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KAFLI 1      INNGANGUR  

 

Í þessu verkefni verður fjallað um breytingu á raflögnum, breytingar á lýsingu og innleiðingu á 

öryggiskerfi fyrir einbýlishúsið Álftarhóll sem staðsett er í Rangárþingi Eystra, Suð-Austan við Hvolsvöll. 

Bærinn er sveitabær byggður árið 1968 og er hönnun og skipulag hússins afar hólfað, raflagnir fremur 

látlausar og lýsing heldur lítil. Húsið er steinsteypt 136 fm og ofan á því var byggð önnur íbúð jafnstór úr 

timbri árið 1989. Bærinn var starfrækt mjólkurbú með 36 mjólkandi kýr til ársins 2003, þá var 

mjólkurkvótinn, gripirnir og mjólkurbúnaður seldur og nýtast útihúsin sem geymslu og 

verkstæðisaðstaða í dag. 

 

 

MYND 1: STAÐSETNING Á KORTI [1] 
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Núverandi loft verður tekið niður fyrir nýjar raflagnir og breytingu á lýsingu, endanleg lofthæð verður 

2.53m.  Gert er ráð fyrir innfelldri lýsingu almennt og kappalýsing verður bætt við í sturtu og eldhúsi. 

Gert er ráð fyrir að öll ljós verði dimmanleg. Loftadós verður sett yfir borðstofuborð fyrir hangandi 

ljósakrónu. Innfellt neyðarljós verður sett að beiðni verkkaupa inn á salerni og þvottahúsi.  

Tenglum verður fjölgað til muna um alla íbúð. Breytingar á raflögnum verður framkvæmd með því 

sjónarmiði að hússtjórnarkerfi muni koma í framtíðinni. Allar lagnir verða fræstar í gólfplötu og brotið 

verður fyrir dósum í veggi. Lagt verður á milli allra rofa innan sömu greinar og þeir aðskildir frá 

loftdósum og lögnum, sérlögn lögð út í greinatöflu. Lagt verður á milli allra tengla innan sömu greinar og 

sérlögn lögð að greinatöflu. Tveir smáspennutenglar verða settir í hvert herbergi og þeim fjölgað í alrými. 

Sérlagnir fyrir smáspennutengla verða lagðar í smáspennuskáp. Lagt verður fyrir lyklaborði öryggiskerfis 

við anddyri.  

Lagt verður fyrir tveimur myndavélum utandyra sem vakta heimreið að húsi í fjarveru íbúenda. Útilýsing 

verður bætt til muna og innstungum verður bætt við utandyra. útilýsing stjórnast af sólúri.  
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KAFLI 2      VERKLÝSING 

 

Verklýsing þessi lýsir þeim kröfum til verktaka sem og búnað þess sem hann leggur til verksins. Það er 

uppsetningu, afhendingu, úttektir, prófanir, og gangsetningu. Verkið innifelur í eftirtalda verkþætti. 

 

• lagnaleiðir rafkerfa. 

• lágspennukerfi (230 / 400V) 

• lýsingarkerfi. 

• öryggiskerfi 

• fjarskiptakerfi. 

• Myndeftirlitskerfi 

 

Verktaki skal leggja til búnað og lagnir í ofangreind kerfi nema annað komi sérstaklega fram, setja upp, 

tengja, prófa og gangsetja í samræmi við ákvæði í verklýsingu þessari. Við framkvæmdir skal verktaki 

hafa fullt samráð við verkkaupa. 

 

2.0.1 YFIRLIT YFIR VERKIÐ 
 

Þessi áfangi verksins nær til alls innan- og utanhúss frágangs á húsinu.  

Umhirða á verkstað skal ávalt vera góð og skal verktaki fara eftir fyrirmælum verkkaupa þar að lútandi. 

Verktaki skal sjá svo um að efnisafgangar og umbúðir séu flokkaðar eftir efni og fjarlægðar jafnt og þétt í 

þar til gerðar flokkunartunnur sem verkkaupi skal útvega. Verkkaupi annast þrif á verkstað og losun 

flokkunartunna. 

 

2.0.2 KRÖFUR TIL VERKTAKA 
 

Allar raflagnir skulu unnar af löggiltum rafverktaka. Verktaki skal kynna sér allar teikningar og 

verklýsingar og annast samræmingu. 

Ef verklýsingu og teikningum ber ekki saman, skal verkkaupi skera úr um eftir hverju eigi að fara. Vanti 

eitthvað á teikningar, sem verklýsing tekur fram skal farið eftir verklýsingunni. Teikningar skulu ráða þar 

sem skortir á verklýsingu. 
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2.0.3 TEIKNINGAR 
 

Allar teikningar eru táknrænar og sýna í aðalatriðum hvers óskað er. 

Verkinu fylgja vinnuteikningar. Verktaka er óheimilt að hefja vinnu við einstaka hluta verksins fyrr en 

hann hefur fengið afhentar vinnuteikningar.  

Samþykki verkkaupa skal fá fyrirfram fyrir öllum frávikum frá teikningum. Verktaki skal merkja inn á 

teikningar öll frávik, sem gerð verða og skila til verkkaupa fyrir verklok. 

Verktaki skal sjálfur ákveða leiðir á milli tengistaða út frá vinnuteikningum af lagnaleiðum, en hann skal 

gæta þess að velja ávallt hagkvæmustu leiðir. 

Teikningar eru að finna í viðauka K. 

 

2.0.4  TILBOÐSSKRÁ 
 

Tilboðsskráin skal fyllt út með þann skilning í huga að einingaverð og heildarverð í skránni taki til alls 

þess verks sem framkvæma skal samkvæmt verksamningi, þar með talin sérhver búnaður og öll vinna, 

flutningar, aðstaða og efni sem ekki er sérstaklega getið, en sem telja má að nauðsynlegt sé til að unnt 

verði að ljúka við sérhvern hluta verksins á tilhlýðilegan, traustan og faglega unnin hátt. Skal slíkt vera 

hluti af verksamningi og allur kostnaður, sem af því leiðir felast í verði í tilboðsskrá, nema annars sé 

getið. 

Magntölur í tilboðsskránni eru áætlaðar, taldar af teikningum og fengnar úr Autocad teikniforriti. Við 

uppgjör verður miðað við magn einstakra verkliða, talið á verkstað, eða af teikningum og þau 

einingaverð sem samið er um. 

Einungis er greitt fyrir notaða metra efnis, uppsett stykki o.s.frv. Öll rýrnun, t.d. afklippur strengja, pípna 

o.s.frv. skal innifalin í einingarverðum. Verktaka er bent á að sannreyna magntölur fyrir pöntun. 

 

2.0.5  SAMRÆMING 
 

Til þess að forðast árekstra við önnur kerfi hússins skal rafverktaka bent á að kynna sér vandlega öll 

gögn annarra hönnuða, og er í því sambandi bent á teikningar hita og neysluvatns. Verktaki skal 

þannig kynna sér allar teikningar og verklýsingar og annast samræmingu. Ef verklýsingu og 

teikningum ber ekki saman, skal verkkaupi skera úr um eftir hverju eigi að fara. Vanti eitthvað á 

teikningar, sem verklýsing tekur fram skal farið eftir verklýsingunni. Teikningar skulu ráða þar sem 

skortir á verklýsingu. 

Efni og vinna sem tilheyrir samræmingu skal innifalin í einingaverðum annarra verkþátta. 
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2.0.6 UMSJÓN OG EFTIRLIT 
 

Verktaka er skylt að fá samþykki verkkaupa fyrir útfærslum og frágangi á búnaði áður en vinna hefst, ef 

skýr fyrirmæli koma ekki fram á teikningum eða í verklýsingu. Verktaki skal tilkynna verkkaupa með 

nægum fyrirvara fyrir lok einstakra verkhluta. 

 

2.0.7  STAÐLAR OG REGLUGERÐIR 
 

Allar raflagnir skal leggja skv. ÍST 200 Raflagnir bygginga [1]. Í einstaka köflum er tekið fram hvaða staðlar 

gilda fyrir viðkomandi verkhluta eins og við á.  

Raflagna og rafbúnaður sem er staðsettur á stað þar sem ytri áhrif geta haft veruleg áhrif á virkni, 

endingu og öryggi búnaðar þarf að velja með tilliti til IP staðals. 

IP-flokkunin er verndarstigið sem fylgir með rafbúnaði. Þetta er gefið út með tveggja stafa tölu; til dæmis 
IP67 er; 
- 6 = varan er alveg varin fyrir ryki 
- 7 = varan er fullkomlega varin gegn áhrifum dýfingar.  
. 
 

 

MYND 2: IP FLOKKUNARTAFLA [2] 
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Í hverjum kafla er tekið fram hvaða reglugerðir gilda fyrir viðkomandi verkhluta. 

Raflagnaefni, tæki og búnaður skal vera löglega markaðsfærður á Íslandi, og prófaður af viðurkenndri 

stofnun sem Neytendastofa viðurkennir. 

Raflagnaefni, tæki og búnaður skal uppfylla ákvæði um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) og þar með reglur 

um CE – merkingu, þegar það á við. 

Öll gögn varðandi prófun svo og prófunarvottorð, prófunarskýrsla og samræmisyfirlýsing skulu vera fyrir 

hendi hjá innflytjanda til skoðunar. Verktaki skal skila lista yfir ábyrgðaraðila búnaðar. Auk þess skal það 

efni vera viðurkennt af yfirvöldum í framleiðslulandinu. 

Allur rafbúnaður skal fullnægja kröfum til prófunar við 230 V (400 V) málspennu, 50 Hz tíðni og vera 

merktur 230 V (400 V), 50 Hz, nema annars sé getið.  

 

2.0.8 VINNU- OG EFNISGÆÐI 
 

Öll vinna skal framkvæmd af vönum fagmönnum og vönduð til hins ýtrasta. Frágangur rafbúnaðar skal 

vera þannig að hann veiti eigendum og notendum fullt öryggi. Um faglegan frágang vísast í kafla III í 

Ákvæðisvinnugrundvelli rafiðna; Fyrirsögn um vinnubrögð. 

Allur rafbúnaður skal vera nýr, vandaður og sérhæfður til þeirra nota sem hann er hannaður fyrir. Í 

tilboðinu skal miða við það efni sem teikningar og verklýsing segja til um. 

 

2.0.9 FESTIBÚNAÐUR 
 

Allar undirstöður, allir festiboltar og allt annað efni, sem þarf til að festa búnað tryggilega, skal lagt til af 

verktaka. Festiefni s.s. múrboltar, múrtappar, skrúfur og þ.h. skal vera rétt valið til þeirra notkunnar sem 

til er ætlast. 

 

Efni og vinna sem tilheyrir þessum lið og verktaki þarf að útvega skal innifalin í einingaverðum annarra 

verkþátta. 

 

2.0.10 ÁHÖLD OG TÆKI 
 

Rafverktaki leggur til og kostar öll tæki og efni, svo og alla vinnu við uppsetningu og viðhald áhalda og 

tækja, sem notaðar verða af honum eða starfsmönnum hans við framkvæmd þessa. 

Efni og vinna sem tilheyrir þessum lið og verktaki skal útvega skal innifalin í einingaverðum annarra 

verkþátta. 
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2.0.11 PRÓFANIR, AFHENDING OG VIÐTAKA 
 

Þegar verkþáttum er lokið og rafkerfi tilbúin til viðtöku skal verktaki afhenda, verkkaupa teikningar sem 

sýna allar breytingar sem gerðar hafa verið á teikningum rafkerfanna, og sem umsjónarmaður verkkaupa 

hefur samþykkt. Teikningarnar verða notaðar við gerð reyndarteikninga. 

Verkhlutanum telst ekki lokið fyrr en verkkaupi hefur skrifað upp á viðtöku og hefst þá ábyrgðartími 

verktaka á verkhlutanum. Ekki verður skrifað upp á viðtöku fyrr en öll gögn frá verktaka hafa verið 

afhent. Verkhlutinn telst afhentur verkkaupa þegar verkkaupi hefur skrifað upp á viðtöku. 

Fyrir afhendingu alls verksins skal verktaki skila verkkaupa vottorði frá faggiltri skoðunarstofu um að 

verkinu sé lokið og engar athugasemdir gerðar. Jafnframt skal verktaki skila verkkaupa mæliniðurstöðum 

sem krafist er samkvæmt reglugerð um raforkuvirki 678/2020 og tæknilegum tengiskilmálum rafveitna 

TTR - 2009. Verkinu telst ekki lokið fyrr en vottorð þetta og mæliniðurstöður hafa verið afhentar 

verkkaupa. 

Eftirfarandi mælingar þarf að framkvæma og skila inn til mannvirkjastofnunnar. 

Mæling hringrásarviðnáms rafveitukerfis: Hringrásarviðnámið 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. 2.1.2.  

Mæling hringrásarviðnáms neysluveitu: Hringrásarviðnámið 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. 

2.1.3. 

 Prófun á virkni bilunarstraumsrofa: Bilunarstraumsrofa má ýmist prófa í töflu eða annars 

staðar í neysluveitunni. Próftækið sendir ákveðinn straum til jarðar. Við útleysingu gefur 

próftækið upp hve mikil spennuhækkun hefur orðið, ef hún er þá einhver og eða 

útleysitíma við útleysingu. 2.1.4.  

Mæling einangrunarviðnáms neysluveitu: Einangrunarmæling er gerð í aðaltöflu og er 

einangrun mæld á milli: - N-tauga og PE-tauga og/eða - fasatauga og PE-tauga. 2.1.5.  

Mæling á jarðtengingu / spennujöfnun: Mæling er að jafnaði gerð á PEN- eða PE- teinum 

í aðaltöflu neysluveitunnar. Ef mæling fer fram í greinitöflu, skal gengið úr skugga um að 

tenging varnarteins (PE) við aðaljarðtengiklemmu (PE- eða PEN-tein) neysluveitunnar sé 

traust, t.d. með hringrásarviðnámsmælingu eða lágohmsmælingu á milli teina. Ef mælt er 

frá öðrum stað í neysluveitunni skal ganga úr skugga um að sá staður sé tryggilega 

bundinn aðaljarðtengiklemmu neysluveitunnar á sama hátt. Lágviðnámsmælir og löng 

taug, sem nær til fjærstu tækja og tengla eru tengd við PE- eða PEN-tein viðkomandi töflu. 

Mæld er umgjörð allra tækja s.s. heimilstækja og iðnaðarvéla, sem ekki eru varin með 

tvöfaldri einangrun (búnaður af flokki II), varnarsnertur í öllum tenglum neysluveitunnar 

og einnig leiðnir hlutar utan raflagna sem ber að spennujafna. Ef neysluveitan er núlluð 
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skal rjúfa fasa og núll áður en mæling fer fram til þess að tryggja að fram komi við mælingu 

hvort rekstrataug (PE) og núlltaug (N) hafi víxlast. [2] 

Prófanir, afhending og viðtaka skulu reiknuð inn í einingaverð viðkomandi verkþáttar. 

 

2.1.0 LAGNALEIÐIR 
 

2.1.1 VERKSVIÐ 
 

Verktaki skal setja upp lagnaleiðir í samræmi við teikningar sem tilheyra þessu útboði.  

Þessum verkhluta tilheyra eftirtaldir verkþættir: 

 

- Lagnaleiðir. 
- Dósir og kassar. 
- Göt, úrtök, múrbrot og fræsingar. 

 

Lagnaleiðir eru, huldar pípur í veggjum innan og utanhúss, sem og ofan niðurtekin loft.   

Ekki er þörf fyrir að bora í gegnum burðarveggi og skal verktaki sjá til þess að slíkt sé ekki gert.  

 

2.1.2 PÍPUR  
 

Innfelldar pípur í steypu og létta veggi og pípur yfir niðurteknu lofti skulu vera plastpípur af viðurkenndri 

gerð sem uppfyllir þann staðal sem gerður er fyrir lagnarkerfi raflagna, IEC 60364-5-52:2001 í ÍST 

200:2006 [1, bls. 375]. 

Pípur skulu þannig gerðar, svo og búnaður þeirra, að einangrun tauga geti ekki skaddast innan í pípum 

eða af skörpum brúnum í pípuendum. Til varnar því, að taugar skaddist af skörpum brúnum, skal yfirfara 

pípuenda áður en gengið er frá þeim.  

Pípur sem lagðar verða yfir niðurteknu lofti skal festa vandlega með spennum.  

Draga skal ídráttargirni í allar ónotaðar pípur í lóð og ganga frá merkispjaldi sem segir hvert rör liggja. 

Magntölur eru tilgreindar í metrum mældum af teikningu. Innifalið í einingaverði pípna skal vera pípur, 

hólkar, beygjur, stútar, spennur og allt annað efni og öll vinna, sem þarf til að koma pípum fyrir, 

tilbúnum til ídráttar.  
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2.1.3 DÓSIR  
 

Dósir skulu gerðar fyrir þann búnað sem koma á í þær. Dósir skulu þannig settar, að þær jaðri við 

endanlega fleti. Dósir í lofti skulu festar á steinsteypt loft með þar til gerðum festingum.  

Dósir fyrir einfasa rofa og tengla, skulu gerðar fyrir raðefni og skulu þær vera kringlóttar. Þær dósir skulu 

almennt vera í hæð 200mm frá gólfi fyrir tengla og 1100mm fyrir rofa. Ef dós er ætluð í annari hæð skal 

hún málsett sérstaklega á teikningu. Aðrar dósir skulu vera af venjulegri gerð og hæfa þeim kerfum, sem 

þær verða notaðar fyrir. 

Mál eru gefin í miðja dós frá fullfrágengnum vegg eða gólfi. Framangreindar skýringar gilda nema annað 

sé tekið fram á teikningum. 

Tengidósir skulu gerðar úr hörðu plastefni með grárri eða hvítri áferð. Tengidósir skulu vera með 

togfestunipplum. Allar tengidósir skulu vera utanáliggjandi. Þéttleiki tengla og dósa fyrir hvert rými skal 

vera eins og sýnt er á lágspennuteikningum nema annað sé tekið fram.  

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum og ekki gerður greinamunur á tegund dósar. Innfalið skal vera allt 

efni og öll vinna sem þarf til að koma dósum fyrir og ganga að fullu frá þeim, hreinum og tilbúnum til 

innsetningar á efni og ídráttar. 

 

2.1.4 BORGÖT, ÚRTÖK OG FRÆSINGAR  
 

Almennt. 

Verktaki þarf að setja víða 20mm borgöt í gegnum hlaðna veggi. Öll borgöt 20mm og minni skulu vera 

innifalin í einingaverði pípna og lagnaleiða.   

 

2.1.4.1   GÖT Í LÉTTA VEGGI 
 

Öll borgöt 20 mm og minni skulu vera innifalin í öðrum einingaverðum lagnaleiða. Öll göt í létta veggi 

skal fóðra allan hringinn. 

Liður er greiðslulaus. 

 

2.1.4.2    MÚRBROT, SÖGUN OG FRÆSING 
 

Allt múrbrot, sögun og fræsing í hlaðna veggi skulu vera innifalin í öðrum einingaverðum lagnaleiða. 

Liður er greiðslulaus. 
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2.1.5 LÁGSPENNUDREIFISKÁPAR 
 

2.1.5.1   ALMENNT 
Þessum verkhluta tilheyra eftirtaldir þættir: 

 

• Undirdreifiskápar 

• Búnaður í dreifiskápa 

• Tengingar 

 

Dreifiskápar skulu vera gólfskápar úr málmi. Þeir skulu vera staðalframleiðsla frá viðurkenndum 

framleiðsluaðila.  

Í skápunum skulu vera stöðluð festiskinnukerfi (DIN-skinnur og þ.h.) sem hentar þeim búnaði, sem í þá 

koma. Fyrir búnaði skulu vera hlífar úr plasti, sem tryggi fullnægjandi snertispennuvarnir. 

Alla strengi skal leggja frá dreifiskápum gegnum viðeigandi þétta innfærslustúta eða flangsa. 

 

2.1.5.2   RAFBÚNAÐUR Í DREIFISKÁPA 
 

Allur rafbúnaður sem verktaki leggur til skal vera nýr og sérhæfður til þeirra nota, sem hann er ætlaður. 

Búnaðurinn skal vera framleiddur í samræmi við viðurkennda alþjóðlega staðla IEC 60364-4-41:2001, IEC 

60364-4-42:2001, IEC 60364-4-43:2001 [1, bls. 374]. Allur rafbúnaður í skáp skal vera gerður fyrir 

festingu á DIN-skinnu.  

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. Verktaki skal leggja til allt efni og vinnu. 

 

Varnarbúnaður í dreifiskáp 

 

Varrofi  

Neozed varrofi skal vera 3 póla og gerður fyrir 63A málstraum. 

 

Lekastraumsrofi 

Lekaliði skal hafa yfirálags og skammhlaupsvörn. Lekaliði skal vera 4 póla og gerður fyrir 63A málstraum 

og 30mA lekastraum. Á lekaliðanum skal vera hnappur til prófunar á útleysingu.  

Lekaliðasjálfvar 
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Lekaliðasjálfvöru skulu hafa yfirálags og skammhlaupsvörn. Lekaliðarsjálfvar skal vera 1P+N og vera af 

útleysikennilínu B. Stærð lekaliðasjálfvars ákvarðast af stærð viðkomandi greinar á töfluteikningu. Á 

lekaliðasjálfvarinu skal vera hnappur til prófunar á útleysingu. 

 

Sjálfvör 

Sjálfvör skulu hafa yfirálags og skammhlaupsvörn.Stærðir og fjöldi skulu vera eins og kemur fram í 

magntöluskrá. Öll sjálfvör skulu hafa útleysikennilínu B. 

 

Sólúr 

Sólúr er tímaliði fyrir stýringu á kveikingum ljósa utanhúss. Hann skal forritaður með fyrirfram 

forrituðum lykli frá umboðsaðila sem verktaki skal skilja eftir í plastvasa innan hurðar í greinatöflu.   

 

Raðtengi 

Raðtengi skulu vera í samræmi við taugar sem tengdar verða inn á skápinn sakvæmt teikningum. 

Raðtengdi skulu vera þannig gerð að taugar séu stungnar í tengin en ekki skrúfuð föst. Raðtengi skulu 

hafa allar nauðsynlegar hlífðarplötur á endum og endastoðum. Merkingar skulu vera í samræmi við 

teikningar. 

 

Merkingar 

Allur búnaður í dreifiskáp skal vera merktur í samræmi við teikningar þannig að auðvelt sé að sjá hvar 

hver grein á að tengjast. Á innanverðri hurð skal vera glær plastvasi með skrá yfir allar greinar, búnað og 

stærð búnaðar. Í þessari skrá skal vera auðvelt að sjá númer greinar og fyrir hvað hún er, t.d. ljós 

herbergi, tenglar eldhús og þess háttar. Merkingar skulu gerðar samkvæmt staðlinum IEC-60364-5-

51:2001 [1, bls. 375]. 

Framan á skáp skal standa heiti töflu og gerð spennukerfis, sem er í þessu tilfelli 3N~400/230V 

 

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum eða heild. Innifalið í einingaverði búnaðar skal vera allt efni og öll 

vinna, sem þarf til að koma búnaði fyrir, búa hann undir tengingar, tengja hann og stilla.  

Innifalið í raðklemmum og tengjum er lagning strengs inn í skáp, festing afeinangrun og greiningar og 

tenging inn á raðklemmu ásamt endanlegri merkingu á raðklemmu og streng. 

Allar merkingar skulu innifaldar í viðkomandi rafbúnaði. 
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2.1.6 INNLAGNAEFNI 
 

Tenglaefni þarf að uppfylla kröfur IEC-60884-1. Verkkaupi hafði ákveðið að notast við vörumerki frá þýska 

framleiðandanum Gira. Gira innlagnaefni uppfyllir allar þær varnarkröfur sem gerðar eru til innlagnaefnis 

og rafbúnaðar í ÍST 200:2006 [1] og í verklýsingu [3]. Allir rofar eru þrýstirofar ýmist einfaldir með einni 

kveikingu eða tvöfaldir með tveimur kveikingum. Innstungurnar eru af ‘’Schuko’’ gerð og eru þær með 

tengingu fyrir jarðbindingu og fiktvörn/snertivörn. Verkkaupi hefur ákveðið að notast við svart matt efni 

úr System 55 línunni. Rammarnir sem verkkaupi hefur ákveðið að nota er úr E2 rofalínunni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.1   ALMENNT 
 

Verktaki skal leggja til allt efni og vinnu og vanda frágang við uppsetningu þess. Allir rofar og tenglar og 

þá sérstaklega útitenglar skulu vera IP44 varðir gegn ryki og vatni í samræmi við teikningar [1, bls. 114]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYND 3: TENGILL [3] 
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2.1.6.2   TENGLAR 
 

Tenglar skulu gerðir fyrir 16 A málstraum miðað við 230 V spennu, 50 Hz. Á þeim skal vera tengipunktur 

fyrir jarðtengingu. Tenglarnir skulu vera innfelldir bæði innandyra og utandyra. Ekki er þörf fyrir 

utanáliggjandi innlagnaefni. 

Í fjarskiptalagnaskáp skal setja eitt 19“ tenglabretti, fyrir að minnsta kosti 8 stykki 230V, tengla sem festa 

skal í 19“ festirekka skápsins.  

 

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Innifalið í einingaverði tengla skal vera öll vinna og allt efni svo og 

tengingar og merkingar skv. verklýsingu, sem þarf til að ganga að fullu frá búnaðinum til notkunar.  

 

2.1.6.3   ROFAR 
 

Rofar skulu gerðir fyrir a.m.k. 10 A málstraum miðað við 230 V spennu, 50 Hz, Rofar skulu vera innfelldir. 

Magntölur eru tilgreindar í heild eða stykkjum eftir því sem við á. Innifalið í einingaverði rofa skal vera öll 

vinna og allt efni og tengingar sem þarf til að ganga að fullu frá búnaðinum til notkunar. 

 

2.1.6.4   TENGI 
 

Tengi skulu vera fyrir að minnsta kosti fimm 2,5 mm² tauga, og vera af viðurkenndri gerð. Stungutengi 

skulu notuð fyrir stífa víra og smellutengi fyrir mjúka. Stærð tengja skal ákvarðast eftir stærð viðkomandi 

greinar.  

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Innifalið í einingaverði tengis skal vera öll vinna og allt efni sem 

þarf til að tengja og ganga frá búnaðinum til notkunar 

  

2.1.6.5   TENGING TÆKJA 
 

Verktaki skal tengja og setja upp ýmis tæki sem verkkaupi leggur til. Tæki eru flokkuð eftir stærðum.  

 

• Tæki allt að 1x16A 

• Tæki allt að 3x32A 

 

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum og fjöldi áætlaður. Innifalið í einingaverði skal vera öll vinna og allt 

efni sem þarf til að setja tækið upp, tengja það, stilla og prófa þannig að tækið sé tilbúið til notkunar 
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KAFLI 3      LÝSING OG HÖNNUN 

 

Núverandi lýsing er bundin við staðsetningu loftadósa í steinsteyptu lofti. Það hentar íbúendum afar illa 

þar sem val á lampa er bundinn við mikinn styrkleika sem getur valdið glýju. Verkkaupi hefur óskað eftir 

jafnari lýsingu með dimmanlegum innfelldum lömpum auk þess að setja kappalýsingu í sturtu. 

Rafmagnsöryggi frá veitum hefur skánað verulega í dag en reglulega kemur fyrir að dreifikerfið í sveitinni 

slær út sökum bilunar og því hefur verkkaupi óskað eftir að staðsetja neyðarljós á baðherbergi og 

þvottahúsi. Útiljósum verðum fjölgað og dreift betur um göngusvæði með hlýrri lýsingu en er fyrir.  

Við lýsingarhönnun var tekið tillit til aldur íbúenda. Því eldra sem fólk verður, því mun meira ljós 

þarf til þess að sjá. Birtuþörfin er þó mjög breytileg og því erfitt að segja nákvæmlega til um á 

hvaða aldri bæta þarf lýsingu og að hvaða marki. Skýjun augasteinsins hefst upp úr fertugsaldri 

og hleypir hann þá minna ljósi í gegn en áður, jafnvel um 30% minna. Hann missir 

sveigjanleikann um sextugt og því tekur þar augað lengri tíma að aðlagast birtuaðstæðum (ljós 

og myrkur) og fólk verður viðkvæmara fyrir glýju en áður. Íbúendur hafa kvartað undan þreytu 

og höfuðverk frá núverandi ljósgjöfum. Hormónin kortisól og melatónín stjórna líkamsklukku 

okkar. Kortisólið vekur fólk og skerpir athygli, melatónínið veldur syfju. Birtan hefur bein áhrif á 

bæði þessi hormón í gegnum augað. Kortisól er framleitt þegar nóg birta er til staðar og 

melatónín þegar birta er lítil. Einnig hefur litarhitastig ljóss verið tengt við framleiðslu þessa 

svefns og vöku hormóna. Blátt ljós hefur t.d áhrif á að melatónín er lægra í blóði og kortisól 

hærr. Ekki þykir því gott að vera í bláleitu eða köldu ljósi þegar menn hyggjast leggjast til hvílu. 

Eins líður fólki betur og það afkastar meiru við störf sín en annars, búi það við rétta blöndu 

dagsbirtu, ljóss og litarhita ljósgjafanna [4]. 

 

3.0.1 HUGTÖK 
 

Litarhitastig gefur til kynna lit ljóssins. Dagsbirtan er stöðugt að breytast yfir daginn og fer frá því 

að vera heit (rauð) yfir í það að vera köld (blá). Raflýsing getur líkt eftir þessum áhrifum 

dagsbirtunnar og gefið frá sér bæði heita og kalda lýsingu. Mælieining litarhitastigs er Kelvin (K) 

en því lægri sem gildin eru því heitari er litur ljóssins og því hærri sem gildin eru því kaldari er 

litur ljóssins.  

Nokkur algengustu hitarstigin: 

2700K Er litarhitastig glóperu og mikið notað á heimilum í lömpum, veitingahúsum, hótelum eða 

alls staðar þar sem markmiðið með lýsingunni er vellíðan.  

3000K Er litarhitastig halógenperu og er notað mikið á heimilum, kaffistofum, búðarlýsingu og 

utanhússlýsingu.  

4000K Er litarhitastig sem mikið er notað í skrifstofubyggingum sem vinnulýsing, á spítölum, og 

skólum. 
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Litarendurgjöf segir til um getu ljósgjafans til að kalla fram liti umhverfisins á sem 

náttúrulegastan hátt samanborið við dagsbirtu. Mælieining litarendurgjafar er ýmist CRI eða Ra 

og nær skalinn frá 0 upp í 100. Eftir því sem gildið er hærra því meiri líkur eru á að fólk skynji liti 

á raunverulegan hátt.  

Birta er magn ljósstreymis á tiltekinn flöt, t.d. gangstétt eða garð. Birta er notuð sem mælikvarði 

þegar áætla skal hámarks- eða lágmarksbirtu á ákveðnum svæðum. Mælieining birtu kallast lúx 

(lúmen á m2 ). Of mikil birta getur valdið óþægindum eins og glýju og eytt óþarfa orku. 

 

Ljósstreymi er styrkur ljóssins eða ljósgjafans. Mælieining ljósstreymis kallast lúmen (lm). Því 

hærri sem talan er því sterkari er birtan en daufari eftir því sem talan lækkar. 

 

Glýja er ein tegund af ljósmengun. Ljósmengun þýðir einfaldlega óæskileg áhrif af 

lýsingu. Glýja er óhófleg lýsing sem veldur sjónrænum óþægindum. Glýja er óþægileg og 
spillir sjónskynjun.  Hún stafar af sterkum ljósgjöfum í sjónsviðinu eða of miklum mismun á 
ljóma. Við gerum greinarmun á sjóndeyfiglýju og óþægindaglýu eftir því hvernig við upplifum 
glýjuna.   

Stundum er um báðar að ræða.   

Dæmi um sjóndeyfiglýju er að finna t.d. í umferðinni þegar við mætum öðrum bil í myrkri.   
Óþægindaglýja getur orðið af lömpum innanhúss.   

Minni ljóssgjafar valda meiri glýju en stærri.  Andstæður skipta einnig máli í glýju.  Loft sem eru 
máluð í ljósum litum valda minni glýju heldur en dökkmáluð loft.  Glýjustuðlar eru reiknaðir út 
fyrir hin ýmsu rými og talað um UGR (unified glare rating).  Glýjustuðull uppá 15 þýðir að glýja er 
fremur lítil en glýjustuðul uppá 24 gefur til kynna að hætta á glýju sé mjög mikil [5]. 

 

3.0.2 LJÓSDEYFING 
 

Ljósdeyfarnir (dimmerarnir) fyrir þetta verkefni eru frá sænska framleiðandanum VADSBO. Þessir 

ljósdeyfar falla inn í venjulega rofadós og henta því vel á bakvið rofa. Ljósdeyfarnir stýrast með 

hefðbundnum þrýstirofum. Dimmerinn er trailing edge dimmer sem þýðir að hann klippir af 

sínusbylgjunni á eftirvafi. Með því fæst mjúkræsing, auðveldari stýring á útmerki og deyfirinn er 

hljóðlátur meðan í virkni. Stilliskrúfa er til að stilla hversu langt hann deyfir niður, 5-100%. Þeir fást 

einnig með Blutooth virkni sem gefur notanda kost á að stýra ljósum með snjallsíma. Einnig er hægt að 

fá ljósdeyfinn með tveimur kveikingum í einum dimmer eða tvöfaldann dimmer [6]. 

Nánari tæknilegar upplýsingar í viðauka A-C 
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MYND 4: LJÓSDEYFAR [4] 

 

 

 

 

3.0.3 INNFELLD LÝSING 
 

Verkkaupi leggur til alla lampa í þetta verk. Innfelldu lamparnir eru frá norska framleiðandanum SG 

Armaturen. Lamparnir eru LED lampar eða ‚‘‘Light Emitting Diode‘‘. Lampinn er IP 44 varinn og hentar 

því til notkunnar inn í votrýmum. ,,Lampinn kemur með dimmanlegum spenni og er útbúinn svokallaðri 

‚‘‘Warmdim‘‘ tækni, sem þýðir að um leið og hann er dimmaður breytist liturinn á LED ljósgjafanum og 

hlýnar [7]. Nánari tæknilegar upplýsingar í viðauka D. 

 

3.0.4 KAPPALÝSING 
 

Kappalýsingin er hugsuð sem skrautlýsing í eldhúsi en sem lýsing í sturtunni. LED borðinn er límdur á 

álprófíl sem er festur í loftið alveg upp við vegg. Prófíllinn er innfelldur þannig að plastlokið fellur slétt 

við loftið. Álprófíllinn og lokið er frá þýska framleiðandanum  Proled og er úr M-line línunni. Prófíllinn er  

M-line standard 24X21mm, hann er alltaf jafn breiður en kemur í mismunandi dýptum. Endalok eru sett 

á prófílinn til að hindra að ljós smitist út með endum á prófílnum. Ákveðið var að nota flatt lok á prófílinn 

til að fella sem best saman við loftið.  

 

  
 

Dimmer einfaldur (100W) Dimmer einfaldur (220W 
Bluetooth) 

Dimmer tvöfaldur (2x100VA) 
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MYND 5: ÁLPRÓFÍLL M-LINE STANDARD MEÐ 
FLÖTU PLASTLOKI [5] 

 
LED borðinn í eldhúsinu er af gerðinni Flex Strip 300-95 og kemur frá Proled. 300-95 stendur fyrir 300 

Led díóður á 5 metrum og hefur litarendurgjöfina (CRI) 95. Hann fæst í mörgum litarhitastigum frá Super 

warm white 2400K og upp í White 6000K. Í þessa kappalýsingu var fyrir valinu Warm white 3000K og 410 

lúmen á meter. Borðinn er 24V og er 4.8W á meter. Spennugjafinn fyrir borðann er dimmanlegur á 

forvafi eða eftirvafi og er dimmaður með sama hætti og innfelldu ljósin, eða með dimmerpung með 

‘’push dim’’ virkni. Kappalýsingin í eldhúsinu er 2.6m og stærð spennis er fundin út með einfaldri 

margföldun (4.8W X 2.6m = 13W). Spennirinn sem var fenginn er frá Proled og er 24V, 25W Dimming 

LED Driver Constant Voltage. Nánari tæknilegar upplýsingar um LED borðann í viðauka E. 

 

MYND 6: FLEX STRIP 300-95 [6] 
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Í kappalýsingunni í sturtunni þarf að vera rakaþéttur LED borði og fékk verkkaupi Flex Strip IP68 300 

Mono frá Proled. Hann er IP68 verndaður og þolir að vera notaður á kafi í vatni. Notast var við Warm 

White borðann sem hefur litarhitastigið 3000K og 400 Lúmen á meter. Borðinn er 24V og 4.8W á meter. 

Kappalýsingin í sturtunni er 1.81m og stærð spennis er fundin út með einfaldri margföldun (4.9W X 

1.81m = 9W). Spennirinn er staðsettur í þurru rými og þarf því ekki að vera sérstaklega rakavarinn. Eins 

spennir og fyrir kappalýsinguna í eldhúsinu hentar því vel [9].  Nánari tæknilegar upplýsingar um LED 

borðann í viðauka F. 

 

 

 
 

MYND 7: FLEX STRIP IP68 300 MONO [7] 
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MYND 8: 24V - 25W DIMMANLEGUR SPENNIR (EFRI Á MYND, VIÐAUKI G) [8] 
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3.0.5 NEYÐARLÝSING 
 

 

Verkkaupi hefur óskað eftir því að neyðarljós verði sett í innfellt loft á baðherbergi og þvottahúsi. Ekki er 

búið að plægja niður alla háspennustrengi á svæðinu og algengt er að staurar brotni eða fuglar fljúgi á 

línurnar og valdi rafmagnsleysi á svæðinu. Neyðarlýsingin þessi er fyrst og fremst hugsuð sem lágmarks 

lýsing innan svæðis við straumrof. Einbýlishús er innan notkunarflokks 3 í byggingarreglugerð þar sem 

gert er ráð fyrir að fólk gisti og þekki flóttaleiðir [10]. Því er þetta frjálst val íbúenda að setja þennan 

búnað upp.  

9.1.3. gr. Notkunarflokkar. [10] 

 

 
 

MYND 9: NOTKUNARFLOKKAR [9] 
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9.4.12. gr. Neyðarlýsing. 

 Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um neyðarlýsingu:  

 1. Neyðarlýsing skal vera nægjanleg þannig að rýming byggingar sé möguleg við straumrof.  

2. Í byggingum í öllum notkunarflokkum, öðrum en flokki 3, skal vera neyðarlýsing. Í öllum stigahúsum 

yfir fjórar hæðir í notkunarflokki 3 og í öllum gluggalausum stigahúsum skal vera neyðarlýsing. Við 

tæknibúnað sem þarf að vinna við þegar straumrof verður skal vera fullnægjandi neyðarlýsing. 

 3. Neyðarlýsing í byggingum skal að lágmarki lýsa í 60 mín eftir straumrof. 

 4. Neyðarlýsing skal ekki vera minni en 1 lux í miðlínu flóttaleiðar en minnst 5 lux í tröppum og 

stigahúsum. Neyðarlýsingin skal ná 50% af ljósstyrknum á 5 sek. og fullum styrk á 60 sek. en fullum 

ljósstyrk skal náð á 0,5 sek. á sérstaklega hættulegum svæðum. 

 5. Í byggingum þar sem krafist er algildrar hönnunar skal neyðarlýsing taka mið af því. 

 6. Varastraumgjafar skulu vera vararafstöðvar, rafhlöður eða annar jafntryggur búnaður sem tekur 

sjálfvirkt við ef aðalstraumgjafi bilar. Viðmiðunarreglur: Raflagnir í neyðarlýsingu bygginga skulu varðar 

fyrir eldi í 30 mín. Raflagnir innan hvers EI 90 brunahólfs skulu vera óháðar raflögnum í öðrum EI 90 

brunahólfum. Setja skal neyðarlýsingu fyrir utan útihurðir í flóttaleið nema þar sem farið er út á 

jafnsléttu og önnur lýsing gefur fullnægjandi birtu. Út- og neyðarlýsing skal vera í flóttaleiðum 

fjölbýlishúsa. Hönnun neyðarlýsingar skal vera í samræmi við ÍST EN 1838, ÍST EN 50171, ÍST EN 50172, 

ÍST 150 og ÍST EN 60598-2-22. Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar 

greinar [10]. 

 

Neyðarljósið þarf að uppfylla þær kröfur sem til þess eru gerðar. Ljósið þarf að vera innfellt og passa inn í 

niðurtekið loft og heildarútlit. Skoðuð voru tvö ljós sem komu best út útlitslega hjá heildsölum. 

Verkaupi valdi LUNGA LARGA LUCE sem er innfellt neyðarljós frá Beghelli S.p. Ástæðan fyrir valinu var 

látlaust útlit sem þótti líta betur út en frá öðrum framleiðendum og uppfyllir einnig þær kröfur sem 

gerðar eru til neyðarlýsingar. Ljósið er IP42 varið og hentar því ágætlega til þessa notkunar. Lampanum 

fylgja tvær linsur sem hægt er að smella yfir díóðuna. Önnur linsan er notuð fyrir opin svæði eða 

svæðislýsing og gefur 0.5 lux á 12 x 12 metra svæði. Hin linsan er notuð fyrir flóttaleiðir þar sem er gerð 

krafa um 1 lux á 1 metra [11]. Sú linsa mjókkar geislann og gerir hann ílangann. Linsan fyrir svæðislýsingu 

er notuð í þessu tilfelli.   
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°°  
 

MYND 10: LUNGA LARGA LUCE [10] 

 
 

 

3.0.6 ÚTILÝSING 
 

 

Núverandi útilýsing er stakt ljós yfir inngangshurðum. Við aðalinngang er ljósið staðsett í þakkassa á efri 

hæð og veldur ljósmengunn inn í anddyri, herbergi og stofu neðri hæðar. Ljós við bakinngang lýsir ekki 

vel upp gönguleið að inngangshurð og hentar því afar illa eitt og sér. Bætt verður við ljósum á veggi sem 

lýsa upp gönguleið og veita hlýlegri aðkomu að inngangshurð. Lokað verður fyrir dós í þakkassa og 

veggljós verða sett við aðalinngangshurð.  

Notast var við veggljósið Echo frá framleiðandanum SG Armaturen. Ljósin fást sem niðurlýsing eða bæði 

upp og niðurlýsing og er ljósið ekki eins dreift yfir stórt svæði eins og ljósið í þakkassanum. Þetta ljós 

hentar því vel til að lýsa upp útisvæði án þess að ljósmengun berist inn í nærliggjandi rými. Ljósin eru 

með GU10 perustæði og hentar því að setja LED perur í hann. Nánari tækniupplýsingar í viðauka H. 

Ljósið yfir bakinngangshurð er einnig frá framleiðandanum SG Armaturen og heitir EDGE Direct. EDGE 

ljósin eru ílöng LED ljós sem hægt er að fá bæði sem niðurlýsing og upp og niðurlýsing. EDGE Direct er 

niðurlýsing sem ákveðið var að notast við í þessu verkefni. Nánari tækniupplýsingar í viðauka I. 
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KAFLI 4  ÖRYGGIS OG MYNDAVÉLAKERFI 

 

Við val á öryggis og myndavélakerfi var markmiðið að hafa áreiðanleika, verð og einfaldleika í sem 

hæstum gæðaflokki. Í einbýlishúsi í dreifbýli þar sem íbúendur sækja vinnu langt frá heimili eða um 

25km, þá skapast mikil hætta á að óboðnir einstaklingar geti með auðveldum hætti valdið miklu 

eignatjóni og komist óséðir frá því. Verkkaupi óskar eftir að verktaki setji upp og gangi að fullu frá 

myndavéla og öryggiskerfi sem veitir notanda aðgang að myndavélum í gegnum forrit og fá tilkynningu í 

símann ef nemar gefu út boð. Verktaki skal staðsetja vatnsnema við gólf í vaskaskáp eldhúss, salernis og 

þvottaherbergis. Hreyfiskynjara á gangi við andyri og í þvottaherbergi og hurðanema við aðalhurð og 

bakhurð. Sírenu skal staðsetja inn í þvottahúsi. Reykskynjarar verða í öllum rýmum. Verkkaupi hefur 

ákveðið að notast við öryggiskerfið FOCUS frá kínverska framleiðandanum Shenzhen Meian Technology 

Co. Ltd.  sem fæst hjá alarm.is vegna þess að öryggiskerfið fæst afhent frá þeim forritað og tilbúið til 

uppsetningar. Eftir að hafa gert verðsamanburð þá kom í ljós að þetta kerfi væri töluvert hagstæðara 

verðlega séð við kaup og uppsetningu. Kerfið er einfalt í uppsetningu og hægt er að fá bæði víraðann og 

þráðlausann búnað við kerfið. Kerfið gefur út bæði innbrotaviðvörun og brunaviðvörun eftir því hvaða 

búnaður gefur boð í stöðina. Notast var við víraða hreyfiskynjara og sírenu en þráðlausa vatnsnema og 

hurðarnema til að lágmarka brotvinnu við hurðarop og vatnslagnir í steypu. 6 víraðir reykskynjarar verða 

í helstu áhættustöðum hússins og 3 þráðlausir í herbergjum og skrifstofu. Það er einungis vegna þess að 

ekki eru fleiri útgangar fyrir víraðann búnað í þessari stöð. 
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4.0.1 ÖRYGGISKERFI  
 

FC-7688Plus kerfið er virkjað og óvirkjað með stjórnborði sem staðsett er við aðalinngang. Kerfið tekur 

12V DC og inniheldur 7AH vararahlöðu sem knýr tækið í 16 klukkustundir eftir straumrof. Tækið styður 

2G/4G/ TCP/IP. Hægt er að tengja 8 víraða nema við kerfið og 32 þráðlausa. Einnig er hægt að tengja við 

kerfið fjarstýringu til að virkja og óvirkja kerfið en ákveðið var að notast ekki við þann búnað. Kerfið er 

hægt að stýra með 32 kóðum, það þýðir að í t.d. 7 manna fjölskyldu getur hver og einn verið með sinn 

kóða til að virkja og óvirkja kerfið og skráir stöðin niður atburðarskrá yfir 512 aðgerðir, dagsetningu, tíma 

og hvaða kóði var notaður. Hver nemi hefur sitt nafn og númer og sendir kerfið tilkynningu í síma ef 

nemi gefur boð. Hægt er að skrá allt að 8 símanúmer í tilkynningarlista sem kerfið hringir eða sendir sms 

í. Kerfið talar á ensku við úthringingu. Innbygð fiktvörn er í stöð sem lætur vita ef átt er við ytra byrði 

stöðvarinnar. Hægt er að hringja í kerfi og athuga stöðu eða til að setja Á/AF vörn [12]. 

 

  

 
 

MYND 11: FC-7688PLUS [11] 
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4.0.2 HREYFINEMAR 
 

DT-700DMT eða QUAD INFRARED & MW COMPLEX INTUSION DETECTOR er með innbyggðan ‚‘‘True 

Motion Recognition‘‘ og ‚‘‘Pet Immunity‘‘. Það þýðir að neminn þekki hreyfingu á manneskju að brjótast 

inn og gæludýri að hreyfa sig. Neminn gefur ekki innbrotaviðvörun í kerfið nema um hreyfingu frá 

manneskju er að ræða. Ef gæludýr gengur fyrir nemann þá gefur neminn boð um að hreyfing sé til staðar 

en gefur ekki út að um innbrot sé að ræða. Neminn er með fiktvörn sem gefur út boð í kerfið ef neminn 

er opnaður. Kerfið gefur út boð ef klippt er á vírinn að nemanum. Skynjarinn virkar á 9-16V DC og nemur 

mest 10-12m/25°C. Hægt er að festa skynjarann beint á vegg eða í horn. Ráðlegð vinnuhæð er 2-2.4m 

frá gólfi. Neminn virkar í -10°C ~ +50°C. Málin eru (L*B*H) 124*71*45 mm [12]. 

 

 

MYND 12: DT-700DMT [12] 
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4.0.3 VATNSNEMAR 
 

MD-230R vatnsneminn nemur leiðni milli tveggna pinna sem staðsetja þarf sem næst gólfi. Ef vatn leiðir 

á milli pinnanna gefur neminn boð í stjórnkerfið og rautt ljós blikkar aðra hverja sekúndu utan á 

sendinum. Sendinn þarf að staðsetja ofar þar sem vatn kemst ekki að. Fjarlægð milli nema og kerfis má 

ekki vera lengri en 120m í opnu svæði. Neminn sendir stöðufærslu á hverja þriðju klukkustund í kerfið og 

lætur vita þegar rafhlöðu þarf að endurnýja. Neminn tekur tvær AAA rafhlöður og virkar í -10°C ~ +50°C 

[12]. 

 

  

 

MYND 13: MD-230R VATNSNEMI [13] 
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4.0.4 HURÐANEMAR 
 

MD-207R/208R hurðaneminn er segulnemi sem gefur boð ef segulsvið milli seguls og nema rofnar. Hægt 

er að nota nemann bæði við hurð eða glugga. Hver hurðanemi fær sitt nafn og númer í forritun og sést 

stöðuyfirlit eftir að kerfið hefur verið uppsett. Neminn hefur innbyggða fiktvörn sem gefur boð þegar átt 

er við skynjarann. Skynjarinn tekur tvær AAA rafhlöður og endingartími er um eitt ár. Kerfið fær boð 

þegar skynjarinn þarf nýja rafhlöðu. Neminn sendir stöðuboð í kerfið á 25 mínútna fresti sem sýnir stöðu 

hurðar. Drægni sendis í skynjara er 150m í opnu svæði og virkar hann í -10°C ~ +50°C. Stærðin á 

nemanum er (L*B*H) 8*3.2*2.4cm [12]. 

 

MYND 14: MD-207R/208R HURÐANEMI [14] 
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4.0.5 SÍRENA 

 

MD-314 Sírenan er nettur hljóðgjafi sem tengist við bjölluútgang í öryggiskerfi. Sírenan er forrituð þannig 

að hún fer í gang við innbrot eða brunaboð. Á meðan hljóðgjafinn er virkur blikkar skært ljós samtímis. 

Sírenan gengur á 9-15V DC og hljóðþrýstingur er 108±3（dB/30cm) [12].  

 

 

 

MYND 15: MD-314 SÍRENA [15] 
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4.0.6     REYKSKYNJARAR.  
 

MD-2105 Reykskynjarinn er víraður optískur reykskynjari með innbyggðum hljóðgjafa. Skynjarinn sendir 

bæði boð í kerfið sem ræsir sírenu og sendir brunaboð í uppgefin gsm símanúmer. Við brunaboð sílogar 

rautt ljóss. Hver skynjari hefur sitt nafn og númer og við brunaboð fær notandi upplýsingar um hvaðan í 

húsinu brunaboðið kemur. Skynjarinn þarf 12V DC. Hann virkar í hitastigi -5 ℃ ~50 ℃ og 10-90% 

rakastigi. Málin á skynjara eru (B*H) 108*40mm [12]. 

 

 

 

MYND 16: MD-2105 REYKSKYNJARI (VÍRAÐUR) [16] 
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MD-2105R reykskynjarinn er þráðlaus optískur skynjari sem er með sömu eiginleika og MD-2105 víraði 

skynjarinn. Þráðlausi skynjarinn tekur tvær CR123A rafhlöður sem endast í um eitt ár. Skynjarinn flautar 

á tveggja tíma fresti þegar rafhlöðustaða verður lág. Einnig sendir hann kerfinu stöðuboð á 15 eða 65 

sekúndna fresti eftir því hvað notanda vill. Þá lætur skynjarinn kerfið vita hvort hann sé virkur og hver 

rafhlöðustaðan er. Mesta sendingarfjarlægð frá stöð er 100m í opnu svæði [12]. 

  

 
 

MYND 17: MD-2105R REYKSKYNJARI (ÞRÁÐLAUS) [17] 
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4.1.0    MYNDAVÉLAKERFI 
 

Eftir að hafa skoðað nokkur kerfi hafði verkkaupi ákveðið að notast við myndavélapakka frá HIK VISION.  

Pakkinn er hagstæður í verði og einfaldur í uppsetningu. Reynsla verktaka hefur verið góð af umræddum 

myndavélabúnaði. Pakkinn inniheldur 6TB, 4.rása NVR 8MP POE upptökutæki og tvær 4MP POE úti / inni 

myndavélar.  MP stendur fyrir MegaPixel eða upplausn og POE er Power Over Ethernet eða búnaður fær 

afl og sendir gögn í gegnum ethernet kapal eða Cat5e streng á mismunandi pörum. Kerfið býður upp á 

raun spilun í gegnum netið og upptöku í allt að 4x8MP. USB og LAN útgangar eru á upptökutæki til 

afritunar myndefnis. Nokkrar stillingar upptöku eru í boði en þær eru; stöðug upptaka, upptaka við 

hreyfingu og tíma upptaka. Myndavélar hafa nætursjón allt að 30m. Tækið styður flestar gerðir GSM 

síma en hægt er að sjá hverja vél fyrir sig í gegnum app frá HIKVISION þar sem samstilling kerfis við 

router í uppsetningu fer einnig fram. Hægt er að tengja myndavél beint við router og sjá raun spilun í 

gegnum net eða taka upp á micro SD kort Max 128GB. Myndavélin er IP67 varin og hentar vel til að vera 

úti í erfiðum aðstæðum. 

 

 

MYND 18: HIK VISION MYNDAVÉLAKERFI [18] 
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KAFLI 5     MAGNSKRÁ OG KOSTNAÐARÁÆTLUN 

 

Kostnaðaráætlun sýnir áætlaðan heildarkostnað verksinns. Vinna við lagningu röra, ídrátt og 

uppsetningu á búnaði er innifalið í einingarverði hvers liðs fyrir sig og kemur ekki upp sundurliðaður í 

kostnaðaráætlun. Kostnaðaráætlun fyrir verkið er 2,724,809 kr. Sundurliðuð magnskrá og 

kostnaðaráætlun er að finna í viðauka J.       
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KAFLI 6     NIÐURSTAÐA  

 

Ljóst er að við breytingu á raflögnum í einbýlishúsi sem þessu þarf að líta til margra átta til að uppfylla 

allar reglugerðir, staðla og kröfur og væntingar verkkaupa. Vanda þarf til verks við alla undibúningsvinnu 

og hönnun áður en lagt er af stað í framkvæmdir sem þessar svo að markmið með lokaniðurstöðu og 

kostnaðaráætlun standist. Passa þarf að allt upplýsingarflæði og samskipti milli verktaka og verkkaupa sé 

gott til að verkið gangi á sem einfaldastan og hagkvæmastan máta fyrir alla aðila. Höfundur gat nýtt sér 

reynslu úr námi við val á réttum ljósabúnaði og við lýsingarhönnun á þessu verkefni. Einnig reyndist vel 

nám úr raflagnahönnun við teikningar á staðsetningu rofa, tengla og annars búnaðar í þetta hús. Í þessu 

tiltekna verkefni hafði verkkaupi þegar ákveðið innlagnaefni og sömuleiðis virkni og búnað fyrir öryggis 

og myndarvélakerfi sem vissulega auðveldar mjög vinnu verktaka. Verktaki gat nýtt sér reynslu af 

raflagnavinnu og búnaði og miðlað upplýsingum til verkkaupa. 
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KAFLI 7      LOKAORÐ 

 

Markmiðið með þessu verkefni var að hanna lýsingu og breytingu á raflögn fyrir einbýlishús sem og 

koma fyrir öryggiskerfi sem vaktar heimilið í fjarrveru íbúenda. Höfundur hafði mjög gaman af að sjá 

hvernig námið nýttist við þetta verkefni við lýsingar og raflagnahönnun. Lýsingar og raflagnahönnun er 

mun meira en að segja það þegar takast þarf að uppfylla óskir um útlit og virkni rafbúnaðar inn á heimili 

verkkaupa. Einnig hefur höfundur öðlast mikla reynslu í teikniforritinu Autocad og hefur áhugi á vinnu 

við raflagnahönnun í framtíðinni aukist til muna. Höfundur lærði mikið við gerð kostnaðaráætlunnar um 

að velja réttan búnað og reyna að koma að gerð verkefnis með sem hagkvæmustum hætti sem uppfyllir 

þó óskir og væntingar verkkaupa.   

Höfundur þakkar kærlega fyrir stuðning og hvatningu allra þeirra utan sem og innan skóla sem 

aðstoðuðu við gerð þessa verkefnis og þá sérstaklega leiðbeinanda sem á mikið lof skilið og hefur staðið 

sig stórkostlega við að styðja þétt við bak höfundar og halda honum við efnið.  
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 VIÐAUKI A: 1-100W EINFALDUR LJÓSDEYFIR 
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VIÐAUKI B: 220W EINFALDUR LJÓSDEYFIR (BLUETOOTH) 
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VIÐAUKI C: (2X100VA) TVÖFALDUR LJÓSDEYFIR 
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VIÐAUKI D: INNFELLD LÝSING 
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VIÐAUKI E: KAPPALÝSING (LED ELDHÚS) 
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VIÐAUKI F: KAPPALÝSING (LED BAÐHERBERGI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



48 
 

VIÐAUKI G: DIMMANLEGUR LED SPENNIR 
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VIÐAUKI H: ÚTILJÓS ECHO 
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VIÐAUKI I: ÚTILJÓS ECHO DIRECT 
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VIÐAUKI J: MAGNSKRÁ OG KOSTNAÐARÁÆTLUN 
 

 

 

      

  Magnskrá og kostnaðaráætlun         

NR. Álftarhóll MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

6 RAFKERFI magnskrá         

      

6.0 Almenn atriði     

6.1 Lagnaleiðir       

6.1.1 Pípur     

 

16-20 mm plastpípur / barkar, áspenntar eða 
huldar 615 m 930 kr. 571,950 kr. 

 25 mm plastpípur /barkar 54 m 110 kr. 5,940 kr. 

 Girnisídráttur í rör (áætlað) 3 m 110 kr. 330 kr. 

6.1.2 Dósir og millidráttakassar     

 

Loftadósir/R-Tdósir/veggdósir, tengidósir, 
tenglarennudósir. (Allar gerðir dósa). 45 stk 580 kr. 26,100 kr. 

6.2 Lágspennukerfi     

6.2.1 
Undirdreifiskápur TA 1850x550x275 mm ásamt 
blindhlífum með DIN skinnum. 1 heild 258,284 kr. 258,284 kr. 

6.2.1.1 Rafbúnaður í dreifiskápa     

 Álagsvarrofar (Neozed bræðivar) 3x63A 1 stk 12,239 kr. 12,239 kr. 

 Lekastraumliði 63 A / 30mA 1 stk 14,196 kr. 14,196 kr. 

 Sjáflvar 1x10-16A, B kennilína 13 stk 990 kr. 12,870 kr. 

 Sjáflvar 1x32A, B kennilína 1 stk 1,982 kr. 1,982 kr. 

 Lekastraumsvar 1x10A, 30mA 2 stk 10,908 kr. 21,816 kr. 

 Sólstöðuúr 1 stk 16,394 kr. 16,394 kr. 

 Raðtengi 3-5x1,5-4q 27 stk 470 kr. 12,690 kr. 

 Raðtengi 6q 1 stk 732 kr. 732 kr. 

 Safnskinna 3p, 10mm² 63A 1 m 1,574 kr. 1,574 kr. 

 Merkingar, allir skápar 1 heild 5,500 kr. 5,500 kr. 

6.2.1.2 Hitamælingar og endurhersla tenginga í lok ábyrgðartíma    

 Hitamælingar og endurhersla tenginga 1 heild 7,500 kr. 7,500 kr. 

6.2.2 Dreifikerfi     
6.2.2.1 Strengir      

 Stengur 5 x 1,5q 224 m 330 73,920 kr. 

6.2.2.2 Taugar     

 Taugar 1,5q 283 m 241 kr. 68,203 kr. 

 Taugar 2,5q 42 m 303 kr. 12,726 kr. 

 Taugar 6q 9 m 570 kr. 5,130 kr. 

6.2.3 Innlagnaefni     

6.2.3.1 Tenglar     
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 Tenglar 1x16A, innfelldir 68 stk 949 kr. 64,532 kr. 

 Tenglar 1x16A, IP44 3 stk 949 kr. 2,847 kr. 

 

Tenglabretti 1x16A, í 19" festirekka 
fjarskiptalagnaskápa 1 stk 14,039 kr. 14,039 kr. 

6.2.3.2 Rofar     

 Einfaldir þrýstirofar 15 stk 871 kr. 13,065 kr. 

 Tvöfaldir þrýstirofar 6 stk 2,123 kr. 12,738 kr. 

6.2.3.3 Rammar og vippur     

 E2 rammi einfaldur dökkgrár 25 stk 942 kr. 23,550 kr. 

 E2 rammi tvöfaldur dökkgrár 16 stk 1,339 kr. 21,424 kr. 

 E2 rammi þrefaldur dökkgrár 9 stk 2,289 kr. 20,601 kr. 

 E2 rammi fjóraldur dökkgrár 1 stk 3,152 kr. 3,152 kr. 

 E2 rammi fimmfaldur dökkgrár 1 stk 5,526 kr. 5,526 kr. 

 Vippa einföld dökkgrá 15 stk 565 kr. 8,475 kr. 

 Vippa tvöföld dökkgrá 6 stk 1,024 kr. 6,144 kr. 

6.2.4 Tengi     

 Tengi, 5 tauga (fyrir fimm víra) 248 stk 64 kr. 15,872 kr. 

6.2.5 Ýmis búnaður     

6.2.5.1 Tenging tækja     

 Tæki allt að 1x16A 3 stk 1,890 kr. 5,670 kr. 

6.3 Lýsingarkerfi     

6.3.1 Innilýsingarkerfi     

6.3.1.1 Lampar     

 Lampi L02 - Gyro Warmdim LED 42 stk 10,444 kr. 438,648 kr. 

 

Lampi L03 - LASER X hangandi LED 10x10W 
G9 gyllt 1 stk 87,950 kr. 87,950 kr. 

 LED Flex Strip 300-95 1 stk 10,846 kr. 10,846 kr. 

 LED Flex Strip IP68 300 Mono 1 stk 16,846 kr. 16,846 kr. 

 Echo (x1) 5 stk 10,560 kr. 52,800 kr. 

 Echo (x2) 1 stk 25,766 kr. 25,766 kr. 

 Echo Direct 2 stk 11,976 kr. 23,952 kr. 

 Álprófíll M-Line Standar 2 m 3,022 kr. 6,044 kr. 

 Endalok á álprófíl 2 stk 1,234 kr. 2,468 kr. 

 Plastlok á álprófíl OPAL 2 m 4,455 kr. 8,910 kr. 

 LED spennir dimmanlegur 25W 2 stk 4,597 kr. 9,194 kr. 

 Plastlok á álprófíl OPAL 2 m 4,455 kr. 8,910 kr. 

 Plastlok á álprófíl OPAL 2 m 4,455 kr. 8,910 kr. 

 Ljósdeyfar     

 Ljósdeyfir Vadsbo 100W 7 stk 5,600 kr. 39,200 kr. 

 Ljósdeyfir Vadsbo 200W Bluetooth 7 stk 14,032 kr. 98,224 kr. 

 Ljósdeyfir Vadsbo (2x100VA) 4 stk 11,169 kr. 44,676 kr. 

6.3.2 Neyðarlýsingarkerfi     

6.3.2.1 Lampaskrá     

 Neyðarlampi Luna Larga Luce 2 stk 27,466 kr. 54,932 kr. 

6.5 Fjarskiptalagnakerfi     

6.5.1 Fjarskiptalagnakerfi     
6.5.1.1 Strengir     



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strengir, U-UTP, Cat-5, fjarskiptalagnakerfi 141 m 84 kr. 11,844 kr. 

6.5.1.2 Tengiskápar     

 Tengiskápur 600x400x604 1 stk 38,900 kr. 38,900 kr. 

 Krosstengibretti, 24 port, U-UTÐ 1 stk 14,039 kr. 14,039 kr. 

6.5.2 Tenglar     

 

Nettenglar, RJ-45, U-UTP, fjarsk. Burðargrind 
Gira 13 stk 990 kr. 12,870 kr. 

6.5.2.1 Tenging strengenda     

 

Tengingar strengenda í tengli (mola), Cat-5, S-
FTP 13 stk 559 kr. 7,267 kr. 

 Tengingar strengenda í skáp, Cat-5,  S-FTP 13 stk 140 kr. 1,820 kr. 

6.5.3 Netbúnaður     

 Unifi AP-AC-Lite netbeinir  2 stk 17,567 kr. 35,134 kr. 

6.6 Öryggis og myndarvélakerfi     

6.6.1 Öryggiskerfi     

6.6.1.1 Stjórnstöð     

 

Stjórnstöð, uppsetning og tenging. Innifalið 
vírað talnaborð, sírena og varaflsrafhlaða 1 heild 77,000 kr.           77,000 kr. 

6.6.1.2 Skynjarar     

 Reykskynjarar, optískir víraðir 6 stk 6,500 kr. 39,000 kr. 

 Reykskynjarar, optískir þráðlausir 3 stk 6,200 kr. 18,600 kr. 

 Hurðarnemi, þráðlaus 2 stk 4,300 kr. 8,600 kr. 

 Hreyfiskynjari, PIR, víraður 2 stk 5,800 kr. 11,600 kr. 

 Vatnsskynjari þráðlaus 3 stk 5,800 kr. 17,400 kr. 

6.6.2 Myndeftirlitskerfi  stk  0 kr. 

 Uppsetning kerfis og prófun 1 stk 134,500 kr. 134,500 kr. 

6.6.3 Strengir     

 Strengir fyrir öryggiskerfi 89 m 84 kr. 7,476 kr. 

 Strengir fyrir myndeftirlitskerfi 33 m 84 kr. 2,772 kr. 

      

      

 Samtals    2,724,809 kr. 
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VIÐAUKI K: TEIKNINGAR 
 

 

 
Teikning 1: Lágspenna (Gamalt) 
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Teikning 2: Fjarskipti (Gamalt) 
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Teikning 3: Lágspenna (Tenglaplan, nýtt) 
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Teikning 4: Lágspenna (Ljósalagnir, nýtt) 
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Teikning 5: Lágspenna (Rofaplan, nýtt) 
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Teikning 6: Fjarskipti (nýtt) 
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Teikning 7: Öryggiskerfi 

 
 

 

 

 

  

 

 



62 
 

 
Teikning 8: Lampaplan 

 

 

 


