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ÁGRIP 

Raflagnahönnun og framkvæmd á parhúsi  

 

Hönnun og framkvæmdir á rafkerfum í húsum í dag eru mjög mikilvægir þættir þegar 

kemur að því að byggja húsnæði. Mikilvægt er að unnið sé rétt úr hönnun og 

teikningum svo rakning og úrlesning sé sem auðveldust í framtíðinni. Stór partur af 

hönnun húsa er að halda í þá staðla og reglugerðir sem tengjast þeirri grein.  

Verkefni þetta tók á öllum þeim þáttum sem snúa að raflagnahönnun, framkvæmd 

og úrlausnum sem tengjast íbúðarhúsnæðum í dag. Mikilvægt er að fylgja stöðlum 

og reglum og var það gert eftir bestu getu í þessu verkefni. Í þessari ritgerð er farið 

yfir allt frá sökkli byggingarinnar að lokastigi hússins.  

Niðurstaðan var að þetta ferli sem farið er í gegnum í þessari ritgerð tekur þó 

nokkurn tíma. Allt hefst þetta á hönnun en mikið þarf að samræma við hönnun á 

húsi. Það kom nokkuð á óvart hvað kostnaður við raflagnir í þessu verkefni var mikill. 

Húsið er búið mjög mikið af nútímalegum stýringum og flottum ljósum svo kostnaður 

er frekar í hærra lagi en venja er.   
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FORMÁLI 

 

Verkefni þetta var unnið sem lokaverkefni í Rafiðnfræði við Háskólann í Reykjavík á 

vorönn 2020. Höfundar verkefnisins eru báðir útskrifaðir með sveinspróf í rafvirkjun 

og hafa unnið við fagið í nokkur ár. Í kjölfarið fóru höfundar að huga að frekara námi 

sem tengist okkar iðn. Niðurstaðan varð nám í Rafmagnsiðnfræði við Háskólann í 

Reykjavík. Námið gefur nemendum frekari möguleika í starfi með því að veita þeim 

bæði meistarabréf í rafvirkjun sem og teikniréttindi til að teikna raflagnir í byggingar á 

Íslandi. Þá veitir það möguleika á að stunda vinnu jafnhliða námi þar sem námið er 

kennt í staðarlotum og fjarnámi.  

Í byrjun árs 2019 bauðst höfundum þessa verkefnis að taka að sér hönnun, 

ráðgjöf og vinnu í parhúsi í Urriðaholti í Garðabæ. Húsið er byggt árið 2016 og er 

220,7 fermetrar að stærð. Búið var að teikna frekar einfalda raflögn í húsið og leggja 

í útveggi þess. Verkkaupi óskaði eftir því að skoða þann möguleika að koma fyrir 

hússtjórnunarkerfi. Skoðaðir voru möguleikar frá ABB, Gira og Berker. Með þessum 

lausnum þurfti að endurhanna raflagnir hússins og brjóta í veggjum og loftum til að 

koma fyrir lögnum.   

Húsið er parhús á tveimur hæðum. Á efri hæð hússins er stofa, eldhús, borðstofa, 

anddyri og gestaklósett en á neðri hæð hússins eru fjögur herbergi, baðherbergi, 

fataherbergi, sjónvarpsherbergi og þvottahús  

Við vinnslu verkefnisins var notast við forritin Word, DIALUx Evo, Autocad, Excel, 

Uniconta og Endnote.   
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1 HVERFIÐ 

 

Urriðaholt er nýtt hverfi við Urriðavatn í Garðabæ með einstakri náttúru allt í kring. 

Hverfið fylgir ströngum kröfum um umhverfis- og skipulagsmál og er verið að fylgja 

þar umhverfis- og vistvottunarkerfinu BREEAM. Kerfið koma fyrst á markaðinn árið 

1988 í Watford á Englandi. Það er alþjóðlegt vottunarkerfi og er eitt hið fremsta í 

heiminum í dag. Tilgangur þess er að tryggja sem mestu gæði þegar kemur 

umhverfis- og skipulagsmálum tengdum byggingum eða hverfum í heild sinni. [1]  

BREEAM vottunin er einskonar vottun til að stuðla að því að byggingar séu sem 

mest umhverfisvænar til langtíma litið, hafi sem minnstu viðhaldsþörf og séu 

heilsusamlegar fyrir notandann. Í BREEAM er lagt mat á marga þætti eins og ...  

• umhverfisstjórnun á byggingar- og rekstrartíma. 

• að líta sérstaklega vel á hljóðvist, loftgæði innanhúss og lýsingu hússins að 

innan.  

• að stuðla að góðri orkunýtingu og vatnssparnaði í húsinu.  

• að huga sértaklega að því að notast við umhverfisvænt byggingarefni.  

• að passa hvernig losun úrgangs er stjórnað á byggingar- og rekstrartíma.  

• að viðhalda vistfræðilegum gæðum í nánasta umhverfi og passa að sem 

minnst tjón verði á náttúru út frá byggingu.  

• að skoða sérstaklega mengun út frá ljósi eða frárennsli og halda skal því í 

lágmarki.  

Með þessum aðferðum getum við stuðlað að minni umhverfisáhrifum frá byggingu   

og líftími byggingar ætti að vera lengri en venjan er. Urriðaholt er jafnframt fyrsta 

hverfið á Íslandi til að hljóta vottunina BREEAM Communities eða vistvottun 

skipulags. [2] 

Í hverfinu er fyrsta Svansvottaða hús Íslands. Með þeirri vottun fylgja miklar 

kröfur hvað varðar notkun rafmagns í húsinu en viðmið notkunar á rafmagni er 150 

kwst/m3 á ári til að hljóta þessa vottun. [1] 

1.1 Rafkerfi hverfisins  

Urriðaholt er fyrsta hverfið á Íslandi þar sem rafmagn er tekið inn með 5 leiðara 

tengingu sem kölluð er TN-S tenging. Þetta er gert til að tryggja betri jarðtengingu 

þar sem fimmti leiðarinn í kaplinum er sérstakur jarðvír. Einnig er auka jarðstrengur 
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dreginn inn í hús sem tengdur er í borholur sem hafa verið boraðar á um 100m dýpi 

á víð og dreif um hverfið.  

Þetta er frábrugðið frá þeirri venju sem viðgengst í dag þar sem hér á landi á 

síðustu árum hefur verið stuðst við tengingu miðað við TN-C kerfi. TN-C kerfi byggist 

upp á því að taka inn fjögurra leiðara streng þar sem núllstraumur og spennujöfnun 

er alla jafna í sama leiðaranum sem kallað hefur verið PEN leiðari hingað til. Helstu 

kostir þess að notast við TN-S kerfi frá því að notast við TN-C eru (sjá mynd 1 til 

hliðsjónar):  

1. Að útiloka flökkustrauma, N-straumur skilar sér til baka í dreifistöð en ekki í 

vatnslagnir hússins 

2. Að stofnstrengir eru 5 leiðarar og skilar N-straumur sér til baka út í götuskáp. 

 

Helstu ókostir kerfisins eru:  

1. Kerfið í heild sinni er dýrara, það á bæði við um strengi, skápa og tengibúnað.  

2. Ef PE leiðari aftengist skapast leynd hætta í kerfinu. 

3. Strengirnir sem notast eru við eru sverari og óþjálli að vinna með og þarf 

mikið tengirými til að koma þeim fyrir.  

4. Mikilvægt er að passa upp á að ekki verði tengdir saman N og PE leiðarar í 

kerfinu, þar sem samtenging hjá einum notanda getur smitað allt kerfið og þar 

af leiðandi opnað leið fyrir flökkustrauma. [3] 

 

Aðalvandræðin sem skapast í þessu kerfi er að teikningar tengdar jarðtengingum 

í töflum eru setta vitlausar inná vef Urriðarholts. En munurinn á réttum teikningum og 

teikningunum sem standa á vef Urriðarholts er sá að 70q bervírinn sem kemur að 

utan sem auka jarðtenging á ekki á nokkurn hátt að tengjast jarvírnum sem kemur frá 

veitu. Ef tengingar eru gerðir þannig að jarðvírarnir tengist saman á nokkurn hátt þá 

er komin hringur á kerfið þar að segja jörðin fer út úr húsi með rafmengunina og inn 

aftur með mengunina á hinum vírnum. [4] 

Mynd 1 sýnir hvernig á réttilega að tengja kerfið út frá hönnum sem upphaflega 

var gerð fyrir hverfið. Búið er að benda HS Orku á að vitlausar teikningar lyggi inni á 

vef þeirra. Vandamálið sem skapast núna í hverfinu er að tengingar hafa þá verið 

gerðar vitlausar í flest öllum ef ekki öllum húsum hverfisins og eru þar af leiðandi að 

menga út frá sér í önnur hús þó svo að þau séu rétt tengd.  
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Mynd 1. Hefðbundin tengimynd af heimtaug TN-S kerfis [4] 
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1.2 Jarðsamband og rafmengun  

Tilgangur góðs jarðsambands (sjá mynd 2) er að leiða út yfirtíðni. Ljósdeyfar og 

straumbreytar, sem farið hefur fjölgandi undanfarin ár, valda yfirtíðni.  

Með góðu jarðsambandi er hægt að koma þessari yfirtíðni út úr húsum og ofan í 

jörð og þar með að koma í veg fyrir svokallaða flökkustrauma. Með þessu er verið að 

koma í veg fyrir heilsufarsvandamál tengdum rafsegulsviði eða með öðrum orðum, 

rafmengun.  

Talið er að rafmengun geti haft áhrif á heilsu manna og dýra sem t.d. lýsi sér sem 

slén eða þreyta eða jafnvel alvarlegri veikindi. Dýr eru af sumum talin einstaklega 

næm fyrir rafmengun. [5] 

Ekki eru þó komnar neinar nákvæmar rannsóknir sem sýna með óyggjandi hætti 

að rafmengun sé að hafa þessi áhrif heldur eru þetta að mestu hugleiðingar 

rannsóknaraðila. Rannsókn frá DR Paul Hérux, Ph.D hjá McGill háskólanum í 

Montreal sýnir fram á það að rafsegulsvið yfir 20nTesla hefur mikil áhrif á efnaskipti 

frumna. Þetta sjáum við vel í oxun á t.d. illa jarðbundnum vatnslögnum. Þessi mikla 

oxun sem á sér stað hefur áhrif á sindurefnamyndun sem gerir það að verkum að 

líffræðileg virkni frumna skerðist til muna. Talað er um að hættumörk Tesla séu í 

100nTesla en samt sem áður er verið greina áhrif við 20nTesla. [6] 

Erfitt getur verið að ná rafsegulmengun mikið niður í húsum en besta ráðið er að 

jarðbinda hús vel. Hægt er að mæla lélega jarðbindingu með því að sjá hver 

innkomandi straumur á veitu er og mæla straum sem skilar sér til baka á núlltaug. Ef 

allur straumur skilar sér beint til baka þá er ekkert sem þarf að athuga en helsta 

vandamál er það að aðeins hluti straumsins skili sér til baka, hinn hlutinn fer í 

jarðbindingu hússins. Góð jarðbinding getur t.d. verið að reka niður járnteina á 

nokkrum stöðum á lóð hússins eins langt og hægt er og á endann tengja 16q bervír 

sem leiddur er inn í hús og tengdur við jarðbindingu hússins. [7]  

Önnur leið sem notast hefur verið á Íslandi er að tengja svokallaðan straumbeini 

við veitu hússins. Straumbeinir er framleiddur af fyrirtækinu Rafal og hefur verið 

notaður hér á landi í um 7 ár. Straumbeinir er tengdur milli Pen kubbs og 

jarðtengingar og minnkar til muna flökkustraum. Straumbeinir á að geta minnkað 

álagsskekkju straums frá 70% niður í allt að 2%. [8]   

Annað sem hefur áhrif á rafsegulmengun eru símar, tölvur, þráðlaus net og 

rafmagnsbílar. 
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Mynd 2 Hefðbundin tengimynd af jarðtengingu í húsum Urriðaholts [4] 
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2 STAÐLAR OG REGLUGERÐIR  

Við vinnu við raf- og smáspennulagnir skal unnið eftir stöðlum og reglum og þá er 

verið að horfa í upplýsingar úr Byggingareglugerð, Tæknilegum tengiskilmálum 

raforkudreifingar, reglum Brunamálastofnunar, reglum Pósts og fjarskiptastofnunar 

og íslenska staðalsins.  

Við vinnu á þessu verki var fylgt eftirfarandi stöðlum: 

• IST 200:2006 staðli um raflagnir og byggingar 

• IST 150:2009 staðli um raf- og fjarskiptalagnir 

• IST 151:2016 Fjarskiptalagnir í íbúðarhúsnæðum 

 

Mikið er horft í IST 150:2009 þegar ákvarða á fjölda tengla í hverju rými hússins 

fyrir sig og þurfti að sannreyna það við teikningar hússins þar sem þetta var 

endurhönnun á húsi.  

Allt efni og vinna skal í einu og öllu uppfylla ákvæði viðkomandi staðla og reglna: 

• ÍST 

• ÍST-EN 

• IEC staðla og reglugerða m.a. ÍST 200:2006  

• Skoðunarreglna rafmagnsöryggissviðs Mannvirkjastofnunar 

• Tæknilegra tengiskilmála rafveitna (TTR) 

• Reglna og reglugerða Mannvirkjastofnunar (MVS), eftir því sem við á. 

• Verkið skal einnig vinna í samræmi við kaflann “Fyrirsögn um vinnubrögð” í 

Ákvæðisvinnugrundvelli rafiðna eftir því sem við á. [9] 
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3 LÝSINGARBÚNAÐUR 

Við val á ljósum og ljósabúnaði ber að hafa margt í huga. Á Íslandi þurfum við að 

huga betur að lýsingu í okkar daglega lífi en flestar aðrar þjóðir. Við búum á landi þar 

sem lítil birta er í um sex til sjö mánuði af árinu.  

Birta hefur mikil áhrif á melatonin líkamans en melatonin ræður miklu um svefn- 

og vökuástand hjá fólki. Þar sem sólarljós er af skornum skammti mest allt árið þá 

notum við ljósgjafa til að mynda sem bestu aðstæður fyrir okkur og búa til dagsbirtu 

til að minnka streitu sem og bæta svefnvenjur. [10] 

 Í heimahúsum og almennum stöðum þar sem fólk venjulega býr eða sefur er 

eðlilegt að hafa hitastig ljósa um 2700K – 3000K eða warm white, meðan á 

vinnustöðum, í skólum og almenningsbyggingum væri eðlilegast að hafa 3500-

4500K til að minnka myndun melatonins í líkamanum og búa til þessa náttúrulegu 

dagsbirtu sem eins og áður segir skortir hér á landi.  

Ljós hefur ekki aðeins áhrif á melatonin líkamans heldur hefur það einnig áhrif á D 

vítamínmyndun okkar en þessi myndun kemur út frá náttúrulegri birtu eins og 

sólarljósi.  

Einnig er mikil tenging á milli þunglyndis og birtu. Með góðri birtu á vinnustöðum 

og heimilum er hægt að sporna við þunglyndi og þreytu. Það má þó ekki gleyma 

mikilvægi þess að ná í náttúrulegu birtuna að utan en of mikil birta af ljósaperum 

getur einnig valdið höfuðverk og annarri vanlíðan hjá ákveðnum hópum fólks. [11] 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að með bættri lýsingu á vinnustöðum er hægt 

að auka vinnuframlag og gleði innan fyrirtækisins, en oftast þarf ekki meira en um 

13-15 mínútur af snertingu við náttúrlegt ljós til að mynda endorfín í líkamanum sem 

oft er kallað gleðihormónið.  

Það eru þó ekki til neinar alveg staðfestar sannanir fyrir því að með bættri lýsingu 

bætum við lífsgæði hjá fólki en þessar rannsóknir eru byggðar á reynslu manna og 

skoðanakönnunum.  

Með þessu sést hversu mikilvægt er að mynda góða og heilbrigða lýsingu bæði 

heima við og á vinnustöðum. [12] 
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3.1 Val á lýsingu  

Þar sem lýsingarhönnun er stór sérgrein í dag var fengin aðstoð frá Helga Kr 

Eiríkssyni við val á ljósum fyrir Hraungötu 22. Helgi er einn af eigendum og 

stofnendum Lumex ehf. en fyrirtækið er þekkt fyrir að selja ljósabúnað frá mörgum af 

þekktustu ljósaframleiðendum heims líkt og Flos, Tom Dixon og Moooi svo fáeinir 

séu nefndir. 

Vegna mikilvægi þess að tengja saman lýsingu og daglegt líf var lagt upp með að 

velja réttan ljósgjafa fyrir öll rými hússins. Við val á lýsingunni var stuðst við að nota 

2700K innfelld ljós sem grunnlýsingu fyrir flest rými hússins. Þó var notast við 3000K 

fyrir þvottahús, bílskúr og undirskápavinnuljós í eldhúsi. Ástæða fyrir vali á þessari 

lýsingu var að hafa eins vistlega og hlýja birtu sem völ er á í þeim rýmum þar sem 

ætlunin er að hafa það notalegt. 3000K birta er notuð í þvottahúsi þar sem um 

gluggalaust rými er að ræða og í bílskúr er hún notuð til að búa til sem bestu 

vinnubirtu. Í eldhúsi er notast við 2700K í öllum ljósum nema undirskápalýsingu en 

sú lýsing er 3000K til að auka þægindi þegar vinna þarf í eldhúsi. Öll ljós hússins að 

frátöldum ljósum í bílskúr og þvottahúsi eru dimmanleg ljós. 

Eigandi hússins var boðaður á fund með Helga þar sem hugmynd að ljósavali var 

lögð fram. Lagðar voru fyrir tillögur af ljósum frá framleiðandanum Wever and Ducre, 

Tom Dixon og Flos. Eigandanum leist vel á þessar hugmyndir. 

Borin voru saman ljós frá Rafkaup þar sem í boði voru ljós frá Delta Ligth, Ozone 

og Fantasia og einnig var rætt við sölumenn Rafports sem buðu ljós frá Wever and 

Ducre, SLV og Philips. Allar tillögur voru lagðar fyrir húseiganda með myndum sem 

og verðáætlun.  

Valið á öllum ljósum byggist því á verði og hugmyndum frá Helga. Þar sem 

Rafport gat boðið öll Wever and Ducre ljósin ódýrara en Lumex var ákveðið að taka 

þau frá Rafport en önnur ljós voru tekin frá Lumex að ósk arkitekts. Eftir útreikninga 

kom í ljós að Rafport bauð besta verðið á heildar pakkanum en aðeins voru tekin 

Wever and Ducre ljósin frá þeim restin var tekin frá Lumex.    
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Tafla 1. Verðsamanburður á ljósum 

Efni  Verð án/vsk  Verð m/vsk  Heildar afsláttur án/vsk  

Rafport  920.007 kr 1.385.100 kr 69.317 kr 

Lumex 1.042.503 kr 1.292.704 kr 166.797 kr 

Rafkaup 1.275.678 kr 1.581.841 kr 141.742 kr 

 

3.2 Inniljós  

3.2.1 Loftljós 

Öll innfelld ljós hússins voru notuð sem grunnlýsing fyrir rýmin. Þau eru frá Wever 

and Ducre og heita DEEP Adjustable. Ljósin eru hönnuð af belgíska fyrirtækinu 

Wever and Ducre. Þessi ljós eru með stillanlegum hring svo hægt er að nota ljósin til 

að kasta lýsingu á málverk sem verður gert meðal annars á neðri hæð hússins í 

sjónvarpsholi.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Innfeld ljós Deep Wever and Ducre [13] 

 

Hangandi ljós yfir eldhúsborði við glugga eru einnig frá  Wever and Ducre og eru 

af gerðinni Ray. Ljósin verða notuð sem vinnulýsing yfir eldhúsborði. Notast verður 

við tvær stærðir af ljósum, annarsvegar 200mm langan skerm og hins vegar 300mm 

langan skerm. 

Mynd 4. Hangandi ljós yfir eldhúsborði [13] 
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Ljós yfir borðstofuborði eru af gerðinni Sheik frá Wever and Ducre. Ljósin eru 

svört að utan en að innan eru þau gyllt. Ljósin koma með innbyggðu LED sem roðnar 

niður við dimmingu svo hægt sé að búa til notalega birtu við matarborðið.  

 

 

 

 

 

 

 

Hangandi ljós yfir stiga er af gerðinni Wirod Dimond einnig frá framleiðandanum 

Wever and Ducre. Ljósið gefur frá sér hlýja en litla birtu svo ljósið er aðeins notað 

sem skraut í húsinu. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Hangandi ljós yfir stiga [13] 

 

Gregg lampinn er framleiddur af hönnuðunum Ludovica og Roberto Palomba sem 

starfa sem hönnuðir fyrir ítalska fyrirtækið Foscarini. Sett verður grúppa af 4 ljósum í 

lofti í stofu en þar sem lofthæð stofunnar er 5,5m þar sem hæst er þurfti að notast við 

sterka LED peru fyrir þetta rými.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Foscarini ljós yfir stofu [14] 

Mynd 5. Hangandi ljós yfir borðstofuborði [13] 
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Ljós í forstofu og gestabaðherbergi eru frá Foscarini. Ljósin hafa þann möguleika 

að gefa frá sér góða lýsingu en eru jafnframt dimmanleg. Einnig voru ljósin notuð 

fyrir barnaherbergi á neðri hæð hússins.  

 

 

Mynd 8. Loftljós i forstofu, gestabaði og barnaherbergjum [14] 

 

Í lofti í hjónaherbergi og sjónvarpsholi var notast við ljós sem eigandi átti frá fyrra 

húsi og eru frá einum af þekktustu hönnuðum heims Tom Dixon. Ljósið er koparkúla 

og er aðallega hugsað sem skraut þar sem lýsing af henni er takmörkuð. Ljósið var 

hengt upp yfir miðjum rúmgafli í hjónaherbergi og í sjónvarpsholi var það vera hengt 

upp yfir sófaborði, nógu ofarlega, svo það skerði ekki útsýni á sjónvarp.  

 

Mynd 9. Hangandi ljós í sjónvarpsholi og hjónaherbergi [15] 

  

Fyrir val á ljósi í þvottahúsi þurfti að huga fyrst og fremst að IP gildi ljóssins þar 

sem um rými með raka út frá þvottavél, þurrkara og hitagrind er að ræða þá var 

krafan að hafa lágmark IP44 gildi á ljósinu. Ljósið sem var valið fyrir þetta rými var 

frá Wever and Ducre. Einnig var tekin sú ákvörðun þar sem um gluggalaust 

vinnurými er að ræða að hafa birtuhitastigið 3000K. 
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Þegar komið var að því að ákveða ljós fyrir fataherbergi kom aðeins eitt til greina 

að beiðni eiganda en það var að hafa kastarabraut svo hann gæti beint lýsingu beint 

inn í skápana. Valin var braut frá Wever and Ducre og kastarar í stíl við innfelldu 

ljósin.  

 

 

Mynd 11. Kastarabraut í fataherbergi [13] 

 

3.2.2 Veggljós  

Notast var við ljósið Mirba frá Wever and Ducre. Ljósið er sérstaklega hugsað til að 

vera fyrir ofan spegla og gefur frá sér mjög þægilega birtu. Ljósið var sett upp við 

spegil að ofanverðu.  

 

 

Í stofu eru sett 2 kubbaljós með 300mm millibili á vegg í 1850mm hæð frá gólfi. 

Þessi ljós eru einungis hugsuð sem skraut frekar en að gefa frá sér birtu. Svona 

uppsetning býr til fallega lýsingu á veggnum þar sem geislinn skarast af ljósunum.  

Mynd 10. Loftljós í þvottahúsi [13] 

Mynd 12. Speglaljós á gestabað [13] 
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Öll veggljós fyrir ofan rúm í húsinu koma frá Wever and Ducre og eru af gerðinni 

Roomer. Ljósin eru með stillanlegum haus svo hægt er að nota þau sem lesljós. 

Ljósin voru sett í 1850mm hæð frá gólfi til að minnka hættu á að rekist verði í ljósin. 

     

Mynd 14. Veggljós fyrir ofan rúm [13] 

 

3.2.3 LED borðar  

Allir LED borðar hússins koma frá framleiðandanum Lumiparts í Hollandi en þeir 

hafa framleitt gæða LED í fjöldamörg ár. Valið á LED borðunum byggist aðallega á 

reynslu verktaka á vörum frá þessum framleiðanda og val arkitekts hússins þar sem 

Lumiparts bíður upp á góðar lausnir í LED lýsingu.  

Önnur ljós sem hafa verið mikið notuð á landinu eru Proled og Osram sem 

annarsvegar eru seld í S.Guðjónsson og hins vegar Jóhanni Ólafssyni.  

Mikil vandræði hafa hins vegar skapast með notkun LEDs frá Osram, í samvinnu 

með Free@home stýrikerfinu, þar sem suð í borðum er mjög algengt en sá vandi er 

ekki til staðar í LEDi frá Lumiparts.  

Helsta vandamál Proled hafa verið að þegar LED nær ákveðinni dimmingu, eða 

um 10%, myndast flökt í borðunum sem getur í ákveðnum tilvikum myndað óþægindi 

fyrir þann sem situr undir ljósinu. Flökið er svo hratt að augað nemur það ekki en 

getur engu að síður truflað þann sem undir því situr og t.d. valdið höfuðverk sem eru 

algengustu einkenni út frá flökti í LEDi.  

Mynd 13. Kubbaljós á vegg [13] 
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Út frá þessari reynslu verktaka var ekki lagt upp með að sækjast eftir tilboðum í 

LED frá öðrum aðilum. Kostir Lumiparts eru einnig þeir að LED borðar eru með mjög 

háu CRI gildi eða yfir 90 og hafa 120 – 168 díóður á metra sem minnkar myndun 

punkta á veggjum eða loftum út frá ljósinu.  

Tekin var sú ákvörðun til að halda í sem bestu litarsamsetningu á ljósum í 

húsinu að hafa alla LED borða hússins 2700K og 9,6W per metra nema í eldhúsi þar 

sem notast var við 3000K borða til að fá sem besta vinnulýsingu. Allir borðarnir eru 

með 120 díóður á metra.   

Í eldhúsi er LED borði notaður sem vinnuljós en í öðrum rýmum er hann 

notaður sem óbein lýsing eða sem skraut.  

Spennar fyrir LED borðana koma frá Euchips sem er kínverskur framleiðandi 

á spennum. Spennarnir eru forvafsdimmanlegir sem hentar einkar vel fyrir þetta 

verkefni þar sem engin Dali eða 1-10V stýring var í boði í verkefninu og því hægt að 

dimma borðana beint af dimmer.  

Forvafsdimming er dimming á 230V inngang spennisins, því þarf enga sér 

stýringu fyrir spenninn. Allir spennar frá EUCHIPS hafa svokallaða mjúkræsingu svo 

allar díóður kveikna mjúklega upp í fulla lýsingu. Aflstuðull spennanna er PF>0.95 

sem gerir þá mjög nálægt því að ná fullkominni nýtni en nýtnin á spennunum miðast 

við að fullt álag sé 84%. Euchips ábyrgist 30.000 tíma nýtni eða 15.000 kveikingar 

sem talið er vera mjög góð nýtni á spenni.  

LED prófílar eru allir úr áli og koma einnig frá kínverskum framleiðanda. Allir 

prófílar eru af sömu stærð og með mattri hvítri hlíf til að minnka punktamyndum og 

auka dreifingu á ljósum. LED prófílar voru keyptir á sama stað og spennar og LED 

borðar voru keyptir en það var hjá Rafport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 15. LED borðar og spennar hússins [33] 
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3.2.4 Standlampar 

Í húsinu er standlampi frá fyrirtækinu Flos sem heitir Arco. Þennan standlampa átti 

eigandinn áður og tók með sér í flutningum.  

Arco standlampinn er ein frægasta hönnun frá Flos sem hannaður var af 

bræðrunum Pier Ciacomo og Achille Castiglioni árið 1962. Það sem einkennir 

þennan lampa er fótur lampans sem búinn er til úr Carrara marmara og er lampinn 

63,8kg að þyngd. [16] 

 

 

Mynd 16. Arco standlampi [14] 

 

3.3 Útiljós  

Við val á útiljósum þarf að hafa í huga að við búum á landi með mjög breytilegu veðri 

og mikil bleyta er flesta mánuði ársins. Leitast var eftir því að hafa útljósin að minnsta 

kosti með IP stuðulinn IP55.  

Öll útiljós hússins voru einnig keypt frá Rafport og var það val byggt á vali 

arkitekts sem og verðum frá þessum þremur aðilum.  

Rafkaup bauð ódýrustu lausnina en þar sem arkitekt fannst ljósin sem bæði 

Rafport og Lumex bauð upp á henta þessu verki betur út frá gæðum og útliti þá 

endaði valið í Rafport út frá verðum. 

 

Tafla 2. Verðsamanburður á útiljósum 

Efni  Verð án/vsk  Verð m/vsk  Heildar afsláttur án/vsk  

Lumex  485.819 kr 602.416 kr 47.581 kr 

Rafport 423.919 kr 525.660 kr 63.588 kr 

Rafkaup 401.900 kr 498.356 kr 32.190 kr 
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3.3.1 Veggljós  

Notast var við eina tegund af veggljósum fyrir húsið og þurfti að fá samþykki 

eigandans í hinum hluta parhússins til að halda útliti hússins eins á báðum 

eignarhlutum. Það samþykki fékkst auðfúslega.  

Veggljósin koma frá Wever and Ducre og heita Central en ákveðið var að hafa 

þau sem bæði upp og niður til að fá sem bestu birtu og mögulegt var.  

 

 

Mynd 17 Útiljós á vegg [13] 

 

3.3.2 Staurar  

Að framanverðu húsinu var notast við staura frá Wever and Ducre og var lagt fyrir 

þeim og gert ráð fyrir í steyptu plani hússins. Staurarnir heita Palos og notast var við 

að láta þá lýsa aðeins í eina átt, eða inn á plan, frekar en að láta þá lýsa í báðar áttir. 

Ljósið sem notað var er 400mm að hæð svo það sé ekki að lýsa of mikið út frá sér 

heldur lýsi beint niður á plan hússins.  

 

 

Mynd 18. Ljósastaurar á plani [13] 
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3.3.3 Loftljós  

Í loftljósum undir svölum var notast við sama ljós og sett var í þvottahús hússins. 

Þessi ljós hafa IP stuðulinn IP55 og voru þar af leiðandi mjög hentug fyrir notkun 

utandyra.  

 

Mynd 19. Loftljós undir svölum [13] 

  

3.4 Perur  

Allar perur hússins koma frá framleiðandanum Philips. Valið stóð á milli Philips og 

Osram sem eru tveir af stærstu framleiðendum á ljósaperum og ljósabúnaði í heimi.  

Þegar velja átti perur fyrir þetta tiltekna verk þurfti margt að skoða og ganga upp. 

Verktaki hafði áður lent í vandræðum með hinar ýmsu perur og peruframleiðendur og 

vildi hafa áhrif á vali á perum sem voru teknar í húsið. Þessi vandamál sem skapast 

hafa verið eru eftirfarandi. Vandamál hafa verið með Ikea perur þar sem blikk er 

mjög algengt á þeim ef þær eru ekki settar upp með réttu dimmunum. Perur frá 

Verbatim hafa valdið vandræðum þar sem mikið suð getur verið að myndast í þeim 

þegar þær hafa náð mikilli dimmingu.  

Öll þessi vandamál tengjast dimmingum á perum og eru Osram og Philips ekki 

undanskilin þeirri reglu. Helsta vandamál þessara pera hefur verið að þegar slökkt 

hefur verið á ljósunum þá er að myndast svokölluð afterglow í perunni en þetta lýsir 

sér þannig að ein pera í kveikingunni heldur smá týru á sér. Ástæða fyrir þessu er sú 

að þegar búið er að slökkva á dimmernum er aðeins verið að rjúfa fasa perunnar og 

með dimmernum getur lekið smá straumur inn á kveikinguna og þessi straumur er 

nóg til að halda örlítilli týru á perunum. ABB tók á þessu máli á síðasta ári með því 

að framleiða dimmana sína einnig með núlltengingu á hvern útgang svo þegar búið 

er að rjúfa fasa þá fer allur þessi bakstraumur inn á núllið og út og þar af leiðandi 

lekur ekki straumur út á kveikingu aftur. [16] 



 

 

28 

Ekki var hægt að ákveða frá hvorum framleiðandanum perur yrðu teknar fyrr en 

fyrir lægi ákvörðun frá eiganda hússins um hvaða ljósastýringarkerfi færi í húsið til að 

velja perur sem hentuðu því best. 

 Þar sem húseigandi hafði krafist þess að fá hússtjórnunarkerfi í húsið þá lágu 

fyrir þrjú kerfi sem velja þurfti á milli, Free@home, KNX easy og Gira Enet. 

Ákvörðunin var tekin út frá verðum sem og kostum kerfisins en það kerfi sem 

notast var við í þessu verkefni er Free@home kerfið frá ABB sem verður fjallað um 

seinna í þessari skýrslu.  

Þegar sú ákvörðun lág fyrir var ákveðið að taka Philips perur í allt húsið þar sem 

Busch-Jaeger (ABB) og Philips eru í miklu samstarfi og virka mjög vel saman. 

Munurinn á virkni Philips peranna og Osram með þessu kerfi er að Osram perur eiga 

það til að flökta aðeins þegar dimming er komin niður fyrir ákveðið gildi (u.þ.b. 15%) 

en það gera Philips perurnar ekki. Einnig taldi arkitekt hússins lýsingu frá Philips 

perunum vera fallegri en frá Osram svo hann óskaði eftir því að þær væru teknar 

frekar. Ekki var leitast eftir tilboði í perur fyrir húsið þar sem valið var byggt á reynslu 

peranna við hússtjórnunarkerfi hússins.   

Peran sem valin var fyrir grunnlýsingu var Master peran frá Philips og var hún 

valin vegna CRI gildis en sú pera er >97 sem kemst hvað næst því að vera jafngóð 

litaendurgjöf og við fáum frá náttúrulegu birtunni úti.  

Mikið þarf að horfa í litaendurgjöf þegar lýsa á upp málverk eða flotta hluti í 

húsum til að fá sem bestu nýtingu af perunum. Léleg litaendurgjöf getur gert flotta 

hluti að mjög svo óaðlaðandi hlutum. Aðrar perur í húsinu eins og í hangandi, 

standlömpum, veggljósum og loftljósum koma einnig frá Philips. 

 Einu perur hússins sem ekki koma frá Philips eru non retrofit ljós eins og 

útiljósin eru öll, þar erum við með innbyggt LED í ljósunum svo ekki er hægt að 

skipta því út. 

3.5 Litaendurgjöf  

CRI (litaendurgjöf) gildi ljóss er mælieining á titringi litar frá ljósi af hlutum, 

hverskonar lit við sjáum af hlutnum þegar ljósið endurspeglast af hlutnum. Því hærra 

sem CRI gildi peranna er því náttúrulegri liti sjáum við af hlutnum, því það merkir að 

peran hefur náttúrlegri hvítan lit sem kemur hvað næst náttúrulegu birtunni.  
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Ein af leiðunum til að mæla CRI gildi er kölluð R8 og virkar þannig að notast er 

við 8 mismunandi litaflögur sem eru lýstar upp með ljósgjafanum. Hver litur er síðan 

borinn saman við endurkast frá dagsbirtu og út frá því fær hver litur einkunn og svo 

er það meðaltalið á þessum átta litaspjöldum sem ræður hvaða CRI gildi þessa 

tiltekni ljósgjafi fær. Ekki er þetta eina leiðin til að mæla CRI gildi en til eru margar 

leiðir til að mæla þessa einingu og eru ekki allir að nota sömu mælieiningu.  

Talað er um að þegar CRI gildi ljósapera fari yfir 90 þá er um að ræða frábæra 

litaendurgjöf. Auðvelt er að sjá hverskonar litaendurgjöf fólk er með heima hjá sér 

með því að taka t.d. epli skoða það vel í dagsbirtu og síðan skoða það undir ljósgjafa 

heima hjá sér. Oftar en ekki lítur eplið mjög girnilega út rautt og flott í dagsbirtu en er 

svo mjög óaðlagandi, jafnvel brúnt, ef birtan á heimilum er slæm.  

Besta litaendurgjöf er að finna í dagsbirtu (CRI 100) þar næst koma gömlu 

glóperurnar (CRI um 95) en LED perur eru að koma sterkar inn núna þar sem hafa 

verið að koma á markað perur með CRI 95 og jafnvel með CRI gildi 97. Þá koma 

upp spurningar af hverju ekki er notast við glóperurnar enn þá í dag en ástæður fyrir 

því eru eftirfarandi atriði:  

• LED notast við mun minni orku en glóperur.   

• LED hafa mun lengri líftíma.  

• LED þola mun meira álag t.d. hitabreytingar og högg.  

• Með LED er hægt að notast við blöndun á litum svo búa má til nánast hvaða lit 

sem er.  

• LED innihalda engin efni eins og kvikasilfur og blý svo þau eru mun hentugri 

fyrir náttúruna. [17] 
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Mynd 20. Gæði litaendurgjafar í LED perum [18] 
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4 RAFLAGNABÚNAÐUR  

4.1 Lagnaefni  

Allar heildsölur landsins selja plastefni svo sem rör, hólka og dósir frá sömu 

framleiðendum. Rörin eru frá Set á Selfossi, dósir og hólkar koma frá ABB í 

Þýskalandi, Bjarg á Akureyri eða Elko frá Noregi.  

Sóst var eftir tilboðum frá þremur heildsölum en þær voru Ískraft, Rafport og 

Johan Rönning. Einnig var eigandi með þá hugmynd að sækjast eftir verðum að utan 

fyrir þennan hluta hússins en komst fljótt af því að það var ekki svo hlaupið að því að 

finna plaströr á hagstæðum verðum þar sem flutningskostnaður er mikill þegar flytja 

þarf 4 metra löng rör til landsins. Leitað var í löndum eins og Póllandi, Þýskalandi og 

Bretlandi en ákvörðun tekin að fá rör sem framleidd eru á Íslandi.  

Öll rör í þetta hús koma frá fyrirtækinu Set á Selfossi sem er jafnframt eina 

fyrirtækið á Íslandi sem framleiðir rafmagnsrör í 16mm og 20mm sverleikum. Tekin 

var sú ákvörðun með eiganda að hafa öll rör 20mm að sverleika til að auðvelda bæði 

lagnavinnu og ídrátt seinna meir í verkinu. En þar sem í þessu verki er verið að 

notast við hússtjórnunarkerfi þá eru allar kveikingar á ljósum dregnar í töflu og því 

þarf að huga að sverari rörum.  

Allar dósir sem og hólkar og töflustútar koma frá framleiðandanum Bjargi á 

Akureyri en sú ákvörðun var tekin þar sem húsið var þegar búið að steypa upp og 

voru allar dósir í þeim veggjum sem komnir voru frá þeim framleiðanda nú þegar. 

Eftir átti að koma fyrir dósum í létta veggi sem og útveggi sem eru einangraðir. 

Einnig komu þær dósir betur út í verði, en aðeins var fenginn samanburður við ABB 

dósirnar, þannig að þegar þurfti að bæta við dósum þá var verið að notast við sömu 

framleiðsluna.  

Bjarg er fyrirtæki sem staðsett er á Akureyri og er stofnað af Sjálfsbjörgu, félagi 

fatlaðra (nú landssamband hreyfihamlaðra), árið 1968. [19] 

Allt plastefni er tekið frá Rafport og var það byggt á verðum þar sem allir buðu 

sama efni fram. Verðið miðast við heildarverð í öll Rör, barka, dósir, hólka, spennur, 

töflustúta og tengidósir. 
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Tafla 3. Verðsamanburður á lagnaefni 

Efni  Verð án/vsk  Verð m/vsk  Heildar afsláttur án/vsk  

Rafport  109.650 kr 135.966 kr 10.965 kr 

Ískraft  117.576 kr 145.794 kr 17.636 kr 

Johan Rönning  145.673 kr 180.635 kr 6.750 kr 

4.2 Hússtjórnunarkerfi 

Síðustu ár hafa orðið miklar framfarir í hústjórnunarkerfum. Hér á landi var mikið 

notað af KNX eða instabus kerfunum á árum áður en þau kerfi eru byggð upp sem 

heildarlausn fyrir heimili, skrifstofubyggingar, verslanir eða stærri og meiri byggingar. 

KNX kerfi er opið bus kerfi sem þýðir að kerfið fylgir eftirfarandi stöðlum: 

• International Standard (ISO/IEC 14543-3)  

• European Standard (CENELEC EN 50090 and CEN EN 13321-1)  

• Chinese Standard (GB/T 20965) 

KNX kerfið er tveggja leiðara kerfi tengt með bus streng. Kerfið er eins og sagt er 

hér að ofan opið kerfi með yfir 370 samstarfsaðilum allstaðar úr heiminum. KNX 

kerfið er því í dag eina kerfið sem hefur opinn staðal fyrir bæði íbúðarhúsnæði sem 

og fyrirtæki og stofnanir. 

 Með KNX kerfum er hægt að stjórna öllu sem gengur fyrir rafmagni með einu og 

sama kerfinu hvort sem það er ljós, gardínur, hitakerfi, loftræsting, dyrasímar, hurðir 

og fleira. Kerfið er í heild sinni mjög auðvelt í notkun en getur reynst flókið í 

uppsetningu (forritun) og þarf oftar en ekki að fá sérhæfðan mann á staðinn til að 

gera jafnvel minnstu breytingar. Þessi forritun getur verið mjög kostnaðarsöm og 

einnig getur bið eftir forritara verið löng. [20] 

 

Mynd 21. Möguleikar KNX kerfis [21] 
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Nú til dags hafa verið að koma á markaðinn ýmiskonar kerfi með þann möguleika 

í huga að einfalda og gera hússtjórnakerfi notendavænni fyrir íbúðarhúsnæði stór 

sem smá, litil veitingahús og skrifstofubyggingar, þar sem reynt er að halda kostnaði 

í lágmarki með einfaldari búnaði og auðveldari forritun en samt að nýta gæði 

hússtjórnunarkerfa.   

Húseigandi fór fram á að hafa hússtjórnunarkerfi í húsinu svo hægt væri að stýra 

ljósum, gluggum, gardínum, hita og hljóðkerfi, öllu með sömu lausninni. Ekki stóð til 

boða að notast við KNX kerfi þar sem eiganda fannst sú lausn ekki henta hans 

þörfum þar sem forritun var eitthvað sem hann vildi hafa sem einfaldasta og geta 

mögulega gert sjálfur.  

Leitast var eftir tilboðum frá Rafport, S.Guðjónsson og Johan Rönning. Þau kerfi 

sem í boði voru eru eftirfarandi, Rafport (Free@home kerfið frá ABB), S.Guðjónsson 

(Gira Enet frá Gira) og Johan Rönning (Berker KNX easy frá Hager). Eigandi gerði 

einnig þær kröfur að kerfið skyldi vera tengjanlegt við Philips Hue ljósaperurnar sem 

notast er við í 2 standlömpum í húsinu sem og Sonos hljóðkerfinu. Það var eindregin 

afstaða að kerfið skyldi vera vírað kerfi svo þráðlaus lausn var ekki í boði í þetta 

verk. 

4.2.1 Val á búnaði  

Farið var yfir alla þá kosti sem þessi þrjú kerfi hafa sem og sóst eftir tilboðum frá 

þessum þremur heildsölum. Samanburð á verðum er hægt að sjá hér fyrir neðan. 

 

Tafla 4. Verðsamanburður á hússtjórnunarkerfum 

Kerfi  Framleiðandi Verð án/vsk Verð m/vsk  
Heildar afsláttur 

án/vsk 

Free@home ABB 1.126.498 kr 1.396.857 kr 125.167 kr 

KNX easy  Hager  1.652.835 kr 2.049.515 kr 413.209 kr 

Gira eNet  Gira  1.447.892 kr 1.795.386 kr 361.973 kr 

 

Þegar búið var að fara yfir verð á kerfunum þremur kom í ljós að kerfið Free@home 

frá ABB var hagstæðast. Þegar búið var að fara yfir kostnað á kerfunum þá var farið í 

að skoða hvernig kerfin gætu mætt kröfum eiganda. Free@home kerfið stóðst allar 

þær kröfur sem settar voru fram af eiganda. Kerfið getur talað við bæði Philips Hue 

og Sonos hljóðkerfið sem eigandi lagði mikla áherslu á. Það getur einnig talað við 

mailto:Free@home
mailto:Free@home
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eldhústæki frá Miele og Siemens sem eiganda fannst henta mjög vel þar sem hann 

hafði nýlega keypt öll sín tæki frá Siemens.  

Free@home er full vírað kerfi með tveggja leiðara bus kapli [22].  

GiraEnet kerfið er þráðlaust kerfi að hluta þar sem allir rofar hafa þráðlausar 

tengingar svo sú lausn fannst eiganda ekki henta hans kröfum [23].  

Berker Knx Easy var eins og free@home, stóðst allar þær kröfur sem eigandi 

setti fram og meira til. Það sem eiganda fannst ekki henta við þetta kerfi er forritun 

en forritun á KNX easy er mun flóknari og ekki eins aðgengileg og free@home bíður 

upp á. [24] Einnig var töluverður verðmunur á kerfunum tveimur. 

 Munurinn á forritun er sá að free@home forritun er einskonar dragðu og slepptu 

forritun en KNX easy er nær forritun á venjulegu KNX kerfunum. Einnig var munurinn 

sá að í KNX easy þarf að kaupa sér einingu til að tengja saman kerfin við Hue og 

Sonos en free@home hefur þetta innbyggt í aðgangspunkti kerfisins. Valið var því 

byggt á kostum kerfisins sem og verði.   

 

4.2.1.1 Kostir kerfisins  

Free@home kerfið er framleitt af ABB í Þýskalandi. Kerfið kom á markað fyrst árið 

2014 og hefur síðan verið eitt mest notaða hússtjórnunarkerfi á markaðnum í dag 

þegar kemur að einföldum hússtjórnunarkerfum.  

Kostir Free@home kerfisins er að það er heildarlausn fyrir hvert heimili sem og 

verðið á kerfinu kemur vel á óvart. Kerfið ræður við að stýra ljósum, gardínum, 

gluggum, hitakerfi, bílskúrshurðum, heitum pottum, Philips Hue perum og Sonos 

hljóðkerfum.  

Mynd 22. Uppbygging Free@home kerfisins [32] 
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Kerfið er fullvírað Bus kerfi sem keyrir á 24v Dc spennu og aðeins þarf 2 leiðara í 

hvern rofa. Kerfið er auðvelt bæði í uppsetningu sem og forritun. Einn af fjölmörgum 

kostum kerfisins er sá að allur búnaður er staðsettur á sama stað svo auðvelt er að 

þjónusta kerfið ef eitthvað fer úrskeiðis.  

Búnaðurinn í kerfinu þ.e. dimmar, hitastillar og þess háttar má víra eins og hentar 

best fyrir hvert verkefni (eins og mynd 16 sýnir). Eina sem þarf að passa er að Bus 

kapallinn fari ekki í hring þ.e. aldrei má loka hringnum á kerfinu, byrja á einum stað 

og enda á þeim sama. [22] 

4.2.1.2 Ókostir kerfisins  

Farið var yfir þá ókosti sem kerfið hefur og niðurstaðan var að þeir væru alls ekki 

margir. Aðallega eru ókostirnir þeir að kerfið getur tekið mikið pláss í töflu og þar af 

leiðandi þurfa töfluskápar yfirleitt að vera mun stærri en ella. Annar ókostur kerfisins 

er sá að aðeins er hægt að vera með 150 víraða hluti tengda kerfinu en að öllu 

eðlilegu ætti það ekki að vera vandamál í neinum húsum hér á landi þar sem svona 

kerfi eru sett upp. [22] 

4.2.2 Uppsetning kerfisins  

Kerfið samanstendur af aðgangspunkti, spennugjafa, rofaliðum, dimmaliðum, 

hitaliðum og gardínuliðum. Kerfið er stafrænt hússtjórnunarkerfi og er því aðeins 

dreginn tveggja leiðara Bus strengur í alla rofa og hitastilla.  

Allur búnaður kerfisins er með ákveðin serial númer sem aðgangspunktur 

kerfisins les og gefur skilaboð út frá því.   

Mynd 23. Víring á Free@home kerfi [22] 



 

 

36 

Kerfið takmarkast af 150 víruðum tækjum en einnig er komin möguleiki á að hafa 

búnað þráðlausan, þar að segja engin Bus strengur, aðeins 230V.  

Hámarks lengd á Bus streng (A) eru 1000m, hámarks lengd frá spennugjafa og í 

síðasta tæki kerfisins (B) eru 350m og mesta lengd milli tveggja hluta (C) eru 700m 

eins og mynd 17 sýnir. Bus strengurinn sem notaður er skal vera KNX-vottaður 

strengur, 2x2x0.8 mm og skal vera með 1000V einangrun. [22] 

 

4.2.3 Búnaðurinn  

4.2.3.1 Aðgangspunktur  

Aðgangspunktur kerfisins er einskonar heili fyrir kerfið. Hann sér um öll samskipti á 

milli búnaða í kerfinu. Aðgangspunkturinn er notaður þegar 

forrita þarf kerfið en sú forritun fer í gegnum vafra á netinu 

þar sem tölvan er tengd við sama net og 

aðgangspunkturinn. Aðgangspunkturinn er einnig 

samskiptaeiningin við snjallforrit þegar stýra á ljósum með 

snjalltækjum eins og símum, ipad eða tölvum. [22]  

    

Mynd 24. Vegalengdir bus streng Free@home [22].  

Mynd 25.  Aðgangspunktur Free@home [22] 
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4.2.3.2 Spennugjafi  

Spennugjafi kerfisins er notaður til að keyra alla Bus tengda íhluti kerfisins. Hann 

tekur inn á sig 127V – 230V AC og gefur út 28 – 32V Dc spennu. Straumur á útgangi 

spennugjafa má ekki fara yfir 640mA. Ef nota skal fleiri 

íhluti en 64 í kerfinu skal nota tvo spennugjafa til að 

takmarka útgangsstraum. Spennugjafarnir eru þá 

hliðtengdir saman en ekki raðtengdir. Spennugjafinn er 

með innbyggðum filter og LED ljósi til að gefa til kynna 

hvort um ofálag er að ræða. [22]  

 

4.2.3.3 Ljósdeyfir  

Ljósdeyfar kerfisins koma annarsvegar með fjórföldum útgöngum og hins vegar með 

sexföldum útgöngum. Ljósdeyfarnir eru alhliða ljósdeyfar sem hægt er að nota við 

deyfingu á öllum tegundum deyfanlegra ljósa og ljósapera.  

Á ljósdeyfunum er núlltenging fyrir hvern útgang svo hægt sé að fá sem bestu 

dimmingu fyrir LED. Snertur ljósdeyfanna eru aðskildar frá hver annarri svo hægt er 

að tengja mismunandi greinar inn á þá.  

Ljósdeyfarnir eru með þann möguleika á að sameina snertur svo hægt er að búa 

til stærri deyfingar. Hver snerta á ljósdeyfunum er 210W fyrir eftirvafs deyfingu 

(e.trailing edge control) eða 80W fyrir forvafs (e. leading edge control).  

Með því að sameina útganga þá margfaldar maður 

þessar tölur með fjölda útganga sem sameinaðir eru. 

Hægt er á að virkja kveikingar með tökkum sem eru 

framan á ljósdeyfunum svo ekki þarf að vera búið að 

forrita kerfið svo hægt sé að kveikja ljós. [22] 

 

Mynd 26. Spennugjafi Free@home [22] 

Mynd 27. Ljósdeyfir Free@home kerfis [22] 
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4.2.3.4 Rofaliðar  

Rofaliðar í kerfinu koma annarsvegar fjórfaldir og hins vegar áttfaldir. Fjórfaldir 

rofaliðar eru með fjórum 16A snertum en áttfaldir rofaliðar eru með átta 6A snertum. 

Kosturinn við áttföldu rofaliðana er sá að á neðri parti rofaliðans eru 8 stafrænir 

inngangar (e. Binary inputs).  

Þeir inngangar þjóna þeim tilgangi að hægt er 

að tengja alla þá hluti sem gefa frá sér merki sem 

er 0-24V Dc. Kerfið bregst svo við því merki og í 

forritun er ákveðið hvað kerfið skal gera við þá 

skipun. Mikið hefur verið notað af þessum 

inngöngum inn á þjófavarnarkerfi til að virkja 

kveikingu eða slökkva ljós þegar kerfi er tekið 

af eða sett á. [22] 

 

4.2.3.5 Gardínuliðar  

Einn af möguleikum kerfisins er að geta stjórnað 

gardínum og gluggum. Þetta er gert með svokölluðum 

gardínuliðum. Gardínuliðarnir eru fjórfaldir liðar og er hver 

útgangur 6A. [22]  

 

 

4.2.3.6 Hitaliðar  

Hitaliðar eru notaðir í þeim tilgangi að stýra gólfhita í húsum. Hægt er að fá hitaliðana 

með sex eða tólf útgöngum. Hver útgangur ræður við að stýra þremur mótorlokum 

svo hægt er að sameina eins mikið og hægt er til að draga 

úr kostnaði.  

Hitaliðanum er síðan stýrt með hitastillum sem staðsettir 

eru inn í húsi. Hitaliðana er einnig hægt að nota með 

kælingar eiginleika þar sem við tengjum t.d. gólfhitamottur á 

þrjá útganga og kæliviftu á þrjá útganga og hægt er að láta 

kerfið víxla á milli að kæla og hita eftir því 

hver þörfin er. [22]   

Mynd 28. Áttfaldur rofaliði Free@home [22] 

Mynd 29. Gardínuliði í Free@home [22] 

Mynd 30. Hitaliði sex faldur í Free@home [22] 
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4.2.3.7 Hitastillar 

Hitastillar eru notaðir til að stýra hitaliðum frá töflu. 

Inn á hitastillana þarf að tengja Bus strenginn og síðan 

er hver hitastillir forritaður við viðeigandi útgang á 

hitaliða. Á hitastillum er aðeins sýnt óskhitagildi en 

raunhitastig hússins er aðeins aðgengilegt í snjallforriti 

kerfisins. [22]   

 

4.2.3.8 Rofar 

Rofar kerfisins eru til í tvenns konar lausnum, tvöfaldir rofar og fjórfaldir rofar. Í þessu 

verkefni var aðeins stuðst við að hafa rofa fjórfalda til að einfalda vikni eins og hægt 

er svo allir rofar virki eins.  

Rofar hafa innbyggðar díóður sem gefa til kynna stöðu 

á ljósi, hvort það sé kveikt eða slökkt. Allir rofar hússins 

voru notaðir sem senurofar þar sem þeir eru notaðir til að 

kveikja á ákveðnum forstilltum senum en ekki hverju ljósi 

fyrir sig. Senur eru fyrirfram ákveðin kveikieining á einu 

eða fleiri ljósum. [22]  

 

4.2.3.9 Veðurstöð  

Einn af fjölmörgum möguleikum er veðurstöð sem hægt er að tengja við kerfið. Með 

veðurstöð er hægt að afla upplýsinga um vindhraða, regn, útihitastig og birtuhitastig. 

Með þessum upplýsingum er hægt að láta húsið bregðast við hinum ýmsu 

veðrabreytingum sem við búum við hér á landi.  

Með þessu er til dæmis hægt að láta kerfið loka gluggum eða keyra niður 

gardínur ef vindur fer yfir ákveðinn vindhraða, hægt að 

láta gólfhita byrja að hita fyrr ef hitastig úti lækkar um 

ákveðnar gráður sem og fleiri möguleikar. Að 

veðurstöð þarf að draga Bus streng og 230V. Ekki var 

óskað eftir því að fá slíka stöð í þetta verkefni af 

verkkaupa en honum stóð það til boða. [22] 

 

Mynd 31. Hitastillar í Free@home [22] 

Mynd 33. Veðurstöð í Free@home [22] 

Mynd 32. Rofar í Free@home [22] 
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4.2.4 Forritun  

Eins og öll hússtjórnunarkerfi á markaðnum þarf að forrita þau á einhvern hátt. 

Mismunandi er hvernig þau eru forrituð og hefur það verið þekkt að maður með 

sérkunnáttu komi og forriti eða stilli kerfið fyrir verkkaupa. Þetta hefur að miklu leyti 

breyst með tilkomu einfaldari hússtjórnakerfa.  

Forritunin í Free@home er nokkurskonar dragðu og slepptu (e.“ drag and drop“) 

forritun. Hugmyndafræðin á bak við forritun í Free@home er sú að eigandi eða 

verkkaupi geti gert fínustu og einföldustu stillingar sjálfur svo ekki þurfi alltaf að kalla 

til sérhæfðan mann í verkið. Þarna er verið að gera kerfið mun notendavænna en 

ella. 

Forritun í free@home er gerð í gegnum IP tölu hugbúnaðarins annaðhvort í 

gegnum heimanet, þar sem netbeinir er búinn að úthluta hugbúnaði ákveðna IP tölu, 

eða í gegnum net sem hugbúnaðurinn gefur frá sér og þar í gegnum IP tölu hans 

sjálfs sem í öllum tilvikum er 192.168.2.1.  

Þegar búið er að tengja sig við net hússins eða hugbúnaðarins þá er þessi IP tala 

slegin inn í vafra og þá aðeins eftirtalda vafra (Mozilla Firefox, Chrome, Safari eða 

Omega) þar sem t.d Internet Explorer er ekki æskilegur vafri fyrir kerfið þar sem 

uppfærsla á honum er ekki i takt við uppfærslur Free@home.  

Þegar búið er að skrá sig inn með IP tölu hefst fyrsta skref forritunar, það er að 

búa til aðgang og greina hvar i heiminum búnaðurinn er staðsettur. Upphafsíða 

forritunar er hér að neðan (sjá mynd 34).  

 

Mynd 34. Forritunargluggi Free@home [22] 
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Byrjað er á því að teikna upp hæðir og rými hússinns með fyrirfram hönnuðu útliti 

sem hægt er að nota. Rýmin eru einfaldlega dregin inn á grunninn og nefnd þeim 

nöfnum sem notandi vill að birtist í snjallforriti kerfisins. Þegar þessari vinnu er lokið 

þarf að ákveða kveikingar og koma öllum íhlutum kerfisins inn á húsmyndina. 

 

Mynd 35. Forritun rýma Free@home [22] 

 

Þetta er gert í flipanum sem heitir Íhlutastillingar (e.Device Configuration) en þar inni 

er að finna alla íhluti sem eru tengdir við bus línuna. Allir þessi hlutir hafa á sér 

sérstakt auðkennisnúmer, sem mikilvægt er að halda til haga, svo sem auðveldast 

og fljótlegast sé að finna hvað hver íhlutur er. Einn sexfaldur dimmer hefur ákveðið 

auðkenni og svo hefur hann sex útganga sem allir eru að kveikja á mismunandi 

kveikingum því er hægt að auðkenna þá strax með nafni og staðsetningu.  

 

 

Mynd 36. Auðkenni íhluta kerfisins [22] 
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Mikilvægt er að stilla alla rofa og dimma rétt í upphafi en alla dimma er hægt að 

stilla eftir því hvernig álag þeir eru að dimma, með því að velja viðkomandi útgang og 

velja úr lista hvernig álag um ræðir.  

Rofana þarf að stilla sérstaklega eftir því hvort þeir eiga að vera tvöfaldir á/af rofar 

eða fjórfaldir senurofar en það er einnig gert með því að velja rofann og þar í lista 

þarf að velja úr því hvernig rofinn skal virka. Þegar þessar stillingar eru allar búnar 

þarf að fara í gluggann sem heitir Devices en þarf hefst þessi svokallaða draga og 

sleppa forritun. Þarna ættu þá að birtast allir útgangar og rofar sem stilltir voru í fyrra 

skrefi í miðju rýminu og þarf að byrja á að draga þá á viðkomandi staði svo það sé 

sem líkast hvernig húsið og rýmin eru uppbyggð.  

Því næst þarf að velja úr gluggum niðri við senur ef sú virkni á að vera notuð í 

húsinu. Senur eru því dregnar inn og valin ljós sem eiga að stýrast með senunni og 

þar þarf svo einnig að velja hvernig ljósin eiga að vera, hvort þau eigi að vera 

dimmuð, slökkt eða kveikt.  

Því næst þarf að velja þann rofa sem virka á á þessa senu og hvaða hluti rofans 

skal virka við og svo ýtt á senuna til að virkja rofann við senuna.  

Í þessu verkefni þá byggjum við kerfið upp þannig að allir rofar í húsinu virka eins, 

þar að segja allir hlutar rofans virka eins í öllum rýmum og erum við að vinna með 

senur í öllum rofum hússins (einnig er hægt að láta rofa virka beint á ljós eða á 

ljósahóp eins og mynd 31 sýnir). Þannig ef eigandi vill stilla ákveðið ljós þarf það að 

gerast í snjallforriti í gegnum snjalltæki. Þarna er þá hefðbundinni forritun lokið og 

notandi getur byrjað að notast við rofa á vegg eða snjallforrit.  

 Einnig eru aukaaðgerðir í Free@home þar sem hægt er að stilla tíma á ákveðin 

ljós eða senur. Þessi möguleiki er notaður þegar t.d. ljós eða senur eiga að kveikna 

á klukku eða sólúri en í þessu verkefni var notast við þessa lausn til að stjórna 

útiljósunum á sólúri.  

Önnur aðgerð sem hægt er að gera er í gegnum action. Sú aðgerð er notuð við 

allskonar tilefni og eru eignlega nokkurskonar and, or og nor hlið sem hægt er að 

nota sem nokkurskonar þjófavörn, t.d. ef öll ljós eru slökkt og einhver ýtir á ákveðinn 

takka þá sendir kerfið skilaboð í síma. Einnig er hægt að nota þetta fyrir binary 

inngangana þegar tengja á þá við öryggiskerfi. Þá þarf að stilla það inn í action til að 

láta öryggiskerfið kveikja eða slökkva ljós, eftir því hvort verið er að setja á vörð eða 

taka af verði.  
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 Mikilvægur eiginleiki sem notast var við í þessu verkefni var 

staðsetningarbúnaður í kerfinu. Sá eiginleiki gefur möguleika á að slökkva ljósin 

þegar síðasti sími tengdur kerfinu fer út fyrir radius sem staðsettur er utan um húsið. 

Einnig hægt að láta kveikja öll ljós þegar fyrsti sími kemur inn fyrir þennan tiltekna 

radius. Þessi stýring kostar 2,5 dollara á mánuði og er eina sem borga þarf fyrir í 

Free@home snjallforritinu. Með þessum kostnaði kemur einnig tengimöguleiki við 

Alexu frá Amazon en með því er hægt að raddstýra ljósum heima hjá sér.   

 

 

 

Mynd 37. Drag en drop skipanir [22] 

 

4.3 Innlagnarefni  

Tekin var sú ákvörðun með arkitekt hússins sem og eiganda að hafa allt 

innlagnarefni svart matt að lit. Innlagnarefni skal hafa sama útlit og rofar og hitastillar 

kerfisins. Allir rammar skulu vera alveg ferkantaðir með eins litlum kanti og hægt er til 

að ryksöfnun ofan á rofum og tenglum verði sem minnst.    

4.3.1 Val á efni  

Leitað var eftir verðum í innlagnarefni frá sömu framleiðendum og nefndir voru hér 

að framan. Þar sem áður var búið að ákveða Free@home í húsið þurfti einnig að 

taka tillit til útlits rofa og hitastilla frá þeim framleiðanda. ABB gat boðið þetta allt 

saman í sömu vörulínu þ.e. allir rofar, tenglar og hitastilla voru ferkantaðir og svartir 

mattir að lit.  

Kostnaður var samt sem áður borinn undir eiganda sem og útlit til samanburðar. 

Eiganda leist best á útlit ABB innlagnarefnisins sem var nákvæmlega það sem 
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eigandi hafði óskað eftir, þunnt og snyrtilegt. Tilboðið sem gert var í efnið var miðað 

við heildarfjölda tengla og ramma.  

 

 

Mynd 38. Samanburður útlits innlagnarefnis [25] 

 

Út frá útliti var ákvörðun tekin að hafa innlagnarefni allt svart matt frá ABB þrátt 

fyrir örlítinn verðmun á því efni og Gira E2 eins og taflan hér að neðan sýnir. Arkitekt 

tók lokaákvörðun varðandi val á efni.  

 

Tafla 5 Verðsamanburður á innlagnarefni 

Efni  Verð án/vsk Verð m/vsk  Heildar afsláttur án/vsk 

ABB Future Liner  227.618 kr 282.246 kr 36.639 kr 

Berker B7 248.822 kr 308.539 kr 31.923 kr 

Gira E2  198.443 kr 246.069 kr 45.360 kr 

 

4.4 Rafmagnstöflur  

Í öllum húsum í dag er notast við rafmagnstöflur. Mikill munur er samt sem áður á 

töflum nú til dags og fyrir nokkrum árum.  

Hér áður fyrr voru skápar smíðaðir hér á landi og eru þeir skápar kallaðir J.B.P 

skápar en þeir voru hannaðir af stálsmiðjunni J.B.P. Þessir skápar voru aðeins úr 

stáli en í dag koma skápar bæði úr stáli og plasti. Skápar sem notaðir eru sem 

aðalskápar eru stálskápar oftar en ekki tvöfalt einangraðir að innan með plast 

einangrun. Einnig er stærð skápa orðin töluvert meiri en notast var við áður. Sú 

stækkun kemur aðallega með aukinni snjallvæðingu og aukahlutum á heimilum svo 
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sem bílahleðslustöð, hátalarakerfi, LED spennum, hússtjórnunarkerfi og auknum 

fjölda greina og lekaliða.  

4.4.1 Val á töflu 

Við val á töflu var stuðst við fjölda eininga í Free@home búnaði, töflubúnaði og 

raðtengjum. Í töflunni var ákveðið að hafa að minnsta kosti 30% aukapláss. Einnig 

var stuðst við að hafa smáspennu í sama skápnum. Miðað við þessar forsendur var 

tekin sú ákvörðun um að hafa skápinn að stærð H:140 x B:130 x D:21,5 cm. 

Skápurinn var keyptur af Rafport og notast var við skáp frá Stribel Und John sem 

er í eigu ABB. Arkitekt hússins krafðist þess að notast yrði við þann framleiðanda til 

að halda öllu töfluefni og töflum frá ABB upp á heildarsvip rafkerfisins. Leitað var 

samt sem áður eftir tilboðum frá Reykjafelli, Johan Rönning og Rafporti sem allir 

selja töflur frá sitthvorum framleiðandanum.  

Töflurnar frá Reykjafell heita ABN þær töflur vildi verktaki alls ekki vinna með og 

hefur mjög slæma reynslu af. ABN töflurnar eru með mun verri hlífafestingum yfir 

rafbúnað þar sem festingarnar eiga það til að brotna auðveldlega eða vera mjög 

stífar.  

Verktaki var mjög vanur að vinna með Stibel Und John töflurnar og hefur góða 

reynslu af þeim. Aðalkosturinn við Stibel Und John fram yfir hina tvo framleiðendurna 

er að allar einingar koma samsettar af heildsölunni eða framleiðandanum sjálfum svo 

auðvelt og fljótlegt er að koma þeim saman. Þetta hefur Stibel fram yfir hina tvo 

framleiðendurna þar sem öllum einingum þarf að púsla saman á verkstað.  

Val á töflu fyrir þetta verk byggðist því á reynslu verktaka þar sem um mjög lítinn 

verðmun var að ræða. Einnig þurfti að taka inn í verðið tímann sem tekur að setja 

saman skáp og þar var að finna nokkurn mun á þessum þremur framleiðendum.  

 

Tafla 6. Verðsamanburður  

Efni  Verð án/vsk Verð m/vsk  Heildar afsláttur án/vsk 

ABN 93.871 kr 116.400 kr 18.774 kr 

Hager 102.772 kr 127.440 kr 20.554 kr 

Stribel Und John 120.221 kr 149.074 kr 18.033 kr 
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4.4.2 Val á töfluefni  

Allt töfluefni kemur frá ABB, en ekki var sóst eftir tilboðum í þennan hluta verksins. 

Notast var við að velja töfluefni frá sama framleiðanda og bæði töflur og 

hússtjórnunarkerfi til að halda sama heildarsvip á töflunni.  Allur Free@home 

búnaður er merktur ABB svo tekin var ákvörðun að halda því eins í öllum skápnum. 

Allur búnaðurinn er með 10KA útsláttarstraum.  

Tekin var ákvörðun um að hafa öll viðkvæm tæki á sér lekastraumssjálfvari. Þessi 

tæki eru t.d. heitur pottur, smáspennukerfi, hússtjórnunarkerfi og loftræstisamstæða, 

svo dæmi séu tekin. Sér lekaliði er fyrir öll ljós hússins og annar lekaliði fyrir 

eldhústæki. Einnig var settur sér lekaliði fyrir öll útiljós hússins til að sporna við 

útslætti, ef til þess kæmi, svo að húsnæðið sjálft yrði ekki rafmagnslaust. 

4.5 Dyrasímakerfi  

4.5.1 Val á kerfi  

Kröfur eiganda við val á dyrasímakerfi voru mjög einfaldar. Hann vildi hafa þetta 

einfalt kerfi sem hægt væri að tengjast við með snjalltæki. Aðeins átti að vera einn 

skjár inn í húsi á neðri hæð og þurfti hann að vera nokkuð stór með snertiskjá. Þar 

sem ekki var gert ráð fyrir innfelldum dyrasíma þurfti að brjóta fyrir innfelliboxi svo 

hann yrði sléttur við útvegg. Einnig var krafa frá arkitekt hússins að tækið að utan 

væri úr riðfríu stáli svo lítil hætta væri á riði í stöðinni.  

Þessar kröfur voru sendar á nokkur fyrirtæki og komu mjög jákvæð svör frá 

þremur þeirra. Þau fyrirtæki voru Ískraft, Rafport og S.Guðjónsson. Kerfin sem í boði 

voru eru Fermax og ABB (Rafport), TCS (Ískraft) og Ticino (S.Guðjónsson). Óskað 

var eftir tilboðum frá öllum aðilum og kom í ljós að Rafport bauð hagstæðasta verðið 

í kerfi með IP kerfi frá Fermax.  

Val á kerfinu var því einungis byggt út frá verði. Kerfið heitir MEET frá Fermax 

sem er spænskur dyrasímaframleiðandi. MEET kerfið er IP 

kerfi svo hægt er að tengja bæði innistöð og útistöð í gegnum 

POE, Power over ethernet. Þetta er gert þannig að aðeins einn 

strengur Cat5E er dreginn og tengdur í útistöð sem og innistöð 

frá POE switch. Kerfið er svo forritað í gegnum IP tölu. Sækja 

þarf snjallforrit í síma til að tengja snjalltæki við dyrasímann. 

Þegar síðan ýtt er á takkan á útistöð byrjar Mynd 39. Útistöð dyrasímakerfis [26] 
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innitæki að hringja. Eftir 3 sekúndur hringja þeir símar sem tengdir eru kerfinu sama 

hvar í heiminum þeir eru.  

Með snjallforriti er einnig hægt að opna hurð og sjá í myndavél kerfisins þó engin 

hringing eigi sér stað. Milo útistöðin í kerfinu keyrir á 12V Dc spennu og hefur IP raka 

og rykstuðulinn IP55. [26] 

4.6 Netkerfi  

Að miklu þarf að huga í dag þegar kemur að netkerfi og netbúnaði en með tilkomu 

ljósleiðara aukast gagnaflutningsmöguleikar til muna og þarf að passa upp á að 

endabúnaður sé gerður fyrir þann hraða til að nýta hann sem mest.  

Við val á netkerfi kom aðeins eitt kerfi til greina þar sem eigandi kunni vel á það 

kerfi og átti nokkra hluti úr fyrri eign. Eigandi krafðist þess einnig að ekki yrði notast 

við netbeina frá símafyrirtækjum þar sem venjulega eru þeir ekki að ná þeim 

gagnaflutningi sem dýrari lausnir geta gert.  

Kerfið kemur frá Bandaríkjunum og heitir UniFi. Í kerfinu eru miklir möguleikar en 

ekki er þetta aðeins fullþróað netkerfi heldur einnig myndavélakerfi. Lagt var upp 

með að notast við netbeini frá UniFi og skila þeim sem símafélögin leggja til og þar af 

leiðandi sleppa við mánaðargreiðslu fyrir netbeini og fá betri nýtingu á netið.  

Einnig var stuðst við POE switch þar sem allar myndavélar og dyrasími eru POE 

studd tæki. Settir upp sendar á þremur stöðum í húsinu, þ.e.a.s. þvottahúsi, 

sjónvarpsholi og eldhúsi. Þessir sendar heita aðgangspunktar og eru til í nokkrum 

útfærslum.  

Eigandi átti fyrir tvo diska sem eru að gerðinni Long Range og var því keyptur 

annar svoleiðis diskur. Þessir diskar hafa það fram yfir ódýrustu diskana frá UniFi að 

þeir drífa mun lengra og hafa einnig meiri gagnaflutningsgetu þegar fleiri en einn 

notandi er tengdur kerfinu.  

Þetta kerfi er svo sett upp með svokölluðum cloud key sem gefur eiganda 

möguleika á að breyta því sem hann vill í kerfinu sem og að gera alla forritun 

auðveldari. Cloud key er einnig með innbyggðum hörðum diski sem geymir upptökur 

úr myndavélunum.  

Harði diskurinn er með 1 terabæta minni svo hann nær að geyma upptökur miðað 

við bestu gæði myndavélanna í um tvær vikur. Með cloud key er einnig hægt að 

fjartengja sig við kerfið og gera breytingar, lagfæringar eða sjá stöðu netsins.  
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Kerfið er allt lagt með Cat6A streng til að fullvissa sig um að 

gagnamagnsflutningur sé full nýttur.  

Með snjallforriti kerfisins er hægt að fylgjast umferð á netinu, hverjir eru að nota 

það og hvað verið er að gera á því. Einnig er hægt að loka á einstaka tæki hvenær 

sem er og loka alveg á netið á ákveðnum tímum. 

4.7 Loftskiptikerfi  

Þegar kemur að loftgæðum í húsum og íbúðum erum við á Íslandi mörgum árum eftir 

á í bæði hönnun og hugsun. Mikil vandamál hafa verið að skapast á síðustu árum 

þar sem byggingar hafa verið gerðar þéttari og mikill raki getur myndast inn í íbúðum 

og húsum ef þau eru illa loftræst eða í sumum tilvikum bara alls ekki.  

Okkar helsta loftræsting síðustu ára hefur verið útsog á böðum og ristar í 

eldhúsum en í alrýmum þá höfum við verið að opna glugga. Að loftræsta með 

gluggaopnun er alls ekki rétt leið þar sem ekkert loftflæði kemur inn heldur aðeins 

kuldi eða hiti nema vindur blási beint á gluggann sem opinn er.  

Eitt helsta vandamál sem við glímum við á Íslandi í dag er að útsog á 

baðherbergjum er stöðugt í gangi og ekki er hægt að stöðva það. Þetta er tilkomið af 

því að venjan er sú að í blokkaríbúðum er staðsettur einn blásari á þaki hússins sem 

gengur án þess að stoppa. Íbúðir innihalda einungis ristar í baðherbergjum svo fólk 

getur ekki lokað fyrir þetta útsog. Þegar útsogið er í gangi, og allir gluggar eru lokaðir 

í húsinu eða íbúðinni, myndast undirþrýstingur. Með undirþrýstingi getur myndast 

raki og út frá rakanum mygla í heimilin. Eigandi hafði ekki kynnt sér þessi mál áður 

svo farið var í rannsóknarvinnu um hvernig best væri að leysa þennan vanda sem 

við erum að glíma við.  

Ekki er þetta orðið mjög þekkt á Íslandi svo erfitt var að finna verslun sem gat 

aðstoðað með þessar lausnir. Á endanum fannst heildsala sem nýverið var byrjuð að 

selja svokölluð varmaendurnýjanleg loftskiptikerfi. Bókaður var fundur með 

starfsmanni heildsölunnar, Rafports, sem og eiganda hússins þar sem grunnplan 

hússins var lagt fram og starfsmaðurinn kom með hugmyndir að uppsetningu.  

Eiganda leist vel á þá hugmynd að setja í húsið loftskiptikerfi sem endurnýtir 

varmaorku. Ekki var farið í þá vinnu að leitast eftir verðum eða hugmyndum frá 

öðrum aðilum þar sem hugmyndir sem komu fram á þessum fundi voru allar 

samþykktar af eiganda. Svo eigandi tók sjálfur ákvörðun um að taka kerfi frá Helios 
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frekar en að leitast eftir frekari lausnum. Einnig leist kaupanda vel á verðið sem 

Rafport bauð í verkið.  

Kerfið sem ákveðið var að nota kemur eins á áður segir frá þýska 

framleiðandanum Helios. Helios er fyrirtæki sem hóf störf árið 1925 og var þá 

aðallega í framleiðslu á heyrnatólum og síðar lömpum en það var ekki fyrr en árið 

1950 sem fyrirtækið fór að framleiða viftur. Árið 1992 kom svo út fyrsta kerfið frá 

þeim sem er loftskiptikerfi sem endurnýtir varma lofts að 

innan til að hita upp loft sem tekið er inn að utan.  

Fyrir þetta tiltekna hús var farið í kerfi frá þeim sem heitir 

KWL og er það þannig byggt upp að ein mótorsamstæða 

(sjá mynd 40) er staðsett í bílskúr hússins og út frá henni 

eru tekin rör 180mm annarsvegar fyrir útblástur og hins 

vegar innblástur og þau boruð upp um þak bílskúrsins.  

Frá mótorsamstæðunni liggja svo tvö rör 

150mm niður í dreifikassa, annað fyrir 

innblástur og hitt fyrir útblástur, sem dreifir rörum í öll rými hússins eftir því hvort 

rýmið er fyrir innblástur eða útblástur. Baðherbergi og eldhús eru einu rýmin sem 

innhalda útblástur þar sem við viljum helst endurnýja loftið í þeim rýmum út af raka 

og lykt. Önnur rými hússins hafa einungis innblástur. Með þessari aðferð er búinn til 

undir- og yfirþrýstingur sem endurnýjar allt loft í húsinu.  

Öll rör sem liggja frá dreifikassa að herbergjum eru 70mm að þvermáli. Öll rör fyrir 

kerfið eru úr óbrennanlegu plasti svo ákveðið var að hringja í byggingafulltrúa 

Garðabæjar til að fá samþykki á að nota þessa tilteknu laus.  

Aðeins þurfti að huga fyrir lögnum milli bílskúrs og dreifikassa sem staðsettir voru 

á neðri hæð hússins í þvottahúsi og þar af leiðandi annað brunahólf. Í þessum 

lögnum var notast við blikkrör og brunaþéttingu utan um rörin.  

Þetta tiltekna kerfi nýtir hitann á loftinu sem fer innan úr húsinu til að hita upp 

element í mótorsamstæðunni sem sér svo um að hita loftið sem kemur inn að utan 

(sjá mynd 41). Einnig er möguleiki á að endurnýta rakastig hússins með því að taka 

þann raka sem fer út úr húsinu og vinna upp raka á lofti sem kemur inn í hús. Þessi 

möguleiki er aukahlutur sem kaupa þarf í tækið og ekki var tekin ákvörðun um að 

sækjast eftir því í þetta tiltekna verk. 

           Mynd 40. KWL mótorsamstæða [27] 
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 Helios talar um að kerfið sé að nýta um 80% af hita og raka sem fer út úr húsum 

til að hita upp aftur það loft sem fer inn. Þetta hefur þá kosti að notandi er búin að 

borga hitaveitunni til að hita upp húsið sitt með ofnum eða gólfhita og er að 

endurnýja þessa orku með kerfinu. [27] 

 

 

Mynd 41. Hitun á lofti [27] 

 

Mynd 41 sýnir hvernig KWL samstæðan er að nýta varmaorkuna að innan til að hita 

upp loftið sem kemur að utan. Einnig sýnir myndin hvernig kerfið endurnýtir raka sem 

við myndum að innan, til að keyra hann aftur inn í hús með nýju lofti. [27] 

4.8 Bílahleðslustöð 

Með aukinni rafbílavæðingu á Íslandi hafa aðilar verið að finna bestu lausnina á 

tengingum hleðslustöðva hér á landi.  

Mikið þarf að huga að þegar kemur að tenginu og frágangi á hleðslustöðvum. 

Helsta vandamál hér á landi síðustu ár liggur í því að aðilar hafa verið að hlaða 

bílana sína í venjulegum innstungum gerðum fyrir 16A. En raunin er sú að innstunga 
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sem gerð er fyrir 16A er ekki gerð fyrir stöðugt álag á 16A í langan tíma og hefur það 

verið að gerast að tenglar brenni yfir og jafnvel séu að kveikja í.  

Þar sem eigandi hafði keypt sér Teslu model 3 þá þurfti að velja og koma fyrir 

hleðslustöð í húsinu. Tekin var ákvörðun að hafa stöðina í bílskúr hússins að 

innanverðu svo veður sé ekki að hafa áhrif á stöðina. Þegar komið var að hönnun á 

kerfi fyrir hleðslustöð þurfti að afla upplýsinga um staðla og reglur þegar kemur að 

þeim.  

Mannvirkjastofnun mælir eindregið með að við heimahleðslu rafbíla sé notuð 

hleðsluaðferð 3. Með hleðsluaðferð 3 er átt við að hlaða skal rafbíla með sérhæfðum 

búnaði sem fastengdur er við raflögn. Hinn sérhæfði búnaður tryggir að rafbílinn sé 

tengdur raflögninni á áreiðanlegan og öruggan hátt og aðlagar hleðslustöð þeirri 

raflögn sem tengst er, t.d. 16A eða 32A. Passa skal að nota tengibúnað svo sem  

tengla eða klær sem aðeins eru gerðir fyrir hleðslu á rafbílum. Mikið er einnig lagt 

upp með að velja lekastraumsliða sem hefur AC/DC spikevörn og er af gerðinni 

(Type B).  

Lagður var fimmleiðara strengur með 6q sverleika frá töflu að stöð og stöðin svo 

tengd við þriggja fasa 32A sjálfvar í töflu til að fá sem hröðustu hleðslu sem 

möguleiki var á. Þegar kemur að hleðslustöðvum þarf að fylgja eftir ákveðnum 

stöðlum og reglum eins og öllu öðru tengdu rafmagni. Þeir staðlar sem snúa að 

bílahleðslum eru: 

• ÍSTK EN 61851-1. 

• Samræmingarskjali Evrópsku rafstaðlasamtakanna, CENELEC, nr.HD 60364-

7-722, sem er hluti af íslenska staðlinum ÍST 200, raflagnir bygginga. 

 

4.8.1 Val á Bílahleðslustöð 

Eigandi var nýbúinn að kaupa sér Teslu Model 3 þá kom lítið 

annað til greina en stöð frá Teslu. Eigandi fór sjálfur og keypti 

stöð án þess að sækjast eftir áliti verktaka eða að sækjast eftir 

tilboðum frá öðrum aðilum.  

Margir hafa verið að ræða stöðina frá Teslu en verðið á 

henni kemur vel á óvart. Teslu stöðin var aðeins á 80.000kr 

m/vsk. Þar sem verkkaupi hafði tekið þá ákvörðun sjálfur að 

Mynd 42. Tesla hleðslustöð [29] 
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kaupa stöð var ekki leitast eftir verðum frá öðrum aðilum.  

4.8.2 Eiginleikar og upplýsingar  

Tesla er Amerískt fyrirtæki staðsett í Palo Alto, í Kaliforníu. Fyrirtækið var stofnað 

árið 2003 af bandarískum verkfræðingum sem vildu sýna fram á að ekki þyrfti að 

fórna einhverju til að keyra rafmagnsbíla, þeir hefðu alveg jafn mikið upp á að bjóða. 

Fyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu á rafmagnsbílum, sólarsellum fyrir heimili og 

orkugeymslu fyrir heimili til að safna orku frá sólarsellum inn á rafhlöðu og þaðan út á 

net hússins. [28]  

Tesla stöðin er tengjanleg bæði eins fasa og 

þriggja fasa en alltaf er mælt með ef hægt er að 

tengja stöðina þriggja fasa (eins og mynd 32). 

Stöðin er 22KW miðað við 32A þriggja fasa 

útstraum og 50Hz. 

 Stöðin ræður við að hlaða bílinn 77km á 

klukkustund.  

Stöðin hefur raka og ryk stuðulinn IP44 svo 

hægt er að setja stöðina utanhúss.  

Stöðin ræður við svaka hitabreytingar en þær eru á bilinu -30°C til 50°C.  

Stöðin hefur einnig þann möguleika að geta lesið úr jarðbindingu við hana, með 

öðrum orðum þá skannar hún eftir góðu jarðsambandi og ef jarðsamband rofnar þá 

fer hún í svokallan öryggisham þar sem hún hættir að hlaða. Stöðin leitar í fyrsta 

skipti nokkrum sekúndum seinna ef jarðsamband er komið aftur á ef ekki þá næst 

eftir 15 mínútur og ef ekkert hefur gerst í fjögur skipti þá rofnar spennan og fer ekki í 

gang fyrr en þjónustuaðili lagar jarðsamband og endursetur stöðina.  

Stöðin hefur innbyggða álagsdreifingu svo hægt er að tengja upp að fjórum 

stöðvum á sama sjálfvari og sjá stöðvarnar um að dreifa álagi á milli sín (sjá mynd 

44).  

 

Mynd 43 Tengimynd hleðslustöðvar [29] 

Mynd 44 Samtenging hleðslustöðva [29] 
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Passa þarf sérstaklega að hafa rofana í stöðinni eftir því 

hvernig kerfi stöðin er tengt við en í þessu húsi er stuðst við 

TN-S kerfi og skal „dippa“ eftir því (sjá mynd 34). Einnig þarf 

að velja inn í stöðinn hvaða stærð af öryggi verið er að nota 

með sérstökum snúningsrofa (sjá mynd 46).  

Mikill kostur stöðvarinnar er að með henni er möguleiki á 

að sjá stöðuna í snjallforriti þar sem stöðin er tengt við Wi-fi 

2,4Ghz og með því er einnig hægt að sjá hleðslusöguna á 

stöðinni. Stöðin opnar einnig bensínlok bílsins 

þegar kló nálgast lokið með því aðeins að ýta 

á einn takk á klónni sjálfri. Sá eiginleiki er til staðar þar sem samskipti milli bíls og 

stöðvar fer í gegnum bluetooth tengingu. [29] 

 

 

 

 

4.9 Rafmagnsmótorar fyrir gardínu  

Með Free@home kerfinu er möguleiki á að stýra gluggum og gardínum með 

svokölluðum gardínuliðum. Þessir liðar eru alltaf með fjórum snertum svo hægt er að 

stýra upp að fjórum mótorum á einum liða.  

Verkkaupi óskaði eftir því að notast yrði við rafmagnsgardínur í borðstofu og stofu 

hússins þar sem um mikla hæð á gluggum er um að ræða.  

Haft var strax samband við þá tengiliði sem verktakar hafa áður unnið með og 

leitast eftir tilboðum hjá þeim. Þessi fyrirtæki eru Sólar og Zenus og ástæðan fyrir því 

að þessi tvö fyrirtæki voru valin voru vegna góðrar reynslu verktaka sem og arkitekts 

Mynd 45 Val á tengikerfi hleðslustöðvar [29] 

Mynd 46 Stillihnappur fyrir straumstærð hleðslustövar [29] 
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í viðskiptum. Einnig hafa þessu fyrirtæki bæði unnið með þó nokkur Free@home 

verkefni með góðum árangri og hafa verið að koma mjög vel út.  

 Verkkaupi óskaði eftir að gardínur væru svartar að lit og ekki notaðar sem 

myrkvunar heldur aðeins til dempunar á birtu. Þessar lausnir gátu bæði fyrirtæki 

boðið upp á og því var valið út frá verðum. Zenus bauð töluvert hagstæðara verð í 

pakkann og var því ákveðið að nota lausnir frá þeim. Verðið frá þessum tveimur 

aðilum er byggð á sjö mótorum. 

 

Tafla 7 Verðsamanburður á gardínumótorum 

Efni  Verð án/vsk Verð m/vsk  Heildar afsláttur án/vsk 

Zenus  177.822 kr 220.500 kr 0 kr 

Sólar 225.750 kr 279.930 kr 0 kr 

 

Gardínumótorarnir sem Zenus bauð uppá heita Sonesse og hafa verið notaðir í 

fjölmörgum Free@home verkefnum með góðri reynslu.  

Mótorinn hefur 6Nm tog álag og snýst á 24rpm (rounds per minute). Mótorinn er 

AC mótor og er 230v tengjanlegur með 3 leiðara tengingu. Kostir mótorsins eru 

einnig hljóð sem hann gefur frá sér en einungis er mótorinn 44dBA þegar hann er á 

fullri keyrslu. Einnig er mótorinn mjög fyrirferðarlítill svo lítið ber á honum og var það 

ein af helstu kröfum eiganda. [30]  
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5 VERKLÝSING  

Verklýsing í þessu verkefni er notuð til að gera skil og grein fyrir hvernig vinna skal úr 

efni samkvæmt stöðlum og reglum. Reglugerðin eru leiðbeiningar til verktaka um 

hverskonar búnað og hverskonar vinnubrögð skal hafa á hreinu fyrir þetta verkefni. 

Þessi verklýsing er byggð á verklýsingu íbúðarúrræðis fyrir fatlað fólk að Austurkór 

3b. Verklýsingin er hönnuð af Afl og Orka ehf árið 2013. [31]   

5.1 Almennt  

5.1.1 Frágangur og vinnubrögð  

Öll vinna skal unnin samkvæmt ákvæðum Mannvirkjastofnunnar og skal uppfylla 

fyllstu öryggiskröfur. Uppfylla skal einnig kröfur annarra opinberra aðila eins og 

Vinnueftirlits ríkisins og Pósts- og fjarskiptastofnunar. Einnig skal öll vinna vera unnin 

eftir ákvæði ÍST200:2006 

Þess skal gætt að allur rafbúnaður sé af viðurkenndri gerð og skal hafa CE 

merkingu.  

5.1.2 Teikningar  

Allar teikningar skulu teiknaðar í kvarða. Sýna skal allar hæðir tengla, rofa og 

ljósa séu þeir ekki í venjulegri hæð. Allar breytingar út frá teikningum gerðar af 

verktaka skulu vel merktar inná teikningar svo hægt sé að breyta teikningum og 

senda inn til samþykktar.  

5.1.3 Heimtaug og gjöld  

Heimtaug hússins er 3x63A. Heimtaug skal tekinn inn við loft í þvottarhúsi og þaðan 

upp í töflu á eftir hæð. Tengja skal sérstakan jarðvír sem rekinn er niður með teini 

fyrir utan hús. 

5.1.4 Magntölur  

Allar magntölur eru taldar eða mældar út úr teikningum. Tekin er tillit til u.þ.b. 5-10%  

rýrnunar á lagnaefni og vírum en ekki öðru efni í húsinu. 

5.1.5 Mælingar og úttekt  

Verkið skal tekið út og mælt af verktaka til að ganga í skugga um að allt virki eins og 

það á að virka.  
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5.1.6 Efni  

Við vinnu á öllu efni í þessu verki þarf að fara eftir eftirfarandi stöðlum, reglugerðum 

og leiðbeiningum frá eftirfarandi aðilum: 

• Tæknilegir tengiskilmálar rafveitna. 

• Reglugerð um raforkuvirki. 

• Reglur Mannvirkjastofnunar. 

• Reglur boðveitna. 

• Byggingareglugerð. 

Allt efni í þetta verk er samkvæmt verklýsingu og kröfum eiganda sem og arkitekta. 

Verktaki skal útvega efni sem uppfyllir allar þær kröfur sem talað er um í verklýsingu.   

5.2 Sökkulskaut  

 Verktaki skal ganga frá sökkulskauti neðst í sökkulveggjum eins og teikningar sýna. 

Í sökkulskautið skal hann nota tvö neðstu steypustyrktarjárnin í sökkulveggjum. Þau 

skulu þau tengd saman með vírlásum, þannig að þau verði heil allan hringinn eins og 

teikningar gefa til kynna.  

Ef vírlásar eru notaðir skal setja tvo vírlása á hver samskeyti járna. Verktaki skal 

tengja með vírlásum tvö Ø10 mm steypustyrktarjárn við sökkulskautsjárnin í 

sökkulvegg undir töflu. Hann skal merkja þau tengijárn sérstaklega vel, svo þau verði 

ekki notuð í misgripum í járnagrindina. Þessi járn skulu lögð upp í dós undir aðaltöflu 

T1 fyrir tengingu sökkulskauts. Verktaki skal tengja 10 mm² gul/grænan vír við 

sökkulskautstengijárnin með vírlásum í dósinni og tengja hinn enda vírsins við 

jarðskinnu (PEN-skinnu) í töflu T1. 

5.2.1 Spennujöfnun 

Verktaki skal tengja vatnsrör (fyrir heitt (fram- og bakrás) og kalt vatn) með 10 

mm2 gul/grænum koparvír og með jarðsambandsklemmum. 

5.3 Ljós 

5.3.1 Inniljós 

Boðnir skulu lampar miðað við lýsingu og skal verktaki annast uppsetningu og leggja 

til lampa miðað við þær forsendur sem gefnar eru upp í lampaskrá í kafla 3.  

Miða skal við að lampar séu með öllum nauðsynlegum búnaði svo unnt sé að 

ganga frá þeim á byggingastað. Spennar eða annar búnaður sem þarf til að knýja 
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ljósgjafa telst hluti lampa og skal innifalin í verði, jafnvel þó að búnaður sé ekki 

áfastur lampanum og/eða sé sérstakt vörunúmer á vörulista frá birgja/framleiðanda. 

Leggja skal fram teikningar eða myndalista af lömpum sem sýna stærð, 

uppfestibúnað, fylgihluti og allt það sem nauðsynlegt er til að taka ákvörðun um val á 

lömpum.  

Allir lampar skulu samþykktir af verkkaupa áður en til pöntunar á þeim kemur. 

Tæknigögn framleiðanda sem gera kleift að meta samræmi lampa við kröfur 

reglugerðar um raforkuvirkni skulu vera tiltæk sé eftir þeim óskað. Þau skulu, eftir því 

sem við á vegna slíks mats, ná til hönnunar, framleiðslu og virkni raflagnanna.  

Allir lampar skulu henta til notkunar á þeim stöðum og við þær aðstæður, sem 

þeim eru ætlaðar. Litarhitastig ljósgjafa skal vera 2.700 K litaendurgjöf, og skal Ra 

stuðull lampanna vera að lágmarki 90.  

Allir ljósdíóðulampar (LED) skulu hafa a.m.k. 50 þúsund klukkustunda endingu frá 

framleiðanda nema annað sé tekið fram. 

 Í niðurhengdum loftum skal verktaki tryggja að nægar festingar séu fyrir lampa. 

Verktaki skal setja styrkingu í loft, eða með öðrum ráðstöfunum ganga þannig frá 

festingu lampa að hann sé tryggilega festur og þoli að lágmarki tvöfalda þyngd sína. 

Verktaki skal annast gerð úrtaka fyrir innfellda lampa og nauðsynlegan frágang 

umhverfis þá.  

Skápar koma með úrtaki fyrir undirskápalýsingu. Þar sem því er við komið eiga 

lampar að koma beint á dósir, skulu dósir og lok vera í samræmi við það. 

Perur/ljósgjafar í stærðum eins og sýnt er í lampaskrá skal vera í öllum lömpum.  

5.3.2 Útiljós  

Útiljós skulu fylla allar þær kröfur sem settar hafa verið hér að framan þar sem 

sérstaklega skal passa uppá rakastuðul á lömpum og skal miða við að öll útiljós hafi 

að minnsta kosti IP65. Litahitastig ljósgjafa skal vera 3.000 K litaendurgjöf, og skal 

Ra stuðull lampanna vera að lágmarki 95. Allir ljósdíóðulampar (LED) skulu hafa 

a.m.k. 80 þúsund klukkustunda endingu frá framleiðanda nema annað sé tekið fram. 

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og öll 

vinna sem þarf til að koma fyrir lömpum sem sagt allar festingar, tengingar og perur 

lampanna.  
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5.4 Lagnir  

5.4.1 Rör og dósir  

Rör, hólkar, og beygjur skulu vera úr plasti af viðurkenndri gerð. Rör skulu vera 

þannig gerð að búnaður og einangrun tauga geti ekki skaddast innan í þeim. Rör 

skulu koma í töflustúta í töflu og hafa góða festu.  

Þess skal vandlega gætt, að hljóðeinangrun í veggjum skerðist ekki við lagningu 

röra. Öll rör skulu tengd saman með viðurkenndum hólkum.  

Reiknað er með að allar lagnir verði lagðar í steypu eða fræstar eftir á í létta 

veggi.  

Öll rör skulu vera 20mm að sverleika nema annað sé getið fram á teikningum. 

Dósir skulu vera úr plasti, viðurkenndar fyrir þann búnað sem í þær á að koma. 

 Loka skal öllum dósum sem ekki kemur búnaður í með viðurkenndum blindlokum 

og með viðurkenndum festingum. Blindlok skulu vera að sömu gerð og sama lit og 

innlagnarefni. Hæð rofadósa skal vera 110 cm og tengladósa 20 cm frá fullfrágengnu 

gólfi í miðja dós, nema annars sé getið fram á teikningum.  

Dósir fyrir smáspennukerfi skulu vera rofadósir. 

Magntölur eru í metrum eða stykkjum. Innifalið í verði skal vera öll vinna sem þarf til 

að koma pípum, dósum, börkum og hólkum fyrir.  

5.4.2 Taugar og streng 

Leiðarar raftauga skulu gerðir úr kopar nema annars sé getið. Einangrun þeirra 

skulu vera úr plasti. Nota skal mismunandi liti fyrir fasataugar, þó þannig að sami litur 

sé alls staðar í lögninni notaður fyrir sama fasa. Lágmarksgildleiki leiðara í 

aflstrengjum skal vera 1,5 mm2 (H05VV), en í stýristrengjum 1,0 mm2 (H03VV-H) 

fyrir stafræn merki og 0,5 mm2 (H03VC4VH) fyrir hliðræn merki.  

Magntölur eru tilgreindar í metrum. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og öll 

vinna sem þarf til að koma vírum á endastaði.  

5.5 Innlagnarefni 

Allir tenglar skulu gerðir fyrir a.m.k. 16 A málstraum, miðað við 250 V og 50 Hz, 

nema annað sé tekið sérstaklega fram á teikningum. Þeir skulu vera innfelldir, svartir 

mattir að lit og hafa ferkantað útlit (til viðmiðunar Future Linear ABB). Tenglar skulu 

vera í samræmi við IEC 60906-1 (2009) staðal. Tenglar 3fasa 16A sem staðsettir eru 

í bílskúr skulu staðsettir í samráði við verkkaupa og hafa á bak við sig sér 4póla 
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lekastraumsvar. Tenglar fyrir síma og tölvur (S/T-tenglar) skulu vera 8 póla RJ-45 

ISDN samkvæmt EN 60603-7 staðli. Verktaki skal merkja S/T-tengla eins og 

teikningar gefa til kynna. Verktaki skal merkja tengla í krosstengibrettum 

samsvarandi tenglum út í rýmunum og samkvæmt teikningum.  

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og öll 

vinna sem þarf til að virkja búnað til notkunar.  

 

5.6 Lágspennudreifiskápur  

Aðaltöfluskápur T1 er staðsettur í bílskúr hússins eins og sést á teikningum. Verktaki 

skal byggja hann upp eins og teikningar sýna. Reiknað er með járnskáp sem festist 

utan á vegg og er upphengdur.  

Skápinn skal festa vel og tryggilega með múrboltum. Hann skal vera með hlífum 

yfir búnaði og hurð. Miðað er við staðlaðan tvöfalt einangraðan skáp.  

Skinnukerfi skápsins skal þola þá skammhlaupsstrauma sem í honum getur orðið. 

Skápana skal byggja upp eins og einlínumyndir og útlitsmyndir sýna.  

Í hurðum skápa skal vera vasi sem hægt er að geyma teikningar í. Taugar, 

leiðarar og strengir skulu skipulega lagðir og festir með viðkomandi búnaði frá 

framleiðanda.  

Litur skápa skal vera hvítur t.d. RAL 90. Merkja skal allan búnað í skápunum og 

skápana sjálfa í samræmi við teikningar.  

Verktaki skal leggja jarðvír (spennujöfnun) frá töfluskáp að sökkulskauti og 

vatnsintökum og ganga frá spennujöfnun í skápnum eftir því sem þörf er á, miðað við 

þann búnað, sem tengja þarf.  

Innifalið í verði töfluskápa skulu vera grindur undir og hlífar yfir búnað, og uppsetning 

og frágangur á töflum. 

5.7 Töflubúnaður 

Allur rafbúnaður í skápunum skal vera af gerðinni (tegund) ABB eða sambærilegt. 

Búnaður sem verktaki leggur til skal vera nýr og sérhæfður til þeirra nota sem hann 

er ætlaður.  
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Búnaðurinn skal vera framleiddur í samræmi við viðurkennda alþjóðlega staðla. 

Verktaki skal koma fyrir þeim búnaði í lágspennudreifiskápum, sem sýndur er á 

einlínumyndum og getið er um í verklýsingu og tilboðsskrá og tengja að fullu.  

5.7.1 Álagsvarrofi  

Miðað skal við Neozed álagsvarrofar og skal stærð hans vera í samræmi við 

einlínumynd. Bræðivör skulu fylgja varrofum. 

5.7.2 Lekastraumsrofar  

Bilunarstraumsrofar skulu vera 4x63/0,03 A skv. einlínumyndum. Skammhlaupsþol 

þeirra með bakvörn skal vera 10 kA. Þeir skulu einnig gerðir fyrir bjagaða 

ACbilunarstrauma og púlserandi DC-bilunarstrauma og auðkenndir sem slíkir (Type 

A). Bilunarstraumsrofi fyrir bílahleðslutöð skal vera að gerðinni B týpa eftir 

leiðbeiningum mannvirkjunarstofnunar. 

5.7.3 Sjálfvör  

Sjálfvör skulu hafa a.m.k. 10 kA rofgetu og vera af gerð B og C í 

straumtakmörkunarflokki 3 skv. ÍST EN 60898.  

5.7.4 Merkingar  

Vör, rofar, raðtengi og taugar skulu allar merktar í samræmi við merkingar á 

teikningum þannig að auðvelt sé að sjá hvar hver taug á að tengjast. Innan á hurðum 

dreifiskápa skal vera gegnsætt hólf með vélritaðri skrá yfir allar greinar, kvíslar og 

rofa. Í skrá þessari skal tilgreina númer viðkomandi greinar, kvíslar eða rofa, ásamt 

heiti herbergis.  

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og öll 

vinna sem þarf til að virkja búnað til notkunar. Einnig skal einingarverð innihalda allar 

tengingar búnaðarins.  

 

5.8 Hússtjórnunarkerfi  

Hússtjórnunarkerfi skal vera tengt og sett upp samkvæmt teikningu. Verktaki skal 

útvega og tengja Free@home ljósastýringarkerfi eða sambærilegt kerfi. Kerfið skal 

stýra og samhæfa stjórnun á viðkomandi atriðum. Ljós, hitasstýring, gardínur, 

gluggar, Sonos hljóðkerfi og Philips Hue búnaði. Þessi búnaður samanstendur af 

rofaeiningum, samskiptaeiningu, ljósdeyfiliðum, spennugjafa, gardínuliðum, hitaliðum 
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og af-á stýriliðum. Með ljósastýrikerfinu skal verktaki útvega kerfismynd sem og 

raðtengja og virknilýsingu. Verktaki skal einnig sjá um hönnun, forritun og prófun 

kerfisins. Allir hnappar og hitastillar skulu vera frá sama framleiðanda og í sama lit og 

innlagnarefnið.  

Strengur sem notaður er fyrir kerfið skal uppfylla KNX staðalinn EN50090 og 

DIN V VDE 0829 og skal vera sérstaklega ætlaður KNX samskiptum. Leiðari skal 

vera að 0,8mm að þvermáli og hafa 2 snúin pör.  

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og öll 

vinna sem þarf til að virkja búnað til notkunar. Einnig skal einingarverð innihalda allar 

tengingar búnaðarins.  

 

5.9 Dyrasímakerfi  

Verktaki skal leggja til dyrasímakerfi sem samanstendur af eftirfarandi búnaði; 

spennugjafa, útitæki í forstofu við útidyr á 1. hæð (hátalari, hljóðnemi og myndavél) 

og innitæki með snertiskjá eins og teikningar sýna.  

Skal vera hægt að svara og að opna útihurð en það þarf að tengja frá 

dyrasímakerfi inn á læsingarjárn (slúttjárn) í útihurð.  

Strengur fyrir dyrasímakerfi skal vera að gerðinni Cat5e og skal vera lagður frá 

stöð að aðaltöflu fyrir smáspennu. Strengur skal vera skermaður og öll pör skulu 

vera snúin.  

Dyrasími skal einnig hafa þann möguleika að hægt sé að tengja snjalltæki við 

kerfið svo hægt sé að svara og opna hurð hvaðan sem er.   

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og öll 

vinna sem þarf til að virkja búnað til notkunar. Einnig skal einingarverð innihalda allar 

tengingar búnaðarins.  

 

5.10  Tölvu og símakerfi   

Verktaki skal leggja strengi fyrir tölvu- og símakerfi samkvæmt teikningum. 

Strengirnir skulu vera 4ra para “Twisted pair category 6A”. Verktaki skal setja upp 

smáspennuhluta í aðaltöflu.  

Í botn skáps T1 setji verktaki plötu til að festa allan þann búnað sem í hann á að 

koma. Hann skal setja upp tenglabretti með 4 stk 16 A, 230V tenglum.  
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Verktaki skal einnig setja 1 stk krosstengibretti fyrir 12 tengla í T1 og tengja 

strengi frá tenglum úti í rýmunum inn á viðkomandi tengla í krosstengibrettið eins og 

teikningar sýna. Enn fremur skal verktaki gera ráð fyrir plássi í T1 fyrir spennugjafa 

fyrir dyrasímakerfi og alla íhluti tölvu- og myndavélakerfis eins og teikningar sýna. 

Verktaki skal setja vírarennur í skápinn til að strengir fari betur í skápnum 

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og öll 

vinna sem þarf til að virkja búnað til notkunar. Einnig skal einingarverð innihalda allar 

tengingar búnaðarins. 

 

5.11  Loftskiptikerfi  

Verktaki tengir, gengur frá og prófar loftskiptikerfi hússins. Kerfi skal vera lagt eins og 

teikning sýnir.  

Öll votrými og eldhús skulu hafa útsog en öll önnur rými svo sem herbergi, stofa 

og sjónvarpshol skulu innihalda innblástur.  

Mótor kerfisins skal vera staðsettur í bílskúr hússins til að minnka hljóðmengun 

frá kerfinu.  

Kerfið skal vera lagt og tengt við 16A sjálfvar í aðaltöflu.  

Öll rör kerfisins skulu vera úr óbrennanlegu plasti sem þoli að lágmarki 200°C í 

45min. Rör sem lögð eru út úr húsi annarsvegar fyrir innblástur og hins vegar fyrir 

útsog skulu vera 180mm að sverleika og skulu vera vandlega fest. Einnig skal ganga 

frá rörum vandlega að utan svo enginn leki eða raki myndist í húsinu út frá rörunum. 

Rör frá mótorsamstæðu að dreifikössum skulu vera 150mm að sverleika og vera úr 

blikki þar sem um annað brunahólf ræðir. Öll önnur rör í kerfinu eru 70mm að 

sverleika og úr plasti. 

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og öll 

vinna sem þarf til að virkja búnað til notkunar. Einnig skal einingarverð innihalda allar 

tengingar búnaðarins.  

 

5.12  Bílahleðslustöð  

Bílahleðslustöð skal tengja samkvæmt leiðbeiningum mannvirkjastofnunar um 

hleðslustöðvar. Notast skal við hleðsluaðferð 3 við tengingu á stöðinni. Stöðin skal 

gerð fyrir að lágmarki 11kw hleðslu og skal tengjast við 3 póla 32ampera öryggi í 
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töflu. Notast skal við B type af lekastraumsliða og skal hann vera einungis notaður 

fyrir hleðslustöðina. Við tengingu á stöðinni skal fylgja eftirfarandi stöðlum.  

• Staðalinum ÍSTK EN 61851-1. 

• Samræmingarskjal Evrópsku rafstaðlasamtakanna, CENELEC, nr.HD 60364-

7-722, sem er hluti af íslenska staðlinum ÍST 200, raflagnir bygginga. 

5.13 Rafmagnsmótorar fyrir gardínur  

Leggja skal 20mm rör að öllum gluggum í stofu og borðstofu fyrir rafmagnsmótorum 

hugsaðir fyrir gardínur. Skal leggja sér rör frá hverjum mótor fyrir sig að töflu T1. 

Rörin skulu liggja í kverk eins nálægt gleri og hægt sé til að sem minnst beri á þeim. 

Mótorar skulu vera þannig settir upp að sem minnst beri á þeim. Allir mótorar skulu 

gerðir fyrir 230v og vera með 4 leiðara tengingu þar að segja sér leiðara fyrir upp og 

annan leiðara fyrir niðurkeyrslu og svo þriðja leiðarinn fyrir núlltengingu mótors, fjórði 

leiðarinn skal notaður sem jarðtenging inn á mótorana. Mótorinn sem notast skal við 

skal hafa hljóðburð minni en 55dBA.  

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og öll 

vinna sem þarf til að virkja búnað til notkunar. Einnig skal einingarverð innihalda allar 

tengingar búnaðarins.  
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6 NIÐURSTÖÐUR  

6.1 Mælingar  

Gerðar voru mælingar í húsinu en þar sem Covid-19 hafði áhrif á framvindu verksins, 

og því ekki hægt að fullklára húsið að innan, var ekki hægt sjá nákvæmar mælingar 

og þarf því að gera þær betur síðar meir. Tekin var úttektarmæling á verkinu en eins 

og sagt var hér að ofan þarf að gera þá mælingu aftur til að skila inn til lokaúttektar til 

að fá sem marktækustu mælingar.  

6.1.1 Hringrásarviðnámsmæling 

Gerðar voru mælingar á hringrásarviðnámi veitu sem og rafveitukerfisins. 

Hringrásarviðnámið í neysluveitu er summa viðnáma í hringrás sem mynduð 

er af vöfum í spenni, fasaleiðara að mælistað (yfirleitt í ysta hluta neysluveitu) og 

leiðara til baka til núllpunktsins í spenninum, PE- N og/eða PEN-leiðara.  

 Hringrásarviðnámið í rafveitukerfi er summa viðnáma í hringrás sem mynduð 

er af vöfum í spenni, fasaleiðara að mælistað (yfirleitt í aðaltöflu) og leiðara til baka til 

núllpunktsins í spenninum, PE- og/eða PEN-leiðara. [33] 

 Hringrásarviðnám neysluveitu var 0,57Ω. 

 Hringrásarviðnám rafveitukerfisins var 0,21Ω  

6.1.2 Skammhlaupsstraums mæling  

Gerðar voru mælingar á skammhlaupsstraum rafveitukerfis og neysluveitu 

Skammhlaupsstraumur neysluveitu mældist 401A.  

Skammhlaupsstraumur rafveitukerfis 1,08kA.  

6.1.3 Jarðbinding og sökkulskaut  

Mælt var jarðsamband hússins með því að mæla straum á öllum fösum hússins og 

var samanlagður straumur 10,27A. Út frá þeim mælingum var tekin straummæling á 

núlltaug hússins til að sjá hvað mikið af straumnum væri að skila sér í jarbindingu 

hússins en um 98% eða 10.06A af straumnum skilaði sér til baka á núlltaug svo 

jarðbinding var eins og best er á kosið. En þar sem engin almenn notkun er í húsinu 

nema hleðsla rafbíls og örfáar perur eru þetta ekki marktækar mælingar vegna 

Covids-19.  
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6.1.4 Spennumæling  

Gerðar voru spennumælingar á neti kerfisins og komu þær allar vel út. Mælingar milli 

fasa og núlltaugar/jarðar var 236V en mælingar milli fasa og fasa kerfisins var 408V.  

6.1.5 Einangrunarmæling  

Einangrunarmæling er gerð í aðaltöflu og er einangrun mæld á milli: - N-tauga og 

PE-tauga og/eða - fasatauga og PE-tauga. Við mælingu kom í ljós að veitan var með 

45MΩ einangrunarviðnám sem tellst góð einangrun. Miðað er við að rafkerfi þurfi að 

hafa betri einangrunarviðnám en 0,5MΩ annað telst einangrunarbilun á veitu og 

getur valdið rafstuði við óbeina snertingu.  

6.1.6 Útleiðslumæling  

Mæld var útleiðsla á veitu hússins en þar sem engin virkni er komið í húsið var engin 

útleiðsla mæld. Útleiðsla stafar í flestum tilvikum út frá útiljósum, útitenglum eða 

vitlaustengdum búnaði.  

6.1.7 Prófun á virkni bilunarstraumsrofa.  

Gerð var prófun á virkni bilunarstraumrofa í húsinu, við mælingar var komist að því 

að bilunarstraumsrofi var með útleysingartíma 41ms og var spennuhækkun við 

útleysingu 0,1V. 

6.2 Kostnaður 

Magntölur í tilboðsskránni eru áætlaðar og taldar af teikningum raflagnahönnuðar. 

Miðað er við um 5-10% rýrnun á rörum, dósum, vírum og tengjum. Við loka uppgjör 

verksins skal miða við endanlegt magn verksins sem þá er talið á verkstað og af 

teikningum til viðmiðunar. Einingarverð á vinnu er unnin eftir ákvæðisgrundvelli. 

Magnskrá þessi tekur mið á því á hvaða stigi (byggingastigi 4) verkkaupi fær 

húsið afhent, því er ekki tekið magn á þeim hlutum sem nú þegar voru komnir í 

húsið. Þessir hlutir eru ísteyptar dósir, rör og plötustútar.  
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6.2.1 Tilboðskrá 

 

Tafla 8 Tilboðsskrá í rafkerfi hússins 

Kafli 5.2 Sökkulskaut samtals: 
      

78.866 ISK         

Kafli 5.3 Lampar samtals: 
      

2.061.707 ISK         

Kafli 5.4.1 Lagnir samtals: 
      

2.784.042 ISK         

Kafli 5.4.1 Innlagnarefni 
samtals: 

      
359.075 ISK 

        

Kafli 5.6 Lágspennudreifiskápar 
samtals: 

      
453.051 ISK 

        

Kafli 5.7 Töflubúnaður samtals: 
      

679.346 ISK         

Kafli 5.8 Hússtjórnunarkerfi 
samtals: 

      
1.577.469 ISK 

        

Kafli 5.9 Dyrasímakerfi 
samtals: 

      
124.626 ISK 

        

Kafli 5.10 Smáspennulagnir 
samtals: 

      
309.523 ISK 

        

Kafli 5.11 Loftskiptikerfi 
samtals: 

      
1.308.762 ISK 

        

Kafli 5.12 Bílahleðslustöð 
samtals: 

      
87.508 ISK 

        

Kafli 5.13 Tengingar samtals: 
      

11.500 ISK         

Kafli 5 Samtals rafkerfi  
      

9.078.531 ISK 
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7 TEIKNINGAR  

7.1 Raflagnateikningar  

Raflagnateikningar voru til staðar og fullkláraðar þegar höfundar tóku við verkinu. 

Allar raflagnir voru teiknaðar sem venjulegt húsarafmagn svo höfundar þurftu að 

byrja á að breyta þeim svo það myndi falla að kröfum eigenda.  

Allar teikningar voru unnar í forritinu Autocad. Mikið var lagt upp með að allar 

tengingar sem og útlit og málsetningar væru á teikningum. Teiknuð voru öll raðtengi 

með merkingum svo hægt væri að rekja alla víra út frá teikningum og hver sem er 

gæti komið inn í verkið og lagað eða bætt við án vandræða.  

Einnig var teiknuð upp kerfismynd af bæði hússtjórnunarkerfinu Free@home og 

netkerfinu frá Uni-Fi svo allar bilanaleitanir og tengingar væru sem þægilegastar fyrir 

verktaka.  

Ekki var gert ráð fyrir bílahleðslustöð á teikningum svo bæta þurfti því við einnig. 

Einnig var teiknuð inn kerfismynd og lagnamynd af loftskiptikerfi hússins. Þegar 

allar teikningar voru tilbúnar var haldinn fundur með eiganda og allar hugmyndir 

lagðar fyrir. Senda þurfti þá teikningar aftur inn til samþykktar þar sem um miklar 

breytingar var að ræða frá upprunalegum teikningum.   

7.2 DiaLux teikningar  

Dialux evo var notað til að teikna upp raunverulega mynd af húsinu. Notast var við 

Dialux til að reikna út lýsingarmagn í stofu og eldhúsi þar sem mikil lofthæð er í þeim 

rýmum. 

 Þar sem um mikla hæð var að ræða þurfti að reikna þessi rými sérstaklega til að 

ákveða hvort lýsing væri nóg fyrir rýmin, Önnu rými voru ekki teiknuð frekar þar sem 

ekki var þörf fyrir frekari útreikning í þeim rýmum þar sem lofthæð er venjuleg eða 

um 2,5 metrar.  

Einnig var Dialux teikningin notuð fyrir eiganda til að sjá endanlegt útlit hússins. 

Ekki voru til öll ljós sem notuð voru í húsinu í forritinu svo valin voru ljós með sama 

birtustigi og ljósmagni til útreiknings.  
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Mynd 47 Útlit að utan  

 

 

Mynd 48 Útlit alrýmis 
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Mynd 49 Útreikningar á ljósmagni  
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Út frá þessum útreikningum má sjá að allir þeir staðir sem mikilvægt er að hafa 

góða lýsingu hafa u.þ.b. 300-400lumen þ.e. eldhús og stigi. Stofan hefur aðeins 

minni lýsingu en ósk verkkaupa var að aðhafast ekkert meira í því þar sem honum 

þótti venjulega vera of mikil birta í þessu rými. Gerð var samt ráðstöfun í lögnum að 

hafa tilbúnar lagnir fyrir ljós á gangi milli stofu og borðstofu ef þess kæmi til að þyrfti 

að auka birtu á þeim stað en ekki var gatað fyrir ljósum og sett upp strax.  
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8 UMRÆÐUR 

Verkefnið var unnið samhliða vinnu og námi í um eitt ár. Verkefnið var mjög krefjandi 

og reyndi á flesta þætti náms í iðnfræði. Markmið verkefnisins var að endurhanna 

raflagnir í hús og finna lausnir á ýmsum atriðum sem upp koma í verki sem þessu 

einnig að leggja fyrir öllum raflögnum og tengja og forrita endabúnaði. 

Covid 19 veiran sem herjar á heiminn um þessar mundir, og setur allt úr skorðum,  

hafði mikil áhrif á verkið og var því ekki hægt að klára það endanlega. Ástæðan er sú 

að höfundar verksins lentu báðir í sóttkví og þegar því var lokið lenti annar þeirra 

strax aftur í sóttkví. En það náðist samt að klára að mestu allt í húsinu. Það sem stóð 

út af var uppsetning ljósa og endanlegur frágangur tengla og eldhústækja.   

Raflagnahönnunin sjálf var einskonar endurhönnun á gamalli raflagnahönnun frá 

Lumex ehf. Hönnunin var unnin í samræmi við verkkaupa um að nútímavæða 

raflagnir hússins og koma fyrir snjalllausnum í rafbúnaði. Ákveðið var að fara í 

Free@home snjallkerfið frá ABB en það kerfi hefur verið að koma mjög vel út í þeim 

500 verkefnum sem það hefur verið selt í. Það kom virkilega á óvart var hversu 

auðvelt og fljótleg forrituninn var á kerfinu en hún tók aðeins um þrjár klukkustundir. 

Ekki var hægt að setja út á neina þá þætti sem í kerfinu voru því þeir uppfylltu allar 

kröfur sem eigandi setti fram. Verkkaupi hefur lýst mikið yfir ánægju sinni á virkni 

kerfisins þó það sé enn ekki fullklárað en þá þætti sem komnir eru inn er hann 

virkilega sáttur við. 

Aðeins kom upp einn verkþáttur sem einhver óvissa var með en það var 

loftskiptikerfi hússins. Þar sem hvorki verktaki né verkkaupi hafði áður séð eða sett 

upp þessa lausn var ekki alveg vitað með hvernig hún kæmi út. Einnig hafði verktaki 

ekki áður gert teikningar af þesskonar kerfum og var því leitast við að hafa samband 

við framleiðandann Helios um að aðstoða með hönnun á kerfi. Kerfið var svo teiknað 

inn og lagt eftir teikningum út frá leiðsögn framleiðanda. Við prófun á kerfinu kom í 

ljós að allar þær áhyggjur eða efasemdir sem höfðu komið upp voru óþarfar. Kerfið 

var að skila þeim árangri sem verkkaupi hafði óskað eftir, það er að segja að minnka 

ryksöfnun og bæta loftgæði. Þetta var allt sjáanlegt þar sem enn þá var verið að 

vinna í verkinu og mikil málningarlykt og rykmyndun enn í húsinu. Þegar búið var að 

kveikja á kerfinu og láta ganga í um tvo daga minnkaði bæði rykmyndun og lykt til 

muna.  
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 Námið í iðnfræði hefur reynst mjög vel við úrlausna á verki sem þessu og er 

hægt að nýta mjög margt sem í náminu er farið yfir í framkvæmdir á verkum sem 

þessu. Þetta nám mun einnig nýtast mikið til framtíðar hvert sem hún leiðir mann þar 

sem námið reynir á marga þætti sem koma upp í námi, daglegu lífi og vinnu hvar 

sem maður er staddur. Námið mun nýtast einkar vel þegar hanna, stýra eða vinna 

skal einhverskonar verk allt frá minnstu og upp í stærstu hluti verksins.   
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VIÐAUKI A: TILBOÐSKRÁ 

Hraungata 22, 200 Garðabær         

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING 
Vinnu 
Eining Vinna  Efnis eining  Efni  HEILDARVERÐ 

5 RAFKERFI        

          
5.2  Jarðbindingar         

5.2.1 Vírklemma  2 stk 1 2.300 ISK 310 ISK 620 ISK  
5.2.1 Jarðbindiborði á vatnsrör  4 stk  7 16.100 ISK 410 ISK 1.640 ISK  
5.2.1 Jarðteinn 3 stk 18 41.400 ISK 5.602 ISK 16.806 ISK  
5.2.1 Grunntengi á baðkar eða sturtubotn 1 stk 2,09 4.807 ISK 0 ISK 0 ISK  

 Kafli 5.2 Sökkulskaut samtals:       78.866 ISK 

         
5.3 Lampar        
5.3.1 Inniljós         

5.3.1 L1 -  Innfeldljós 87mm gatmál  27 Stk  75,33 
173.259 

ISK 5.550 ISK 149.850 ISK  
5.3.1 L2-L3 - Hangandi ljós eldhúsi  4 Stk  11,92 27.416 ISK 9.990 ISK 39.960 ISK  
5.3.1 L4 - Hangandi ljós borðstofu  3 Stk  8,94 20.562 ISK 19.850 ISK 59.550 ISK  
5.3.1 L5 - Hangandi ljós stiga  1 Stk  2,98 6.854 ISK 92.000 ISK 92.000 ISK  
5.3.1 L6 - Hangandi ljós stofu  4 Stk  11,92 27.416 ISK 64.900 ISK 259.600 ISK  

5.3.1 
L7 - Loftljós anddyri, klósetti og 
herbergjum.  9 Stk  20,16 46.368 ISK 2.950 ISK 26.550 ISK  

5.3.1 L8 - Speglaljós yfir spegli  2 Stk  4,48 10.304 ISK 22.000 ISK 44.000 ISK  
5.3.1 L9 - Veggljós stofu  1 Stk  2,24 5.152 ISK 8.920 ISK 8.920 ISK  
5.3.1 L10 - Utanáliggjandi LED lampar bílskúr  5 Stk  13,45 30.935 ISK 9.450 ISK 47.250 ISK  
5.3.1 L11 - Veggljós yfir rúmi herbergjum  5 Stk  11,2 25.760 ISK 29.250 ISK 146.250 ISK  

5.3.1 
L12 - Hangandi ljós hjónaherbergi og 
sjónvarpsholi  2 Stk  0 0 ISK 0 ISK 0 ISK  

5.3.1 
L13 - Utanáliggjandi kúpull IP55 
þvottahúsi  3 Stk  8,07 18.561 ISK 7.820 ISK 23.460 ISK  

5.3.1 
L14 - Kastarabraut 2metrar og 4 
kastarar fataherbergi  1 heild 5,4 12.420 ISK 42.820 ISK 42.820 ISK  

5.3.1 L15 - Innfeld rakaheld ljós á baði  4 Stk  11,16 25.668 ISK 7.490 ISK 29.960 ISK  

5.3.1 
L16 - Kappalýsing gangi með álprófil og 
hlíf með LED borða 2,5 m  8,075 18.573 ISK 10.339 ISK 25.848 ISK  

5.3.1 

L17 - Kappalýsing rakaþétt 
baðherbergi  með álprófil og hlíf með 
LED borða 1,5 Stk  4,845 11.144 ISK 17.996 ISK 26.994 ISK  

5.3.1 Spennir fyrir LED 24w 2 Stk  2 4.600 ISK 3.780 ISK 7.560 ISK  
5.3.1 Spennir fyrir LED 40w 1 Stk  1 2.300 ISK 5.996 ISK 5.996 ISK  

         
5.3.2 Útiljós         

5.3.2 UL.1 - Veggljós á veggjum hússins  7 Stk  15,68 36.064 ISK 26.465 ISK 185.255 ISK  
5.3.2 UL.2 - Staurar framanverðu á bílaplani  4 Stk  34,48 79.304 ISK 37.985 ISK 151.940 ISK  

5.3.2 
UL.3 - Loftljós utanáliggjandi undir 
svölum  3 Stk  8,07 18.561 ISK 28.908 ISK 86.724 ISK  

         

 Kafli 5.3 Lampar samtals:       2.061.707 ISK 

         
5.4  Lagnir        
5.4.1 Rör        

5.4.1 Brjóta loftadósir úr loftum  7 stk 10,5 24.150 ISK 0 ISK 0 ISK  
5.4.1 Leggja fyrri dósum í einangrun  54 stk 37,8 86.940 ISK 0 ISK 0 ISK  
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5.4.1 
Bora fyrir eftirásettum dósum í létta 
veggi  22 stk 16,5 37.950 ISK 0 ISK 0 ISK  

5.4.1 Rör, 20mm  í loft- gólf og veggi  400 m 216 
496.800 

ISK 67 ISK 26.800 ISK  

5.4.1 Rör ,25mm í jörðu  76 m 95 
218.500 

ISK 131 ISK 9.956 ISK  
5.4.1 PEH rör 50mm heimtaug  8 m 10 23.000 ISK 521 ISK 4.168 ISK  
5.4.1 PEH rör 40mm símainntak  8 m 10 23.000 ISK 508 ISK 4.064 ISK  
5.4.1 PEH rör 32mm fyrir útilýsingu og pott  15 m 18,75 43.125 ISK 472 ISK 7.080 ISK  

5.4.1 Barki, 20mm loft- gólf og veggi  200 m 108 
248.400 

ISK 74 ISK 14.800 ISK  
5.4.1 Hólkar 20mm 100 stk 0 0 ISK 34 ISK 3.400 ISK  
5.4.1 Beygjur 20mm 15 stk 2,85 6.555 ISK 212 ISK 3.180 ISK  
5.4.1 Töflustútar 20mm  60 stk 0 0 ISK 43 ISK 2.580 ISK  
5.4.1 Röraspennur 20mm 300 stk 36 82.800 ISK 7 ISK 2.205 ISK  

         
5.4.1 Dósir og tengikassar        

5.4.1 Rofa- og tengladósir í létta veggi  22 stk 0 0 ISK 174 ISK 3.828 ISK  

5.4.1 
Rofa- og tengladósir í einangraða 
útveggi  54 stk 0 0 ISK 174 ISK 9.396 ISK  

5.4.1 Rofa- og tengladósir í loft 4 stk 2 4.600 ISK 174 ISK 696 ISK  
5.4.1 Loftadósir  7 stk 3,5 8.050 ISK 461 ISK 3.227 ISK  

5.4.1 
Veggljósadósir 55mm í einangraða 
útveggi  6 stk 4,5 10.350 ISK 216 ISK 1.296 ISK  

5.4.1 Utanáliggjandi dósir 100x100x60 3 stk 2,25 5.175 ISK 326 ISK 978 ISK  

5.4.1 
Tengikassi 250x250x100mm IP 66 fyrir 
útilýsingu 2 stk 3,96 9.108 ISK 4.741 ISK 9.482 ISK  

         
5.4.1 Tenglarennur        

5.4.1 Tenglarenna 70x130mm 6 m 12 27.600 ISK 2.154 ISK 12.924 ISK  

         
5.4.2 Taugar         

5.4.2 Poweflex strengur 5x2,5q - Cu  60 m 19,2 44.160 ISK 335 ISK 20.100 ISK  
5.4.2 Plaststrengur 3-5x1,5q - Cu 68 m 21,76 50.048 ISK 151 ISK 10.268 ISK  
5.4.2 Plaststrengur 3-5x2,5q - Cu 28 m 8,96 20.608 ISK 233 ISK 6.524 ISK  
5.4.2 Lampasnúra 3x1q - Cu 110 m 31,9 73.370 ISK 111 ISK 12.210 ISK  

5.4.2 Taugar 1,5-2,5q - Cu 3860 m 193 
443.900 

ISK 31 ISK 119.660 ISK  
5.4.2 Taugar 4-6q  55 m 5,5 12.650 ISK 82 ISK 4.510 ISK  
5.4.2 Taugar 10q 48 m 7,2 16.560 ISK 189 ISK 9.072 ISK  
5.4.2 Cat 6 strengur  128 m 37,12 85.376 ISK 84 ISK 10.752 ISK  
5.4.2 Brunastrengur  0 m 0 0 ISK 0 ISK 0 ISK  

5.4.2 Bus stengur  187 m 54,23 
124.729 

ISK 71 ISK 13.277 ISK  
5.4.2 Ölflexstrengur 12x1q 32 m 22,4 51.520 ISK 568 ISK 18.176 ISK  

         
5.4.2 Tengi         

5.4.2 Tengi 5víra  168 stk 33,6 77.280 ISK 33 ISK 5.544 ISK  
5.4.2 Tengi 5víra smellu 28 stk 5,6 12.880 ISK 84 ISK 2.352 ISK  
5.4.2 Tengi 3víra smellu 57 stk 11,4 26.220 ISK 69 ISK 3.933 ISK  
5.4.2 Tenging á rafmagnsgardínum  7 stk 14 32.200 ISK 0 ISK 0 ISK  

         

 Kafli 5.4.1 Lagnir samtals:       2.784.042 ISK 

         
5.5 Innlagnarefni         

5.5.1 
Tenglar 1x16A, innfeldir raðefni litur 
svartur mattur  68 stk 48,28 

111.044 
ISK 2.228 ISK 151.504 ISK  

5.5.1 Tenglar úti rakaþ. Með loki litur grár  2 stk 1,42 3.266 ISK 3.056 ISK 6.113 ISK  
5.5.1 Tenglar 1x16A utanáliggjandi, fjórfaldir 1 stk 1,58 3.634 ISK 2.646 ISK 2.646 ISK  
5.5.1 Tenglar 3x16A innfeldir (bílskúr) 1 stk 1,6 3.680 ISK 1.534 ISK 1.534 ISK  
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5.5.1 
Rammar fyrir innlagnarefni 1.faldir 
litur svartur mattur  18 stk 0 0 ISK 1.100 ISK 19.800 ISK  

5.5.1 
Rammar fyrir innlagnarefni 2.faldir 
litur svartur mattur  23 stk 0 0 ISK 1.500 ISK 34.500 ISK  

5.5.1 
Rammar fyrir innlagnarefni 3.faldir 
litur svartur mattur  5 stk 0 0 ISK 2.400 ISK 12.000 ISK  

5.5.1 
Rammar fyrir innlagnarefni 4.faldir 
litur svartur mattur  0 stk 0 0 ISK 3.385 ISK 0 ISK  

5.5.1 
Rammar fyrir innlagnarefni 5.faldir 
litur svartur mattur  2 stk 0 0 ISK 4.677 ISK 9.354 ISK  

         

 Kafli 5.4.1 Innlagnarefni samtals:       359.075 ISK 

         
5.6  Lágspennudreifiskápur        

5.6.1 
Aðaldreifiskápur T1 og F1 
smáspennuhólf (h:1450 b:1300 d:215  1 stk  30,7 70.610 ISK 120.221 ISK 120.221 ISK  

5.6.1 Draga út fyrir 3 fasa mæli  1 stk  7,68 17.664 ISK 0 ISK 0 ISK  
5.6.1 Tengingar aðrar en innifaldar í búnaði  38 stk  14,44 33.212 ISK 0 ISK 0 ISK  
5.6.1 Umsókn um heimtaugarveitu  1 stk  0 0 ISK 146.944 ISK 146.944 ISK  
5.6.1 Vinna við heimtaugarveitu  1 stk  28 64.400 ISK 0 ISK 0 ISK  

         

 

Kafli 5.6 Lágspennudreifiskápar 
samtals:       453.051 ISK 

         
5.7 Töflubúnaður        

5.7.1 Neonzed, 50A 3póla  1 stk  4,47 10.281 ISK 7.155 ISK 7.155 ISK  

5.7.1 
Stofntengibretti fyrir dreifingu 10q 
strengja  5 stk  1,25 2.875 ISK 1.093 ISK 5.465 ISK  

5.7.1 Víraskipuleggjarar  30 stk  1,8 4.140 ISK 118 ISK 3.540 ISK  

         
5.7.2 Lekastraumsliðar        

5.7.2 
Lekastraums sjálfrofar 
 63A 4póla 30mA 2 stk 11,92 27.416 ISK 8.345 ISK 16.690 ISK  

5.7.2 
Lekastraums sjálfrofar  
63A 4póla 30mA (einkenni B) 1 stk 5,96 13.708 ISK 25.255 ISK 25.255 ISK  

5.7.2 
Lekastraums sjálfrofar 
 10A 2póla 30mA 4 stk 8,56 19.688 ISK 5.917 ISK 23.668 ISK  

5.7.2 
Lekastraums sjálfrofar  
13A 2póla 30mA 4 stk 8,56 19.688 ISK 5.917 ISK 23.668 ISK  

5.7.2 
Lekastraums sjálfrofar  
16A 2póla 30mA 1 stk 2,14 4.922 ISK 5.917 ISK 5.917 ISK  

5.7.2 
Lekastraums sjálfrofar  
16A 4póla 30mA 1 stk 4,28 9.844 ISK 19.533 ISK 19.533 ISK  

         
5.7.3 Sjálfvör        

5.7.3 Sjálfvarrofar 10-25A, 10kA, B kennilína  22 stk 20,68 47.564 ISK 625 ISK 13.750 ISK  
5.7.3 Sjálfvarrofar 16A 3póla  1 stk 2,82 6.486 ISK 3.099 ISK 3.099 ISK  
5.7.3 Sjálfvarrofar 32A 3póla  1 stk 3,42 7.866 ISK 4.837 ISK 4.837 ISK  

         
5.7.4 Merkingar og Raðtengi         

5.7.4 Raðtengi í töflu 4q þriggja hæða  113 stk 116,39 
267.697 

ISK 414 ISK 46.782 ISK  
5.7.4 Raðtengi í töflu 6q þriggja hæða  4 stk 4,12 9.476 ISK 749 ISK 2.996 ISK  

5.7.4 
Raðtengi í töflu 16q  
fyrir þriggja hæða inntök  10 stk 8,7 20.010 ISK 533 ISK 5.330 ISK  

5.7.4 Merking töflu         

         

 Kafli 5.7 Töflubúnaður samtals:       679.346 ISK 

         
5.8 Hússtjórnunarkerfi         

5.8.1 Aðgangspunktur  1 stk 2,5 5.750 ISK 85.219 ISK 69.880 ISK  
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5.8.1 Spennugjafi 640mA  1 stk 4,28 9.844 ISK 45.813 ISK 37.567 ISK  
5.8.1 Dimmaliðar 4.faldir  0 stk 0 0 ISK 0 ISK 0 ISK  
5.8.1 Dimmaliðar 6.faldir  7 stk 39,06 89.838 ISK 86.307 ISK 495.402 ISK  
5.8.1 Rofaliðar 4.faldir  2 stk 9,48 21.804 ISK 37.273 ISK 61.128 ISK  
5.8.1 Gardínuliðar 4.faldir  1 stk 4,74 10.902 ISK 37.000 ISK 30.340 ISK  
5.8.1 Hitaliðar 6.faldir  1 stk 5,96 13.708 ISK 28.723 ISK 23.553 ISK  
5.8.1 Hitaliðar 12.faldir  1 stk 11,92 27.416 ISK 48.460 ISK 39.737 ISK  

5.8.1 
Termóstat 24v samskonar útlit og 
innlagnarefni  7 stk 7 16.100 ISK 24.474 ISK 140.481 ISK  

5.8.1 
Rofar 24v samskonar útlit og 
innlagnarefni  22 stk 22 50.600 ISK 9.438 ISK 170.262 ISK  

5.8.1 Gólfhitalokar 230V á hitakistu  11 stk 22 50.600 ISK 5.716 ISK 51.558 ISK  

5.8.1 Forritun kerfisins  1 Heild 70 
161.000 

ISK 0 ISK 0 ISK  

         

 Kafli 5.8 Hússtjórnunarkerfi samtals:            1.577.469 ISK 

         
5.9 Dyrasímakerfi         

5.9.1 Útistöð dyrasímakerfis 1 stk 4,2 9.660 ISK 32.198 ISK 32.198 ISK  
5.9.1 Innistöð dyrasímakerfis 1 stk 2,1 4.830 ISK 25.928 ISK 25.928 ISK  
5.9.1 Innfellibox dyrasímakerfis  1 stk 1,5 3.450 ISK 4.850 ISK 4.850 ISK  
5.9.1 Spennir dyrasímakerfis  1 stk 1,5 3.450 ISK 4.980 ISK 4.980 ISK  
5.9.1 Cat 5 strengur fyrir dyrasímakerfi  56 m 14 32.200 ISK 55 ISK 3.080 ISK  

         

 Kafli 5.9 Dyrasímakerfi samtals:               124.626 ISK 

         
5.10 Smáspennulagnir         

5.10.1 
Fjarskiptatenglar fyrir tölvu og síma 
Cat6 9 stk 13,59 31.257 ISK 3.876 ISK 34.884 ISK  

5.10.1 Netbeinir UniFi  1 stk 2,5 5.750 ISK 20.964 ISK 20.964 ISK  
5.10.1 POE switch 16porta  1 stk 3,2 7.360 ISK 50.406 ISK 50.406 ISK  
5.10.1 Cat6A tenglar á Din skinnu  9 stk 15,21 34.983 ISK 2.219 ISK 19.971 ISK  
5.10.1 Cloude Key fyrir UniFi kerfi  1 stk 2,5 5.750 ISK 39.335 ISK 39.335 ISK  
5.10.1 Þráðlaus net punktur  3 stk 2,4 5.520 ISK 17.781 ISK 53.343 ISK  

         

 Kafli 5.10 Smáspennulagnir samtals:       309.523 ISK 

         
5.11 Loftskiptikerfi         
5.11.1 KWL loftskiptisamstæða  1 stk 9,9 22.770 ISK 535.708 ISK 535.708 ISK  

5.11.1 
75mm plastbarki innifalið festingar 
með beygjum og endum  50 m 103 

236.900 
ISK 1.920 ISK 96.000 ISK  

5.11.1 

51mm x 102mm plastbarki flatur 
innifalið festingar með beygjum og 
endum  20 m 41,2 94.760 ISK 2.220 ISK 44.400 ISK  

5.11.1 Niðurtök úr lofti  10 stk 13,5 31.050 ISK 7.022 ISK 70.220 ISK  
5.11.1 Ristar framaná niðurtök  10 stk 13,5 31.050 ISK 1.820 ISK 18.200 ISK  
5.11.1 Festingar fyrir barka  68 stk 8,16 18.768 ISK 112 ISK 7.616 ISK  
5.11.1 Stýribúnaður loftskiptikerfis  1 stk 2,1 4.830 ISK 22.890 ISK 22.890 ISK  
5.11.1 Forritun kerfis  1 heild 32 73.600 ISK 0 ISK 0 ISK  

         

 Kafli 5.11 Loftskiptikerfi samtals:       1.308.762 ISK 

         
5.12 Bílahleðslustöð         
5.12.1 Bílahleðslustöð 1 stk  10 23.000 ISK 64.508 ISK 64.508 ISK  

         

 Kafli 5.12 Bílahleðslustöð samtals:       87.508 ISK 

         
5.13 Tenging tækja         
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5.13.1 Tenging á ofnum  1 stk 2,5 5.750 ISK 0 ISK 0 ISK  
5.13.1 Tenging á Helluborði  1 stk 2,5 5.750 ISK 0 ISK 0 ISK  

         

 Kafli 5.13 Tengingar samtals:                 11.500 ISK 

         

 Kafli 5 Samtals rafkerfi             9.835.474 ISK 

         

 Kafli 5 Samtals rafkerfi m/vsk           12.195.988 ISK 
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VIÐAUKI B: TEIKNINGAR  
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VIÐAUKI C: MÆLINGAR 
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VIÐAUKI D: GREINASRKÁ 

                     T1 Aðaltafla – Bílskúr 

 

-Q0  3x50A – Aðalvarrofi 

 

-F1.1   4p...63/30mA - Bilanastraumsrofi 

-QF1.1.1  1p...B20A... Hellluborð 

-QF1.1.2  1p...B13A... Tenglar Eyju 

-QF1.1.3  1p...B16A... Tenglar Eldhúsi 

-QF1.1.4  1p...B16A... Ofn 

-QF1.1.5  1p...B16A... Örbylgjuofn 

-QF1.1.6  1p...B13A... Ískápur 

-QF1.1.7  1p...B13A... Þvottavél 

-QF1.1.8  1p...B13A... Þurrkari 

-QF1.1.9  1p...B16A... Tengill Bílskúr 

-QF1.1.10  1p...B13A... Uppþvottavél 

-QF1.1.11  1p...B13A... Auka 

-QF1.1.12  3p...B16A... Heitur pottur 

 

-F2.1   4p...63/30mA - Bilanastraumsrofi 

-QF2.1.1  1p...B10A... Borðstofa 

-QF2.1.2  1p...B10A... Eldhús 

-QF2.1.3  1p...B10A... Anddyri og WC 

-QF2.1.4  1p...B10A... Stigapallur 

-QF2.1.5  1p...B10A... Stofa 

-QF2.1.6  1p...B10A... Bílskúr 

-QF2.1.7  1p...B10A... Herbergi 3 og Baðherbergi 

-QF2.1.8  1p...B10A... Herbergi 1 og 2 

-QF2.1.9  1p...B10A... Sjónvarpsherbergi 

-QF2.1.10  1p...B10A... Hjónaherbergi, Fataherbergi og Þvottahús 

 

-F3.1   2p...B10A/30mA... Stýristraumur free@home og smáspenna 

-F4.1   2p...B10A/30mA... Útiljós 

-F5.1   2p...B10A/30mA... Öryggiskerfi 

-F6.1   2p...B10A/30mA... Pottastýring 

-F7.1   2p...B10A/30mA... Gardínur 

-F8.1   2p...B10A/30mA... Loftræsting 

-F9.1   2p...B10A/30mA... Tengill Töflu 

-F11.1   2p...B10A/30mA... Gólfhitastýring 

 

-F12.1   4p...63/30mA – Bilanastraumsrofi (B-Type) 

-QF12.1.1  3p...B32A... Bílahleðslustöð 

 

 

 


