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Inngangur 

Í þessu verkefni verður farið yfir hönnun á raflögnum í forsteypt einingahús. Búið var að teikna 

frekar einfalda raflögn í húsið og leggja í allar forsteyptu einingarnar, svo öll frekari hönnun 

var bundin við það sem búið var  að teikna í einingarnar.  Ekki hafði verið gert ráð fyrir neinu 

varðandi ljósastýringu í þeim teikningum sem voru til staðar. En verkkaupi óskaði eftir að 

skoða hvaða möguleikar væru í boði varðandi ljósastýringu, notkun á Casambi eða bus kerfi 

frá Came á Ítalíu.  

Við frekari skoðun kom í ljós að Í upphaflegri hönnun var gert ráð fyrir þráðlausum hitanemum 

til stýringar á gólfhita og ekki voru fáanlegir rofar með innbyggðum hitanema frá Came. Ef 

nota átti lausnina frá þeim hefði þurft að brjóta fyrir dósum og lögnum að hitanemum. 

Verkkaupi vildi ekki leggja í þá framkvæmd. 

Þá var ljóst að ekki stæði til boða að stjórna öllum kerfum í húsinu með sama viðmóti. Þá þótti 

vænlegri kostur að nota Casambi app fyrir ljósastýringu og Danfoss app fyrir gólfhitann, en 

ekki er boðið uppá að stýra hita með Casambi.  

Farið verður yfir það sem búið er að teikna og athugað hvort það uppylli þau skilyrði sem sett 

eru við hönnun á raflögnum í húsi sem þessu. Gerðar verða nýjar teikningar auk verklýsingar 

og kostnaðaráætlun fyrir verkið. 
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Val á stjórnbúnaði. 

Í samtölum við verkkaupa kom fram að hann óskaði eftir að skoðað yrði hússtjórnarkefi frá 

Came á Ítalíu sökum tengsla við innflytjanda. Kerfið er hefðundið bus kerfi þar sem inngangar 

eru tengdir beint inn á bus og útgangseiningar og spennugjafi staðsett í töflu. Stækka hefði 

þurft töflu fyrir þennan búnað. Came býður uppá að samtvinna í eitt kerfi, ljós, hita, gardínur, 

hljóðkerfi og öryggiskerfi. Í upphaflegum teikningum var gert ráð fyrir að nota þráðlausa lausn 

til hitastýringar, og ekki var lagt fyrir gardínum og ekki stóð til að vera með hljóðkerfi í  húsinu. 

Þarna var komin sú staða að þurfa að nota fleiri en eitt kerfi til að stýra húsinu.  

Því var ákveðið að skoða hvort Casambi kæmi til greina sem ljósastýringu og að nota sjálfstæð 

kerfi fyrir hita og gardínur. Við skoðun á Casambi kom í ljós að það uppfyllti þær kröfur sem 

verkkaupi gerði fyrir ljósastýringu auk sparnaðar í að þurfa ekki að stækka töflu auk þess sem 

ídráttur er einfaldari. Ídráttur er eins og um hefðbundna raflögn sé að ræða. Því var ákveðið 

að vera með sjálfstæð kerfi fyrir það sem þyrfti að stýra, ljós, hita gardínur og öryggiskerfi. 

Ekki var farið í nákvæma kostnaðargreiningu á milli þessara valkosta. 
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Raf- og smáspennulagnir 

Staðlar og reglur sem fara þarf eftir í verkefni sem þessu eru  IST 200:2006 Raflagnir bygginga, 

IST 150:2009 Raf- og fjarskiptalagnir - Gerð, staðsetning og fjöldi tengistaða. Og IST 151:2016 

Fjarskiptalagnir í íbúðarhúsnæði- Loftnetskerfi – Netkerfi – Símkerfi – Hússtjórnarkerfi, 

Byggingarreglugerð, Tæknilegir Tengiskilmálar Raforkudreifingar, reglur Brunamálastofnunar 

og reglur Póst og Fjarskiptastofnunar. 

Í IST 150:2009 eru settar fram lágmarkskröfur um fjölda tengla í íbúðarhúsnæði, sökum þess 

að búið var að hanna lagnir í húsið og steypa lagnir og dósir í einingarnar, var þörf á að yfirfara 

teikningarnar og sannreyna að þær uppfylltu þessi skilyrði. 

Við yfirferð kom í ljós að í nokkrum rýmum var fjöldi tengla ekki í samræmi við töflu 1 á bls. 7 

í IST 150:2009, þar kemur fram að lágmarkskröfur fyrir bílageymslu í séreign ≥ 18m2  eru tveir 

tvöfaldir tenglar + 1 tvöfaldur tengill fyrir hverja byrjaða 5m2, Þar sem bílageymslan er 30,2 

m2 er krafan 5 tvöfaldir tenglar en einungis voru teiknaðir þrír tvöfaldir tenglar. 

Samkvæmt sömu töflu vantaði tvöfaldan tengil í hjónaherbergi og anddyri. Í stofu vantaði 

flesta tengla. þar er krafan miðað við 34m2 níu tvöfaldir tenglar, en einungis voru teiknaðir 

fjórir tvöfaldir og einn þrefaldur tengill. En ef rýmið er skoðað betur er mikið af gluggum sem 

ná niður í gólf og stofan hluti af opnu rými. Það eru bara tveir staðir í viðbót fyrir tengla, nálægt 

öðrum tenglum, án þess að setja þá í gólfdósir. Í holi voru teiknaðir tveir tvöfaldir og einn 

þrefaldur tengill en krafan er fimm tvöfaldir tenglar, Þar var ákveðið að brjóta fyrir dósum til 

að bæði fjölga tenglum og eins vantaði dósir fyrir loftnet og netlagnir fyrir sjónvarp miðað við 

hvernig átti að raða húsgögnum í rýmið, eftir það vantar einn tvöfaldan tengil í rýmið. 

Í grein 4.7.3.1 í IST150:2009 bls. 8 Tenglar í eldhúsi, er sagt að fjarlægð milli tengla skal ekki 

vera meira en 1500mm að jafnaði. Ekki var hægt að uppfylla það sökum stærðar glugga sem 

ná niður í borðplötu. 

Í grein 4.4 Tenglar bls. 8,  er tekið fram að við tengistað fjarskiptaúttaka skal setja minnst 

þrefaldan tengil. Þau skilyrði voru uppfyllt. 

Í IST 151:2016 í grein 3.3.2 bls. 16 er tekið fram að loftnetstengill skuli vera í öllum 

íverurýmum, Þau skilyrði voru uppfyllt. 

Að beiðni verkkaupa var ekki dregið í fyrir loftneti. þar sem loftnetstenglar voru teiknaðir voru 

settir tvöfaldir nettenglar. Ekki var gert ráð fyrir loftneti í kostnaðaráætlun né auka 

tölvutenglum. 

Í viðauka má sjá fyrri teikningar. 

Breyting var gerð á staðsetningu aðaltöflu, hún færð innar í bílskúrinn til að stytta og einfalda 

lagnaleiðir og að fækka steyptum veggjum sem þurfti að fara í gegnum. 
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Ljósabúnaður 

Sökum reynslu hönnuðar kom ekki til greina að nota lampa með GU10 Led peru þar sem í 

nokkrum verkum er flökt á ljósi viðvarandi vandamál, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til lausnar. 

Við val á algengasta lampanum í verkinu var notast við óformlega könnun hönnuðar í leit að 

lampa með þá eiginleika að vera með fastan ljósgjafa (constant current), spegillinn sæti aðeins 

dýpra í lampanum, að hann væri veltan legur og að hægt væri að fá mismunandi víða 

ljósgeisla. Loft eru hallandi og lofthæð því mismunandi. Eftir töluverða leit fundust nokkrir 

lampar sem uppfylltu þessi skilyrði en þessi lampi bar af  í verði miðað við aðra.  Næst ódýrasti 

lampinn er meira en tvöfalt dýrari án þess að mismunurinn í útliti eða gæðum gæti skýrt 

mismuninn.  

 

Innfellt Led ljós í loft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrir valinu varð 9W 2700K en mismunandi gráður á geisla, fór eftir lofthæð. 

Seljandi: Smith & Norland. 

Mynd 1 

Mynd 1 
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Led borði í óbeina lýsingu 

Notaður var borði frá Edison, 2700K, 10,8W/m, 1890lm/m, CRI 80 

Með því að nota þennan borða var hægt að nota einn 100W spenni fyrir lengsta borðann, og 

ekki þurfti að gera ráð fyrir auka plássi fyrir stærri spenni. Þessi borði var með fleiri 

lumen/watt en aðrir borðar sem voru skoðaðir. 

Seljandi: Rafkaup. 

 

 

 

 

 

 

 

Prófíll fyrir LED borða  

Proline S-line með rúnnuðu frosted-loki 

 

 

 

Seljandi: S. Guðjónsson 

 

Mynd 3 

Mynd 2 
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Ljós í Þvottahús 

Osram ledvance einfaldur kúpull 24W, 300K með innbyggðum hreyfiskynjara. 

 

 

 

Seljandi Jóhann Ólafsson.  

 

Ljós í bílskúr 

Modus KSL IP40, 40W, 4000K Led lampi. 

 

 

 

Seljandi Jóhann Rönning. 

 

Mynd 4 

Mynd 5 
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Útiljós á vegg. 

SG Echo 4,5W Led  

Fyrir valinu varð kassalampi sem lýsir niður. Áherslan var að forðast glýju í augu og að trufla 

ekki íbúa í næsta húsi með ljósmengun. Framleiðandinn veitir 10 ára ábyrgð gegn tæringu.  

 

 

 

Seljandi: S. Guðjónsson 

 

Bluetooth spennir. 

Vadsbo SSW60WCM 2x30W  bluetooth spennir, stillanlegur fyrir mismunandi álag. Þessi 
spennir varð fyrir valinu af þar sem hann er með tvo útganga og hægt að vera með 
sitthvora kveikinguna á útgöngunum. Annar valkostur var einfaldur 30W Bluetooth 
spennir, enn verðið á þeim spenni var um 75% af verði Vadsbo. 

 
 

 

 

Seljandi: S. Guðjónsson 

Mynd 7 

Mynd 6 
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Spennir fyrir LED borða. 

SLC 24V Phase-Cut spennir fyrir LED-borða 100W með innbyggðum PWM dimmer, dimmanlegur á 

forvafinu með trailing eða leading edge dimmer.  Pulse with modulation er lykilatriðið í vali á þessum 

spenni til að koma í veg fyrir spennufall og fá jafnt ljósmagn yfir allan borðann. Með þessari aðferð er 

spennan og straumurinn sá sami en við dimmingu er tíminn sem púlsinn er í toppi er styttur.  

 

 

 

 

Seljandi: Jóhann Rönning 

Einnig var notuð 50W útgáfa af þessum spenni. 

 

 

Bluetooth dimmar. 

Öðrum kveikingum í húsinu er stýrt með Vadsbo LD220WCM 200W bluetooth dimmer. Dimmernum 

er hægt að koma fyrir í rofadós bak við rofa eða loftdós. 

 

Seljandi: S. Guðjónsson 

  

Mynd 8 

Mynd 9 
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Casambi. 

Casambi var stofnað árið 2011 af Timo Pakkala og Elena Lehtimäki, fyrrum starfsmanna 

rannsóknarmiðstöðvar Nokia. Timo og Elena töldu að snjallsímar og þráðlaus tækni gætu 

gjörbreytt því hvernig við höfum samskipti við hlutina í kringum okkur. Sérstaklega töldu þeir 

að Bluetooth Low Energy - ný tækni sem þróuð var hjá Nokia - væri lykillinn að því að gera 

tengd tæki sannarlega „klár“.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppbygging Casambi netkerfisins er í möskvastíl. Einingarnar geta tengst fleiri en einni einingu 

í einu. Ef eining er ekki í beinu sambandi við þá einingu sem hún þarf að senda boð á, notar 

hún einingarnar á milli til að koma boðunum til skila. Ef eining nr. 1 á myndinni að ofan þarf 

að senda boð á nr. 11 fara boðin í gegnum nr. 6,8 og 10 á leiðinni. Netið virkar betur eftir því 

sem fleiri einingar eru í netinu. Búnaðurinn sér sjálfur um að mynda tengingar á milli eininga. 

  

Mynd 10 
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Forritun 

Eftir að búið er að sækja Casambi appið, sem er frítt, er kveikt á öllum einingum í kerfinu og 

appið opnað.  Þá býr appið til net og finnur allan búnað og bætir honum inn á netið og opnar 

lampa flipann.  Þar birtast myndir af þeim búnaði sem appið finnur. 

 

Flipar 

Í appinu eru fjórir flipar, lampar, gallerí, senur og fleira. 

 

Lampar 

Undir flipanum „lampar“ er hægt að stjórna hverjum hlut fyrir sig. Með Því að pikka á táknið 

er kveikt og slökkt á hlutnum. Með því að halda og draga til hægri eða vinstri er dimmað og 

með því að halda og draga upp og niður er ljóslit breytt, ef búnaðurinn styður það. Með Því 

að tvípikka á táknið er farið inn í upplýsingar um hlutinn og þar er hægt að framkvæma ýmsar 

stillingar, t.d. hvaða rofi á að virka á ljósið, og hvað á að gerast þegar ýtt er á rofann. 

 Þar er einnig hægt að búa til grúppur og draga táknin þar inn, hægt er að stjórna grúppunni í 

heild eða fara inn í grúppuna og stjórna einstökum hlut þar inni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11 

Mynd 12 
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Skjámyndakerfi (gallerí) 

Undir flipanum „gallerí“ er skjámyndakerfi. Skjámyndakerfið er auðvelt í uppsetningu, 

auðveldast er að taka mynd af viðkomandi ljósi eða rými sem á að stýra og hnappur dreginn 

inn á myndina. Hægt er að hafa fleiri en einn hnapp á hverri mynd. Því næst er viðkomandi 

lampi, spennir eða dimmer, valinn og er hann þá tengdur við hnappinn á myndinni. Með 

hnappnum er hægt að kveikja og slökkva eða dimma eða breyta lit á ljósi ef ljósgjafinn býður 

upp á það. 

 Einnig er hægt að nota grunnmynd af rýminu og draga táknin inn á grunnmyndina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 13 



15 
 
 

 

Senur 

 

Undir flipanum „senur“ er hægt að búa til senur, þar eru nokkrir áhugaverðir valkostir. 

Hefðbundin sena þar sem valin eru þau ljós sem senan á að stjórna og birtustig stillt inn, líka 

þau sem eiga að vera slökkt. Hægt er að velja hvort senan eigi að vera sjáanleg eða hulin.  

Einn af möguleikunum er að nota dægurklukku (circadian) til stjórnunar á ljóslitnum. Þar er  

hægt er að stilla graf sem breytir ljóslit eftir tíma dagsins, auk þess sem hægt er að flytja inn 

tilbúin gröf.  

Dagsbirtustjórnun með ljósnema, einfaldasta virknin er af og á við fyrir fram ákveðin gildi.  

Næsti valmöguleiki er stjórnun án afturverkunar (open loop). Þar er merki birtunemans borið 

saman við gildi á grafi og ljósin dimmuð í samræmi við það. 

Þar á eftir er stjórnun með afturverkun ( closed loop). Þar er slegið inn óskgildið í lúx og 

gildið frá ljósnemanum er notað til dimmingar þar til settu marki er náð. 

Að lokum er sjálfvirk skipting á milli sena (animation). Þar er hægt að vera með  fleiri en eina 

senu á sömu ljós og tímastilla skiptin þar á milli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14 
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Fleira 

Undir flipanum „fleira“ eru eftirtaldar skipanir, klukkur, rofar, nemar, netkerfis stillingar, 

nálægar einingar, velja net, velja staðsetningu, notenda reikningur, stillingar fyrir appið og 

hjálp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klukkur (Timers) 

Undir klukku er hægt að tímastýra senum. Hægt er að velja dagklukku sem er eins alla daga, 

vikuklukku þar sem hægt er að velja hvaða daga klukkan á að virka á, og sólúr. Hægt er að 

nota fleiri en eina klukku á hverja senu. 

Rofar 

Hér má finna alla rofa í kerfinu og skilgreina hvað þeir eiga að gera, stjórna viðkomandi 

lampa, grúppu eða senu og fl. 

Skynjarar 

Hér eru allir skynjarar í kerfinu og skilgreininga hverju þeir eiga að stjórna. Virkja þarf 

forgangsröðun þegar skynjarar eru notaðir og skilgreina í hvað hefur forgang, t.d. rofar, 

klukkur og fleira. 

Mynd 15 Mynd 16 
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Netkerfis stillingar 

Hér er netinu gefið nafn, og valið hvort deila eigi netinu með öðrum og hvaða aðgang fólk 

fær að netinu. Við að deila netinu er það vistað í skýi hjá Casambi. Hér má einnig finna 

stillingu á tímabelti og staðsetningu vegna notkunar á sólúri. Hér er uppsetning á gátt milli 

Casambi og internets. Þar með er hægt að tengjast Casambi-netinu hvaðan sem er og 

stjórna ljósunum eða forrita eins og verið sé á staðnum. Gáttin nýtist einnig til að viðhalda 

klukkuvirkni þó að straumur fari af netinu. 

 

Nálægar einingar 

Hér sjást þær einingar sem síminn/spjaldtölvan nær beinu sambandi við. 

 

Skipta á milli neta 

Hér eru öll net sem viðkomandi hefur aðgang að og hægt að skipta á milli þeirra. 

 

Skipta á milli verkstaða (site) 

Ef um stærri kerfi er að ræða, fleiri en 127 einingar á standard neti en 250 á evolution neti, 

er hægt að búa til fleiri net og tengja þau saman í gegnum verkstað. 

 

Stillingar notendareikninga 

Hér eru skráðir inn notendur og haldið utan um lykilorð inn á netið 

 

Stillingar á appinu 

Hér eru nokkrir valkostir eins og tungumál, virkja eða gera óvirkt í appinu, tilkynningar um 

einingar sem ekki er búið að skrá inn á net, bluetooth einingar, Philips Hue gáttir, hjálpar 

hnappar og fl. 

Hjálp 

Hér má finna algengar spurningar og svör ásamt upplýsingum um uppfærslu útgáfur. 

 

Kostir og gallar 

Helstu kostir Casambi eru einfaldleiki kerfisins. Til dæmis þarf ekki aukið töflupláss fyrir 

búnað, ídráttur er eins og fyrir hefðbundna raflögn, engar millilínur dregnar í töflu heldur 

beint í búnað, rekstraröryggi, þó að ein eining í kerfinu bili þá virkar kerfið að öllu öðru leyti. 
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Aukinn kostnaður við að nota casambi búnað í þessu verkefni er einungis 243.341 Kr. miðað 

við sambærilengan búnað án Casambi. 

Helstu gallar eru að ekki er hægt að nota Casambi fyrir stjórnun á öllum kerfum í húsinu, t.d. 

hitastýringu eða gardínum. Við forritun á skjámyndakerfinu kom í ljós að ekki var hægt að 

nýta möguleika Led-spennanna með tvo útganga. Eingöngu var hægt að velja allan spenninn. 

Eftir samtöl við innflytjanda og framleiðanda var það staðfest. 

 

Hitakerfi 

Val á gólfhitastýringu var ekki vísindalegt. Ákveðið var að velja þrautreyndann framleiðanda, 

Danfoss. Helsta ástæðan er traustur innflytjandi, og að geta fengið varahluti þegar á þarf að 

halda, þar sem reynslan hefur sýnt að mótorlokar hafa endingartíma í ca. tíu ár. 

Gólfhitakistan var þess að auki frá Danfoss. Til viðbótar bjóða þeir upp á app til að stjórna 

gólfhitanum sem verkkaupi vildi fá, til samræmis við annað í húsinu, hvort sem það er að 

stilla hitann á hverju svæði fyrir sig eða að setja upp orkusparnaðarplan, með því að keyra 

niður hitann á nóttunni eða þegar farið er í sumarleyfi. 

Helsti gallinn er að kerfið er þráðlaust, þar sem milliveggirnir eru úr járnbentri steinsteypu 

og draga verulega úr styrk þráðlausa merkisins. Þegar móttakarinn var staðsettur í 

bílskúrnum við hliðina á stöðinni missti hann samband við stöðina þegar minnkaði á 

rafhlöðunum í hitanemunum. Eftir að móttakarinn var færður miðsvæðis í húsið var þetta 

vandamál leyst. 

Hér má sjá nokkrar skjámyndir úr Danfoss Icon appinu. 

 

  

Mynd 17 Mynd 18 Mynd 19 
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1 Rafkerfi 

1.0 Almennt 

Húsið er forsteypt einingahús. Búið verður að ganga frá öllum rörum og dósum í 

veggeiningar og eru þar af leiðandi ekki  hluti af tilboði þessu. Verktaki skal bjóða í 

verkið samkvæmt þessari útboðslýsingu og uppdráttum sem henni fylgja. 

1.0.1 Verksvið verktaka 

Verktaki skal leggja raf- og smáspennulagnir sem lýst er í verklýsingu þessari og 

uppdráttum. Verktaki skal leggja til og kosta alla vinnu, efni og tæki sem þarf til að 

skila fullkláruðu verki. Þetta gildir nema að annað sé tekið fram í verklýsingu þessari. 

1.0.2 Teikningar og uppdrættir 

Allir uppdrættir eru táknrænir og sýna í aðalatriðum hvers óskað er. Verktaki skal 

kynna sér uppdrætti og verklýsingar. Samþykki verkkaupa, eða eftirlitsmanns á hans 

vegum, skal fá fyrir öllum frávikum frá uppdráttum. Verktaki skal merkja inn á 

teikningar allar breytingar sem gerðar verða og skila til verkkaupa við verklok. 

1.0.3 Eftirlit 

Verkkaupi hefur sérstakan eftirlitsmann með verkinu og skal verktaki framkvæma 

verkið í einu og öllu í samráði við hann.  

1.0.4 Samræming verka 

Rafverktaki er skuldbundinn samræmingu byggingarstjóra á vinnu verktaka í húsinu 

og skal hann haga vinnu sinni á þann hátt að það hafi sem minnst áhrif á aðra 

verkþætti í húsinu. 

1.0.5 Heimtaug og gjöld 

Heimtaug hússins er 3x50A. Heimtaugargjöld Orkuveitu greiðast af verkkaupa. 

1.0.6 Frágangur og vinnubrögð 

Öll vinna skal unnin af fagmönnum og skal uppfylla ákvæði ÍST200:2006, Raflagnir 

bygginga og Tæknilegra tengiskilmála raforkudreifingar og skal verkið uppfylla fyllstu 

öryggiskröfur. Allur rafbúnaður skal vera CE- merktur. Verktaki skal leggja fram 

staðfestingu á CE merkingu búnaðar sé þess óskað.  

1.0.7 Magntaka 

Allt efni er talið og mælt af teikningum eða skilgreint sem heild. Um er að ræða 

magntölur án afskurðar og rýrnunar. Verktaki skal innifela í einingaverði  allt sem til 

þarf til að ljúka viðkomandi verklið. 
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1.0.8 Prófanir og úttekt 

Verktaki skal sannreyna að allur búnaður virki eins og ætlast er til að hann geri. Prófanir 

skal  gera í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann hans. Verktaki skal vera búinn að 

tilkynna verkið til Mannvirkjastofnunar áður en verkið er afhent verkkaupa. 

 

1.1 Sökkulskaut og inntakspípur 

1.1.1 Sökkulskaut 

Binda skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum allan úthringinn og að upptaki í 

tengibox. Nota skal tvo víralása við hver samskeyti. Fara skal eftir leiðbeiningum í 

Tæknilegum tengiskilmálum raforkudreifingar.  

 Magntölur eru lágmarks fjöldi samtenginga járna í sökkli. Innifalið í verði er allt efni 

(þ.m.t. klemmur), vinna og tæki við að fullganga frá sökkulskauti. 

1.1.2 Inntakspípur 

Inntakspípur fyrir rafmagn og fjarskipti skulu vera úr 50mm PVC pípum. Nota skal þar 

til gerða ídráttar beygju. Rör leggist í sökkulmáta eða 30cm út fyrir sökkulvegg. Sjá 

leiðbeiningar OR um heimtaugar. Leggja skal 25mm PEH rör frá aðaltöflu að heitum 

potti í garði. 

 Magntölur eru metrar mældir af teikningu 

 

1.2 Pípur, dósir, töflu- og tengiskápar. 

1.2.1 Pípur og samskeyti 

Pípur skulu vera plastpípur af viðurkenndri gerð. Þær skulu vera þannig gerðar, að 
einangrun tauga geti ekki skaddast innan í þeim eða af völdum skarpra brúna í 
pípuendum. Pípur sem lagðar eru í timburveggjum og loftum  skulu vera vel festar.  Þá 
skal þess vandlega gætt, að hljóðeinangrun í milliveggjum skerðist ekki við lagningu 
pípna. Vanda skal sérstaklega samtengingu á rörum niður í steypta veggi. 
Allar pípur skulu tengjast með viðurkenndum hólkum og stútum. 
 
Í magntölum eru pípur mældar í metrum af teikningum. Innifalið í pípuverðum skal 
vera eftirfarandi: 
Allar festingar, nipplar og hólkar. Borgöt eru talin sérstaklega 
 
Ekki er reiknað með efnisrýrnun við  mælingar. 
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1.2.2  Dósir 

Dósir skulu vera plastdósir af vandaðri gerð, sem passa fyrir þann búnað sem koma á í 
þær. 
Dósir skulu nema við ytri brún á vegg eða veggklæðningu. Loftdósir hafi skrúfufestingu 
fyrir lok eða lampa. 
Verktaki skal brjóta inn R/T dósir í steypta veggi,  vinstra megin við vestur glugga í 
eldhúsi, dósum fyrir rafmagn, loftnet og tölvutenglum í holi í vegg að snyrtingu og 
dósum fyrir rafmagn og tölvutenglum í herbergi í vegg að bílskúr. 
Þær dósir sem verktaki setur ekki neinn búnað í skal loka  með blindlokum.  Blindlokin 
skulu vera skrúfuð á dósirnar og lok vera samstætt efni frá sama framleiðanda og rofar, 
eftir því sem við á. Dósir fyrir rofa og tengla skulu vera fyrir Schuko efni. Loftadósir 
skulu vera að lágmarki 65mm að dýpt. 
 
Innifalið í verðum skal vera eftirfarandi: 
Mælingar, festingar,  undirbygging og lok. 
Í magntölum eru stykki talin af teikningum 
 

 

1.2.3 Aðaltafla 

Verktaki skal útvega töflu og allt nauðsynlegt efni í töfluna samkvæmt teikningum og 
magnskrá. Innifalið skal vera spjöld, lok, festingar og merkingar. Rafbúnaður í 
töfluskápa er talinn sér. Stærð skápa kemur fram í magntöluskrá og skulu þeir vera úr 
málmi og varðir gegn tæringu. Innifalið skal vera allt nauðsynlegt smáefni sem þarf til 
uppsetningarinnar. Miðað er við einingaskápa frá viðurkenndum aðilum, CE merktum. 
Nota skal nippla við inntök í alla skápa, töflustúta eða nota til þess ætlaða flangsa með 
gúmmímottum. Allir hlutir í töflu s.s. vör, liðar, raðklemmur, greinar og kvíslar skulu 
greinilega merktir. Greinar og kvíslar skulu merktar og númeraðar skv. 
einlínumyndum. Merkja skal töfluna með varanlegum merkingum (t. d. Brother 
merkiborða). Greinamerkingu skal koma fyrir í vasa innan á töfluhurð. Öll töfluvinna 
skal vera snyrtileg og fagmannlega unnin. Vírar leggist í lokuðum plastbökkum, eða 
eftir öðrum sambærilegum leiðum sem auðvelt er að komast í. Ganga skal 
fagmannlega frá öllum endum. Á fínþættan vír skal setja klemmda vírhólka áður en 
þeir eru tengdir. Ekki skal setja nema eina taug undir hverja skrúfu í núll- og jarðskinnu. 
Allar nauðsynlegar skinnur fyrir P, PE, PEN skulu innifaldar í þessum verklið. 
Aðaltafla T1 er staðsett í bílskúr stærð u.þ.b. 800x950x205mm. Taflan skal vera 
einingaskápur. Skilrúm úr ljósbogaþolnu efni, skal loka á milli hólfa. Í töfluna kemur 
stofnvarrofi, mælir, lekaliðar, vör og sólúr.  Aðkomandi lagnir koma bæði að ofan og 
að neðan. 
 
Magntölur eru stykki talin af teikningum, innifalið skal vera mælingar, allar einingar í 
töfluna, merkingar og skinnur. Búnaður er talinn í öðrum liðum. 
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1.3 Rofar, tenglar, ídráttur og fl. 

 

1.3.1 Rofar  

Allir rofar skulu vera samsvarandi tenglum að lit og frá sama framleiðanda.  Rofar skulu 
vera gerðir fyrir a.m.k. 10 A straum miðað við 230 volta spennu og 50 rið, sé annars 
ekki getið í uppdráttum.  Rofar skulu vera alinnfelldir, nema annars sé getið. 
Rofar skulu vera Gira E2 Gráir, að ósk verkkaupa. 
 
Magntölur eru stykki talin af teikningum. Innifalið er uppsetning, tenging og 
fullnaðarfrágangur. 
 
 

1.3.2 Tenglar 

Tenglar skulu vera frá sama framleiðanda, tilheyra sömu línu og vera í sama lit og rofar. 
Allir tenglar skulu vera gerðir fyrir a.m.k. 16 A málstraum miðað við 230 volta spennu 
og 50 rið, sé annars ekki getið í uppdráttum. Tenglar skulu vera alinnfelldir, nema 
annars sé getið. 
Tenglar skulu vera Gira E2 Gráir, að ósk verkkaupa. Tengill utanhúss skal vera af 
gerðinni Gira TX44. 
 
Magntölur eru stykki talin af teikningum. Innifalið er uppsetning, tenging og 
fullnaðarfrágangur. 

 

 

1.3.3 Víra og raðtengi 

Nota skal tengi af viðurkenndri gerð í dósum, t.d. smellt eða stungin Wago tengi. 
Tengilistar skulu hæfa þeim taugum sem þeim er ætlað. 
 
Magntölur 
Verktaki áætlar út frá teikningu fjölda víra tengja í verkinu. Í magntöluskrá er fjöldinn 
gefinn upp sem heild. Möguleiki er að finna fjölda víratengja með því að margfalda 
fjölda dósa, sem vír er samtengdur í með 8. Auk þess þarf tvö til þrjú tengi við hvern 

 innfelldan lampa. 

 

 

1.3.4 Raftaugar og strengir 

Raftaugar skulu vera plasteinangraður eirvír. Einangrun skal fullnægja kröfum. Nota 
skal mismunandi liti fyrir fasataugar, en þó þannig að sami litur haldist fyrir sama fasa 
alstaðar í raflögninni. Allar leiðslur skulu litamerktar samkvæmt staðli IST200:2006 . 
Snúrur/lausataugar skulu ekki vera grennri en 1.5 mm², en annars þola þann 
málstraum sem getið er á tengimyndum. Plaststrengir sem lagðir eru frá töflum eða 
tengikössum skulu merktir viðkomandi töflu og greinanúmeri, þannig að séð verði við 
báða enda hvers strengs hvaðan viðkomandi strengur kemur. Miðað er við 
tregbrennanlega strengi af gerðinni NYM eða EKK- (FKK-). Strengir dregnir í rör undir 
gólfplötu skulu vera af gerðinni RV-K. Um gerð strengja og gildleika tauga vísast til 
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einlínumynda af töflum og lögnum. Strengir fyrir sérkerfi eru taldir undir viðkomandi 
verkþætti. 

 

 
Magntölur 
Í Magntölum fyrir vír er miðað við lengdarmetra af pípum margfaldaður með vírafjölda 
í pípum. 
Strengir eru metrar mældir af teikningum og einlínumyndum. Innifalið er ídráttur, 
lagning, benslun við stiga. Tæki, endabúnaður og tengingar fylgja viðkomandi 
endabúnaði. 

 

 

1.3.5 Rafbúnaður í aðaltöflu. 

 

 Stofnvarrofi 
 Stofnvarrofi skal vera Neozed varrofi 63A með 50A slífum og vörum. Þar sem við á 

 skulu vör fylgja varrofum, stærðir vara eru skv. einlínumyndum. 
 
Magntölur 
Magntölur eru stykki talin af einlínumynd. Innifalið skal vera festingar, tengingar, 

 strengskór og annað sem til tengingar þarf. 
 

Lekastraumsrofar 
Lekastraumsrofar skulu allir vera gerðir fyrir 63A málstraum og 0,03A lekastraum 
nema annars sé getið á einlínumyndum. 
 
Magntölur 
Magntölur eru stykki talin af einlínumyndum. Innifalið skal vera festingar, tengingar, 

 strengskór og annað sem til tenginga þarf. 
 
Sjálfvör 
Sjálfvör skulu vera frá viðurkenndum framleiðanda. Sjálfvör til og með 50A séu með 

 yfirálags- og 10kA skammhlaupsvörn. Fleirpóla greinar eiga að setja sjálfvarið út 
 ef einn póll verður yfirlestaður. 

 
Magntölur 
Magntölur eru stykki talin af einlínumyndum. Innifalið er var og annað sem til tenginga 
þarf. 
 

Mælar 

Verktaki skal draga út fyrir einum þriggja fasa mæli í aðaltöflu. 
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1.3.6  Spennujöfnun 

Verktaki skal setja upp box fyrir sökkulskaut og leggja 10q vír að aðaltöflu og tengja 
inn á PEN skinnu.  
 
Verktaki skal sjá um að tengja saman með þar til gerðum grunnvatnstengjum heita- 
og kaldavatnsinntak hússins og leggja að aðaltöflu 10q vír og tengja inn á PEN skinnu. 
Einnig skal spennujafna baðkar með 6q vír og tengja inn á PEN skinnu í aðaltöflu. 
 
Magntölur eru stk. og metrar talið af teikningum, innifalið skal vera allt efni og vinna 
til að fullklára verkliðinn. Rör og vír er innifalið í öðrum verkliðum. 
 
 

1.4 Lampar og spennar 
Verktaki skal leggja til alla lampa og perur, ef við á, og vinnu við uppsetningu og allt 
smáefni sem til þarf við uppsetningu lampanna. 
 

1.4.1 Lampi 1 
1Innfellt LED ljós, Carizmaluce, Cira.9W 2700K, Hvítur 76mm gatmál. 

1.4.2 Lampi 2  
2LED borði í álprófíl 16x16mm með (frosted) rúnuðu loki. 

1.4.3 Lampi 3 
LED lampi 24W 300Kmeð hreyfiskynjara. Opallitaðri ljóshlíf hringlaga, Þvermál 
400mm. 

1.4.4 Lampi 4 
Utanáliggjandi Led lampi 40w 4000K með rúnaðri opallitaðri ljóshlíf, lengd 1293mm 
 

1.4.5 Lampi 5 
Utanáliggjandi kubbaljós sem lýsir niður, ljósgjafinn er 4,5W LED  t.d. SG Echo, grátt að 
lit. 
 

1.4.6 Spennir 1 
LED spennir 2x30W, með tveimur inn- og útgöngum. Spennirinn þarf að vera Casambi 
samhæfður. Til dæmis Wadsbo SSW60WCM 
 

1.4.7 Spennir 2 
LED spennir 1x50W fyrir LED borða. PWM dimmanlegur. t.d. SLC S32080. 
 

1.4.8 Spennir 3 
LED spennir 1x100W fyrir LED borða. PWM dimmanlegur. t.d. SLC S32081. 
 

1.4.9 Dimmer 1 
200W Led dimmer í dós, stýrðum af þrýstirofa. Dimmerinn þarf að vera Casambi 
samhæfður. T.d Wadsbo LD220WCM. 
 
Magntölur eru stk. talin af teikningum, innifalið skal vera allt efni og vinna til að 
fullklára verkliðinn. 
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1.5 Smáspennukerfi 
1.5.1  Fjarskiptalagnir 

Almennt 
Miða skal við að lagnir, tenglar, tengiefni og tengisnúrur uppfylli Cat.5e Class D 
staðlinn, ISO/IEC 11801 - Editon 2. Mælingar skulu gerðar með mælitækjum sem 
uppfylla ofannefndar kröfur. Allur búnaður s.s. strengir, tenglar og tengibúnaður skal 
vera frá sama framleiðanda. 
 
Smáspennuskápur TS2 
Verktaki skal skaffa og setja upp skáp með 19“ stoðum 12U að hæð. 
Innifalið er allt efni til að setja upp skápinn. 
 
Tölvutenglar 
Verktaki skal tengja alla 8 víra dreifistrengi inn á pinna RJ-45 tengilsins skv. EN50173 
staðli. Litaröð skal vera skv. TIA/EIA 568B staðlinum. Verktaki skal útvega, setja upp, 
merkja, prófa og tengja alla tölvu- og símatengla samkvæmt teikningum. Gerð 
tenglanna skal vera RJ45 og eru tveir tenglar í hverju loki þar sem við á. Innlagnaefni 
síma/tölvutengla skal vera sömu gerðar og aðrir rofar og tenglar, þ.e. sama lína frá 
sama framleiðanda í sama lit. 
 
Magntölur 
Magntala er fjöldi tengdra og frágenginna tengla skv. lýsingu og teikningum. 
 
 
Strengir og krosstengisnúrur 
Verktaki skal sjá um tengingu allra strengja og ganga frá öllum endum strengja bæði i 
tenglum og í tengiskápum. Verktaki skal útvega og leggja alla strengi eins og fram 
kemur á teikningum og verklýsingu. Verktaki skal sjá um góðan og fagmannlegan 
frágang strengja í rafstokkum og í strengstigum. Allir strengir skulu vera í einni lengd 
milli tengistaða án samsetningar. Verktaki skal sjá um tengingu allra strengenda og 
ganga frá öllum endum strengja bæði í tenglum og í tengiskápum. 
 
Magntölur eru lengd röra í metrum margfaldaður með tveimur nema þar sem einn 
strengur er dreginn í rör. 
 
Merkingar 
Innifalið í verkinu skulu vera allar merkingar strengja og búnaðar. Allar merkingar skulu 
vera varanlegar og skal verktaki fá samþykki fyrir gerð merkja og frágangi. Tengla og 
krosstengibretti, strengi og tengla í krosstengiskápum skal merkja með tengilnúmerum 
sem koma fram á grunnmyndum. Merkispjöld tengla skulu gerð með t.d. Brother 
merkiborða og skal verktaki fá samþykki fyrir útfærslu merkingarinnar. 
 
Magntölur 
Magntala er heild. Miðað er við fullmerktan búnað, efni og vinna samkvæmt 
ofangreindri lýsingu. 
 
 



27 
 
 

 

1.5.2 Dyrabjöllur 
 Verktaki skal skaffa tvítóna bjöllu, spennugjafa í töflu og þrýstirofa við útidyr. 

 
Magntölur eru stykki talin af teikningum. Innifalið skal vera allt efni og vinna til  að  
klára verkliðinn. 
 

1.5.3 Öryggiskerfi 
Verktaki skal skaffa allan búnað og vinnu við öryggiskerfi, forritun og prófanir á kerfinu. 
Stjórnstöð skal vera búin þeim eiginleikum að hægt sé að nota bæði þráðlausa og 
nema tengda með streng. 
 
Magntölur eru stykki talin af teikningum  
 
 

1.5.4 Gólfhitakerfi 
Verktaki skal skaffa stjórnbúnað fyrir gólfhitakerfi, stjórnstöð fyrir 15 útganga, með 
einingu fyrir þráðlausa hitanema og einingu fyrir stjórnun í gegnum app, mótorloka á 
dreyfikistu og Þráðlausa hitanema. 
 
Magntölur eru stykki talin af teikningum, innifalið skal vera allt efni og vinna við að 
forrita hitanema á útganga og uppsetning á kerfinu í appi. 
 

1.6 Tenging tækja 
1.6.1 Tenging tækja. 

Verkkaupi leggur til tæki. Allt efni og vinna sem þarf til að tengja viðkomandi tæki. 
 

 

 

Kostnaðaráætlun. 

Við verðútreikninga var stuðst við grundvöll Ákvæðisvinnustofu rafiðna. 

Efnisverð er verð heildsölu án afsláttar.  
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 Verð á hverja einingu í Ákvæðisvinnu 1875 kr. Vsk 24%     

 Öll verð eru með Vsk.        
Liður nr. Verkþáttur Magn Eining ÁR ein. Efni Vinna Ein. verð Verð 

1. RAFKERFI        

1.1 Sökkulskaut og inntaksrör        

1.1.1 Sökkulskaut        

 Sökkulskaut, tengja saman járn í sökklum 75 stk 0,5 241 1163 1.404 105.300 

1.1.2 Inntaksrör        
 Inntaksrör 50mm 27 m 1,25 619 2906 3.525 95.175 

 Inntaksrör 32mm 10 m 1,25 299 2906 3.205 32.050 

 Inntaksrör 25mm 20 m 1,25 229 2906 3.135 62.700 

 Samt. verkliður 1.1       295.225 

1.2 Pípur, dósir, töflu- og tengiskápar 

       

       
1.2.1 Pípur og samskeyti        

 Pípur  komnar í forsteyptar veggeiningar        

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.3 

 
 
 
 

 
1.3  
1.3.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.2 

 
 

samskeyti 705 m 0,515 77 1197 1.274 898.170 

Pípur 20mm + samskeyti 490 m 0,557 98 1295 1.393 682.570 

Borgöt fyrir 16mm pípur í gegnum steyptan        

vegg 8 stk 1,7  3953 3.953 31.624 

Borgöt fyrir 20mm pípur í gegnum steyptan        
vegg 16 stk 2,15  4999 4.999 79.984 

Dósir        
veggeiningar        

Brjóta fyrir dósum í forsteytar einingar 11 stk 1,5  3488 3.488 38.368 

Loftadósir 20 stk 0,9 549 2093 2.642 52.840 

R/T dós í loft 0 stk 0,9 317 2093 2.410 0 

Veggdós í loft 0 stk 0,9 217 2093 2.310 0 

R/T dós í létta veggi 55 stk 0,9 317 2093 2.410 132.550 

Veggdós í létta veggi 7 stk 0,9 217 2093 2.310 16.170 

Töflur        
eining 24gr, blindhlíf 150x250, blindhlíf        
300x250og spjald fyrir smáspennu        

900x250 1 stk 17,8 90.916 41385 132.301 132.301 

Samt. verkliður 1.2       2.064.577 

ROFAR, TENGLAR, ÍDRÁTTUR OFL. 

       

       
Rofar, miðað við Gíra E2 dökkgrátt        

Rammar og vippur innifalið í        

einingaverðum rofa        

Rofar 3 stk 0,71 2.218 1651 3.869 11.607 

Þrýstirofi 6 stk 0,71 2.320 1651 3.971 23.826 

Þrýstirofi tvöfaldur 11 stk 0,71 3.899 1651 5.550 61.050 

Þrýstirofi þrefaldur 8 stk 1,07 5.812 2488 8.300 66.400 

Þrýstirofi IP44, Bjölluhnappur 1 stk 0,71  1651 1.651 1.651 

Tenglar, miðað er við Gira E2 grátt        
Rammar innifaldir í einingaverðum tengla        

Tenglar 1x16A+jörð 114 stk 0,71 1.870 1651 3.521 401.394 

Tenglar 1x16A+jörð utanáliggjandi 1f 2 stk 0,71 908 1651 2.559 5.118 

Tenglar 1x16A+jörð utanáliggjandi 2f 1 stk 0,71 1.519 1651 3.170 3.170 

Tenglar 1x16A+jörð utanáliggjandi 4f 1 stk 0,71 5.114 1651 6.765 6.765 

Tenglar 16A rakaþéttir (útitenglar) TX44        

dökkgrár 1 stk 0,71 5.631 1651 7.282 7.282 
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1.3.3 Víra og raðtengi  
Tengi í dósum og fyrir led ljós 

 
1.3.4 Raftaugar og strengir  

Vír 1,5q  
Vír 2,5q  
Vír  6q  
Vír  10q  
Snúra 2x1,5  
Snúra 3x1,5  
Strengur EKK 3x1,5  
Strengur RV-K 3x2,5  
Strengur RV-K 5x2,5 

 
1.3.5 Rafbúnaður í aðaltöflu  

Neozed varrofi 63/50A 3p  
Lekastraumsrofi 63/0,03A 4p  
Sjálfvar C 16A 3p  
Sjálfvar B 16A 3p  
Sjálfvör B 13A 1p  
Sjálfvör B 16A 1p  
Sjálfvör C 16A 1p  
Sólúr  
Bjölluspenir 

 

 
Draga út fyrir mæli 3fasa  
Núll og jarðskinnur í töflu  
Tengingar sem ekki eru innifaldar í öðrum 

búnaði 1,5-2,5q  
Vír 10q í aðaltöflu 

 

 
1.3.6 Spennujöfnun  

Sökkulskaut tengt inn á aðaltöflu  
Spennujöfnun vatnsinntök  
Spennujöfnun baðkars  
Samt. verkliður 1.3 

 
1.4 LAMPAR  
1.4.1 Lampar  

Innfelld LED ljós, Carizmaluce, CIRA 

76mm gat  
Led borði með álprófíl og ljóshlíf 

Osram Ledvance  
Modus KSL IP40 40W 4000K 

SG Echo 4,5W LED niðurljós 

Led Driver 2x30W Bluethooth  
Led driver 1x50W PWM dimmanlegur 

Led driver 1x100W PWM dimmanlegur 

Dimmer í dós 200W Bluethooth 

Samt. verkliður 1.4 

 
 

1 Heild 66 14.322 153450 167.772 167.772 

1.530 m 0,05 37 116 153 234.090 

410 m 0,05 82 116 198 81.180 

21 m 0,1 164 233 397 8.337 

20 m 0,15 272 349 621 12.420 

170 m 0,29 67 674 741 125.970 

15 m 0,29 192 674 866 12.990 

10 m 0,32 160 744 904 9.040 

20 m 0,32 244 744 988 19.760 

20 m 0,32 460 744 1.204 24.080 

1 stk 4,47 9.641 10393 20.034 20.034 

2 stk 5,96 10.788 13857 24.645 49.290 

1 stk 2,82 3.284 6557 9.841 9.841 

1 stk 2,82 3.742 6557 10.299 10.299 

14 stk 0,94 776 2186 2.962 41.468 

5 stk 0,94 780 2186 2.966 14.830 

1 stk 0,94 894 2186 3.080 3.080 

1 stk 0,94 12.835 2186 15.021 15.021 

1 stk 2,36 4.292 5487 9.779 9.779 

       
1 stk 7,68 1.629 17856 19.485 19.485 

4 stk 1,02 1.488 2372 3.860 15.440 

44 stk 0,12  279 279 12.276 

10 m 0,3 272 698 970 9.700 

1 heild 2,97 4.847 6905 11.752 11.752 

1 heild 5,63 1.240 13090 14.330 14.330 

1 heild 0,5 62 1163 1.225 1.225 

      1.540.527 

93 stk 

     

1,47 8.432 3418 11.850 1.102.050 

24 m 4 6.866 9300 16.166 387.984 

1 stk 2,24 9.490 5208 14.698 14.698 

4 stk 3,39 18.974 7882 26.856 107.424 

5 stk 2,24 14.198 5208 19.406 97.030 

20 stk 2,18 20.119 5069 25.188 503.760 

1 stk 1 9.490 2325 11.815 11.815 

3 stk 2,18 19.833 5069 24.902 74.706 

12 stk 0,71 14.260 1651 15.911 190.932 

      2.490.399 
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1.5 Smáspennukerfi  
1.5.1 Fjarskiptatenglar  

Smáspennuskápur 19" 12U 635x570x390  
Fjarskiptatenglar tvöfldir RJ45 í R/T dós  
Cat 5e  
Cat 5e strengir  
Krosstengibretti Cat5e 24 porta í í 

tengiskáp TS2  
Tengingar inn á krosstengibretti 

Skipuleggjari í 19" 1U 

 

1.5.2 Dyrabjöllur  
Dyrabjöllur tveggja tóna  
Cat 5e strengir 

 

1.5.3 Öryggiskerfi  
Stjórnstöð  
Talnaborð  
Hreyfiskynjarar  
Reykskynjarar  
Sírena  
Strengur cat5e  
Brunastrengur 2x2x0,8 

 

1.5.4 Gólfhitakerfi  
Sjórnstöð Danfoss Icon 15rása 

Danfoss mótorloki 24V  
Danfoss Icon þráðlaus hitanemi m/ skjá  
Danfoss Icon þráðlaus eining  
Danfoss appeining  
Samt. verkliður 1.5 

 

Tenging tækja, verkkaupi leggur til 

tækin, því aðeins vinnuliður og annað  
1.6 smáefni sem til þarf  

Tenging tækja 

Tenging á helluborði 

Tenging á ofnum 

Samt. verkliður 1.6 

 

 

 

 

 Samt. verkliður 1.1 

 Samt. verkliður 1.2 

 Samt. verkliður 1.3 

 Samt. verkliður 1.4 

 Samt. verkliður 1.5 

 Samt. verkliður 1.6 

1.0 RAFKERFI SAMTALS 

 

 
 

1 stk 8,5 27.714 19763 47.477 47.477 

13 stk 2,77 4.075 6440 10.515 136.695 

410 m 0,25 91 581 672 275.520 

2 heild 1 13.948 2325 16.273 32.546 

30 stk 1,69  3929 3.929 117.870 

30 stk 1 3.512 2325 5.837 175.110 

1 stk 1,7 4.953 3953 8.906 8.906 

15 m 0,25 98 581 679 10.185 

1 stk 14 56.500 32550 89.050 89.050 

1 stk 2,63  6115 6.115 6.115 

10 stk 2,64 5.800 6138 11.938 119.380 

11 stk 2,4 6.900 5580 12.480 137.280 

1 stk 2,63  6115 6.115 6.115 

95 m 0,25 91 581 672 63.840 

63 m 0,25 98 581 679 42.777 

1 stk 10 58.151 23250 81.401 81.401 

15 stk 2 5.800 4650 10.450 156.750 

8 stk 2 14.421 4650 19.071 152.568 

1 stk 2 13.217 4650 17.867 17.867 

1 stk 6 26.432 13950 40.382 40.382 

      1.717.834 
       

 

 

 

 

 

1 stk 2,5 50 5813 5.863 5.863 

2 stk 2,5 300 5813 6.113 12.226 

      18.089 
       

 

 

 

 

295.225   
2.064.577   
1.540.527   
2.490.399   
1.717.834   

18.089   
8.126.651  
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Lokaorð. 

Markmið þessa verkefnis var að hanna raflagnir og finna lausnir á hinum ýmsu þáttum sem 

upp koma í verkefni sem þessu í samráði við verkkaupa. 

Hönnunin var takmörkuð að mestu leyti varðandi staðsetningu og fjölda tengla í steyptum 

veggjum. Nokkrar nauðsynlegar breytingar voru gerðar í eldhúsi og holi. Verkkaupi var ekki 

tilbúinn að leggja í þann kostnað, að fjölga tenglum í samræmi við IST 150:2009, sökum þess 

að steypan í einingunum er granítsteypa, mjög hörð í broti og erfið í skurði. 

Stærsti óvissuþátturinn í verkefninu var hvernig Casambi búnaðurinn myndi reynast, hvort 

vandamál myndu koma upp, vegna þess að búnaðurinn myndi ekki ná sambandi við hvern 

annan í gegnum steyptu milliveggina. Ekki var hægt að leita í reynslu innflytjanda búnaðarins 

sökum þess að þetta var fyrsta húsið á Íslandi sem þessi búnaður var notaður. Allar áhyggjur 

voru óþarfar því ekki hefur borið á því að búnaðurinn hafi misst samband sín á milli. 

Við forritun á Casambi búnaðinum kom í ljós að ekki var hægt að forrita stakan útgang á 

spenninum frá Vadsbo við tákn í skjámyndakerfinu, eingöngu hægt að velja allan spenninn, 

en hægt er að skipta honum í sitthvora kveikinguna með rofum, eins ef spennirinn er valinn 

annarstaðar í appinu er hægt að stjórna sitthvorum útgangnum. Eftir samtöl við framleiðanda 

spennisins var þetta staðfest. Framleiðandinn er búinn að hafa samband við Casambi til að fá 

þessa viðbót inn í appið. Að öðru leyti hefur allt virkað eins og vonir stóðu til. Einnig hefur 

verkkaupi lýst yfir ánægju sinni með kerfið, virkni hröð og hversu auðvelt það er í notkun. 

Einnig hefur hefur hann sjálfur bætt við senum frá því að forritun lauk. 

Áhyggjur út af steyptum veggjum voru ekki alveg óþarfar. Við uppsetningu á hitanemum fyrir 

gólfhitastýringu, virkaði allt, allir hitanemar náðu sambandi við loftnetið sem var staðsett við 

hliðina á stöðinni í bílskúrnum. En eftir tvo mánuði fór að bera á því að þeir skynjarar sem 

voru lengst í burtu misstu samband við stöðina. Við nánari skoðun kom í ljós að þegar 

minnkaði á rafhlöðunum misstu þeir samband. Lausnin var að færa loftnetið miðsvæðis í 

húsið, og á það eftir að koma í ljós hvernig það hefur áhrif á rafhlöðuendinguna. Þessu hefði 

verið hægt að komast hjá með því að gera ráð fyrir víruðum hitanemum í byrjun, en ekki var 

gert ráð fyrir því á fyrri teikningum. 

 

Reynslan sem námið veitti hefur nýst vel við framkvæmd þessa verkefnis, og mun nýtast við 

að takast á við ný og spennandi verkefni í framtíðinni. 
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Ritaðar heimildir. 

Grunnar af verklýsingu voru fengnir frá Svanbirni Einarssyni og Jens Pétri A Jensen. 

 

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga, Útgefandi: Staðlaráð Íslands 

 

Handbók um ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga, Útgefandi: Rafstaðlaráð – RST 

 

ÍST 150:2009 Raf- og fjarskiptalagnir fyrir íbúðarhúsnæði – Gerð, staðsetning og fjöldi 
tengistaða. 

2. útgáfa, Útgefandi: Staðlaráð Íslands 

 

ÍST 151:2016 Fjarskiptalagnir í íbúðarhúsnæði – Loftnetskerfi, Netkerfi, Símakerfi og 
Hússtjórnarkerfi. 

1. útgáfa, útgefandi: Staðlaráð Íslands. 

 

Tæknilegir Tengiskilmálar Raforkudreifingar 2009, Útgefandi: Samorka, samtök orku og 
veitufyrirtækja. 

 

 

Heimildir af internetinu. 

Saga Casambi 

1 https://casambi.com/blog/2018-03-14-history-of-lighting-controls/ 

 

Casambi upplýsingar og forritun. 

Casambi App User Guide, Útgáfa 2.12.8, 22.01.2019 
http://support.casambi.com/support/solutions/articles/12000021610-casambi-app-user-
guide-v2-12-8-pdf-file 

  

https://casambi.com/blog/2018-03-14-history-of-lighting-controls/
http://support.casambi.com/support/solutions/articles/12000021610-casambi-app-user-guide-v2-12-8-pdf-file
http://support.casambi.com/support/solutions/articles/12000021610-casambi-app-user-guide-v2-12-8-pdf-file
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Myndaskrá. 

Mynd1 

Karizmaluce, Cira 

https://www.sg.is/Attachment/GenericFile?attachmentId=2385 

Sótt 25.11.19 á heimasíðu seljanda. 

 

Mynd 2 

Edison LED Borði 

 https://www.edison-opto.com.tw/wp-content/uploads/2019/09/PLCC-2835-UE-Lightbar-
Series-Datasheet_SAPv23.pdfc 

Sótt 25.11.19 á heimasíðu framleiðanda. 

 

Mynd 3 

Proled álprófíll S-line standard. 

https://www.proled.com/typo3temp/assets/_processed_/7/3/csm_PROLED_ALUMINIUM-
PROFILE-S-LINE-STANDARD_B03-1_89308b4710.png 

Sótt 25.11.19 á heimasíðu framleiðanda. 

 

Mynd 4 

Osram Ledvance SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT 

Tekið af gagnablaði framleiðanda,  

Nóvember 22, 2019, 13:34:49 © 2019, LEDVANCE GmbH. All rights reserved. 

SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT 

Sótt 25.11.19 á heimasíðu framleiðanda. 

 

Mynd 5 

Modus KSL IP40, 40W Led lampi. 

https://www.ronning.is/content/images/thumbs/0018629_5208EA02-DCD4-4ADB-AB08-
48D137C47336.jpg_100.jpeg 

Sótt 25.11.19 á heimasíðu seljanda. 

 

Mynd 6 

SG Echo útiljós 

https://www.sg.is/echo-niðurlýsing-gu10-sg-614680,   

Sótt 25.11.19 á heimasíðu seljanda. 

  

https://www.sg.is/Attachment/GenericFile?attachmentId=2385
http://www.edison-opto.com.tw/get.php?f=Edison+Opto_PLCC+2835+High+Efficiency+%28IP20%29+Series+Lightbar_Eng_V2.pdf&s=Edison+Opto_PLCC+2835+High+Efficiency+%28IP20%29+Series+Lightbar_Eng_V2.pdf&path=doc
http://www.edison-opto.com.tw/get.php?f=Edison+Opto_PLCC+2835+High+Efficiency+%28IP20%29+Series+Lightbar_Eng_V2.pdf&s=Edison+Opto_PLCC+2835+High+Efficiency+%28IP20%29+Series+Lightbar_Eng_V2.pdf&path=doc
https://www.proled.com/typo3temp/assets/_processed_/7/3/csm_PROLED_ALUMINIUM-PROFILE-S-LINE-STANDARD_B03-1_89308b4710.png
https://www.proled.com/typo3temp/assets/_processed_/7/3/csm_PROLED_ALUMINIUM-PROFILE-S-LINE-STANDARD_B03-1_89308b4710.png
https://www.ronning.is/content/images/thumbs/0018629_5208EA02-DCD4-4ADB-AB08-48D137C47336.jpg_100.jpeg
https://www.ronning.is/content/images/thumbs/0018629_5208EA02-DCD4-4ADB-AB08-48D137C47336.jpg_100.jpeg
https://www.sg.is/echo-niðurlýsing-gu10-sg-614680


34 
 
 

 

Mynd 7 

Vadsbo SSW60WCM 2x30W  bluethooth spennir 

https://www.vadsbo.net/wp-content/uploads/2018/12/SSW60_front_72pix-150x150.png 

Sótt 26.11.19 á heimasíðu framleiðanda. 

 

Mynd 8 

Spennir PC-Dim 24VDC IP20 100W 

https://www.ronning.is/content/images/thumbs/0023537_ED1286A8-C6F2-4303-A605-
54BF0426439F.jpg_100.jpeg 

Sótt 26.11.19 á heimasíðu seljanda. 

 

Mynd 9 

Vadsbo LD220WCM 200W bluethooth dimmer 

https://www.vadsbo.net/wp-content/uploads/2018/12/LD220WCM_front_72px-
150x150.png 

Sótt 26.11.19 á heimasíðu framleiðanda. 

 

Mynd 10 

Uppbygging Casambi nets.( Bluetooth mesh). 

http://knxtoday.com/wp-content/uploads/2019/10/bluetooth-mesh-3.jpg 

KNXtoday.com er fagtímarit um heimilis- og hússtjórnarkerfi í vefútgáfu og fréttabréfi í 
tölvupósti. 

 

Mynd 11  

Skjáskot af Ljósa flipanum í Casambi appinu áður en grúppur eru búnar til. 

Mynd úr einkasafni. 

 

Mynd 12 

Skjáskot af Ljósa flipanum í Casambi appinu eftir að grúppur eru búnar til. 

Mynd úr einkasafni. 

 

Mynd 13 

Skjáskot af Gallerý flipanum 

Mynd úr einkasafni. 

 

Mynd 14 

Skjáskot af Senu flipanum 

Mynd úr einkasafni. 

https://www.vadsbo.net/wp-content/uploads/2018/12/SSW60_front_72pix-150x150.png
https://www.ronning.is/content/images/thumbs/0023537_ED1286A8-C6F2-4303-A605-54BF0426439F.jpg_100.jpeg
https://www.ronning.is/content/images/thumbs/0023537_ED1286A8-C6F2-4303-A605-54BF0426439F.jpg_100.jpeg
https://www.vadsbo.net/wp-content/uploads/2018/12/LD220WCM_front_72px-150x150.png
https://www.vadsbo.net/wp-content/uploads/2018/12/LD220WCM_front_72px-150x150.png
http://knxtoday.com/wp-content/uploads/2019/10/bluetooth-mesh-3.jpg
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Mynd 15 

Skjáskot af fleira flipanum 

Mynd úr einkasafni. 

 

Mynd 16 

Skjáskot af fleira flipanum 

Mynd úr einkasafni. 

 

Myndir 17-19 

Skjáskot úr Danfoss Icon appinu 

Myndir úr einkasafni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


