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Útdráttur 

Smábátar eru mikilvæg atvinnutæki í sjávarbyggðum landsins. Mikilvægt er fyrir 

rekstraröryggi smábáta að fylgst sé með þeim við bryggju.  

Markmið þessa verkefnis var að útbúa vaktbúnað fyrir báta sem liggja bundnir við bryggju. 

Í verkefninu var iðntölva  forrituð og búnaður valinn fyrir hlutverk aðvörunarkerfis sem gat 

fylgst með landtengingu, sjávarhæð í vélarrúmi, brunaboða ásamt hitastigi og sent SMS 

skilaboð á vaktmann. Prufubúnaður var tengdur til þess að sannreyna eiginleika forrits, 

viðmóts, samskipta og tenginga aðvarana. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Boats are important for the livelihood in coastal region towns. The reliability of the boats 

depends greatly on sufficient supervision when unoccupied at dock. 

 The objective of this project was to design  a remote alarm system for boats at dock. In 

this project, equipment was selected and PLC programmed for the objective to watch over 

primary issues on board such as: Shore power cable, sea level in engine room, fire alarm 

and cabin temperature. The equipment was set to send SMS messages to a watchman. Test 

equipment was wired up to verify the properties of the program, interface, communications 

and alarm connections. 

 

 

 

 

 



 

 

 





 

Formáli  

Reynsla höfundar af störfum tengdum sjávarútvegi, þar má nefna viðhald, vöktun og 

sjómennska á smábátum og stærri skipum, varð til þess að ákveðið var að tengja 

lokaverkefið við sjávarútveg. Reglulega má sjá í fréttum báta sem verða fyrir tjóni við 

bryggju, tjón sem hefði mögulega mátt koma í veg fyrir með aðstoð vaktbúnaðar. Þannig 

kviknaði sú hugmynd að forrita iðntölvu til þess að vakta helstu atriði um borð í smábát og 

láta vaktmann vita með SMS skilaboðum ef eitthvað kæmi uppá.  
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1 Inngangur 

Við hafnir landsins liggja ótal bátar bundnir við bryggju. Bátarnir eru af öllum stærðum og 

gerðum og hafa mismunandi hlutverk. Sumir bátar þjóna sem mikilvæg atvinnutæki fyrir 

sjávarútveg og eru í reglulegri notkun allt árið um kring, aðrir eru aðallega notaðir á sumrin 

en minna yfir veturna, til dæmis bátar sem eru notaðir í svokölluðu strandveiðikerfi, 

ferðaþjónustu og frístundum. 

Mikilvægt er fyrir rekstraröryggi báta að fylgjast vel með þeim í höfn, hvort sem þeim hafi 

aðeins verið lagt þar að um stundarsakir eða til lengri tíma. Það þykir góð regla meðal 

smábátasjómanna að kíkja um borð í bátinn sinn að minnsta kosti annan hvern dag til þess 

að ganga úr skugga um að allt sé í lagi, til dæmis að sjór hafi ekki safnast í vélarrúm og að 

landtengi hafi ekki rofnað eða slegið út. Einnig hvort að landfestar séu á sínum stað eða 

snjór hafi safnast á þilfar, svo eitthvað sé nefnt. 

Dæmi eru um báta sem sökkva, brenna eða tjónast á annan hátt við bryggju, eins og sjá má 

í viðauka A og viðauka B. Markmiðið með þessu verkefni er að útbúa búnað sem getur 

lágmarkað tjón á bátum við bryggju með því að auðvelda eigendum og umsjónarmönnum 

að vakta bátinn og þannig auka rekstraröryggi til muna. 

Gerð var þarfagreining og búnaður valinn með tilliti til þarfagreiningar, búnaður tengdur 

saman og iðntölva forrituð fyrir hlutverkið. Farið var í vettvangsferð um borð í 

hefðbundinn smábát til þess að skoða mögulegar tengingar frá völdum aðvörunum til 

búnaðar. Einnig voru rafmagnsteikningar bátsins skoðaðar til þess að velja greinar fyrir 

búnað. Útbúnar voru rafmagnsteikningar af tengingum aðvaranna að iðntölvu.  

1.1 Bakgrunnur 

Hugmyndin að verkefninu kemur frá Guðna Sigtryggssyni, framkvæmdastjóra J.E. 

Vélaverkstæðis á Siglufirði. J.E. Vélaverkstæði sérhæfir sig í nýsmíði, breytingum og 

viðhaldi á smábátum. Aðvörunarkerfi sem slík eru orðin nokkuð algeng í nýjum smábátum, 

þá er yfirleitt um að ræða kerfi sem snúa að vélbúnaði, brunaboðum, hleðslustöðu 

rafgeyma og sjó í vélarrúmi. Slík kerfi koma sér vel þegar báturinn er í notkun úti á sjó og 

eru hönnuð með það í huga fyrst og fremst. Hins vegar þegar bátur liggur mannlaus í höfn 

þá gerir hefðbundið aðvörunarkerfi lítið gagn. 

Í samtali við Guðna kom fram að þau viðvörunarkerfi sem sett eru í nýja og eldri báta séu 

almennt ekki í boði með fjarskiptabúnaði sem getur látið umsjónarmann vita símleiðis ef 

eitthvað kemur uppá meðan báturinn er mannlaus. Það hafi þó verið gert í örfáum tilvikum 

þegar óskað er eftir því sérstaklega og þá er um að ræða sérsniðna viðbót við 

viðvörunarkerfi sem til staðar er. Vöntun er á búnaði sem er tiltölulega ódýr, og auðvelt að 

tengja við kerfi sem til staðar er og/ eða búnað um borð sem þarf að vakta. Einnig með 

einhverskonar viðmóti fyrir notanda þar sem hægt væri að kveikja og slökkva á 

vaktkerfinu þegar við á, ásamt möguleika á að slá inn símanúmer þess sem er að vakta 

bátinn hverju sinni án mikillar fyrirhafnar. 
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1.2 Kyrrstaða smábáta 

Ástæðan fyrir því að þetta verkefni er hugsað fyrir smábáta er sú að þeir hafa tilhneigingu 

til þess að vera mikið við bryggju á ársgrundvelli. Útgerðarmynstur smábáta einkennist 

almennt af reglulegum stoppum til skemmri eða lengri tíma. Vegna stærðar bátanna er ekki 

öruggt að sigla í mikilli ölduhæð eða slæmum veðrum, eins og oft vill verða yfir 

vetrartímann. Fiskmarkaðurinn hefur mikið að segja, t.d. þegar fiskverð er lágt þá eru 

menn ekki eins viljugir að róa. Einnig eru sum veiðileyfi sem smábátar notast við þess 

eðlis að ekki er leyfilegt að róa nema hluta úr ári, eins og svokallað strandveiðileyfi og 

grásleppuleyfi.  

Strandveiðileyfi er gefið út hjá Fiskistofu sem gefur leyfi til fiskveiða á handfæri sem gildir 

í maí, júní, júlí og ágúst. Ekki er leyfilegt að veiða föstudaga, laugardaga og sunnudaga.  

Landinu er skipt upp í fjögur veiðisvæði. Takmarkaður kvóti er gefinn út fyrir hvern 

mánuð á hverju veiðisvæði og ef sá kvóti klárast, stöðvast veiðarnar fram yfir mánaðarmót 

[1]. Alls voru 664 bátar skráðir á strandveiðar árið 2016 [2]. 

Grásleppuleyfi er gefið út af Fiskistofu ár hvert. En grásleppa er almennt veidd í net. 

Veiðar hefjast frá 20.mars til 1.apríl, misjafnt eftir svæðum. Fjöldi veiðidaga ræðst af 

ákvörðun ráðherra sjávarútvegsmála hverju sinni [3]. 

Bátar, sem eru í krókaflamarkskerfinu meiga einungis veiða afla á handfæri eða línu. 

Heimilt er að veiða aflann á tímabilinu 1. september til 31. ágúst ár hvert. Heimilt er að 

veiða það magn sem hlutdeild skipsins af heildarafla leyfir. Krókaflamark er ætlað 

smábátum sem eru styttri en 15 metrar að lengd og minni en 30 brúttótonn [4]. 

1.3 Markmið verkefnisins 

Markmið þessa verkefnis er að setja saman búnað sem getur vaktað smábáta sem liggja 

mannlausir við bryggju og látið umsjónarmann vita af bilun t.d. með SMS skilaboðum. En 

slík virkni getur sparað mönnum sporin, aukið rekstraröryggi bátsins til muna og mögulega 

komið í veg fyrir alvarlegt tjón. Helstu atriði sem þarf að vakta eru landtengi, sjór í 

vél/lúkar, brunaboði og hitastig um borð.  

 

 

 

 

 



3 

2 Þarfagreining 

Val á íhlutum byggist á þeim eiginleikum sem búnaðurinn þarf að uppfylla. Rætt var við 

reynda einstaklinga í smábátaútgerð til þess að fá yfirsýn yfir þau atriði sem kerfið þarf að 

uppfylla.  

 Einfalt notendaviðmót: Notandi þarf að geta slökkt á kerfinu með einum hnapp 

áður en farið er á sjó, og sömuleiðis ræsa kerfið aftur með einum hnapp þegar 

komið er að bryggju. Þarf að vera mögulegt að breyta símanúmeri vakthafa í 

gegnum viðmót.  

 Búnaður þarf að geta látið vita samstundis af bilun með áreiðanlegum hætti, t.d. 

með smáskilaboðum í gegnum GSM símkerfi. 

 Gengið er út frá því að kerfið geti látið vita af  helstu atriðum þ.e. landtengi, sjór í 

vél og brunaboði. Aðvörun þegar hitastig um borð nálgast frostmark væri einnig 

kostur.  

 Áreiðanleiki: Búnaðurinn þarf að þola þær aðstæður sem hann kann að verða fyrir 

um borð í bát. Þar má nefna hristing, högg og sjódropar. Einnig er æskilegt að 

búnaðurinn noti sömu spennu og rafkerfi í bát (24 V). 

  Kostnaður: Verð búnaðarins þarf að vera raunhæft fyrir litlar eða meðalstórar 

smábátaútgerðir. 

2.1 Aðvaranir 

Hér verður farið yfir nánari skilgreiningar á þeim aðvörunum sem um ræðir og hvers vegna 

þær eru mikilvægar í þessu samhengi. 

2.1.1 Landtengi 

Í flestum höfnum er sá möguleiki til staðar að tengja bát við rafmagnsveitu í landi. 

Venjulega er um að ræða 230 V, 50 Hz einfasa eða 400 V, 50 Hz þrífasa tengingu [6]. Um 

borð í bátnum er síðan spennir sem breytir í 24 V jafnspennu. Mikilvægt er að fylgjast með 

því að landtengi sé tengt og ekki útslegið í töflu. Hlutverk landtengisins er fyrst og fremst 

sú að viðhalda hleðslu rafgeyma um borð, bæði neyslugeyma og ræsigeyma. Almennt eru 

sjálfvirkar lensidælur sem sjá um að dæla sjó úr vélarrými og lúkar, tengdar við 

neyslugeyma. Þar af leiðandi er landtengið nauðsinlegt til þess að halda kjölnum þurrum 

a.m.k. til lengri tíma litið. Ræsigeymar hafa það hlutverk að ræsa vélina þegar farið er til 

sjós. Tímafrekt getur reynst að endurlífga ræsigeyma ef þeir tæmast og hafa þeir þannig 

mikil áhrif á rekstraröryggi. Annað atriði sem má nefna varðandi vöktun á landtengi,  er að 

ef bátur losnar frá bryggju af einhverjum ástæðum, þá slitnar landtengið og þannig myndi 

búnaðurinn láta vita af því. 

2.1.2 Sjór í vél 

Sjór safnast iðulega fyrir í kili báta og þá helst í því rými sem vél er staðsett, þar sem mikið 

er af sjó á ferðinni sem notaður er til kælingar á ýmsum vélbúnaði. Einnig er yfirleitt 
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skrúfuásþétti staðsett þar, sem á það til að leka. Oftast nær eru til staðar sjálfvirkar 

lensidælur sem eru gangsettar af flotrofa, en einnig er hægt að fá lensidælur með 

tímastilltum rofa. Þessar dælur eiga það sameiginlegt að vera rafmagnsknúnar. Ef öryggi 

slær út fyrir þessar dælur, þær stíflast eða verða óvirkar af einhverjum ástæðum getur sjór 

safnast fyrir í óæskilegu magni og valdið tjóni. Reglulegt viðhald getur komið í veg fyrir 

tjón af þessu tagi, en allur er varinn góður. Þannig þætti æskilegt að hafa aðvörun á sjóhæð 

í vélarými tengdan við búnaðinn í þessu verkefni. Sjá má dæmi um tjón af völdum þessa 

hjá rannsóknarnefnd sjóslysa í viðauka A. 

 

2.1.3 Brunaboði 

Mikið er af raflögnum og búnaði í nútíma fiskibát sem skapar eldhættu. Því fyrr sem 

eldsvoði uppgötvast því minni líkur eru á stórtjóni. Því þykir mikilvægt að búnaðurinn láti 

vita af mögulegum eldsvoða. Sjá má dæmi um tjón af völdum þessa hjá rannsóknarnefnd 

sjóslysa í Viðauka B. 

2.1.4 Hitastig um borð 

Margir kjósa að kynda bátinn sinn jafnvel allt árið. Annaðhvort með rafmagnsofnum eða 

olíuknúnum miðstöðvum. Yfir vetrartímann er hætta á því að hitastig í bátnum fari niður 

fyrir frostmark, í kjölfarið geta hlutir og kerfi sem innihalda ferskvatn frostsprungið og 

valdið tjóni. Þar má nefna neysluvatnskerfi og jafnvel miðstöðvarkerfi. Þess vegna er 

mikilvægt að hafa möguleika á því að vakta hitastig um borð. Þær kröfur sem hitanemi þarf 

að uppfylla er að að greina þegar hitastig nálgast frostmark. 

2.2 Afmörkun 

Ekki er ætlunin að tengja búnaðinn um borð í bát í þessu verkefni, einingis útfæra 

aðvörunarkerfi með iðntölvu, forrita iðntölvu fyrir hlutverkið og viðmót fyrir kerfið, velja 

hentugan búnað og finna hvaðan best sé að fá inngangsmerki inn á iðntölvuna. 

2.3 Val á búnaði 

2.3.1 Iðntölva 

PLC iðntölva þarf að ganga fyrir sömu spennu og rafkerfi um borð í bátum sem er 24 V. 

Einnig að geta tekið við 24 V merki inn á innganga og hafa a.m.k. 3 stafræna (e. digital) 

innganga fyrir þær mismunandi bilanir sem um ræðir og 1 hliðrænan (e. analog) inngang 

fyrir hitanema. Hún þarf að geta sent frá sér skilaboð símleiðis með einhverjum hætti. 

Möguleiki á einhverskonar viðmóti fyrir notanda er æskilegt. Skoðaðar voru þrjár gerðir af 

iðntölvum frá mismunandi framleiðendum og þær bornar saman hvað varðar verð 

iðntölvunnar sjálfrar ásamt nauðsinlegum fylgihlutum svo sem forritunarsnúrum og 

hugbúnaði. Einnig voru skoðaðir inngangar og útgangar ásamt möguleika á tengingu við 

GSM módem. Tafla 1 sýnir samanburð á iðntölvum, nauðsinlegum fylgihlutum og fjölda 

innganga og útganga. D þýðir stafrænn inngangur, A þýðir hliðrænn inngangur og AD 

þýðir að inngangur geti verið annaðhvort hliðrænn eða stafrænn. 
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Tafla 1 -Samanburður á iðntölvum ásamt fylgihlutum 

Birgi Vara Undirheiti/Aths. Inngangar Útgangar Verð m.vsk 

Samey Samba iðntölva SM35-J-RA22 3D/9AD 8 relay 49476 

Samey GSM módem Cinterion EHS6T   
 

26902 

Samey Forritunarsnúra Serial   
 

fylgir 

  Hugbúnaður Visilogic     frítt 

    

Samtals kr. 76378 

      Birgi Vara Undirheiti/Aths. Inngangar Útgangar Verð m.vsk 

Fálkinn Schneider iðntölva SR2B121BD 4D/4AD 4 relay 30157 

Fálkinn GSM módem SR2M0D02     73684 

Fálkinn Forritunarsnúra USB     19272 

  Hugbúnaður Zelio Soft     frítt 

    

Samtals kr. 123113 

      Birgi Vara Undirheiti/Aths. Inngangar Útgangar Verð m.vsk 

Reykjafell Easy iðntölva 512-DC-R 6D/2AD 4 relay 33425 

Reykjafell GSM módem Ekki til       

Reykjafell Forritunarsnúra USB     22000 

  Hugbúnaður Easysoft     4396* 

    

Samtals kr. 59821 

 
*Verði breytt úr USD yfir í ISK miðað við gengi þann 12. Nóvember 2017, sem var 103,92 ISK 

Ákveðið var að nota  Samba SM35-J-RA22 iðntölvu frá Unitronics, en heildar verð fyrir 

þessa tölvu ásamt fylgihlutum þótti hagkvæmt og einnig var þessi vél útbúin með 

snertiskjá sem þótti henta vel til þess að útbúa viðmót fyrr notanda, vélin er með úrval af 

innbyggðum hliðrænum inngöngum sem nýtast fyrir hitanema ásamt innbyggðu RS232 

samskiptaport fyrir t.d. GSM einingu. Þessi iðntölva hefur gott þol gagnvart 

umhverfisaðstæðum, eða IP 65 sem þýðir mikil rykmettun (IP6X) og vatnssprautun (IPX5) 

[6].  Nánar má lesa um þessa iðntölvu í viðauka C. 

2.3.2 GSM módem 

Öruggasta leiðin til þess að láta vakthafa vita af bilun er í gegnum GSM kerfið. En þá 

þurfti að finna búnað sem er samhæfanlegur við þá iðntölvu sem valin var. Valið var 

tiltölulega ódýrt módem frá sama byrgja sem hægt var að tengja við Samba iðntölvuna 

gegnum serial/RS232 samskiptaport. Nánar má lesa um þennan búnað í viðauka D. 

2.3.3 Segulrofi 

Til þess að fá merki til iðntölvu frá landtengi, sem er 230 V AC, var ákeðið að nota 

segulrofa sem virkjast við 230 V riðstraumsspennu, og stjórna þannig 24 V spennu fyrir 

inngangsmerki. Æskilegt þótti að hafa þennan segulrofa með DIN-sökkli, sjá mynd 1, sem 

passar á DIN skinnur eins og notast er við í rafmagnstöflum m.a. í smábátum. Segulrofinn 

þurfti einungis að þola stýristraum svo stærð hans í amperum þurfti ekki að vera mikil. 

Skoðaðir voru nokkrir mismunandi segulrofar sem uppfylla þessi skilyrði.  
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Mynd 1 -Hefðbundin DIN-Skinna
1
 

Tafla 2 -Samanburður á segulrofum með DIN sökkli 

Birgi Segulrofi Undirheiti Straumþol Verð m.vsk 

Reykjafell Finder 40.52 8.230.0000 8A 2180 

Ískraft Allen bradley 700-HP32A2 8A 3200 

Rönning Phenix contact PLC-RSC-230UC/21 6A 3781 

 

Valinn var segulrofi af gerðinni Finder, en sá segulrofi var ódýrastur af þeim sem skoðaðir 

voru. Verðin miðast við segulrofa ásamt sökkli fyrir DIN skinnu. 

2.3.4 Brunaboði 

Finna þurfti leið til þess að láta brunaboða gefa 24 V merki fyrir inngang iðntölvunnar með 

einhverjum hætti. Hefðbundnir reykskynjarar gefa ekki möguleika á neinum 

rafmagnsmerkjum frá sér. Hins vegar er mögulegt að fá brunaboða sem festist á sökkul 

með segulliða, en þannig mætti útbúa merki fyrir inngang iðntölvu. Valinn var 

reykskynjari ásamt segulliða sökkli (e.relay base) frá Orbis. Sjá viðauka E.  

2.3.5 Hitanemi 

Til er fjöldinn allur af mismunandi hitanemum. Þar má nefna PT100, TC (e. thermocouple) 

og thermostat. Ákveðið var að nota PT100 vegna þess að þeir eru algengir, áreiðanlegir og 

mögulegt að fá tiltölulega ódýra hitanema af þessari gerð. Athugað var með verð og 

eiginleika á nokkrum hitanemum af þessari gerð og út frá því valinn hitanemi, sjá töflu 3.  

 

 

                                                 

1
 Mynd fengin af http://www.sminor.is/raflagnadeild/vorur/tengibunadur-og-festiefni/festiefni/skinnur-og-

bordar/din-skinna. 
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Tafla 3 -Samanburður á PT100 hitanemum 

Birgi Gerð Heiti hitasvið (°C) Annað Verð m.vsk 

Íhlutir PT100 FK422 ˗30 til +350 2 víra 1422 

Samey PT100 HTF50 ˗50 til +180 2 víra 2888 

J.Rönning PT100 PT100180 ˗40 til +180 3 víra 4427 

 

Ákveðið var að nota hitanema frá Íhlutum, þar sem verðið var hagkvæmt og ekki var krafa 

um mikla nákvæmni í mælingum á hitastigi. 

2.3.6 Búnaður sem er til staðar um borð 

Flotrofi 

Um borð í bátnum var til staðar sér flotrofi sem var ætlaður fyrir aðvörun um sjó í vél. 

Flotrofinn er tengdur við aðvörunarbjöllu í stýrishúsi. Aðvörun um sjó í vél er 

skyldubúnaður í öllum smábátum [5]. Flotrofar virka almennt þannig að þegar vatnshæð 

nær yfir rofann þá er flotholt sem lyftir armi sem síðan virkjar innbyggðan rofa. Merki frá 

þessum flotrofa var kjörið til þess að nota fyrir inngang til þess að láta kerfið vita af sjó í 

vél. 

GSM módem 

Um borð í bátnum var til staðar GSM módem sem þjónar fyrir síma og tölvu um borð. 

Þetta fyrirkomulag er í öllum bátum í dag, eftir að svokallað NMT (e. Nordic Mobile 

Telephone) kerfi var lagt af. Ekki var ætlunin að tengja iðntölvuna við þetta GSM módem í 

þessu verkefni. Þessi íhlutur er nefndur hér þar sem mögulega mætti notast við þennan 

íhlut í framhaldi af þessu verkefni.  
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3 Hönnun 

Hugmyndin var sú að notast við PLC iðntölvu sem hefur það hlutverk að taka við merkjum 

frá rofum, liðum og nemum inn á innganga iðntölvunnar. Þá verður iðntölvan forrituð til 

þess að þekkja hvert merki og sendir boð til GSM einingar með viðeigandi skilaboðum 

fyrir hvert atriði. Þá sendir GSM einingin viðeigandi skilaboð til notanda. Á mynd 2 má sjá 

Skýringarmynd af útfærslu hönnunar. 

Í þessum kafla verður farið yfir hönnun lausnarinnar, þar sem eftirfarandi atriði verða tekin 

fyrir: 

Fyrst verður fjallað um eiginleika iðntölvunnar sem ákveðið var að nota í verkefnið ásamt 

stillingum á inngöngum. 

Farið verður yfir virknilýsingu forrits iðntölvu, viðmót fyrir notendur og skipanir notanda 

með SMS skilaboðum. 

Einnig verður farið yfir samskiptaleiðir iðntölvu við módem og tengingar aðvarana við 

innganga iðntölvu. 

 

Mynd 2 -Skýringarmynd af útfærslu hönnunar 
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3.1 Iðntölva og forritun 

Notast var við iðntölvu af gerðinni Samba SM35-J-RA22 frá Unitronics sem sýnd er á 

Mynd 3. En þessi gerð uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru til búnaðarins í þessu verkefni. 

 

Mynd 3 -Samba SM35 iðntölva eins og sú sem notast var við í verkefninu
2
 

Iðntölvan notar 24 V jafnstraum og hefur: 

 12 stafræna innganga, þar af er 1 sem getur verið háhraða teljara inngangur (e. high 

speed counter), 2 sem geta verið annaðhvort stafrænir eða hliðrænir, 2 sem geta 

verið PT100 eða thermocouple inngangar.  

 8 relay útgangar, þar af 2 sem geta verið hliðrænir útgangar. 

 Snertiskjá með 272 x 272 pixla upplausn 

 Umhverfisþol IP66/IP65* 

 Nánari uppýsingar um vélina má finna í viðauka D. 

*IPX5: vatnssprautun, IPX6: vatnsöldur, IP6X: mikil rykmettun [6]. 

3.1.1 Stillingar iðntölvu 

Upprunalega var iðntölvan sett upp þannig að allir inngangar voru stafrænir. Stilla þurfti 

innganga I7 og I8 fyrir pt100 hitanema, og inngangur I11 stilltur sem CM (e. common 

Mode) fyrir PT100 hitanema. Þetta var gert með því að opna bakhlið iðntölvunnar og færa 

til tengingar eftir leiðbeiningum frá gagnablaði framleiðanda í viðauka C. Þar kemur fram 

að til þess að gera innganga I7 og I8 að hliðrænum inngöngum fyrir PT100 hitanema, þurfi 

að færa tengingar 1 og 3 yfir í stöðu B. Að sama skapi þurfti að færa pinna 11 yfir í stöðu 

B til þess að gera inngang I11 að CM fyrir PT100 hitanema. Nánar er fjallað um þessar 

stillingar í viðauka C en þar má einnig sjá upprunalegar stillingar. Á mynd 4 má sjá 

staðsetningu pinna á bakhlið iðntölvu þegar búið var að breyta þeim eftir leiðbeiningum. 

                                                 

2
 Mynd fengin frá: (https://unitronicsplc.com/samba-series-samba35/) 
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Mynd 4 -Stillingar á bakhlið iðntölvu fyrir innganga 

3.1.2 Virknilýsing 

Forritun iðntölvunnar fór fram í forriti sem heitir Visilogic
3
 frá Unitronics, en það notast 

við svokallaða ladder forritun. Í ladder forritinu voru sköpuð skilyrði fyrir því að þegar 

stafræn merki (24 V) komu á ákveðna innganga iðntölvunnar, þá sendi iðntölvan boð til 

GSM módems um sendingu á SMS skilaboðum, mismunandi skilaboð eftir því hvaða 

inngang um ræðir eins og skoða má í töflu 4. Einnig var tengdur hitanemi við iðntölvunna 

fyrir aðvörun á hitastigi.  Hér verður farið yfir virknilýsingu á forritinu fyrir hverja 

aðvörun. Ladder kóðann má skoða í heild sinni ásamt útskýringum í viðauka G. Lista yfir 

breytur má skoða í viðauka J. 

Tafla 4 -Einföld lýsing á virkni innganga og aðvarana 

Aðvörun Inngangar Skilaboð til vakthafa 

Landtengi I2 Landtengi Otengt 

Sjór í vél I3 Sjor I vel 

Brunaboði I4 Brunabodi 

Hitastig I7, I8, I11 Hitastig vid frostmark 

Landtengi 

Aðvörun fyrir landtengi hefur þá virkni að þegar landtengi rofnar virkjast aðvörun og í 

viðmóti verður reitur fyrir landtengi rauður, þá líða 2 mínútur þangað til að vakthafi fær 

SMS skilaboðin „Landtengi Otengt“. Þessi tímatöf á sendingu skilaboða hefur það hlutverk 

að gefa mönnum tíma til þess að slökkva á kerfinu þegar farið er til sjós, þar sem vaninn er 

að losa landtengið á bryggju áður en farið er um borð. 

                                                 

3
 Visilogic™, Unitronics 
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 Á mynd 5 má sjá ladder kóða sem þjónar fyrir landtengi. Aðvörun er aðeins virk þegar 

kerfið er virkt (MB 0 hár). Þegar landtengi er rofið, verður inngangur I2 fyrir rofið 

landtengi hár. Þá virkjast sjálfhelda MB 2 fyrir aðvörun landtengis, en MB 2 sést einnig í 

viðmóti á skjámynd 1. Samtímis fer í gang tímatöf TD 1 sem hefur það hlutverk að seinka 

sendingu skilaboða um 2 mínútur. Þegar tímatöfin TD 1 hefur liðið þá fær einingin SMS 

SEND SMS_1 merki, en þessi eining geymir viðeigandi skilaboð fyrir þessa aðvörun. 

Þegar skilaboðin hafa verið send virkjast MB 25 Stoppari 1, sem kemur í veg fyrir að fleiri 

skilaboð sendist, þar til að kvittað hefur verið fyrir aðvörun í viðmóti. 

 

Mynd 5 -Sá hluti forrits sem við kemur aðvörun fyrir landtengi 

Sjór í vél 

Aðvörun fyrir sjó í vél hefur þá virkni að þegar merki kemur inn á inngang I3 á iðntölvu 

virkjast aðvörun fyrir sjó í vél. Við það verður reitur í viðmóti rauður og samtímis sendir 

búnaðurinn frá sér skilaboð til vakthafa sem segja „Sjor i vel“.  

Á mynd 6 má sjá ladder kóða sem þjónar fyrir aðvörun um sjó í vél. Aðvörun er aðeins 

virk þegar kerfi er virkt (MB 0). Þegar inngangur I3 fyrir aðvörun um sjó í vél verður hár, 

virkjast sjálfhelda fyrir MB 4 og við það verður reiturinn „sjor i vel“ rauður í viðmóti. MB 

4 gefur síðan merki inn á SMS SEND SMS_1, en sú eining gefur skipun um sendingu á 

SMS skilaboðum til viðtakanda „sjor i vel“. Þegar skilaboð hafa verið send virkjast MB 26 

Stoppari 2 sem kemur í veg fyrir að fleiri skilaboð sendist, þar til kvittað hefur verið fyrir 

aðvörun í viðmóti. 
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Mynd 6 -Sá hluti ladder forrits sem við kemur aðvörun um sjó í vél 

Brunaboði 

Aðvörun fyrir brunaboða hefur samskonar virkni og aðvörun fyrir sjó í vél, Þegar 

inngangur I4 verður hár virkjast aðvörun fyrir brunaboða. Við það verður reitur í viðmóti 

rauður fyrir brunaboða og skilaboð sendast til vakthafa sem segja „Brunabodi“.  

Á mynd 7 má sjá ladder kóða sem þjónar fyrir aðvörun brunaboða. Aðvörun er aðeins virk 

þegar kerfi er virkt (MB 0). Þegar inngangur I4 fyrir aðvörun brunaboða verður hár, 

virkjast sjálfhelda fyrir MB 6 og við það verður reiturinn „Brunabodi“ rauður í viðmóti. 

MB 4 gefur síðan merki inn á SMS SEND SMS_1, en þessi eining gefur skipun um 

sendingu á SMS skilaboðum til viðtakanda „Brunabodi“. Þegar skilaboð hafa verið send 

virkjast MB 27 Stoppari 3 sem kemur í veg fyrir að fleiri skilaboð sendist, þar til kvittað 

hefur verið fyrir aðvörun í viðmóti. 
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Mynd 7 -Sá hluti ladder forrits sem við kemur aðvörun brunaboða 

Hitastig 

Aðvörun fyrir hitastig hefur þá virkni að þegar hitastig frá hitanema fer undir ákveðið 

mark, virkjast aðvörun og reitur fyrir hitastig verður rauður í viðmóti. Þá sendist skilaboð 

til vakthafa sem segja „Hitastig vid frostmark“. 

Á mynd 8 má sjá þann hluta ladder kóða sem við kemur aðvörun á hitastigi. Efst er 

samanburðareining (A˂B) sem ber saman MI 15 og  D#10. MI 15 er hitastig frá hitamæli í 

°C og D#10 er fasti. Ef hitastigið verður lægra í °C en sem nemur fasta D#10 verður 

útgangur samanburðareiningar hár, sem virkjar MB 37 Hitastig lágt. Í framhaldi virkjast 

sjálfhelda fyrir MB 38 Hitastig. Þá virkjast aðvörun fyrir hitastig og í viðmóti á skjámynd 1 

verður reiturinn „Hitastig“ rauður. MB 38 gefur þá merki inn á einingu SMS SEND 

SMS_1 sem gefur skipun um sendingu á SMS skilaboðum til vakthafa sem segja „Hitastig 

vid frostmark“.  
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Mynd 8 -Sá hluti ladder kóða sem við kemur aðvörun hitastigs 
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3.1.3 Skipanir með SMS skilaboðum 

Sá möguleiki var fyrir hendi í búnaði og forriti að taka við skilaboðum frá vakthafa. 

Ákveðið var að gefa vakthafa möguleika á því að spyrja búnaðinn með SMS skilaboðum 

hvort hann sé virkur eða óvirkur ef einhver vafi var um það. Einnig þann möguleika að 

kveikja eða slökkva á búnaði með því að senda ákveðin SMS skilaboð, en lista yfir þessi 

skilaboð má skoða í töflu 5. Hér verður farið yfir virkni þessara skipana. Sá hluti ladder 

kóða sem við kemur skipunum með SMS skilaboðum má skoða á mynd 9.  

Staða 

Hægt var að spyrja búnaðinn hvort kerfið væri virkt eða ekki með því að senda SMS 

skilaboðin „Stada“ í símanúmer SIM kortsins. Ef búnaðurinn var virkur fékk vakthafhafi 

skilaboðin „Kerfi virkt“, en annars „Kerfi Ovirkt“. 

Þegar SMS skilaboðin „Stada“ eru móttekin, verður MB 12 hár. Ef kerfi er virkt þá er MB 

0 hár, og þá fer merki inn á SMS SEND SMS_1 í runu 13. Sú eining er stillt til þess að 

senda skilabodin „Kerfi virkt“ á vakthafa. Þegar skilaboðin hafa verið send virkjast 

endursetning (e. reset) fyrir MB 12 og MB 30. Ef kerfi er óvirkt þá er MB 0 lár, og í því 

tilfelli fer merki inn á SMS SEND SMS_1 í runu 14. Sú eining er stillt til þess að senda 

skilaboðin „Kerfi Ovirkt“ á vakthafa. Þegar skilaboðin hafa verið send virkjast 

endursetning fyrir MB 12 og MB 31.  

Kveikja 

Hægt var að kveikja á kerfinu með því að senda SMS skilaboðin „Kveikja“ á símanúmer 

SIM kortsins í GSM einingu. Þá verður MB 30 hár í runu 4 og runu 13. Í framhaldi virkjast 

sjálfhelda fyrir MB 0 og þannig er kerfi orðið virkt. Í runu 13 eru bæði MB 0 og MB 30 

háir og þar með fer merki á einingu SMS SEND SMS_1, sem er stillt til þess að senda 

SMS skilaboðin „Kerfi virkt“ á vakthafa. Þegar skilaboðin hafa verið send eru MB 12 og 

MB 30 endurstillt. 

Slökkva 

Hægt var að slökkva á kerfinu með því að senda SMS skilaboðin „Slokkva“ á símanúmer 

SIM kortsins í GSM einingu. Þá verður MB 31 hár í runu 4 og runu 14. Í framhaldi 

afvirkjast sjálfhelda fyrir MB 0 og þannig er kerfið orðið óvirkt. Í runu 14 er kemst þá 

merki inn á einingu SMS SEND SMS_1, sem er stillt til þess að senda SMS skilaboðin 

„Kerfi Ovirkt“ á vakthafa. Þegar skilaboðin hafa verið send eru MB 12 og MB 31 

endurstillt.  
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Mynd 9 -Sá hluti ladder kóða sem við kemur mótteknum SMS skilaboðum frá notanda 

Tafla 5 -Listi yfir möguleg skilaboð í forriti, send og móttekin. Þessi listi er geymdur í einingu SMS 

CONFIG SMS_1 í ladder kóða 

SMS Tegund Biti Texti 

1 Sending   Landtengi Otengt 

2 Sending   Sjor i vel 

3 Sending   Brunabodi 

4 Sending   Sending virkar 

5 Móttekið MB 12 Stada 

6 Sending   Kerfi virkt 

7 Sending   Kerfi Ovirkt 

8 Móttekið MB 30 Kveikja 

9 Móttekið MB 31 Slokkva 

10 Sending   Hitastig vid frostmark 
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Útbúið var viðmót á skjá iðntölvunnar sem sýnir helstu atriði sem vaktmaður þarf að vita. 

Hægt var að fletta milli þriggja mismunandi skjámynda með hnappi. Hér verður atriðum 

hverrar skjámyndar lýst. Skjámynd 1 má skoða á mynd 10, þar sem eftirfarandi atriði koma 

fram: 

 Kerfi er ovirkt/Kerfi er virkt -Reitur sem sýnir hvort kerfi sé virkt eða óvirkt, ef 

kerfi er óvirkt þá er reiturinn rauður, en ef það er virkt þá er reitur grænn. 

 Slokkva/Kveikja -Hnappar til þess að slökkva eða kveikja á kerfi. 

 Landtengi -Reitur sem sýnir hvort landtengi sé rofið eða ekki. Ef það er rofið er 

reitur rauður, en ef það er tengt þá er reitur grænn. Reitur við hliðina verður rauður 

þegar landtengi er rofið, en verður grænn aftur þegar ýtt er á hnappinn „Kvitta“. 

 Sjor i vel -Reitur sem sýnir hvort sjór sé í vélarrúmi eða ekki. Ef sjór er í vél verður 

reitur rauður, en annars er reitur grænn. Reitur við hliðina verður rauður á sama 

tíma og Sjor i vel, en verður grænn aftur þegar ýtt er á hnappinn „Kvitta“. 

 Brunabodi -Reitur sem sýnir merki frá brunaboða. Ef brunaboði gefur merki um 

bruna verður reitur rauður, en annars er reitur grænn. Reitur við hliðina verður 

rauður á sama tíma og Brunabodi, en verður aftur grænn þegar ýtt er á hnappinn 

„Kvitta“. 

 Hitastig -Reitur sem sýnir hvort hitastig sé neðan við uppsett gildi eða ekki. Ef 

hitastig er lægra en uppsett gildi veður reitur rauður, en annars er reitur grænn. 

Reitur við hliðina verður rauður á sama tíma og Hitastig, en verður aftur grænn 

þegar ýtt er á hnappinn „Kvitta“. 

 Fletta -Hnappur til þess að skoða skjámynd 2 í viðmóti. 
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Mynd 10: Sýnir skjámynd 1 á iðntölvu sem er hluti af viðmóti notanda 

 

Skjámynd 2 í viðmóti má skoða á mynd 11, þar sem eftirfarandi atriði koma fram: 

 Modem: Frumstillt -Reitur sem sýnir hvort módem sé frumstillt (e. initialized), 

eða ekki. Reiturinn er grænn þegar módem hefur verið frumstillt, en annars rauður. 

 Modem: Upptekid -Reitur sem sýnir hvort módem sé upptekið (e. busy), eða ekki. 

Reiturinn er grænn þegar módem er ekki upptekið, en rauður þegar það er upptekið. 

 Profa sendingu -Hnappur til þess að prófa sendingu skilaboða, skilaboð sendast á 

númer vakthafa. 

 Simanumer vakthaf -Reitur til þess að stimpla inn símanúmer vaktmanns, svo 

hægt sé að skipta um viðtakanda SMS skilaboða með auðveldum hætti, án þess að 

breyta forritinu sjálfu. 

 Fletta -Hnappur til þess að skoða skjámynd 3 í viðmóti. 
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Mynd 11: Sýnir skjámynd 2 á iðntölvu sem er hluti af viðmóti notanda 

 

 

 

Skjámynd 3 má skoða á mynd 12, þar sem eftirfarandi atriði koma fram: 

 Hitastig lagt/ Hitastig OK -Reitur sem sýnir hvort hitastig í bát sé í lagi eða of 

lágt, aðvörun virkjast þegar hitastig fer niður fyrir 2°C. 

 20 °C -Reitur sem sýnir hitastig 

 Fletta -Hnappur til þess að skoða skjámynd 1 í viðmóti. 
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Mynd 12 Skjámynd 3 á iðntölvu sem er hluti af viðmóti notanda 

3.2 Tenging milli iðntölvu og GSM módems 

Notast var við GSM módem af gerðinnni Cinterion ES6ST en nánar má lesa um þetta 

módem í viðauka C. Módemið tengist við RS232 samskiptaport á Samba SM35 

iðntölvunni og fara öll samskipti milli iðntölvu og módems í gegnum þennan kapal. Til 

þess að gera samskipti milli iðntölvu og GSM módems möguleg þurfti að frumstilla 

módemið fyrir þessa notkun. Það var gert með því að tengja RS232 kapalinn annars vegar í 

samskiptaport módemsins og hins vegar í breytistykki fyrir RS232-USB og þaðan í PC 

tölvu þeirri sem ladder kóðinn var útbúinn. Þá var sett í gang frumstilling módems sem 

gerði módemið klárt til þess að þjóna fyrir iðntölvuna. Þessa frumstillingu þurfti aðeins að 

framkvæma einu sinni. 

Einnig var nauðsynlegt að setja upp einingu í ladder kóða sem virkjar frumstillingu í hvert 

skipti sem iðntölvan er ræst. Eininguna má sjá í runu 1 í ladder kóða í viðauka G. 

Mögulegt var að sjá hvort módem sé frumstillt eða ekki á skjámynd 2 í viðmóti. 

 

 

                                                                                                                                                                         

3.3 Merki fyrir aðvaranir 

Iðntölvan þjónar sem milliliður milli merkis frá bilunum og GSM einingar eins og mynd 

13 sýnir, auk þess að skjár iðntölvunnar er viðmót fyrir notanda. Notast var við þrjá 
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stafræna innganga á iðntölvu fyrir aðvaranir. Einn fyrir aðvörun fyrir landtengi, einn fyrir 

aðvörun sjór í vél og sá þriðji fyrir brunaboða. Þrír hliðrænir inngangar voru notaðir sem 

inngangar fyrir hitanema. Stafrænir inngangar þurftu 24 V merki til þess að virkjast. Hér 

verður farið yfir hvaðan merki fyrir aðvaranir koma í hverju tilfelli. Teikning 3 í viðauka I 

sýnir nánar hvernig merki tengjast við innganga. 

 

Mynd 13 Yfirlitsmynd merkja inn á innganga iðntölvu 

3.3.1 Landtengi 

Á mynd 14 má sjá tengla fyrir landtengi á smábátabryggju og mynd af spennubreyti. 

Landtengið var 16 A 230 V AC, sem tengdist í spennubreytir af gerðinni Studer XPC 

2200-24. Sem breytir 230 V AC spennu í 24 V DC spennu til þess að halda hleðslu á 

rafgeymum bátsins. Spennubreytirinn virkar einnig sem áriðill sem breytir þá 24 V DC 

spennu yfir í 230 V AC, fyrir þau tæki um borð sem þurfa riðstraum úti á sjó þar sem 

ekkert landrafmagn er til staðar. Á mynd 15 má sjá fyrikomulag landtengis, spennubreytis 

og rafgeyma um borð. 



23 

 

Mynd 14 Frá vinstri til hægri: Algengt fyrirkomulag tengla fyrir landtengi á bryggju, Algeng tegund 

spennubreyta fyrir landtengi 

 

 

Mynd 15 Fyrirkomulag landtengis, spennubreytis og rafgeyma um borð 

 

 Finna þurfti leið til þess að koma 24 V merki inn á iðntölvuna þegar landtengið var virkt. 

Til þess að láta hana vita af því að landtengið væri tengt eða ótengt. Eftir talsverða leit að 

24 V merki varð ljóst að engin leið var að fá beint áreiðanlegt merki á 24 V kerfinu, þar 

sem 24 V útgangur spennubreytisins var beintengdur við rafgeyma og því stöðugt 24 V 
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jafnvel þótt landtengið væri ótengt eins og mynd 15 sýnir. En tvær mögulegar lausnir 

fundust við þessu vandamáli og hér verður fjallað um hvora lausn fyrir sig. 

Lausn 1 

Mögulegt væri að hliðtengja segulrofa við 230 V inngang spennubreytisins, eða í 

rafmagnstöflu bátsins. Sem stýrir þannig 24 V merki inn á inngang I2 á iðntölvunni eins og 

sjá má á mynd 14. Segulrofinn sem valinn var fyrir þetta hlutverk hefur möguleika á NC 

(e. normally closed) tengingu. Sem er kostur því þá væri snertan opin á meðan landtengi er 

tengt, en lokast þegar landtengi rofnar og þá gæfi snertan merki inn á inngang. Þessi lausn 

myndi gefa áreiðanlegt merki inn á iðntölvu um leið og landtengi rofnar.  

 

Mynd 16 -Fyrirkomulag inngangsmerkis fyrir landtengi inn á inngang I2 á iðntölvu 

 

Lausn 2 

Eftir skoðun á notendahandbók spennubreytis kom í ljós að á þessari gerð spennubreytis 

(Studer XPC 2200-24) er auka útgangur  (e. auxilary contact), sem er hægt að forrita til 

ýmissa nota. Ein notkunin á þessum útgang sem nefnd er í notendahandbókinni er sú að 

gefa merki þegar spenna rafgeyma fer niður fyrir 23.2 V eða upp fyrir 24.2 V, til þess að 

gangsetja eða stöðva rafstöð sem myndi hlaða geymana
4
. Þessa virkni mætti nota til þess 

                                                 

4
 http://www.studer-innotec.com/media/document/0/xpc-v6.0.1-en.pdf 
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að gefa merki inn á iðntölvu fyrir landtengi þar sem spenna rafgeyma mun lækka þegar 

landtengið er ótengt. Þessa útfærslu má skoða á mynd 16. Þessi lausn hefur þann kost að 

ekki þarf að bæta við segulrofa til að fá merki inn á iðntölvu, gallinn er hins vegar sá að 

gera mætti ráð fyrir að talsverður tími gæti liðið frá því að landtengi rofnar þar til að 

spenna rafgeyma færi niður fyrir 23.2 V. 

Ákveðið var að notast við lausn 1 í þessu verkefni, þar sem mikilvægt þótti að fá 

inngangsmerki á sama tíma og landtengi rofnaði. 

 

Mynd 17 Fyrirkomulag merkis frá -Aux. Segulrofa spennubreytis inn á inngang iðntölvu fyrir 

landtengi 

 

3.3.2 Sjór í vél 

Í vélarrými voru tveir flotrofar, einn alveg í kjölnum en hann sá um að virkja lensidælu, og 

annar flotrofi staðsettur ofar sem hafði það hlutverk að virkja aðvörunarbjöllu. Hér þótti 

besta lausnin að nota sama merki og fór inn á aðvörunarbjölluna, inn á inngang 

iðntölvunnar fyrir aðvörun fyrir sjó í vél. Þar sem sá flotrofi er staðsettur ofar og væri því 

ekki að gefa falska aðvörun, eins og sjá má á mynd 5. Það er skylda að hafa viðvörun um 

sjó í vél eins og lesa má í skoðunarhandbók Samgöngustofu fyrir báta allt að 15 metrum 

[5]. Því myndi þessi lausn henta fyrir alla báta sem flokkast undir smábáta. Á teikningu 3 í 

viðauka I má sjá hvernig tengja mætti flotrofann inn á inngang I3. 
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Mynd 18 -Fyrirkomulag í vélarrými. (1):Lensidæla, (2):Flotrofi fyrir lensidælu, (3): Flotrofi fyrir 

aðvörunarkerfi 

3.3.3 Brunaboði 

Finna þurfti leið til þess að láta brunaboða gefa 24 V merki fyrir inngang iðntölvunnar með 

einhverjum hætti. Hefðbundnir reykskynjarar gefa ekki möguleika á neinum 

rafmagnsmerkjum frá sér. Hins vegar er mögulegt að fá brunaboða sem vinna með 24 V 

kerfi og sökkul með segulliða, sjá viðauka E. Á teikningu 3 í viðauka I má sjá teikningu af 

tengingu segulliða sökkuls við inngang I4. 

3.3.4 Hitanemi 

Hitaneminn sem valinn var, var tengdur við iðntölvu eftir leiðbeiningum í viðauka C. Eins 

og fram kemur í kafla 3.1.1. Á mynd 19 má sjá tengingar hitanema inn á innganga 

iðntölvu. 

 

Mynd 19 -Tengingar PT100 hitanema við innganga iðntölvu 
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4 Prófanir 

Þegar búið var að útbúa ladder kóða fyrr iðntölvuna ásamt viðmóti á skjá og frumstilla 

GSM einingu fyrir þessa notkun, var búnaðurinn tengdur til prófunar á virkni hans. Hér 

verður fjallað um tengingu prufubúnaðar ásamt prófun búnaðar og forrits. 

4.1 Tenging prufubúnaðar 

Á mynd 20 má sjá tengingu prufubúnaðar og útlit. Til þess að prófa virkni búnaðar og 

forrits var nauðsynlegur búnaður settur upp í tengibox úr plasti. Iðntölvan og GSM 

módemið voru þar tengd saman og komið fyrir. Spennugjafa komið fyrir á DIN skinnu til 

þess að hafa aðgang að 24V spennu fyrir búnaðinn. Þremur rofum var komið fyrir sem 

höfðu það hlutverk að líkja eftir inngangsmerkjum fyrir aðvaranir. Hitamælir var einnig 

tengdur. Þannig mátti forrita iðntölvuna og prófa búnaðinn til þess að ganga úr skugga um 

virkni forritsins, viðmóts og GSM samskipti við notanda. Teikning af tengingu 

prufubúnaðar má skoða á teikningu 4 í viðauka I. 

 

Mynd 20 -Uppsetning til prófunar á virkni forrits og búnaðar 

4.2 Prófun búnaðar og forrits 

Búnaður var prófaður samtímis þróun á forriti iðntölvunnar. Í upphafi var útbúinn 

prufukóði með einföldu viðmóti og hnapp til þess að prófa sendingu á skilaboðum og 

þannig ganga úr skugga um að GSM módemið væri að vinna með iðntölvunni. Hnappurinn 

„Profa sendingu“ í viðmóti má segja að séu leyfar af þessum prufukóða, en ákveðið var að 

halda þessum hnappi í lokaútfærslu þar sem hann gæti nýst notanda. Mikinn tíma tók að 

læra á hugbúnaðinn og tekið var eitt skref í einu. Þegar settur var inn sá möguleiki að 

stimpla inn símanúmer vakthafa í viðmót kom í ljós að sú breyta, sem var MI (Memory 

Integer), reyndist af einhverjum ástæðum of lítil fyrir 7 stafa símanúmer. Sem lýsti sér 

þannig að númerið breytti sér í 6 stafi. Því var þessari breytu breytt í ML (Memory Long) 

sem er stærri breyta. Þegar hitanemi var tengdur við iðntölvu varð ljóst að það gildi sem 

iðntölvan las var tíu sinnum hærra en hið raunverulega hitastig í °C. Þetta var leyst með því 

að bæta við einingu í kóða sem deildi í gildið með tíu. Ótal breytingar voru gerðar á 

kóðanum og við hverja breytingu þurfti að hlaða forritinu upp í iðntölvu og prófa virknina. 

Að lokum tókst að ná fram þeirri virkni sem ætlast var til í þarfagreiningu. 
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5 Kostnaðaráætlun 

Við hönnun búnaðarins var reynt að halda kostnaði innan hæfilegra marka án þess þó að 

rýra áreiðanleika hans. Í þessum kafla var tekinn saman tímafjöldi sem fór í verkefnið 

ásamt heildarverði á þeim búnaði og íhlutum sem notaðir voru í verkefninu. 

Launakostnaður var reiknaður með í kostnaðaráætlun og var þá miðað við kjarakönnun 

tæknifræðinga árið 2017. Nánar tiltekið laun tæknifræðinga á almennum vinnumarkaði 

með starfsaldur 0-4 ár sem eru 3261kr. á tímann. 

5.1 Samantekinn kostnaður 

Tafla 6 -Samantekinn tímafjöldi og launakostnaður 

Þáttur Tímar Verð (kr.) 

Forritun iðntölvu 158 515238 

Samhæfing iðntölvu og módems 17 55437 

Tengingar á prufubúnaði 8 26088 

Rafmagnsteikningar 26 84786 

Vettvangsferð í bát 10 32610 

      

Samtals 219 714159 
 

Tafla 7 -Heildarkostnaður búnaðar og íhluta 

Hlutur Magn Eining Ein.verð m. vsk Heildarverð(kr.) 

  
   

  

Samey         

Samba SM35 1 Stk 49476 49476 

Cinterion EHS6T GSM módem 1 Stk 26902 26902 

24V spennugjafi 1 Stk 6783 6783 

Öryggismiðstöðin         

Orbis Marine reykskynjari 1 Stk 7202 7202 

Orbis Marine relay sökkull 1 Stk 5726 5726 

Ískraft         

Tengibox 30x22x12  1 Stk 7826 7826 

Reykjafell         

Finder segulrofi 230V 5A 1 Stk 2180 2180 

Tölvutek         

Breytistykki Serial/USB 1 Stk 2995 2995 

Síminn         

SIM kort  1 Stk 2000 2000 

Íhlutir         

Hitanemi PT100 FK422 1 Stk 1422 1422 

      Samtals kr. 112512 
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6 Niðurstöður 

Tilgangur þessa verkefnis var að hanna aðvörunarkerfi fyrir smábáta sem liggja mannlausir 

í höfn, sem getur vaktað helstu atriði um borð sem menn eru vanir að vakta með 

reglulegum eftirlitsferðum um borð. Gert var ráð fyrir því að vakta landtengi, sjó í vél, 

brunaboða og hitastig um borð. Fyrir hvert atriði átti að senda viðeigandi skilaboð til 

vakthafa svo að hann viti hvað um var að vera um borð. Lögð var áhersla á einfalt viðmót 

fyrir notanda á skjá iðntölvunnar og að halda kostnaði innan hæfilegra marka án þess að 

rýra áreiðanleika hans.  

Prófanir sýna að kerfið virkar eins og lagt var upp með í byrjun. Vakthafi fær viðeigandi 

skilaboð send í síma fyrir hverja aðvörun. Iðntölvan getur, með aðstoð GSM módems, 

sinnt hlutverki aðvörunarkerfis og viðmóts fyrir notanda. Notendaviðmótið er tiltölulega 

einfalt þrátt fyrir að stærð skjámyndar á iðntölvu sé takmörkuð, það var leyst að hluta til 

með því að bæta við skjámyndum. Mögulegt er að breyta símanúmeri vakthafa gegnum 

viðmót. Vakthafi hefur einnig þann möguleika að spyrja kerfið hvort það sé virkt eða ekki 

með SMS skilaboðum, þá er einnig hægt að kveikja eða slökkva á kerfinu með SMS 

skilaboðum.  
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7 Umræður 

Reynt var að hafa búnaðinn þannig að hægt væri að nota hann í öllum bátum sem hafa 24V 

rafkerfi. Það eina sem þarf að sérsmíða í hvern bát eru raflagnir fyrir iðntölvu og GSM 

módem, ásamt raflögnum fyrir merki inn á innganga iðntölvunnar. Gert er ráð fyrir því að 

búnaði sé komið fyrir í rafmagnstöflu þegar það á við, til þess að þola umhverfisaðstæður 

um borð eins og rætt er um í þarfagreiningu. Iðntölvan sjálf er hönnuð til þess að þola 

umhverfisaðstæður IP65, en til þess þarf hún að festast á sléttan flöt svo þéttikanturinn 

virki eins og skoða má í viðauka C. Fyrirkomulagið sem hannað var fyrir merki landtengis, 

þ.e. með segulrofa, ætti að henta fyrir öll skip sem geta tengst við landtengi. Hvað varðar 

hönnun merkis fyrir sjó í vél, þá ber að nefna að efri flotrofinn í vélarrými sem notaður er 

fyrir viðvörunarbjöllu, er skyldubúnaður og ætti því að vera til staðar í öllum smábátum. 

Því er merki frá þeim flotrofa kjörinn til notkunar sem merki fyrir sjó í vél og ætti að henta 

í flestum tilfellum.  

Varðandi viðmót á skjá iðntölvu má nefna að það er mikill kostur að hafa snertiskjá með 

lit. Auðvelt er að sjá hvort kerfið er í gangi eða ekki eða hvort módem er frumstillt eða 

upptekið. Þessir hlutir auðvelda bilanagreiningu á búnaðinum ef svo ber undir.  

Hvað varðar samskiptaleiðir og val á GSM módemi þá virkar sú leið sem valin var 

ágætlega. Hins vegar væri æskilegt að athuga hvort mögulegt væri að notast við það GSM 

módem sem er til staðar er um borð. 

Þess má geta að slíkt aðvörunarkerfi eins og hannað var í þessu verkefni mun aldrei koma í 

stað reglulegra eftirlitsferða um borð í báta, hins vegar er um að ræða mikil þægindi 

varðandi vöktun og mögulega minni áhyggjur af bátnum. Sparnaður á tíma og eldsneyti 

sem annars færi í óþarfar ferðir niður á bryggju.  

7.1 Framhald 

Næsta skref í þessu verkefni væri að koma aðvörunarkerfinu fyrir um borð í smábát og 

tengja það, en ætlunin er að framkvæma það við fyrsta tækifæri. Þannig mætti prófa kerfið 

enn frekar og halda áfram þróun á viðmóti, forriti og inngangsmerkjum. Áhugi er fyrir því 

að setja upp slíkan búnað í fleiri báta í framhaldinu. 

Sú hugmynd kviknaði í vettvangsferð um borð í smábát að í stað þess að nota sérstakt 

GSM módem fyrir búnaðinn, að notast frekar við það módem sem er til staðar um borð í 

öllum smábátum eins og fram kemur í kafla 2.3.6. Þannig mætti lækka kostnað búnaðarins 

umtalsvert.  

Önnur hugmynd varð til við gerð þessa verkefnis. En sú hugmynd er að skoða í 

framhaldinu að gera „app“ í snjallsíma sem myndi þjóna sem viðmót kerfisins og þannig 

auka aðgengi vakthafa að kerfinu til muna.  

Aðlögunarhæfni búnaðarins er mikil og í rauninni er mögulegt að vakta nánast hvað sem 

er. Tiltölulega litlar breytingar þarf að gera á forriti til þess að sníða búnaðinn að þeirri 

aðvörun sem óskað er eftir. Bæta mætti við búnaðinn þeim möguleika að vakta sjóhæð í 

fleiri rýmum heldur en vélarrými, svo sem lúkar og lest. Einnig væri möguleiki á því að 

láta þessa iðntölvu stjórna vissum búnaði um borð, en til staðar eru 8 relay útgangar sem 
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eru ónotaðir. Sem dæmi mætti útbúa auka skjámynd í viðmóti iðntölvunnar þar sem 

mögulegt væri að stjórna lensidælum t.d. sjálfvirka dælingu með tímastjórnun. Sú iðntölva 

sem valin var hefur mikla möguleika hvað varðar sjálfvirkni. Ekki þætti hins vegar 

æskilegt að útbúa viðbrögð við aðvörunum í kerfið jafnvel þótt iðntölvan bjóði upp á það, 

t.d. ræsa eldvarnarkerfi sjálfvirkt þegar brunaboði nemur eld. Slík sjálfvirkni getur valdið 

tjóni í þeim tilfellum þegar um falska aðvörun er að ræða. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

Heimildir 

 [1] B. Erlingsson, "Reglugerð um strandveiðar fisveiðiárið 2015/2016", Stjórnartíðindi, 2018. [Á 
neti]. Aðgengilegt: https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=d3af7d7e-bf9b-419d-9298-
f50e366f2634. [Sótt: 12- Jan- 2018]. 

[2]“Strandveðar 2016“, Smabatar.is, 2016. [Á neti]. Aðgengilegt: 
http://www.smabatar.is/Samantekt%202016.pdf. [Sótt: 12- Jan- 2018]. 

 [3] Fiskistofa.is, 2018. [Á neti]. Aðgengilegt: 
http://www.fiskistofa.is/fiskveidistjorn/stjornfiskveida/grasleppa/. [Sótt: 12- Jan- 2018]. 

[4] "Stjórnfiskveiða 2015/2016", Stjornarradid.is, 2015. [Á neti]. Aðgengilegt: 
https://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-media/media/Skyrslur/Stjorn-fiskveida-
2015-2016.pdf. [Sótt: 12- Jan- 2018].  

[5] G. Guðmundsson and G. Geirsson, "Gæðahandbók", Samgongustofa.is, 2005. [Á neti]. 
Aðgengilegt: https://www.samgongustofa.is/media/siglingar/skip/Skodunarhandbok-
rafmagnsskodun-undir-15-metrar.pdf. [Sótt: 12- Jan- 2018]. 

[6] Raflagnir bygginga, 1st ed. Reykjavík: Staðlaráð Íslands, 2006. 





 

 

Viðauki A: Dæmi um tjón vegna 
eldsvoða 

Rannsóknarnefnd samgönguslysa    Skýrsla 2014  
 

 

Nr. 055 / 14  Sædís Bára GK 88 - 
  
  

Eldur um borð í höfn  
  

  
Skipaskr.nr.  2829  
Smíðaður:  Njarðvík 2012, plast Stærð:  14,35 bt. 

   
Mesta lengd:  12,85 m  Skráð lengd:  11,67 m  
Breidd:  3,40 m  Dýpt:  1,64 m  
Vél:  Mermaid 186 kW,  1991  
Fjöldi skipverja:         
Gögn:  
Lögregluskýrsla  
Gögn RNS  

  

  
Málið afgreitt á fundi þann 20. febrúar 2015 af Geirþrúði Alfreðsdóttur, Inga Tryggvasyni, Hilmari 

Snorrasyni, Pálma K. Jónssyni og Hirti Emilssyni  

  
Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagni í dómsmáli.  

  

Atvikalýsing:  
  

Þann 13. júní 2014 var Sædís Bára GK 88 við bryggju í Sandgerði. Veður: SA 9 m/sek.  

  

Báturinn hafði landað kvöldið áður og fram kom að gengið hefði verið frá honum með 

venjubundnum hætti en um hádegi daginn eftir varð vegfarandi var við að reyk lagði frá 

bátnum. Slökkvilið var kallað út en skömmu áður en það kom á staðinn braust eldur út um 

stýrishúsinu  og báturinn varð alelda á skömmum tíma auk þess sem eldur náði að læsast í 

bryggjuþil. Slökkviliðið náði að slökkva eldinn en þá var mikið af innviðum brunnið í 

bátnum.   

  

Báturinn var fljótlega tekinn á land en hann var ónýtur.  

  

Sædís Bára © Vigfús Markússon     



  

 

  

 
  

 

 

Við rannsókn kom fram:  
  

• að sögn skipstjóra var komið úr róðri um kl. 19:00 kvöldið áður, landað og 

tekinn ís til næsta róðurs. Báturinn var ekki landtengdur en í gangi var Webasto 

olíumiðstöð með olíuhitara og hitablásara í stýrishúsi undir setubekk 

bakborðsmegin og spennubreytir í vélarúmi fyrir tæki;  

• að við rannsókn kom í ljós að eldsupptök voru við miðstöðina. Myndin hér að 

neðan sýnir staðsetningu miðstöðvarinnar og borð fyrir framan bekkinn;  

  

 
• að stýrishúsið var mjög illa brunnið og ljóst að mesti eldurinn hafði verið þar.  

Mikill bruni hafði verið á svæðinu sem miðstöðin var og borðfjalir mjög 

kolaðar. Mikið af klæðnaði skipverja var á svæðinu í kringum miðstöðina og 

ljóst að honum hafði verið komið fyrir á bekknum.  Klæðnaðurinn var mikið 

brunninn en sólar á stígvélum sem voru á gólfinu voru heilir;  

Sædís Bára komin á land    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Staðsetning miðstöðvar (rautt) og borð (blátt) fyrir framan be kk   



 

• að niðurstaða tæknideildar lögreglu vegna sýnarannsókna var talið líklegt að 

olíuhitari hafi ofhitnað;  

  

 
  

• að það kom fram hjá skipstjóra að hann taldi sennilegast að eldsupptök væru 

tengd Webasto miðstöðinni. Hann kvaðst ekki hafa verið hrifinn af þessari 

miðstöð og hún þurft mikið viðhald;  

• að skipstjóri mundi ekki á hvað miðstöðin var stillt en á þessum tíma ársins 

hefði það sennilega verið nálægt hálfum styrk;  

• að engar sérstakar reglur voru um borð um umhirðu miðstöðvarinnar né um frítt 

öndunarsvæði í kringum hana;  

• að samkvæmt notkunarleiðbeiningum fyrir Webasto miðstöðvar fyrir báta 

(operating instructions) er áríðandi að umhverfið í kringum hana sé vel loftræst 

þegar hún er í gangi og þar eru m.a. nefnt sérstaklega fatnaður hverskonar. 

Eftirfarandi texti er tekinn úr bæklingi fyrir miðstöðina (Installation Instruction 

Marine heating systems Webasto):  

  

  
  

• að skipstjóri vildi ekki útiloka þann möguleika að sjófatnaður hefði verið settur 

of nálægt miðstöðinni og getað haft áhrif á það hvernig fór. Áður hefur komið 

fram að við rannsókn kom fram að mikið af klæðnaði var á svæði þar sem 

eldsupptök voru talin vera.  

  

  

Nefndarálit:  
  

Nefndin ályktar ekki í málinu.  

  

  

Sérstök ábending:  

Olíuhitarinn og lag nir    



  

 

  

Nefndin hvetur sjófarendur til að fara í einu og öllu eftir þeim leiðbeiningum um umgengni 

og umhverfi sem fylgja miðstöðvum um borð í bátum sínum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viðauki B: Dæmi um tjón vegna sjós í 
vélarrými 

Rannsóknarnefnd sjóslysa    Skýrsla 2012  

  

Nr.  018 / 12   Martina  RE 25  

  
  

Leki í höfn  
  

  
Skipaskr.nr.  2361  
Smíðaður:  Hafnarfirði  1999,  plast   Stærð:  8,9 brl. 

 8,2 bt.  
Mesta lengd:  9,48 m  Skráð lengd:  9,47 m  
Breidd:  2,96 m  Dýpt:  1,2 m  
Vél:  Cummins  187 kW  1999  
Fjöldi skipverja:        

  

  

Gögn:  
Martina ©Hafþór Hreiðarsson    

Gögn RNS  

  

  

  
Lokaskýrsla afgreidd á fundi 31. ágúst 2012 af Inga Tryggvasyni, Hilmari Snorrasyni, Pálma K. Jónssyni, 

Jóhanni Ársælssyni og Ólafi K. Ármannssyni  

  
Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagni í opinberu máli.   

Atvikalýsing:  
  

Þann 25. febrúar 2012 lá Martína RE 25 við bryggju í Reykjavíkurhöfn.   

  

Báturinn hafði legið í höfninni frá s.l. hausti en reglulegt eftirlit var haft með honum og 

þegar eftirlitsmaður kom að honum um morguninn var kominn mikill austur í vélarrúmið.  

Þar sem austurinn náði langt upp á vélina og flaut yfir rafgeyma hafði rafmagn á 

sjálfvirkum lensidælum slegið út og ekkert rafmagn var á geymum.  

  

Eftirlitsmaðurinn hafði samband við eigendur og var Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 

fengið til að dæla austrinum út. Kom þá í ljós að öxulleguhosa á ásþétti var sprungin svo 

sjórinn streymdi inn í vélarrúmið. Martína RE var þegar færð að upptökubryggju og hífð á 

land.    

  

Við rannsókn kom fram:  
  



  

 

• að síðasta öxulskoðun gilti frá 1.7.2009 og til 24.6.2011, en ekki er vitað 

hversu gamall búnaðurinn var;  

• að daginn áður hafði vélin verið gangsett og skrúfa eitthvað notuð.  

  

  

Nefndarálit:  
  

Orsök bilunarinnar má rekja til ófullnægjandi viðhalds.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viðauki C: Samba iðntölva 

 

Samba™PLC+HMI Installation Guide 

SM35-J-RA22/SM43-J-RA22    

SM70-J-RA22 

 12 Digital Inputs, including 1 

HSC/Shaft-encoder Inputs, 
2 Analog Inputs, 2 PT100/TC inputs 

 8 Relay Outputs  2 Analog Outputs 
General Description 

All of the controllers covered in this guide are micro-PLC+HMI, rugged 

programmable logic controllers that comprise built-in operating panels and on-board 

I/Os. 

Item SM35-J-RA22 SM43-J-RA22 SM70-J-RA22 

On-board I/O Model Dependent 

Screen 3.5" Color Touch 4.3" Color Touch 7" Color Touch 

Keypad or 

Function Keys 

None 

Programming Com 

Port, Built-in 

 

RS232 Yes None None 

USB device,   mini-

B 
None Yes Yes 

Com Ports, separate 

order, user-installed 
The user may install a CANbus module (V100-17-CAN), and one of the following: 

• RS232/RS485 port (V100-17-RS4/V100-17-RS4X) 
• Ethernet (V100-17-ET2) 

 

Standard Kit Contents   

Item SM35-J-RA22 SM43-J-RA22 SM70-J-RA22 

Controller  Yes  

Terminal Blocks  Yes  

Battery Yes (installed) Yes (installed) Yes 

Mounting Brackets Yes (2 parts) Yes (4 parts) Yes (6 parts) 

Rubber Seal  Yes  



  

 

 

 
Alert Symbols and General Restrictions 

When any of the 

following symb 

Symbol  Meaning 

ols appear, read the associated information 

carefully. 

Description 

 

Danger The identified danger causes physical and property 

damage. 

 

Warning The identified danger could cause physical and 

property damage. 

Caution Caution Use caution. 

 Before using this product, the user must read and understand this document. 

 All examples and diagrams are intended to aid understanding, and do not 

guarantee operation. Unitronics accepts no responsibility for actual use of this 

product based on these examples. 

 Please dispose of this product according to local and national standards and 

regulations.   Only qualified service personnel should open this device or 

carry out repairs. 

Failure to comply with appropriate safety guidelines can cause severe injury or     

property damage. 

 Do not attempt to use this device with parameters that exceed permissible 

levels. 

 To avoid damaging the system, do not connect/disconnect the device when 

power is on. 

Environmental Considerations 

 Do not install in areas with: excessive or conductive dust, corrosive or 

flammable gas,  moisture or rain, excessive heat, regular impact shocks or 

excessive vibration, in    accordance with the standards given in the product’s 

technical specification sheet.   Do not place in water or let water leak onto the 

unit. 

 Do not allow debris to fall inside the unit during installation. 

 Ventilation: 10mm space required between controller’s top/bottom 

edges & enclosure walls. 

 Install at maximum distance from high-voltage cables and power 

equipment. 

 

 



 

Mounting 

 

Dimensions 

SM35 

 

SM43 

 

SM70 

 
 

 

Panel Mounting 

Before you begin, note that the mounting panel cannot be more than 5 mm thick. 

UL listed models: 
To meet the UL508 standard, panel-mount the device on the flat surface of a 
Type 1 enclosure. 



  

 

1. Make a panel cut-out of the appropriate size: 

 SM35: 92x92mm (3.622”x3.622”). 

 SM43: 122.5x91.5mm (4.82”x3.6”).  

SM70: 193x125mm (7.59”x4.92”). 

2. Slide the controller into the cut-out, ensuring that the rubber seal is in place. 

3. Push the mounting brackets into their slots on the sides of the panel as shown in 

the figure below. 

4. Tighten the bracket’s screws against the panel. Hold the bracket securely against 

the unit   while tightening the screw. 

5. When properly mounted, the controller is squarely situated in the panel cut-out 

as shown in 

the accompanying figures. 

 

SM35 

 
 

SM43 

 
 

SM70 



 

 
 
Wiring  

 Do not touch live wires. 

 Install an external circuit breaker. Guard against short-circuiting in 

external wiring. 

 Use appropriate circuit protection devices. 

 Unused pins should not be connected. Ignoring this directive may 

damage the device. 

 Double-check all wiring before turning on the power supply. 

 

Caution 
 

To avoid damaging the wire, do not exceed a maximum torque 

of 0.5 N·m (5 kgf·cm). Do not use tin, solder, or any substance 

on stripped wire that might cause the wire  strand to break. 

 Install at maximum distance from high-voltage cables and power 

equipment. 

Wiring Procedure 

Use crimp terminals for wiring; use 3.31 mm² –0.13 mm² wire (12-26 AWG): 

1. Strip the wire to a length of 7±0.5mm (0.270–0.300“). 

2. Unscrew the terminal to its widest position before inserting a wire. 

3. Insert the wire completely into the terminal to ensure a proper connection. 

4. Tighten enough to keep the wire from pulling free. 

 Input or output cables should not be run through the same multi-core cable or 

share the same wire. 

 Allow for voltage drop and noise interference with I/O lines used over an 

extended distance.  Use wire that is properly sized for the load. 

 The controller and I/O signals must be connected to the same 0V signal. 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/Os 

SM35/43/70-J-RA22 comprises a total of 12 inputs and 8 relays and 2 analog 

outputs. 

Input functionality can be adapted as follows: 

12 inputs may be used as digital inputs. They may be wired, in a group, and set to 

either  npn or pnp via a single jumper. 

In addition, according to jumper settings and appropriate 

wiring:  - Inputs 5 and 6 can function as either digital or 

analog inputs. 

- Input 0 can function as high-speed counter, as part of a shaft-

encoder,  or as normal digital input. 

- Input 1 can function as either counter reset, as part of a shaft-

encoder,  or as normal digital input. 

- If input 0 is set as high-speed counters (without reset), input 1 can 

function  as normal digital input. 

- Inputs 7-8 and 9-10 can function as digital, thermocouple, or 

PT100 inputs; Input 11 can also serve as the CM signal for PT100. 

Input Jumper Settings 

The tables below show how to set a specific jumper to change input functionality. To 

access the I/O jumpers, you must open the controller according to the instructions on page 

11. 

 Incompatible jumper settings and wiring connections may seriously damage the 

controller. 



 

 

Digital Inputs 0-11: Set Type 

Set to JP12 (all Inputs) 

npn (sink) A 

pnp (source)* B 

Inputs 7/8: Set Type - Digital or 

RTD/TC #1 

Set to JP1 JP2 JP3 

Digital* A A A 

Thermocouple B B B 

PT100 B A B 

Inputs 9/10: Set Type - Digital 

or RTD/TC #0 

Set to JP5 JP6 JP7 

Digital* A A A 

Thermocouple B B B 

PT100 B A B 

Input 11: Set Type - Digital or 

CM for PT100 

Set to JP11 

Digital* A 

CM for PT100 B 

Input 5: Set Type - Digital or 

Analog #3 

Set to JP4 JP10 

 

 

Analog Output 0: Set to 

Voltage/Current 

Set to JP13  

Voltage* A  

Current B  

 

 

Analog Output 1: Set to 

Voltage/Current 

Set to JP14  

Voltage* A  

Current B  

 



  

 

Digital* A A 

Voltage B A 

Current B B 

Input 6: Set Type - Digital or 

Analog #2 

Set to JP8 JP9 

Digital* A A 

Voltage B A 

Current B B 

 

*Default settings 

 

I/O Wiring 

npn (sink) Input 

Input wiring HSC input wiring 

 

 

 

pnp (source) Input 

Input wiring HSC input wiring 

 

    



 

Shaft-encoder 

 

 

Analog Input 

Analog input wiring, current (2/3 wire) Analog input wiring, current (4-wire), and voltage 

 

 Shields should be connected at the signal’s source. 

 The 0V signal of the analog input must 

be connected to the 

controller’s 0V. 

Type Temp. 

Range 
Wire Color 

  ANSI 

(USA) 

BS1843 

(UK) 

mV -5 to 56mV   

B 

200 to 

1820˚C 

(300 to 

3276˚F) 

+Grey 

-Red 

+None 

-Blue 

E 

-200 to 

750˚C 

(-328 to 

1382˚F) 

+Violet 

-Red 

+Brown 

-Blue 

J 
-200 to 

760˚C 

(-328 to 

+White 

-Red 

+Yellow 

-Blue 

  



  

 

Thermocouple 

 

 

 Thermocouple 0: use Input 9 as  

negative input and 10 as 

positive. 

 Thermocouple 1: use Input 7 as  

negative input and 8 as 

positive. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RTD 

 PT100 (Sensor 0): use Input 9 and 10, related to CM signal. 

 PT100 (Sensor 1): use Input 7 and 8, related to CM signal. 

 4 wire PT100 can be used by leaving one of the sensor leads unconnected. 

 

 

1400˚F) 

K 

-200 to 

1250˚C 

(-328 to 

2282˚F) 

+Yellow 

-Red 

+Brown 

-Blue 

N 

-200 to 

1300˚C 

(-328 to 

2372˚F) 

+Orange 

-Red 

+Orange 

-Blue 

R 

0 to 1768˚C 

(32 to 

3214˚F) 

+Black 

-Red 

+White 

-Blue 

S 

0 to 1768˚C 

(32 to 

3214˚F) 

+Black 

-Red 

+White 

-Blue 

T 

 

-200 to 

400˚C 

(-328 to 

752˚F) 

+Blue 

-Red 

+White 

-Blue 



 

 

 

Analog Outputs     Relay Outputs 

 

 

Increasing Contact Life Span To 

increase the life span of the  relay output 

contacts and protect  the device from 

potential damage by reverse EMF, 

connect: 

 A clamping diode in parallel with each 

inductive DC load 

 An RC snubber circuit in parallel with each inductive AC load 

 

 
 
 
 

Power Supply 

The controller requires an external 24VDC power supply. 

 The power supply must include double insulation. Outputs must be rated as   

SELV/PELV/Class2/Limited Power. 

 Use separate wires to connect the functional        earth line (pin 3) and the 0V 

line (pin 2) to the system earth ground. 

 Install an external circuit breaker. 

Guard against short-circuiting in 

exte

rnal 

wiri

ng. 

 Double-check all wiring before turning  on the power supply. 

 

 Do not connect either the ‘Neutral’ or ‘Line’  signal of the 110/220VAC to 

device’s 0V pin 



  

 

 In the event of voltage fluctuations or nonconformity to voltage power 

supply specifications, connect the device to  a regulated power supply. 

Earthing the PLC+HMI 

To maximize system performance, avoid electromagnetic interference by: 

 Mounting the controller on a metal panel. 

 Connect each common and ground connection directly to the earth ground of 

your system. 

 For ground wiring uses the shortest and thickest possible wire. 

 

Communication Port 

 

 
SM43/SM70-J-RA22 

This series comprises a USB port. 

Caution  The USB port in SM43 Series is not isolated. Make sure that the PC and 

the controller are grounded to same potential. The USB port may be used for 

programming, OS download and PC access. 

 

SM35-J-RA22 

This series comprises a build-in RS232 port. 

 

 Signals are related to the controller’s 0V; the same 0V is used by the 

power supply. 

Caution  The serial port is not isolated. If the controller is used with a non-isolated 

external device, avoid potential voltage that exceeds ± 10V. 

 

Use RS232 to download programs from a PC, and to communicate with serial 

devices and    applications, such as SCADA. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pinouts 

The pinouts below show the PLC port signals. 

RS232  

Pin # Description 

1 Not 

connected 

2 0V 

reference 

3 TXD signal 

4 RXD signal 

5 0V 

reference 

6 Not 

connected 

 

Opening the Controller 

 

 Before performing these actions, touch a grounded object to discharge any 

electrostatic charge. 

 Avoid touching the PCB board directly. Hold the PCB board by its connectors. 

 

1. Turn off the power supply, disconnects, and dismounts the controller. 

2. The back cover of the controller comprises 4 screws, located in the corners.   

Remove the screws, and pull off the back cover. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Changing I/O Settings 

The I/O board of the controller is now exposed, enabling you to change 

I/O settings (module dependent) according to the jumpers setting above. 

 

Note: Photo is for illustration purposes only. 
(Using SM70) 

 

 

Closing the Controller 

Replace the back cover of the controller and fasten the corner screws. Note that 

you must replace the back cover securely before powering up the 

controller. 
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Viðauki D: GSM módem 

The GSM-KIT-17J-3G Modem Kit: Cinterion ,EHS6T  
This kit enables your SMS-enabled OPLC to communicate via cellular networks.   

The kit, GSM-17J Modem Kit, contains a Cinterion EHS6T GSM modem and related 

hardware.  The modem can communicate via GSM, GPRS + TCP/IP at 

850/900/1800/1900 MHz.   

Connection  

The figure below shows you how to assemble the different elements of the Cinterion 

EHS6T GSM modem, and how to connect the modem to an OPLC.  

   
   
Component Identification  

#  Description  Notes  

1  Communication 

cable, controller to 

modem  

Vision, Samba, Unistream, M90/91 series:  

This is the RS232 programming cable for the 

controller.   

Jazz  

Jazz does not comprise an embedded 

communication port. Addon ports are available 

by separate order. Use the communication 

cable supplied with the Add-on port   

2  9 pin male 

adapter p/n 

MJ10-22-CS76  

  

3  LED    



  

 

4  Power supply cable    

5  End of power 

supply cable  

Orange wire + striped orange & white wire—

positive, blue wire— negative.  

6  SIM Slot    

7  GSM antenna    

8  GSM antenna 

connector  

Located on modem  

  

Unitronics  1   The GSM-17J-3G Modem Kit: 

Cinterion ,EHS6T  

 

  

SIM Slot  

The SIM-with the circuit side facing upwards- is inserted by 

gently pushing it into the SIM card holder until it snaps hold.  

The SIM can be removed from the card holder by using a 

flat object such as screwdriver to carefully press the inserted 

SIM until it snaps out again.   

  

 

 



 

 

 

 

Modem RS232 port pin-out  

D-type 9 pin female connector:  

Pin  Description  Direction  

  

  

  

1  DCD (Data Carrier 

Detect)  

O  

2  RxD (Receive Data)  O  

3  TxD (Transmit Data)  I  

4  DTR (Data Terminal 

Ready)  

I  

5  GND (Signal Ground)  -  

6  DSR (Data Set 

Ready)  

O  

7  RTS ( Request to 

Send)  

I  

8  CTS (Clear To Send)  O  

9  RING (Ring 

Indicator)  

O  

LED: Status Indication  

EHS6T has two LEDs indicating the operation status through the device casing:  

A green LED indicates whether the modem is correctly powered and ready to 

operate.  A yellow LED indicates the various operation states.(User 

configuration depend)  

  

  



  

 

2  Unitronics                  The GSM-17J-3G 

Modem Kit: Cinterion ,EHS6T  

 

Technical Specifications   

Modem  
Power voltage range  8 - 30VDC   

Status indication  Green/Yellow LED   

SIM card  3V and 1.8V SIM card  

GSM frequency  850/900/1800/1900 MHz  

Weight  130g (4.58 oz.)  

Dimensions  115 x 86 x 26mm (4.52” x 3.38” x 1.02”)    

Operational 

temperature  

-30 to 65°C (-22 to 149°F)  

Storage 

temperature  

-40 to 90°C (-40 to 194°F)  

Antenna connector 

type  

SMA female   

Antenna  
 Antenna frequency Quad band GSM:850/900/1800/1900/2100 MHz  

    

Unitronics product sold hereunder can be used with certain products of 

other manufacturers at the user’s sole responsibility.  

The information provided is subject to change without notice.  

  

Modem initialization*  

1. Preparing the modem as described below initializes it so that it is compatible    

with Unitronics PLCs.  

  

2. Connect the modem to a PC, using a cable comprising the full RS232 pinout, either 

supplied in the modem kit or supplied by the modem manufacturer.  

  

Note that using a cable that does not comprise the full RS232 

pinout  will cause the process to fail.  



 

Prepare the PLC modem:  

3. Open VisiLogic/U90Ladder.  

  

4. Open Connection>Modem Services, and select the modem type.   

If required, you can edit other parameters: Com Port, Baud Rate, Time Out, and 

Time-Out Reply: use the drop down boxes. If SIM has PIN code: click to enter the 

number.  

  

5. Click the Prepare PLC-side Modem button; dialog box opens.  

  

6. When all parameters are set, click the Init Modem button; the PC establishes 

communication with the modem and initializes it.  

  

7. Now you can connect the modem to the PLC using the 9 Pin connector MJ10-22-

CS76 via cable 4 wires.  

  

*It is not required to prepare the modem while using Unistream.   





 

The GSM-17J-3G Modem Kit: Cinterion ,EHS6T  

 

Note that the EHS6T model firmware should be 3.001.  

 

 



  

 

Viðauki E: Orbis relay base 

 



 

 

 

 

 



  

 

 

Viðauki F: PT100 hitanemi 

 
Platinum Resistance Temperature Detector M-FK 422 

 

F series PRTDs are especially robust and are designed for large volume applications where 

long term stability, interchangeability and accuracy over a large temperature range are vital. 

Typical applications are Automotive, White Goods, HVAC, Energy Management, Medical 

and 

Industrial 

Equipmen

t. 

The measuring point 
for the nominal 
resistance is situated 
at 8 mm from the end 

of the sensor body  

Specification 
Temperature range 

: DIN EN 60751 (according to IEC 751) 

: -70°C to +500°C (continuous operation) 
Tolerance ± 0,5 % - 70 °C to + 500 °C 
Tolerance class B - 70 °C to + 500 °C 

Tolerance class A - 30 °C to + 350 °C 
Tolerance class 1/3 B 0 °C to + 100 °C 

Temperature coefficient : Tc = 3850 ppm/K ; 3750 ppm/K available on request 

Nominal Resistance R0 Tolerance Order Number Bulk 
Vacuum Packing 

Order Number 

Blister Reel 

100 Ohm at 0°C 

for M-FK 422 

1 Pt 100 

DIN EN 60751, class B 32 208 392 32 208 520 

DIN EN 60751, class A 32 208 498 32 208 521 

DIN EN 60751, class 1/3 B 32 208 500 32 208 522 

± 0,5% 32 208 513  

500 Ohm at 0°C 
for M-FK 422 

1 Pt 500 

DIN EN 60751, class B 32 208 414 32 208 523 

DIN EN 60751, class A 32 208 501 32 208 524 

± 0,5% 32 208 514   

1000 Ohm at 0°C 
for M-FK 422 

1 Pt 1000 

DIN EN 60751, class B 32 208 499 32 208 526 

DIN EN 60751, class A 32 208 503 32 208 527 

± 0,5% 32 208 515  



 

Terminal leads : platinum clad nickel wire 

Longterm stability : max. R0-drift 0,04% after 1000 h at 500 °C 

Vibration resistance : at least 40 g acceleration at 10 to 2000 Hz 

Shock resistance : at least 100 g acceleration with 8ms half sine wave 

Environmental conditions : unhoused for dry environments only 

Insulation resistance : > 10 M Ω at 20 °C: > 1 M Ω at 500 °C 

Self Heating : 100 Ω: 0,3 K/mW; 500 Ω: 0,2 K/mW; 1000 Ω: 0,3 K/mW at 0 °C 

Response time : water current (v = 0,4 m/s): t0,5 = 0,2 s; t0,9 = 0,5 s 
 air stream (v = 1 m/s): t0,5 = 3,4 s; t0,9 = 10,7 s 

Measuring current : 100 Ω: 0,3 to 1,0 mA 500 Ω: 0,3 

mA 

1000 Ω: 0,1 to 0,3 mA 

11 / 1998 

 



  

 

Viðauki G: Ladder kóði 

 

 

 

 



 

 

  



  

 

 



 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viðauki H: Finder segulrofi 

 



  

 

 

 

 



 

 

 



  

 

 



 

 



  

 

 



 

 



  

 

 



 

 



  

 

 



 

 



  

 

 



 

 



  

 

 



 

 



  

 

 



 

 



  

 

 



 

Viðauki I: Teikningar 

   Listi yfir teikningar 

Teikn. Nr. 
 

Heiti teikningar 
 

Mkv. 
      Einlínumyndir       Höfundur 

 

        

        1 
 

Einlínumynd Landtengi 

 
1:1 Bragi 

 2 
 

Einlínumynd Stafrænir inngangar 

 
1:1 Bragi 

 3  Einlínumynd Rafmagnsteikning heild  1:1 Bragi  

4  Einlínumynd Teikning prufubúnaður   1:1 Bragi  
5  Einlínumynd Tafla T1-Tvítauga kerfi  1:1 Bátaraf  
6  Einlínumynd Tafla T2-Tvítauga kerfi  1:1 Bátaraf  
7  Einlínumynd Tafla T4-Tvítauga kerfi  1:1 Bátaraf  
8  Einlínumynd Tafla T3-Ræsing og hleðsla  1:1 Bátaraf  

  
   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



 

 

 



  

 

 



 

 



  

 

  



 

  



  

 

  



 

 



  

 

Viðauki J: Breytur ladder kóða 

Gerð Númer Skýring 

Inputs     

I 2 Landtengi 
I 3 Sjór 
I 4 Brunaboði 

Timers     

TD 1 Timatof landtengi 

Memory Bits     

MB 1 Kerfi virkt/óvirkt 

MB 2 Modem Busy(GSM) 
MB 3 Landtengi aðvörun 
MB 4 Send status 
MB 5 Sjór aðvörun 
MB 6 Brunabodi aðvörun 

MB 7 Send Status 
MB 8 profun sendingar 
MB 9 Profa sendingu 
MB 10 Send Status 
MB 11 Scan Status 
MB 12 sms stada mottekid 

MB 13 Send status 
MB 14 Check signal 
MB 15 stada 
MB 16 numer 
MB 17 Scan Status 
MB 18 Scan Status 
MB 19 skjamynd 2 
MB 20   
MB 21 skjamynd 1 
MB 22 numer2 
MB 23 received 
MB 24 Kvitta 

MB 25 Stoppari 1 
MB 26 Stoppari 2 
MB 27 Stoppari 3 
MB 28 Send Status 
MB 29 Send Status 
MB 30 Kveikja SMS 
MB 31 Slökkva SMS 
MB 32 Kveikja MB 
MB 33 Slökkva MB 
MB 34 kveikja 
MB 35 Slökkva 



 

MB 36 skjamynd 3 

MB 37 Hitastig lágt 
MB 38 hitastig 
MB 39 Stoppari4 

Memory Integers   

MI 0 Status Messages 
MI 1 Send: Fail Bitmap 
MI 2 Send: Fail Bitmap 
MI 3 Send: Fail Bitmap 
MI 4 Prófa sendingu 
MI 5 Send: Fail Bitmap 
MI 6 numer2 

MI 7 Send: Fail Bitmap 
MI 8 numer 
MI 9 Receivednumber 
MI 10 Send: Fail Bitmap 
MI 11 Send: Fail Bitmap 

MI 12 
analog input 
thermo 

MI 13 pt100 2 

Memory Long     

ML 0 numer 
 

 


