notaður mínútupúls frá stýrivélinni og gangtíminn því mældur í mínútum, síðan eru þær 

upplýsingar notaðar til að reikna út klukkustundir og daga. Samanburður á gangtíma er 

gerður í hvert skipti sem dælur eru báðar stöðvaðar og ef mismunur er kominn yfir innstillt 

mörk er skipt um forgangsdælu. Þessi samanburður er einnig keyrður einu sinni á 

sólarhring því ef dælur stöðvast ekki þá getur orðið mikill mismunur á keyrslutíma. Í OB 

blokk sem heitir „Time of day [OB10]“ er hægt að stilla hvenær þetta keyrir. Til 

þægindaauka er talið að gott sé að keyra þessa blokk klukkan 13 dag hvern vegna þess að 

ef eitthvað misferst í skiptingunni þá er hægt að bregðast fljótt við og ekki þörf á að kalla 

út sérstakan viðbragðsaðila t.d. að nóttu til. 

3.4.6. Loftræstistýring 

Loftræstingu er ætlað að halda yfirþrýstingi í dælu- og töflurými. Hiti í dælurými stýrir 

loftræstingu. Við uppkeyrslu á loftræstingu er byrjað á að opna spjaldlokur Y101 í 

töflurými og Y102 í dælurými, 10 sekúndum síðar ræsir blásari á lágmarkshraða og reglir 

byrjar að keyra blásara. Reglir vinnur síðan á hraða blásara til að halda innstilltu hitastigi í 

dælurými. 

Reglun í loftræstingu er þannig háttað að eins og í hitaveitukerfinu þá er notaður reglir 

sem fylgir Siemens hugbúnaði. Reglirinn stjórnar hraða á loftræstiblásara eftir hitastigi í 

dælurými. Í kafla 3.4.5.2 hér að ofan má sjá nánari umfjöllun um reglun og virkni regla. 
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3.4.7. Aðvaranir 

Aðvaranir eru teknar saman og forritaðar í blokk sem heitir „FC_ALARM“. Þar eru merki 

flokkuð í fjóra flokka þ.e. dæla 1, dæla 2, loftræstiblásari og að síðustu aðrar aðvaranir. 

Hver flokkur tekur eitt integer eða sextán bita sem lesið er inn í skjáinn. Það er því auðvelt 

að bæta við aðvörunum inn í hvert integer. 

Aðvaranir eru forritaðar í ladder og í einhverjum tilfellum getur verið um hliðtengdar 

aðvaranir að ræða. Sem dæmi um það er að bilun frá mótor og bilun frá hraðabreyti 

viðkomandi mótors eru teknar saman og virkja aðvörun fyrir dæluna.  
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3.5. Aðgerðaskjár (HMI) 

Aðgerðaskjár (HMI) er skjár sem staðsettur er í töfluhurð á stýriskáp. Þar er hægt að sjá 

helstu gildi fyrir dælustöðina, hægt að stýra dælustöðinni handvirkt og setja inn óskgildi. 

Þá er hægt að sjá allar aðvaranir sem við koma þessari stöð. 

3.5.1. Uppbygging forrits 

Forritið er þannig uppbyggt að settar eru upp meginskjámyndir þar sem helstu upplýsingar 

koma fram. Þá eru undirmyndir sem hægt er að fá upp svo hægt sé að fá frekari 

upplýsingar t.d. fyrir regla og mótora. Útbúnir eru þrír grunnskjáir sem eru fyrir 

hitaveitukerfi, loftræsikerfi (húskerfi) og svo það sem notað er fyrir það sem ekki tengist 

kerfum. Þessir grunnskjáir birtast alltaf undir því kerfi sem valið er á upphafsskjá. Gott er 

að gera þetta, því auðveldara er að breyta einni mynd heldur en að fara inn í allar myndir 

og lagfæra eða breyta. 

3.5.2. Skjámyndir 

Á upphafsskjámynd sem er einskonar yfirlitsmynd er hægt að velja milli hitaveitumyndar, 

loftræstingar, vöktun á varaaflgjafa, skýringar eða fara í stillingar fyrir skjáinn. Sjá mynd 

28. 

 
Mynd 28 Skjámynd yfirlitsmynd 

Á mynd 29 er hægt að sjá línurit yfir þrýsting síðastliðna klukkustund og útmerki reglisins. 

Dælur eru sýndar á þessari mynd ásamt helstu gildum sem við koma hitaveitukerfinu. Þá 

er hægt að velja dælur og þá opnast undirmynd fyrir viðkomandi mótors. Á undirmyndinni 
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er hægt að sjá frekari upplýsingar um viðkomandi mótor s.s. tíðni, straumnotkun, 

aflnotkun ofl. Þá er einnig hægt að endursetja mótor frá myndinni. Sjá mynd 30. 

 
Mynd 29 Skjámynd Hitaveita 

 
Mynd 30 Undirskjámynd mótor 

Neðst á mynd fyrir hitaveitukerfi eru hnappar til að fara í línurit þar sem hægt er að sjá 

línurit yfir helstu gildi sem við koma hitaveitukerfinu síðastliðinn sólarhring. Sjá mynd 31. 
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Mynd 31 Undirskjámynd Línurit hitaveitu 

Þá er einnig hnappur fyrir stillingar og upplýsingar fyrir reglinn. Þar er hægt að setja inn 

óskgildi fyrir þrýstinginn, stilla mögnun (P), I-tíma og D-tíma. Þá er einnig hægt að skipta á 

milli sjálfvirkni og handvirkni reglisins. Sjá mynd 32. 

 
Mynd 32 Undirskjámynd Reglir hitaveitu 

Því næst er hnappur fyrir línurit á regluninni. Þetta línurit er mjög gott að hafa til að stilla 

reglinn og sjá hegðun hans. Þetta línurit er stillt þannig að það sýnir hegðunina síðastliðna 

klukkustund. Línuritið lítur eins út og sýnt hefur verið á mynd 31 hér að ofan. 

Að síðustu er hnappur fyrir stillingar. Þar er hægt að stilla hvenær kerfið fer sjálfvirkt í gang 

og hvenær það stöðvar. Þá er hnappur fyrir endursetningu á uppsöfnuðu rennsli á 

flæðimæli. Á þessa skjámynd er hægt að setja inn fleiri stilligildi ef þurfa þykir í framtíðinni. 

Sjá mynd 33. 
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Mynd 33 Undirskjámynd Stillingar 

Á mynd 34 er hægt að sjá hita- og rakastig í öllum rýmum ásamt stöðu á spjaldlokum og 

blásara. Þá er einnig hægt að velja blásara og þá opnast mynd 30 sem hægt er að sjá sömu 

upplýsingar og fyrir dælumótora. 

 
Mynd 34 Skjámynd Loftræsting 

Neðst á mynd fyrir loftræstingu eru samskonar hnappar og fjallað hefur verið um hér að 

ofan og eru undirmyndirnar eins og sýnt hefur verið á myndum fyrir hitaveitukerfi. 

Á mynd 35 er um að ræða mynd til upplýsinga fyrir notendur þar sem útskýrt er hvað hver 

og einn litur táknar í mótortákni. Þessi mynd hefur enga virkni. 
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Mynd 35 Skjámynd Skýringar 

Á mynd 36 er hægt að sjá upplýsingar sem teknar eru frá varaaflgjafa. Þessi skjámynd er 

tilbúið tákn frá Siemens og veitir góðar upplýsingar um stöðu varaaflgjafans. 

 
Mynd 36 Skjámynd UPS vöktun 

3.5.3. Tenging við PLC forrit 

Eins og áður segir eru samskipti milli stýrivélar og aðgerðaskjás á ProfiNet. Í forriti fyrir 

aðgerðaskjá er sérstakur listi yfir þær breytur sem teknar eru upp í skjáinn. Þessar breytur 

eru sóttar beint í upplýsingatöflur [e. Data tables] í stýrivélinni. 
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3.6. Prufukeyrsla 

Þegar búið er að forrita er gott að keyra forritið og prófa virknina með prufukeyrsluforriti. 

Í Siemens er hugbúnaður sem hægt að er sýndarkeyra [e. Simulation] PLC stýrivél. Þá er 

hægt að gera prófanir á virkni stýrivéla forritsins áður en farið er á verkstað til uppkeyrslu. 

Í þessu verki var keyrð nákvæm prófun á virkni stýrivélaforrits sem og á virkni 

aðgerðaskjás. Þá eru ræsingar prófaðar á mótorum og virkni þeirra ásamt því að líkja eftir 

hegðun nema sem vinna á reglum. 

Auk þessa voru prófuð samskipti milli stýrivélar, hraðabreyta og varaaflgjafa. Þá voru 

skápar víraprófaðir. 

3.7. Niðurstöður 

Niðurstaða verkefnisins er sú að hér hefur verið hannað og forritað stýrikerfi fyrir 

dælustöð. Mikið hefur verið lagt uppúr að hafa teikningar og forrit aðgengilegt og vel 

skiljanlegt.  

Eftir mikla rannsókn á reglum og upplýsingum á hvernig skal stilla þá hefur höfundur lært 

mikið á því að lesa hinar ýmsu upplýsingar á veraldarvefnum og hefur höfundur einnig átt 

samtal við sérfræðinga innan EFLU Verkfræðistofu um reglunarfræði. Niðurstaða úr 

þessum rannsóknum er sú að höfundur er vel í stakk búinn til að stilla regla og hefur dýpri 

skilning á því hvernig þeir virka. 
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4. Samantekt 

Í þessu verkefni hefur verið fjallað um hönnunarferli stýringa fyrir hitaveitudælustöð 

Norðurorku sem staðsett við Réttarhvamm á Akureyri.  

Í verkefninu er búið að hanna, teikna, velja búnað fyrir stýringu, forrita stýrivél og forrita 

aðgerðaskjá. Rafrásir og stýringar hafa verið teiknaðar upp í teikniforriti sem heitir Cadett 

ELSA. Stýrikerfið og aðgerðaskjár hafa verið forrituð í Siemens hugbúnaði sem heitir TIA 

Portal V13. Þá var kerfið prófað með sýndarstýrivél og er stýring tilbúin fyrir notkun. 

Nákvæmar stillingar og prófanir verða framkvæmdar þegar komið verður á verkstað. 

Segja má að stýrikerfinu sé skipt upp í þrennt; hitaveitustýringu, húskerfi og vöktun. Í 

vinnunni við verkefnið hefur verið lögð mikil áhersla á að teikningar og forrit sé 

aðgengilegt og vel uppbyggt.  
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6. Viðaukar 

6.1. IO listi 

Eining í 
stýrivél Skýring DI DO AI AO Breytuheiti 

Heimilisfang 
í stýrivél 

-D1.1 Bruni_töflurými_0 = Bruni 1    BRUNI_BK101_BK I0.0 

-D1.1 Bruni_dælurými_0 = Bruni 1    BRUNI_BK102_BK I0.1 

-D1.1 Bruni_spennarými_0 = Bruni 1    BRUNI_BK103_BK I0.2 

-D1.1 Flotrofi í dælustöð_0 = Vatn á gólfi 1    LS101_HH I0.3 

-D1.1 Hurð á dælustöð_Opin_0 = opin 1    S403.1 I0.4 

-D1.1 Til vara 1    VARA I0.5 

-D1.1 Til vara 1    VARA I0.6 

-D1.1 Til vara 1       VARA I0.7 

-D1.2 Ræsing á dælukerfi 1    START I1.0 

-D1.2 Ræsing á loftræsitkerfi 1    START_LOFTR I1.1 

-D1.2 Endursetning kerfis 1    ENDURSETN I1.2 

-D1.2 
Yfirálagseining PES200U_Útslegið öryggi_0 = 
Aðvörun 1    24VDC_BI I1.3 

-D1.2 Til vara 1    VARA I1.4 

-D1.2 Til vara 1    VARA I1.5 

-D1.2 Til vara 1    VARA I1.6 

-D1.2 Til vara 1       VARA I1.7 

-D1.3 Stífluð sía í loftræstingu_0 = Stífluð síða 1    PS101_BI I2.0 

-D1.3 Til vara 1    VARA I2.1 

-D1.3 Útiljós_Staða 1    UTILJOS_ST I2.2 

-D1.3 Neyðarstopp_0 = Neyðarstopp í gangi 1    NEYD I2.3 

-D1.3 Til vara 1    VARA I2.4 

-D1.3 Til vara 1    VARA I2.5 

-D1.3 Til vara 1    VARA I2.6 

-D1.3 Til vara 1       VARA I2.7 

-D1.4 Spjaldloka loftræstingu_Töflurými  1   Y101_SKS Q0.0 

-D1.4 Spjaldloka loftræstingu_Dælurými  1   Y102_SKS Q0.1 

-D1.4 Yfirálagseining PES200U_Endursetning  1   24VDC_SK Q0.2 

-D1.4 Til vara  1   VARA Q0.3 

-D1.4 Til vara  1   VARA Q0.4 

-D1.4 Til vara  1   VARA Q0.5 

-D1.4 Til vara  1   VARA Q0.6 

-D1.4 Til vara   1     VARA Q0.7 

-D1.5 Þrýstinemi dæla 1   1  PT1_STV PIW64 

-D1.5 Þrýstinemi dæla 2   1  PT2_STV PIW66 

-D1.5 Þrýstinemi lögn   1  PT3_STV PIW68 

-D1.5 Til vara     1   VARA PIW70 

-D1.6 Hitanemi í dælustöð   1  TT101_STV PIW72 

-D1.6 Rakanemi í dælustöð   1  HT101_STV PIW74 

-D1.6 Hitanemi í spennistöð   1  TT102_STV PIW76 

-D1.6 Rakanemi í spennistöð     1   HT102_STV PIW78 

-D1.7 Hitanemi í töfluherbergi   1  TT103_STV PIW80 

-D1.7 Rakanemi í töfluherbergi   1  HT103_STV PIW82 
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Eining í 
stýrivél Skýring DI DO AI AO Breytuheiti 

Heimilisfang 
í stýrivél 

-D1.7 Til vara   1  VARA PIW84 

-D1.7 Til vara     1   VARA PIW86 

-D1.8 Hitanemi lögn   1  TT1_STV PIW88 

-D1.8 Til vara   1  VARA PIW90 

-D1.8 Til vara   1  VARA PIW92 

-D1.8 Til vara     1   VARA PIW94 

-D1.9 Hraðastýring loftræstingu    1 FA01_SKS PQW64 

-D1.9 Til vara    1 VARA PQW66 

-D1.9 Til vara    1 VARA PQW68 

-D1.9 Til vara       1 VARA PQW70 

 

6.2. Teikningar 

6.2.1. Kraftskápur (=RHV+T01_RevB1) 

6.2.2. Stýriskápur (=RHV+ST01_RevB1) 

6.3. Forrit (PLC og HMI) 


