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1 Formáli 
 

Brekadalur 61 er einbýlishús sem stendur á útsýnislóð í Innri-Njarðvík.  

Teikningar sem unnar verða samhliða þessari skýrslu verða allar gefnar út og verða því 
eiginlegar raflagnateikningar hússins. 

Höfundur hefur einnig hannað lýsingu í húsið í áfanganum RI LÝR1013. Sú hönnun er ekki 
raunveruleg lýsingarhönnun hússins þar sem kennari í þeim áfanga setti ákveðin skilyrði sem 
eigandi hússins hafði ekki áhuga á. Til dæmis vildi kennari að málverk væru upplýst og 
notaðar væru óbeinar lýsingar. Þrívíðar teikningar sem koma fram í teikningunni eru skjáskot 
úr því verkefni. 

Höfundur þessa verkefnis sér einnig um alla raflögn í húsinu. Það er komið vel á veg þegar 
þessi skýrsla er skrifuð og því verða notaðar eiginlegar myndir af húsinu til að sýna útfærslur 
á raflögn til hliðsjónar við raflagnateikninguna sjálfa. 

Sérstakar þakkir fá Björgvin Jónsson, leiðbeinandi verkefnisins og Marinó Gunnarsson, 
eigandi hússins og hönnuður allra annara teikninga af húsinu, fyrir gott samstarf og 
tækifærið sem hann hefur veitt höfundi til að sýna fram á getu sína í raflagnahönnun. 
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2 Inngangur  
Meginmál þessarar skýrslu eru raflagnateikningar fyrir 215m2 einbýlishús. Teikningarnar 
samanstanda af lágspennuteikningu, smáspennuteikningu og einlínumynd af rafmagnstöflu. Í 
lágspennuteikningu koma fram staðsetningar ljósa og tengistaðir fyrir raftæki sem og ýmsar 
tæknilegar leiðbeiningar fyrir rafvirkja. Á smáspennuteikningu koma fram staðsetningar á 
tengistöðum boðskiptalagna. Á einlínumynd af töflu eru tækniupplýsingar sem segja til um stærðir 
öryggja, sverleika víra og uppsetningu kvísla. Einlínumyndin vísar í greinanúmer sem koma fram á 
lágspennuteikningu en þessar tvær teikningar eru aðaltilmæli til rafvirkja um hvernig lögnum og 
tengingum lágspennu skal háttað. 

 Um er að ræða timbur einingahús sem klætt er með stölluðu dökku áli og lerki. Húsið er með 
einhalla þaki og húsið prýðir stór þakkantur á vesturhlið. Innandyra eru öll loft upptekin að gangi 
undanskildum þar sem lofthæð er þó 2,7 m en annars er lofthæð frá 2,7 m til 3,2 m. Þegar gengið er 
inn í húsið tekur við langur gangur sem endar í alrými hússins en þar er sambyggð stofa, borðstofa og 
eldhús. Á gangi og alrými verður loftdúkur. Loft annars staðar í húsinu verður klætt með gifsi. Í alrými 
hússins eru gólfsíðir gluggar með myndarlegu útsýni. Hafa þurfti í huga við gerð lýsingarhönnunar í 
húsið að hafa ekki hangandi ljós sem myndu skyggja á útsýnið. 

 

Mynd 1 Brekadalur 61, teikning úr Dialux. 
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3 Upphaf hönnunar 
Þegar hafist er handa við raflagnahönnun er fyrsta skrefið að ræða við hönnuð hússins, hvort sem 
það er arkitekt eða annar hönnuður. Þá þarf að fá grunnmynd af húsinu, afstöðumynd af lóð hússins 
og sökkulteikningar ef það á við. Mikilvægt er að hönnuðir tali saman svo ekki verði árekstrar í 
framkvæmdinni og lagnaleiðir og búnaður sé ekki hannaður á sama stað milli hönnuða. Einnig er 
mikilvægt að raflagnahönnuður geri sér grein fyrir hvernig brunahólfum er háttað svo hann geti fylgt 
þeim kröfum sem gerðar eru til raflagna milli brunahólfa. Fyrsta skrefið er að staðsetja rafmagnstöflu 
hússins en hún er miðpunktur raflagnarinnar. Á afstöðumynd er teiknuð heimtaug hússins og hvernig 
lögn er lögð frá götu að húsi. Í kafla 4.1.14 T.T.R. stendur eftirfarandi. „Heimtaug tengist ýmist í 
stofnvarkassa, stofntengibox, mælakassa eða beint í aðaltöflu, samkvæmt ákvörðun viðkomandi 
dreifiveitu. Staðsetning þessa móttökubúnaðar skal vera innan þess svæðis, sem mæliblað sýnir eða í 
samráði við dreifiveitu. Búnaðurinn skal settur í einangrun útveggja (þó með a.m.k. 25 mm einangrun 
á bak við) eða í burðarvegg, en þó ekki fjær útvegg en 4 m eða eftir nánara samkomulagi við 
dreifiveitu.“ [3] 

Samtal við verkkaupa skiptir miklu máli því raflagnahönnuður þarf að mæta kröfum verkkaupa hvað 
varðar val á búnaði, staðsetningu tengistaða rafmagns og boðskipta sem og staðsetningu og gerð 
lýsingar. Raflagnahönnuður þarf einnig að tryggja að kostnaður við verkið fari ekki fram úr óskum 
verkkaupa. Því má segja að verkkaupi hafi mikil áhrif á lokaniðurstöðu raflagnateikninga. Þó þarf 
raflagnahönnuður að passa að raflögnin fylgi stöðlum, þá helst ÍST 200 Raflagnir bygginga[6] og ÍST 
150 Raf- og boðskiptalagnir í íbúðarhúsnæði – Gerð, staðsetning og fjöldi tengistaða [2]. 

Við raflagnahönnun er engin ein rétt lausn heldur fer hönnunin öll eftir aðstæðum, kröfum verkkaupa 
og arkitekta.  

Oft er hægt að nota sömu lausnir í raflagnahönnun milli verkefna, t.d. má nefna að sökkulskaut eru 
teiknuð í byggingar eru teikningarnar mjög oft svipaðar ef ekki alveg eins. Þegar sökkulskaut eru 
tengd þarf að fylgja ákveðnum reglum sem koma fram á teikningu M1 í tæknilegum 
tengiskilmálum_2009 sem gefnir eru út af Samorku. „3.3.2 Í nýbyggingar og viðbyggingar skal setja 
sökkulskaut til spennujöfnunar. Gerð og útfærsla skal vera samkvæmt nánari ákvörðun dreifiveitu.“ 
[3] 
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3.1 Afstöðumynd  
Þegar teiknuð er afstöðumynd í þéttbýli er hún höfð í mælikvarðanum 1:500 sem þýðir að einn cm á 
blaði jafngildir 500 cm á verkstað. Þessi regla gildir fyrir byggingar í þéttbýli en ef um er að ræða 
byggingu í dreifbýli væri mælikvarðinn annaðhvort 1:1000 eða 1:2000 eftir stærð lands eða lóðar sbr. 
4.3.1. gr. Byggingarreglugerðar nr. 112/2012. Á afstöðumynd kemur fram staðsetning og afstaða húss 
til nærliggjandi umhverfis. Þar er einnig norður-píla sem sýnir hvernig húsið snýr gagnvart áttum. 
Myndin sýnir hvar inntök rafmagns- og fjarskiptalagna eru frá lóðarmörkum og inn í hús. Inntökin eru 
málsett frá horni húss og lengd frá lóðarmörkum.  

Hér að neðan sést afstöðumynd af Brekadal 61 Mynd 2 en þar sést greinilega hvernig lögnin er 
teiknuð frá bílskúr hússins og út að lóðarmörkum sem snúa að götu. Einnig var tækifærið nýtt og 
teiknuð lögn að palli hússins sem og að bílahleðslustöð. 

 

Mynd 2 Afstöðumynd. 
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3.2 Sniðmynd af töflu 
Sniðmynd er ásýnd inn í húsið í gegnum ákveðna línu. Þegar teiknuð er sniðmynd af töflu eða 
töfluvegg þarf að koma fram og sjást greinilega allar lagnir sem lagðar eru í töfluna. Miklu máli skiptir 
að hægt sé að sjá hvernig heimtaug er tekin í töfluna. Þetta kemur fram í T.T.R. kaflanum 
Leiðbeiningar um gerð raflagnauppdrátta fyrir heimtaugar og mælatöflur 1.3, þar segir. „Sniðmynd af 
mannvirki eða hluta þess er sýni inntakspípur, vídd þeirra, legu og dýpt í jarðvegi. Ennfremur 
aðaltöflu, stofntengibox, stofnvarkassa og stofnlögn eftir því sem við á. Sniðmynd skal sýna langsnið 
inntakspípa.“[3]. 

Á sniðmynd Brekadals 61 Mynd 3 kemur skýrt fram hvernig heimtaug og lagnir boðveitu eru lagðar 
og hversu margar lagnir eru lagðar í töfluna að neðanverðu. Ekki var farið í fjöldatalningu á lögnum 
sem teknar voru í töfluna að ofan en sýndur er stokkur sem klæddur er utan um lagnir sem lagðar eru 
í töfluna. Á myndinni sjást hæðarkótar en oft er gott að hafa þá til taks á meðan lagnir eru lagðar í 
sökkul hússins til þess að áætla hversu hátt lagnir þurfa að fara svo þær nái í töfluna. Myndin sýnir 
einnig sökkulskaut og tengikassa þess. Nokkrar aukalagnir voru teiknaðar inn á sniðmyndina sem sýna 
lagnir sem eru lagðar í lóð hússins og innkeyrslu. Notast var við númer til þess að merkja 
skilmerkilega hvaða lögn er hvar á teikningunni. Þau segja t.d. til um hversu sver rör á að leggja og 
hversu mörg á hvern stað. Eins og sést á Mynd 3 er mælikvarði teikningarinnar 1:100. 
 

 

Mynd 3 Sniðmynd af töfluvegg. 
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3.3  Skýringar 
Skýringar fylgja oft öðrum teikningum ef pláss leyfir. Gott er að hafa skýringar á fyrstu blaðsíðu því oft 
koma fram upplýsingar í skýringum sem vert er að hafa í huga þegar unnið er við raflögnina. Því er 
gott að rafvirki fari í gegnum skýringarnar áður en hafist er handa við verkefnið. Á Mynd 4 eru 
skýringarnar sem fylgja teikningunum fyrir Brekadal 61 en þar sést hvernig þær skiptast í þrjá flokka, 
textaskýringar fyrir lágspennu, skýringar með tilvísun í teikningar og skýringar teiknitákna. Við 
teiknitáknin er stutt lýsing fyrir hvert teiknitákn. Gott er að nota skýringar með tilvísun þegar 
hönnuður þarf að koma skilaboðum til skila án þess að taka mikið pláss á teikningunum sjálfum. Því 
er skýringatilvísunin sett með réttu númeri við þann þátt af teikningunni sem þarf nánari útskýringu. 

 

Mynd 4 Skýringar. 
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4 Lágspennutákn 
Lágspennuteikning af grunnmynd húss byggist í grófum dráttum á eftirfarandi: hvar tengistaðir 
rafmagns (tenglar) eru staðsettir, hvar ljós eru staðsett og hvernig ljós um ræðir upp að ákveðnu 
marki, hvaða ljós kvikna saman, hvar ljósrofar eru staðsettir og á hvaða ljósum rofarnir kveikja. Einnig 
er fjöldi útskýringa og tilmæli um það hvernig raflögnin skal lögð.  
Allt raflagnaefni og raflagnir eru hannaðar innfellt eða hulið í Brekadal 61 en það kemur betur fram í 
kafla  Einlínumynd. 

4.1 Tenglar 
Á lágspennuteikningu fyrir Brekadal 61 eru 121 tenglar. Þegar tenglar eru teiknaðir þurfa oft að koma 
fram aukaupplýsingar um tengilinn. Mynd 5 sýnir hefðbundinn tengil sem er settur í hæðina 200 mm 
frá fullfrágengnu gólfi. Allar málsetningar á hæðum eru gefnar upp í millimetrum í miðjan búnað frá 
fullfrágengnu gólfi[1]. Rafvirki sem vinnur við raflögnina þarf því alltaf að vera meðvitaður um það 
hvort hann standi á fullfrágengnu gólfi þegar dós fyrir tengilinn eða hann settur upp (þá er átt við 
utanáliggjandi tengil). 

Þegar ákvörðun er tekin um hvar eigi að staðsetja tengla er ágætt að hafa samráð við verkkaupa. 
Verkkaupi hefur þó ekki endanlega orðið þegar kemur að staðsetningu tengla. Hönnuður þarf að hafa 
í huga staðla sem segja til um hvar má ekki setja upp tengla. Íslenskur staðall ÍST 200 segir aðallega til 
um hvað má ekki og hvað þarf að hafa í huga vegna öryggisatriða. ÍST 150 segir til um hvar og hversu 
margir tengistaðir eiga að vera í ákveðnum rýmum. Í kafla 1.1 er tilgreint umfang og gildisvið 
staðalsins en þar segir: 

„Staðallinn kveður á um lágmarks fjölda rofa, tengla og tengistaða fyrir lágspenntan og smáspenntan 
rafbúnað og staðsetningu hans. Staðallinn gildir um húsnæði sem ætlað er til íbúðar“[1] 

 

Mynd 5 Einfaldur tengill. 

Ef tengill á að vera í annarri hæð en 200 mm frá gólfi er það tekið fram við tengilinn með tölustöfum 
eins og sést á Mynd 6.Tengla er hægt að staðsetja í hvaða hæð sem hönnuður óskar en oftast er um 
heila tugi sentimetra að ræða. Á mynd 6 sést t.d. að tengillinn er staðsettur í 1100 mm frá 
fullfrágengnu gólfi.  

 

Mynd 6 Tengill með uppgefinni hæð. 
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4.2  Ljós 
Á lágspennuteikningunni eru fjórar tegundir af ljósatáknum; innfelld ljós, veggljós, loftljós og LED 
borðar. Farið verður sérstaklega í ljósaval í kafla 5.1Loftljós sem fjallar um val á búnaði. 

Á Mynd 7 sést teiknitáknið fyrir innfelld ljós. Þau er hægt að tákna á ýmsa vegu en fyrir valinu varð 
táknið sem sést á mynd 7.  

 

Mynd 7 Teiknitákn fyrir innfelld ljós. 

Oft eru innfelld ljós táknuð með einföldum hring eða hring með x inni í. Heppilegast er þó að hafa 
táknið líkt því sem sést á Mynd 7. Langir armar plússins sem þverar hringinn gerir rafvirkja auðveldara 
fyrir með mælingu á staðsetningu ljóssins. Teikningin er gefin upp í ákveðnum kvarða og því þarf 
rafvirki oft að mæla nákvæma staðsetningu búnaðar með reglustiku. Táknið liggur alltaf hornrétt á 
herbergið og því er auðvelt að mæla staðsetningu þess úr báðum áttum.  

Önnur lausn er til en hönnuður getur málsett táknin í teikniforriti eins og sést á Mynd 8. Það gæti 
sparað gífurlegan tíma fyrir rafvirkja. 

 

Mynd 8 Skýringarmynd fyrir málsetningu innfelldra ljósa. 
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Teiknitákn fyrir loftljós eru táknuð á teikningunni með sama tákni og tengidósir fyrir innfelldu ljósin 
eins og sést á Mynd 9. Eina sem skilur táknin að er kveikingabókstafurinn á loftljósinu. Þessi bókstafur 
segir í raun til um hvar kveikt er á ljósinu og hvaða ljós kvikna saman. Þar sem sama dósin er notuð 
fyrir bæði loftdós og tengidós í lofti var ákveðið að nota sama táknið fyrir hvoru tveggja. 

 

Mynd 9 Munurinn á loftdós og loftljósi. 

 

Mynd 8 er gott dæmi sem sýnir táknið notað til að tákna tengidós. Á Mynd 10 sést hvernig táknið er 
notað fyrir loftljós. Það er svo kveikt með rofa sem merktur er með sama bókstaf eða B. 
Loftljósatáknið táknar hvoru tveggja ljósið sem verður sett upp og tengidósina. Þess vegna er 
tengidósin sem er á bakvið ljósið nýtt sem tengidós fyrir annan búnað í rýminu. 

 

Mynd 10 Lágspenna, barnaherbergi. 

 

 

Táknið fyrir veggljós sést á Mynd 11 en hönnuður þarf að passa sérstaklega að ekki séu óþarfa 
tengingar gerðar í veggdós sem sett er upp á bakvið veggljós. Veggdósir eru 54 mm að þvermáli og 
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því er frekar lítið pláss fyrir tengingar. Með veggdós þarf að fylgja hæðarmálsetning en oft kemur 
fram í skýringum ákveðin gengismálsetning, t.d. að hæð veggljósa skal vera 1400 mm frá 
fullfrágengnu gólfi nema annað sé tekið fram á teikningum. Ekki var sett slík málsetning í skýringar í 
teikningum en í stað þess fylgir öllum veggljósum hæðarmálsetning. Ásamt hæðarmálsetningunni er 
við hvert tákn kveikingarbókstafur sem tilgreinir hvaða rofi kveikir á ljósinu. 

 

Mynd 11 Veggljósa tákn. 

LED borðar eða ljóstvista borðar eru sífellt meira notaðir þegar kemur að lýsingarhönnun. Í Brekadal 
61 var gert ráð fyrir LED borðum á nokkra staði, t.d. á baðherbergi eins og sést á Mynd 12. Þar sést 
raflögnin í aðalbaðherbergi hússins. Hönnuður ákvað að sýna LED borðann á myndrænan hátt en oft 
er sett athugasemd um að hér sé um að ræða LED borða. Eins og sést á myndinni er spennir fyrir LED 
borða settur við innréttingu baðherbergisins en þar kemur fram athugasemd sem segir til um að 
spennir sé staðsettur í innréttingu.  

 

Mynd 12 Lágspenna Baðherbergi 
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4.3  Rofar 

Í húsið voru að mestu notaðir þrýstirofar, þó með nokkrum undantekningum. Þrýstirofar eru notaðir 
þegar rofabúnaður ljósa er staðsettur annars staðar en í rofanum sjálfum. Því má segja að 
þrýstirofinn stýri í raun öðrum rofa sem sér þá um að rjúfa straum að ljósinu. 

Ástæðan fyrir því að þrýstirofar voru valdir er sú að verkkaupi vildi hafa flest ljós í húsinu dimmanleg 
og því var brugðið á það ráð að setja dimmera í aðaltöflu hússins. 

Þrýstirofatáknið kemur fram á Mynd 13 en þar sést að bókstafur fylgir tákninu sem segir til um hvaða 
ljósum rofinn kveikir á. Á myndinni sjást tvö sett af rofum. Vinstra settið sýnir rofa sem stýrir ljósa 
kveikingu a,b og c. Þar sést að a-kveikingin tilheyrir einu tákni og þýðir að um er að ræða einfaldan 
rofa. B- og c-kveikingarnar tilheyra sama tákninu en það þýðir þá að um er að ræða tvöfaldan 
þrýstirofa. Það þýðir að táknin sem sjást hægra megin á myndinni eru tveir tvöfaldir þrýstirofar. 

Táknin liggja alveg slétt saman og því eru báðir þrýstirofar undir sama ramma. 

 

Mynd 13 Þrýstirofar. 

Einfaldir rofar koma fram í teikningunni fyrir Brekadal 61 en teiknitákn þeirra sést á Mynd 14. 
Bókstafur fylgir rofanum sem segir til um hvaða ljóskveikingu rofinn stýrir. Einfaldur rofi rýfur straum 
frá ljósinu og því er hann einn og sér að stýra ljósunum. Þó að flestir rofar í húsinu séu þrýstirofar sem 
stýra dimmerum þá voru hannaðir einfaldir rofar á ljós sem verkkaupa þótti ekki þörf á að dimma. 
Töluvert einfaldara er að tengja einfaldan rofa sem stýrir ljósi heldur en dimmer sem staðsettur er í 
töflu. 

 

 

Mynd 14 Einfaldur rofi. 
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4.4  Greinar að töflu 
Þar sem stofn skal lagður að rafmagnstöflu er ekki teiknuð lína alla leið að töflu því það myndi gera 
teikninguna mjög flókna og erfiða í notkun. Til einföldunar eru teiknaðar örvar sem vísa í átt að töflu 
eins og sést á  
Mynd 15. Öllum örvum fylgja númer. Sem dæmi má nefna  
Mynd 15 en þar er um að ræða tvær greinar að töflu, önnur sýnir grein nr. 16 undir lekaliða nr. 1. 
Sama form er notað við þrýstirofalagnir eins og sést hægra megin á  
Mynd 15. Á ör að töflu fyrir þrýstirofa kemur fram hvaða dimmer eða veltirofa þrýstirofarnir sem 
tengdir eru inná lögnina stjórna og hvaða veltirofa þeir stjórna. Bæði veltirofar og dimmerar eru 
teknir sérstaklega fyrir í kafla  

 

 
Mynd 15 Grein að töflu. 

4.5  Jarðbindingar 
Á lágspennuteikningu koma fram jarðbindingamerki eins og sést á Mynd 16. Um er að ræða tengistað 
sökkulskauts, spennujöfnun vatnsinntaka og spennujöfnun baðkars. 

Allir tengistaðir eru merktir með númeri sem tilgreinir hvað er verið að tengja. Við hvern tengistað er 
ör sem vísar að töflu. Frekari upplýsingar um gildleika leiðara er að finna í einlínumynd. 

 

Mynd 16 Jarðbinding. 
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5 Ljós  
Útfærslur lampaplans verða skoðaðar í þessum kafla sem og val á búnaði. Vakin er athygli á því að 
verkefnið er enn í vinnslu samhliða þessari skýrslugerð og því er ekki búið að ákveða alla þætti þegar 
kemur að vali á búnaði. Hér verður því stiklað á stóru. 

5.1  Loftljós innfellt 
Húsið stendur eins og áður hefur komið fram á útsýnislóð. Því óskaði verkkaupi eftir því að engin ljós í 
alrými hússins væru hangandi eða niðurtekin úr lofti. Því eru öll ljós í alrými innfelld í lofti eins og sést 
á Mynd 17. 

Innfelldu ljósin sem urðu fyrir valinu eru eins og áður hefur komið fram veltanleg LED-ljós. Hverju ljósi 
fylgir spennir og eru þau dimmanleg. Litarendurgjöf er 2700 K°. Afltaka ljósanna eru 8w og 
varnarflokkur þeirra IP44. Ástæðan fyrir vali ljóssins er sú að þegar skoðuð voru sambærileg ljós hjá 
sama söluaðila voru þessi töluvert ódýrari. Ljósin heita IF Gyro ECO 8 eins og sést á mynd 19 en 
myndin sýnir skjáskot af sölusíðu ljóssins á ronning.is [4]. 

 

Mynd 17 Skjáskot af www.ronning.is sýnir innfellt ljós.[4] 
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5.2  Ljós í þvottahúsi 
LED-ljós í þvottahúsi er beintengt á 240V og tengist því beint í loftdós í gegnum snúruúttak í 
loftdósaloki. Ljósin eru samtengjanleg og er hægt að tengja saman allt að 10 ljós. Í þvottahúsi dugðu 
þó tvö ljós sem voru tengd saman. 

 

Mynd 18 Ljós í þvottahúsi. 
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5.3  Ljós utandyra  
Búið er hanna staðsetningu ljósa í þakkant og utan á austurvegg hússins. Þar er ekki þakkantur svo 
gert var ráð fyrir veggljósum á þann vegg. Búið er að velja ljós í þakkant. Loftljós IF H2 PRO varð fyrir 
valinu en ljósið fellur undir varnarflokkinn IP65 allan hringinn. Algengt er að innfelld ljós séu gefin upp 
fyrir ákveðinn IP flokk en það gildir bara fyrir ljósin neðan frá. Þá er oft spennir sem fylgir ljósinu og er 
hann ekki eins rakaheldur og IP staðallinn sem gefinn er upp á ljósinu. Hönnuður þarf að hafa IP 
stuðulinn í huga við val á búnaði og þá sérstaklega þar sem áhrif umhverfis getur valdið skemmdum á 
búnaði. Fyrri talan segir til um hversu mikið ryk búnaður þolir eða hvort hann má vera í návist við 
aðskotahluti eða agnir. IP6X þýðir að búnaðurinn þolir rykugt umhverfi. Seinni talan segir til um hvers 
konar rakaumhverfi búnaðurinn þolir. IPX5 þýðir að möguleiki sé á vatnssprautun úr öllum áttum 
staðsetningar þar sem unnið er með vatnsslöngur (garðar, bílaþvottastöðvar) en þetta kemur fram í 
staðlinum HB IST200:2021[6] 

 

 

Mynd 19 Útiljós í þakkant. 

 

Verkkaupi fékk frjálsar hendur með val á veggljósum á austurvegg með þeim skilyrðum að lágmarks 
varnarflokkur um raka sé IPX5. Sama gildir um LED borða í baklýsingu, bæði á baðherbergi og útiljós 
Ú5 við hol. Ekki er enn búið að velja þessi ljós þegar þessi skýrsla er skrifuð. 
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5.4 Lampaplan 
Mynd 20 er skjáskot úr lampaplani hússins. Á Mynd 20 sést hvernig öll ljós eru innfelld, þar með talið 
ljós í innréttingu sem eru innfelldir LED borðar í innfelldum LED-prófílum. Á lampaplani sést kveikinga 
bókstafur ljósanna.  

Í upphafi var ákveðið að hafa röð innfelldra ljósa í beinni línu eftir gangi hússins og alla leið að 
útsýnisglugga. Það eru þá J-ljósin sem eru í röð og endar á einu ljósi merktu D við glugga. Þar á eftir 
voru staðsett ljós sem skipta máli fyrir vinnslu í eldhúsi og borðstofu. A kveiking eru þá umgangsljós 
eldhússins, C sérstaklega staðsett með vinnusvæði eyjunnar í huga og kveiking E er yfir 
borðstofuborði. Í stofunni vildi verkkaupi halda sömu línu og ljósaröð D en þó með örlítið lengra 
millibili svo ljósum var dreift um stofuna. Kveiking H og F eru frekar nálægt veggjum en ljósin eru 
veltanleg og var hugsunin að hægt væri að beina ljósum að veggnum og skapa þægilega óbeina birtu 
þegar horft er á sjónvarpið. 

 

Mynd 20 Lampaplan alrými Brekadal 61. 

 

Verkaupi óskaði einnig eftir því að ekki væru veggljós í alrými en gert er ráð fyrir veggljósum við 
náttborð svefnherbergja og við skrifborð í barnaherbergjum. Það er svo sett í hendur verkkaupa að 
ákveða hvers konar ljós það verða. 
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6  Lágspennuhönnun 
Uppröðun í herbergi var gerð í samráði við verkkaupa. Ákveðið var að gera ráð fyrir utanáliggjandi 
ljósi fyrir miðju í herbergjum svo það sé möguleiki að bæta þeim við ef áhugi er fyrir því. Með þessu 
fyrirkomulagi verður til miðlæg tengidós fyrir herbergið sem er líka staðsetning ljóssins. Þetta gerir 
lagnavinnu auðveldari heldur en ef tengidós væri komið fyrir í einu horni herbergis. Ef um 
hefðbundna hönnun væri að ræða þar sem ljósum væri stjórnað með einföldum rofum, samrofum og 
krossrofum væri hægt að fækka greinum töluvert. Þar sem flestum kveikingum í húsinu er stjórnað af 
töfludimmerum þurfti að setja hvert herbergi á sérgrein vegna fjölda millilína sem þarf að draga að 
töflu. Fyrir hverja grein var hönnuð rofalögn með sérlögn að töflu til að fækka millilínum sem þyrfti að 
draga í stofna herbergja. Einu tvö rýmin sem ekki var hönnuð sérstök rofalögn fyrir eru bílskúr og 
þvottahús en þar er ein kveiking í hvoru herbergi að ósk verkkaupa. Því var ekki þörf á að leggja 
sérstaka rofalögn en þar vildi verkkaupi ekki hafa dimmanleg ljós.  

6.1 Eldhús 
Töluvert er um sérgreinar (vinnutengla) í húsinu. Flestar þessara greina eru staðsettar í eldhúsi eins 
og sést á Mynd 21 Eldhús og borðstofa lágspenna. Þá eru greinar -F1.02-08 allt tenglagreinar, bæði 
sérgreinar og sérstakar tenglagreinar. Allar eru þær varðar með 16A sjálfvari. Í eldhúsinu er stór hluti 
af straumfrekustu tækjum sem notuð eru við dagleg störf. Því þarf að setja upp sérgrein fyrir ákveðin 
tæki, til dæmis eru hannaðir í húsið tveir bakarofnar. Öflugur ofn eins og t.d. Siemens iQ700 
sambyggður ofn með gufu [5] hefur heildaraflið 3300w sem gera 10A. Þegar tæki geta tekið svo 
mikinn straum þarf að tengja tengil þess við 16A öryggi. Við það að tengja grein við 16A þarf að svera 
víra en í hefðbundum ljósagreinum sem eru varin af 10A sjálfvörum má draga í lagnir samkvæmt töflu 
52a. Í ÍST 200:2021 1,5 mm2 koparvíra. Samkvæmt sömu töflu segir að draga þurfi 2,5 mm2 víra ef 
notað er 16A sjálfvar fyrir greinina. [6]   

 

Mynd 21 Eldhús og borðstofa lágspenna. 
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Í eyjunni sem er fyrir miðju Mynd 21 er helluborð. Grein -F1.01 er 20A grein og þar sem hefðbundnir 
tenglar eru gefnir upp fyrir að þola 16A þarf að fasttengja helluborðið með tengidós. Í eyjunni eru 
einnig hannaðir tenglar á grein -F1.08 en þeir þurfa að vera í hæð undir 900 mm þar sem innréttingin 
er ekki hærri en það. Tenglarnir eru þá staðsettir utan á eyjunni í 800 mm hæð. Tengillinn sem er 
neðar á myndinni er þá hulinn undir borðplötu við barborð eyjunnar. Ein aukalögn var hönnuð í 
eyjuna fyrir t.d. möguleika á ljósum í eyjuna. Við allar þessar greinar eða lagnir eru punktalínur sem 
vísa að töflu. Það þýðir að lagnirnar skulu lagðar í gólfplötu að aðaltöflu. 

 

Oft getur verið erfitt að átta sig á því hvernig hlutirnir eiga að líta út þegar svo mikið af lögnum eru 
teiknaðar á lítið svæði eins og t.d. við innréttingu á Mynd 21. Því tók hönnuður innréttingateikningu 
og setti upp skýringar með táknrænum hætti sem sýna í raun ramma tenglanna/rofa. Á myndinni sést 
einnig hvar LED borðar eru staðsettir en þessi teikning var svo send áfram á innréttingasmið verksins 
og kom að góðum notum. 

 

 

Mynd 22 Innréttinga teikning hluta af eldhúsi. 

 

Vísað er í númeraskýringar en við athugasemd 11 segir að þar eigi að vera LED spennir í innréttingu í 
hæð 600 mm frá gólfi. Skoðuð var möguleg staðsetning fyrir snjallbrú, t.d. Samsung SmartThings. 
Komst hönnuður að þeirri niðurstöðu í samráði við verkkaupa að sniðugt væri að gera ráð fyrir slíkri 
brú í eldhúsinnréttingu þar sem skápar fyrir ofan ísskáp eru oft lítið notaðir nema þá sem geymsla. Í 
flestum tilfellum eru þessar brýr bara í sambandi og þarf notandinn ekki að eiga mikið við búnaðinn. 
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Því ætti það ekki að koma að sök þó búnaðurinn sé ekki á mjög aðgengilegum stað. Tengillinn endaði 
á teikningum í hæðinni 2000 mm frá fullfrágengnu gólfi og undir sama ramma samkvæmt Mynd 22.  

Myndin kom að góðum notum fyrir rafvirkjann því fljótlegt er að líta á sniðmyndina af innréttingunni  
og með málsetningum á teikningunni er þægilegt að staðsetja tenglana og tengidósirnar þannig að 
þær hitti ekki á milli skápa. Mynd 23 sýnir þegar síðustu handtökin eru að klárast í lagnavinnu bakvið 
innréttingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 23 Lagnavinna Eldhúsi Brekadal 61. 
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6.2  Barnaherbergi 1 
Mynd 24 sýnir lágspennulögn í barnaherbergi 1 en það er hugsað sem unglingaherbergi hússins og 
þar er lítil setustofa, skrifborðsaðstaða og svo svefnhluti. Við inngang í herbergið eru rofar sem stýra 
öllum ljósum í rýminu að undanskildu skrifborðsljósi. Sama rofaskipan er svo einnig við náttborð svo 
hægt sé að slökkva eða kveikja ljósin þar. Við skrifborðið eru tenglar sem auðvelt er að nota í hæð 
1100 mm frá fullfrágengnu gólfi. Ljós við skrifborð er eina ljósið í rýminu sem ekki er dimmanlegt. Það 
sést vegna þess að ljósið er kveikt með einföldum rofa en öll önnur ljós í rýminu með þrýstirofa. 

 

Mynd 24 Barnaherbergi 1 Lágspenna. 
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6.3  Barnaherbergi 2 
Í barnaherbergi 2 eru þrýstirofar sem stýra ljósum við inngang í herbergi og náttborð. Við náttborð er 
þó einum fleiri rofar en þriðji rofinn stýrir náttborðsljósi. Lagnir fyrir millilínu fyrir c-kveikingu liggur í 
gegnum rofa við inngang í herbergið og því er einfalt að bæta við c-rofa seinna ef þörf krefur. Öll ljós í 
rýminu eru dimmanleg. 

 

Mynd 25 Barnaherbergi 2. 
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6.4  Forstofuherbergi 
Í forstofuherberginu er í raun sama fyrirkomulag og barnaherbergi 2 að undanskildum rofa sem 
kveikir c-kveikingu við inngang í herbergið. Í þessu herbergi eru öll ljós dimmanleg. 

 

 

Mynd 26 Forstofuherbergi. 
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6.5  Hjónaherbergi 
Hjónaherberginu fylgir baðherbergi eins og sést á Mynd 27. Öll svefnherbergi voru sett á sérgreinar 
að töflu vegna fjölda millilína sem þurfti að draga að töflu. Ástæðan fyrir fjölda millilína er sú að 
flestar kveikingar eru í gegnum dimmera sem staðsettir eru í aðaltöflu. Sérstök lögn er lögð að töflu 
fyrir rofa eins og áður hefur komið fram. Enn fleiri víra hefði þurft að draga í greinastofna ef rofar 
hefðu verið tengdir við loftdós. Baðherbergið er frekar lítið og ekki sérstök ástæða til að hafa það á 
sérgrein. Því var það hannað á sömu grein og hjónaherbergið. Ef ein lögn hefði verið tekin að töflu frá 
þessum tveimur rýmum hefði fjöldi víra verið tíu. Hönnuði þótti það frekar mikið á rafvirkjann lagt að 
draga tíu víra í eitt rör. Þó að um 20 mm rör sé að ræða að þá væri engin leið að bæta við aukavír í 
framtíðinni. Því var brugðið á það ráð að hanna tvo stofna að þessum tveimur rýmum og tengja á 
sömu grein í töflu. Það sést á Mynd 27 þar sem örvar sem vísa að töflu frá loftljósi rýmanna eru báðar 
merktar með greinanúmerinu -F1.15. Öll ljós í rýmunum eru dimmanleg fyrir utan ljós í speglaskáp 
baðherbergis. Frá þrýstirofanum sést merkingin -D30 -K5 en sem þýðir að rofinn stýrir dimmer nr. 30 í 
aðaltöflu og veltirofa 5. Veltirofi 5 rífur svo straum að ljósi í speglaskáp. Verkkaupi vildi hafa 
möguleika á ljósum í fataskáp í framtíðinni sem væri þá stýrt með rofa á hurðum. Verkkaupi reiknaði 
með háum fataskápum í hjónaherbergið. Teiknaðar voru fyrir þessi ljós tengidósir í baki fataskápanna 
í hæð 2200 svo ekki bæri mikið á þeim í almennri notkun skápanna. Við náttborð eru svo þrýstirofar 
sem hægt er að stjórna öllum ljósum í rýminu. 

 

Mynd 27 Hjónaherbergi og baðherbergi inn af hjónaherbergi. 
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6.6  Anddyri og gangur 
Úr forstofu og í gegnum ganginn er ein ljósalína eins og sést á Mynd 28. Línan byrjar með kveikingu b 
og heldur svo áfram í kveikingu c. Þessi skipting var sett vegna rennihurðar sem sker í sundur anddyri 
og gang en hurðin nær alla leið upp í loft. Sama bil er á milli allra ljósa fram að eldhúsi en þar tekur 
við annað bil á milli ljósa svo þau gangi upp með öðrum ljósum í rýminu eins og kom fram þegar 
eldhúsi var lýst hér að ofan. Ljósin í forstofu skiptast niður á tvær kveikingar svo hægt sé að hafa 
kveikt á þessari ljósalínu einni og sér. Hægt er að stjórna forstofuljósunum á þremur stöðum; við 
forstofuherbergi, við hurð að þvottahúsi og við hurð að hjónaherbergi. Á þessum stöðum er einnig 
hægt að stýra kveikingum c og d en þeim kveikingum er líka hægt að stjórna við baðherbergishurð. 
Þetta er sýnt á mynd 28. Svona lögn hefði verið gríðarlega erfið ef ekki væru hannaðir töfludimmar en 
eins og sést á teikningunni eru allir þessir rofar tengdir saman og lagðir að töflu. Ef um „venjulega“ 
rofa væri að ræða þyrfti að draga í gríðarlegt magn af millilínum og hlaupurum sem myndi kosta 
miklu meiri vinnu. 

 

Mynd 28 Anddyri og gangur. 

 

Holið er hugsað sem mögulegt tölvuhol eða leshorn og sést það á Mynd 29. Þar er sér kveiking sem 
tengist ekki ljósalínunni sem fjallað var um hér að ofan. Í holi er einnig þrýstirofi sem hefur áhrif á 
útiljósakveikingar Ú3 og Ú4. 

 

Mynd 29 Hol við aðalbaðherbergi og útgang á pall. 
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6.7  Baðherbergi 
Í aðalbaðherbergi hússins eru hannaðar fjórar kveikingar. Tvær þeirra eru innfelld loftljós, kveiking a 
og b. Þær eru dimmanlegar á dimmerum nr. 14 og 15. Kveiking c og d eru LED borðar, annar er í 
baklýstum spegli fyrir ofan vask og hinn er í baklýsingarauf í lofti fyrir ofan baðkar. Þessir tveir LED 
borðar eru ekki hannaðir á dimmer heldur veltirofa í töflu. Ástæðan fyrir því að notaður er veltirofi er 
sá að þá er hægt að hafa rofann með þrýstivirkni eins og hina sem stjórna dimmerum. Samkvæmt 
kafla 701.415.2 viðbótarvörn: Viðbótarvarnarspennujöfnun í HB ÍST 200:2021 kemur fram að 
viðbótarspennujöfnun þarf að vera á berum leiðnum hlutum innan herbergis þar sem er baðkar 
og/eða sturta [6]. Sérstök jarðbindiskrúfa er á flestum baðkörum sem hægt er að tengja vírinn við.  

 

Mynd 30 lágspenna Baðherbergi. 
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6.8  Þvottahús  
Ein samrofa lögn var hönnuð í húsið en það var í þvottahúsinu. Þar var ekki þörf á dimmer á ljós en 
þar sem inngangar eru sitt hvoru megin í rýminu var brugðið á það ráð að hanna samrofalögn í rýmið. 
Samrofar stýra sama ljósinu frá tveimur stöðum. LED ljós var hannað í loft rýmisins ásamt einu 
innfelldu ljósi. Hér er gert ráð fyrir 230V LED ljósi, því er það tengt beint í loftdós í gegnum snúruúrtak 
í loki. Tvær sérgreinar eru í rýminu, þær eru fyrir þvottavél og þurrkara. 

 

Mynd 31 Lágspenna þvottahús. 
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6.9 Bílskúr 
Í bílskúrnum vildi verkkaupi halda sama lýsingarstíl og er í húsinu öllu og því var þar hönnuð innfelld 
lýsing. Ljósunum er stjórnað af veltirofa sem hægt er að stýra við sinn hvorn innganginn í bílskúrinn, 
annars vegar við inngang og hins vegar við hurð í þvottahúsi. Þar sem bílskúrinn er sérstakt brunahólf 
þurfa þær dósir sem settar eru í þann vegg að vera brunaþolnar þar sem þær þvera hluta 
brunahólfsins samkvæmt kafla 527.2.2 í HB ÍST 200:2021[6]. Um er að ræða EI-60 brunavegg sem 
aðskilur bílskúr frá íbúð og því myndi vel duga að nota dós eins og sést á Mynd 32 en hún er 
brunaþolin að EI-60. Eins og sést þá fylgir dósinni sérstakur kragi sem fer á milli gifslaga í veggnum og 
veitir því góða þéttingu. 

 

Mynd 32 Brunaþolin dós, mynd tekin af (https://www.ronning.is/rofad%C3%B3s-bruna%C3%BE-1620-mst-au601) 

 

Á stöðum þar sem þörf er á slíkum dósum hefur hönnuður komið fyrir athugasemdanúmeri 15. Það 
sést á Mynd 33 en í athugasemdalistanum stendur brunaþolin rofadós.  
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Í kaflanum Leiðbeiningar um gerð raflagnauppdrátta fyrir heimtaugar og mælatöflur T.T.R. [3] kemur 
fram að á grunnmynd eigi að sýna aðaltöflu, tengistaði sökkulskauts og spennujöfnunartaugar við 
vatnspípukerfi. Það eru fyrstu þrjár athugasemdirnar í athugasemdalistanum.  

Staðsetning aðaltöflu er merkt með athugasemd 01 og þar sést stærð töflunnar í kvarða. Athugasemd 
02 segir til um staðsetningu tengikassa sökkulskauta. Athugasemd 03 bendir á staðsetningu 
jarðbindinga. 

Við athugasemd 05 í athugasemdalista stendur: Tengidós fyrir gólfhitastýringu. Hún er staðsett í 
brunavegg og því er athugasemd nr. 15 sett við dósina. 

Tvær sérgreinar eru í bílskúr. Þær eru báðar á lekaliða 3 og því hafa þessir tenglar ekki áhrif á íbúðina 
ef þeir slá út lekaliða. Settur var einn tengill af ljósagrein á vegg. 

Ein þriggja fasa grein er í húsinu og er hún staðsett undir töflu eins og sést á mynd 30. 

Einn tengill er á miðju lofti en hann er tengistaður fyrir bílskúrshurðaopnara sem athugasemd 16 
segir til um í athugasemdalistanum.  

 

Mynd 33 Bílskúr lágspenna. 
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7  Einlínumynd  
Einlínumyndir eru táknrænar myndir sem sýna aðallega uppröðun búnaðar sem skal setja í töflur 
húsa. Einlínumynd er ekki tengimynd af töflum húsa en sýnir þó ákveðin atriði sem skipta máli þegar 
kemur að tengingu taflna, hvort sem um er að ræða aðal- eða greinatöflur. Í Brekadal 61 er engin 
greinatafla, ekki var talin sérstök ástæða til þess að setja upp greinatöflu því lagnir eru ekki 
sérstaklega langar og nóg pláss er í bílskúr fyrir stóra töflu. Lengstu stofnar að töflu eru í kringum 18 
metrar.  

Í T.T.R. eru frekari upplýsingar um tengingu taflna eftir því hvaða veitukerfi er á viðkomandi stað. 
Veitukerfið sem er í Innri Njarðvík er TN-C-S. Teikning T2 sýnir slíka teikningu.  

Í kafla 312.2.1 HB ÍST 200:2021 er fjallað um TN kerfi. Þar segir að í TN kerfum er einn punktur við 
aflgjafann beint jarðtengdur og berir leiðnir hlutar raflagnarinnar eru tengdir við þann punkt með 
varnarleiðurum. TN kerfin eru þrjú TN-S þar sem varnarleiðari er lagður um alla raflögnina og kemur í 
raun inn frá veitu. TN-C kerfi þar sem núllleiðari (N) og varnarleiðari(PE) eru sameinaðir í einn leiðara 
í öllu kerfinu. Svo er það TN-C-S kerfi þar sem núllleiðari (N) og varnarleiðari (PE) eru sameinaðir í 
einum leiðara í hluta raflagnarinnar. [6] 

Mynd 34 sýnir hluta úr teikningu T2 úr tæknilegum tengiskilmálum. Teikningin sýnir greinilega 
tengiröð búnaðar frá heimtaug og að greiningu. Við inntak heimtaugar í teikningunni er texti til 
upplýsinga um heimtaugina miðað við veitukerfið  3/N ∼ 400/230 V. Þetta merkir að veitan er þriggja 
fasa með núlli (3/N) Riðstraumur (∼), 400 volta spenna milli fasa og 230 volta spenna frá fasa í PEN 
leiðara. Þessa merkingu þarf svo að setja utan á aðaltöflu hússins. Í heimtauginni kemur inn PEN 
leiðari sem er síðan skipt upp í varnarleiðara og núll leiðara. Þessi skipting kallast núllun og er 
nauðsynleg svo að lekaliðar neysluveitunnar virki rétt. Þessi tenging er t.d. ekki nauðsynleg í TN-S 
kerfum þar sem núllunin er framkvæmd hjá veitunni. Því skiptir máli fyrir rafverktaka að vita hvaða 
veitukerfi er um að ræða hverju sinni.  
Við heimtaug er svo tengt höfuðvar. Hér þarf hönnuður að passa upp á valvísi en hann þarf að fá 
upplýsingar hjá byggingafulltrúa eða veitufyrirtæki hversu stórt var verður í götuskáp veitunnar, 
Höfuðvarið má ekki vera stærra eða jafnstórt og varið í götuskáp því þá gæti varið í götuskáp slegið út 
á undan höfuðvari hússins. Þá þyrfti að kalla til aðila frá veitunni til þess að skipta um öryggið í 
götuskáp. Á eftir höfuðvari tekur við mælir sem er merktur með bókstöfunum Wh en það þýðir að 
hann mælir watt stundir. Tengimyndir úr TTR eru flestar í lit til þess að auðkenna hvaða liti skal nota 
við tengingu taflna. Eins og sést á myndinni þá er teiknaður svartur vír inn á mæli og brúnn vír út af 
honum (fasamegin). Þetta er gert til að tryggja að tengt sé rétt inn á mæli. Rafvirki frá veitunni sér svo 
um að tengja mælinn en rafverktaki sér um að skila vírum í tilgert mælahólf í aðaltöflu eða mælatöflu 
samkvæmt ýtarlegum lýsingum úr teikningu T0 í TTR.  
Vírar sem koma frá mæli tengjast næst í lekaliða á Mynd 34 og þaðan fara þeir í greiningu á 
sjálfvörum og núllskinnu. 
Við PEN leiðara er tengt sökkulskaut, spennujöfnun í baðherbergi og jarðbinding vatnsveitu og 
hitaveitu.  
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Mynd 34 Hluti af teikningu T2 úr T.T.R. TN-C-S kerfi. 

Mynd 35 er brot af einlínumynd fyrir aðaltöflu Brekadal 61. Þegar myndin er skoðuð sést að Pen 
skinna sem tengir allar jarðbindingar saman lítur nánast eins út og á Mynd 34 Hluti af teikningu T2 úr 
T.T.R. TN-C-S kerfi. úr TTR. Á einlínumynd er sýnt hversu sverir vírar eru sem tengjast við PEN skinnu 
og hvað tengist við hana. Við inntak að töflu er gefið upp veitukerfi og hversu sver lögnin að töflu er. 
Við línu sem táknar heimtaug stendur 4x10 mm² en þetta þýðir að sverskurðarflatarmál víra í 
heimtaug séu 10 mm² og að leiðararnir séu fjórir. 

 

Mynd 35 Inntak í töflu á einlínumynd ásamt PEN skinnu. 
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Aðalvarið -Q1 sést á Mynd 35, í gegnum táknið er dregin lína og við endann á línunni er tölustafurinn 
3. Þetta þýðir að varið skal vera þriggja fasa. Aðalvarið er samsett var og skilrofi og er fyrir framan 
mæli í straumrásinni. Það þýðir að hægt er að fullrjúfa straum að mæli í aðaltöflu ef skipta þarf 
mælinum út. Þetta er skilyrði sem sett er fyrir í tæknilegum tengiskilmálum kafla 4.1.19 en þar 
stendur: 
„4.1.19 Tryggt skal, að aðaltöflur séu rúmgóðar og að nægjanlegt rými sé fyrir greiningu og tengingu 
heimtaugarstrengs. Til aðskilnaðar neysluveitu frá dreifikerfi veitunnar er í aðaltöflu krafist aðalvara 
og aðalrofa, sem mega vera sambyggð í varrofa. Í stað þessa má einnig nota aflrofa með yfirálags- og 
skammhlaupsvörn.“[3] 

Aðalvarið er NEOSET varrofi eins og sést á Mynd 36. Það er eins og áður hefur komið fram samsett 
var og skilrofi. Í varrofann er hægt að setja upp í 63A bræðivör en við varið á Mynd 35 stendur 
50A/63A sem þýðir að rofinn er gerður fyrir 63A en setja skal 50A bræðivör í rofann. 

 

 

Mynd 36 Aðalvar, mynd tekin af (https://www.ronning.is/varrofi-hager-3x63a-d02-neozed-l73m) 

Bræðivörin á að verja raflagnir gegn yfirstraumum. Yfirstraumar eiga sér stað þegar straumur rafrása 
verður það hár að gildleiki leiðaranna ber ekki strauminn og ofhitna. Því þarf að passa að gildleiki 
leiðara sé í samræmi við þau vör sem verja leiðarann og fylgi tilmælum úr kafla B52 í ÍST 200/2021 [6] 
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Á eftir mæli í straumrás kemur bilunarstraumsrofi en hann sér til þess að vernda dýr og menn fyrir 
lekastraumum. Lekastraumar eru straumar sem leka úr rás í gegnum bilaðan búnað og finna sér aðra 
leið til jarðar en í gegnum núllleiðara.  
Eins og segir í ÍST 200/2021 í kafla 531.3.2 að þá er mikilvægt að takmarka óþarfa skiptingu raflagnar í 
greinar með sjálfstæðum bilunarstraumsrofum. Bilunarstraumsrofi skal valinn og greinum skipt upp 
þannig að jarðlekastraumur, sem vænta má við eðlilegan rekstur á álagi greinarinnar, valdi ekki 
óæskilegu rofi bilunarstraumsrofans. Til að koma í veg fyrir óæskilegt rof vegna strauma í 
varnarleiðara og/eða jarðlekastrauma skal uppsafnaður lekastraumur álagsmegin við 
bilunarstraumsrofann ekki vera meiri en 0,3 sinnum málstraumur bilunarstraumsrofans. [6]   

Því eru teiknaðir fleiri en einn lekaliði í húsið til að lágmarka óþarfa truflun á rekstri hússins. Einnig 
eru teiknuð þrjú lekaliða vör. 
Lekaliðarnir þrír verja eftirfarandi:  

- Lekaliði 1 (-F1) ver alla íbúðina, ljósagrein í bílskúr og hitunarkerfi. 
- Lekaliði 2 (-F2) ver tengla utandyra. 
- Lekaliði 3 (-F3) ver vinnutengla í bílskúr.  

Undir hverjum og einum af þessum þremur lekaliðum er greining niður á sjálfvör. Mynd 37 er 
dæmigert útlit fyrir lekaliða. Eins og sést á myndinni er blár takki með T á. Þessi hnappur er til þess að 
hægt sé að prufa virkni lekaliðann. Flestir framleiðendur lekaliða mæla með því að þeir séu prófaðir 
árlega. 

 

Mynd 37 Bilunarstraumsrofi / lekaliði mynd fengin á (https://www.ronning.is/lekal-30ma-a-4p-63a-cda463r) 

 

Öllum lekaliðum fylgir núllskinna eins og sést á Mynd 38. Þetta er gert vegna þess að núll er tekið frá 
mæli og tengt í gegnum hvern og einn lekaliða. Eftir lekaliðann má eingöngu nota núllið fyrir greinar 
sem eru undir lekaliðanum. Ef tæki væri tengt frá lekaliða -F2 í núll leiðara lekaliða -F1 myndi það 
enda með útleysingu beggja lekaliða vegna þess að úr yrði lekastraumur á báðum lekaliðum. 
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Lekaliðarnir eru merktir með stærð, t.d. er -F1 merktur 63A/30mA. Þetta þýðir að rofinn þolir að fá 
63A straum í gegnum snertur sínar. Athuga skal að lekaliði slær ekki út við 63A. 30mA stendur fyrir 
hámarks lekastraum liðans.  

 

Mynd 38 Bilunarstraumsrofar / lekaliðar og upphaf greiningu á sjálfvör einlínumynd. 

Skoðað var hvort ódýrara væri að hafa 40A lekaliða í stað 63A lekaliða fyrir -F2 og -F3. Það hefði verið 
ódýrara. Tveir 63A lekaliðar fást á 23.182 kr. en tveir 40A lekaliðar fást á 15.352 kr. Þá þarf að setja 
upp kvíslvar sem slær út við 40A sem kostar 5.248 kr.. Samtals er þá kostnaðurinn 20.600 kr. og er því 
2582 kr. ódýrara. Við nánari skoðun var ekki haldið í minnkun á lekaliðum þar sem munurinn var ekki 
það mikill fyrir þessa auka víringu og plásstöku í töflu.  

Undir lekaliða 1 (-F1) eru flestar greinar hússins þar sem hann ver alla íbúðina. Undir lekaliðanum eru 
hannaðar 22 greinar og eru þær allar merktar bæði á einlínumynd og lágspennuteikningu með 
lekaliða númerinu -F1 og sjálfvara númeri. Greiningin sjálf fer fram með þriggja fasa safnskinnu sem 
deilir vörunum niður á þrjá fasa. Hún er gerð úr koparskinnum og varin umlykju úr plasti. 
Koparskinnurnar eru hver um sig 10 mm2. 

Á Mynd 39 sést fyrri hluti greiningu lekaliðans. Í þessum hluta eru allir vinnu- og sértenglar í eldhúsi. 
Þeir eru allir settir á 16A sjálfvar eins og var fjallað betur um í kaflanum Eldhús. Fyrsta sjálfvarið er þó 
20A eins og kom einnig fram í kaflanum Eldhús. 

 

Mynd 39 Greining undir lekaliða -F1 greinar 1 til 8.  
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Á eftir sjálfvari í teikningu kemur fram raðtengi. Þau eru merkt með tveimur númerum, -X1 fyrra 
númerið táknar þann klassa af raðtengjum t.d. er -X1 fyrir lekaliða -F1. Undantekningar eru þó á því 
eins og sést á Mynd 40. Þar sést hvernig raðtengi fyrir þrýstirofa eru merkt með -X2, þetta númer er 
þá fyrir alla þrýstirofa undir lekaliða -F1.  
Seinna númerið sem kemur á eftir tvípunkti táknar númer hvað raðtengin eru í röðinni undir 
viðkomandi raðtengjaklassa. Í viðauka er listi yfir öll raðtengi. 

Á Mynd 40 koma fram töfludimmar en þeir eru táknaðir með einu tákni þrátt fyrir að vera nokkuð 
margir. Merkingin sem kemur fram vinstra megin við dimmerinn táknar númerið á honum og um leið 
hversu margir dimmerar eru á greininni. D1-5 eru t.d. á grein 9 en það þýðir að fimm dimmerar eru á 
greininni. Við þessa merkingu á grein 9 koma fram einnig veltirofar sem eru á greininni, þeir eru þá 
K1-2. Til einföldunar á einlínumyndinni var notað sama tákn til þess að tákna dimmerana og veltirofa. 
Kveikinganúmer koma fram fyrir ofan táknið. Fyrri hluti fyrir framan skástrik tákna þá dimmerana og 
eftir skástrik veltirofana. T.d. þá eru á grein 9 fyrri hluti kveikinganúmera sem tákna dimmera, þá 
kveiking A,C,D,E og svo seinni hluti kveikinganúmera B,F tákna þá veltirofa. 

 

Mynd 40 Greining undir lekaliða -F1 greinar 9-16. 

 

Á eftir raðtengjunum kemur punktalína sem táknar hvað er inni í töflu og hvað er fyrir utan töflu. 
Punktalínan er teiknuð utan um allt sem er inni í töflunni og myndar eina samfellda línu. 

Sá hluti greinarinnar sem kemur eftir punktalínuna táknar þá lögnina frá töflunni að þeim stað eða 
búnaði sem á að tengja á greinina. Fram kemur á endanum á þessum línum hvers konar búnaður 
tengist á greinina. Ef haldið er áfram að skoða grein 9 þá sést á texta fyrir aftan greinina að greinin er 
fyrir eldhús og borðstofu og að á greininni eru bæði tenglar og ljós. 
Við greinina koma fram M-laga tákn sem táknar hvort um sé að ræða utanáliggjandi lögn eða ekki. Ef 
táknið er sett fyrir neðan línu þá táknar það að lögnin sé utanáliggjandi.  
Þar næst á eftir kemur danskt ö sem táknar að um pípulaga lögn sé að ræða og að pípan skuli vera 20 
mm að þvermáli. 
Þar sem strik er dregið í gegnum línu og við strikið stendur talan 8 þýðir að átta vírar séu dregnir í 
stofn frá töflu að fyrsta tengistað. Næst kemur þverskurðaflatamál víra eins og hefur komið fram 
áður. 
Á lögn að þrýstirofum stendur einnig hversu svert rör er frá töflu og hversu margir vírar eru frá töflu 
að fyrsta tengistað. Hér gert ráð fyrir að lagnir og sverleikar víra séu eins og á greininni sjálfri. 
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Gert er ráð fyrir að tenglar sem eru staðsettir utandyra fyllist af seltu og drullu með tímanum og við 
notkun enda er húsið nálægt sjó. Vegna þess koma þeir til með að slá lekaliða út ef útleiðsla verður í 
tenglum. Því var ákveðið að hafa þá á sér lekaliða til að lágmarka truflun á íbúðina. Lekaliða 2 -F2 
nánar tiltekið en greiningu hans má sjá á Mynd 41. Ákveðið var í samráði við verkkaupa að hafa 
þessar greinar allar 16A svo hægt sé að nota þær fyrir sagir. Í framtíðinni má nota þær fyrir öfluga 
pallahitara sem þá væri hægt að setja í samband í hvaða tengil sem er utandyra. 

 

Mynd 41 Lekaliði 2 og greining undir honum. 

Undir lekaliða þrjú -F3 eru tenglar í bílskúr. Greining undir lekaliðanum sést á Mynd 42. Á myndinni er 
eina þriggja fasa sjálfvarið í töflunni, nánar tiltekið grein -F3.1. Í gegnum sjálfvarið er dregin lína og við 
hana settur tölustafur en á myndinni sést að við þetta eina sjálfvar stendur talan þrír og táknar því 
þriggja fasa sjálfvar. Á þessari grein eru sett fram þrjú raðtengi, -X4:01-03. 

 

Mynd 42 Lekaliði 3 og greining undir honum. 
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Í töflunni er eins og áður hefur komið fram þrjú lekaliðasjálfvör. Lekaliðasjálfvör eru samsett vör sem 
verja fyrir bæði yfirstraumum og lekastraumum. Þar sem varið er að veita vörn gegn lekastraumum 
þarf að taka núll í gegnum það. Mynd 43 sýnir dæmigert útlit lekaliðasjálfvara en á því er prufutakki 
eins og á lekaliða, sama gildir um hnappinn eins og á lekaliða. 

 

Mynd 43 Lekaliðasjálfvar mynd fengin á (https://www.ronning.is/lekalsj%C3%A1lfv-30ma-b-a-10a-ada910d) 

Lekaliðasjálfvörin hafa samskonar númer og lekaliðarnir eins og sést á Mynd 44. Þau eru -F4,-F5 og -
F6 en þau sjá fyrir vörn á útilýsingu. Táknið fyrir lekaliðasjálfvar er eins og sést á myndinni samsett 
tákn lekaliða og sjálfvara. Þau eru merkt með fjölda póla sem er í þessu tilfelli 1+N og því stendur 
talan 2. 10A/30ma merkingin táknar þá málstrauminn 10A og lekastraum sem er leyfður eða 30mA. 

 

Mynd 44 Lekaliðasjálfvör og stýring útilýsingu. 

 

Stýring útiljósa er framkvæmd með sólúri sem er stillt á breiddargráðu Íslands. Það fylgir þannig 
sólargangi og skiptir um stöðu snertna við sólarupprás og sólsetur. Til að hægt sé að nota virknina frá 
sólúrinu á þrjár mismunandi greinar þarf að setja upp spólurofa. Spólurofinn er eins og sést á 
myndinni þriggja póla og breytir hann þá stöðu á þremur snertum sem eru aðskildar og því hægt að 
tengja þær á þrjár mismunandi greinar.  
Til viðbótar við sólúrið er hægt að dimma og slökkva ljós ef kveikt er á sólúrinu. 
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Dimmar eða ljósstillar sem gert var ráð fyrir eru frá framleiðandanum Eltako eins og sést á Mynd 45. 
Á ljósstillunum eru digital skjáir og aðgerðahnappar sem er hægt að nota til þess að stilla ýmis gildi og 
virkni þeirra. T.d. er hægt að stilla hversu hratt hann hækkar og lækkar ljósmagn og margt fleira. 
Leiðarvísir fyrir ljósstillirinn er í viðauka en þar er hægt að lesa meira um virkni ljósstillana og stillingar 
þeirra.  
Þrýstirofar ljósstillanna eru tengdir inn á +A1 tengipunktinn og þarf að tengja núll sérstaklega við -A2 
tengipunkt fyrir þrýstirofa virknina. Þetta þýðir að álag og stýring þeirra er aðskilið og því er hægt að 
hafa sérgrein fyrir stýringu sem var einmitt gert í hönnun hússins. Allur stýristraumur er á greininni     
-F1.22. Hægt er að hafa ljósstillana samtengda í allt af eða allt á kveikingu. Það var ekki gert í fyrstu 
drögum hönnunar en kemur þó vel til greina sem viðbót seinna meir. 
 

 

 

Mynd 45 Töfludimmer ásamt tengimynd hans. 
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Mynd 46 sýnir töfluna eins og hún leit út þann 1. desember 2021. Taflan er ekki alveg tilbúin en verið 
er að leggja lokahönd á verkefnið samhliða skýrslugerð þessari eins og áður hefur komið fram. Eins og 
sést á myndinni er búið að tengja ljósleiðarainntak og á nú bara eftir að ganga frá lögnum að 
smáspennuhólfi ásamt tengingum í því.  

 

Mynd 46 Rafmagnstafla eins og hún lítur út 1.12.21. 
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8 Smáspenna  
Smáspennuteikningar segja til um tengistaði fyrir boðskiptalagnir hússins. Á teikningunni kemur 
einnig greinilega fyrir staðsetning smáspennutöflu eða eins og í Brekadal 61 smáspennuhólf í 
aðaltöflu. 

Smáspennulagnir íbúða í dag byggjast að mestu á netlögnum en ljósleiðari er tekinn inn í 
smáspennuhólf aðaltöflu í 50 mm plaströri. Samkvæmt ÍST 151:2016 kafla 6.2.1 setur 
fjarskiptafyrirtæki upp inntakskassa sem er í eigu þess. Einnig kemur fram í sama kafla að ef fleiri 
fjarskiptafyrirtæki eru með ljósleiðaraheimtaug í húsið er hvort fyrirtæki fyrir sig með inntakskassa 
sem staðsettir eru hlið við hlið. 
Inntakskassi skal vera í einbýlishúsi 250x350x80mm eða stærri. Samkvæmt kafla 3.1.3. í ÍST 
151:2016.[8] Stærð inntakskassa hússins innanmál er 250x900x180mm. Hann er hluti af aðaltöflu 
hússins. Sérstaklega þarf að aðskilja smáspennuhólf í töflunni frá lágspennuhluta töflunnar. Engin 
lágspenna er lögð í gegnum smáspennuhólfið að undanskildum tengli sem setja skal upp samkvæmt 
kafla 3.1.4. í ÍST151:2016 en þar segir „Í húskassa má ekki tengja aðra strengi en fjarskiptastrengi að 
því undan teknu að leggja skal raflögn að húskassanum svo að hægt sé að koma fyrir í honum virkum 
fjarskipta rásum“[8]. Því er hægt að tengja router frá símveitu og annan búnað í smáspennuhólfinu 
við þann tengil. 

Á smáspennuteikningu kemur einnig fram dyrabjalla og hnappur fyrir hana eins og sést á Mynd 47. 
Bæði eru lögð að töflu og tengt við bjölluspennir í töflunni. Á myndinni sést einnig nettengill í 
barnaherbergi 1 sem hugsaður er fyrir sjónvarpið eða myndlykil og nettengill fyrir ofan ísskáp sem 
væri þá tengistaður fyrir snjallbrú eins og kom fram í kafla Eldhús. Við alla nettengla á 
smáspennuteikningu eru númer sem eru svo merkt í báða enda lagnanna, þ.e.a.s. á netengilinn 
sjálfan og á krosstengibretti í inntakskassa.  

 

Mynd 47 Smáspenna dyrabjalla, nettengill fyrir ofan ísskáp og barnaherbergi 1. 

Allar lagnir á smáspennuteikningu eru lagðar beint að inntakskassa og eru lagnir að honum teiknaðar 
sem örvar sem vísa að töflunni eins og í lágspennu. 
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Nettenglar í húsinu eru samtals 24 og enda þeir allir í krosstengibretti í töflu. Nettenglar eru víða um 
húsið en þó aðallega þar sem augljóslega er þörf á þeim eins og við sjónvörp og skrifborð. Þó að 
netbúnaður sé yfirleitt þráðlaus í dag er alltaf öruggast að hafa tæki tengd með fastri lögn. Þá þarf til 
að mynda ekki að skrifa inn nýtt WiFi-aðgangsorð ef skipt er um router. 

Í flestum tilfellum eru nettenglar staðsettir á sama stað og tenglar en þó með einni undantekningu. 
WiFi-tengill er staðsettur í lofti í bílskúr og sést á mynd 46. Þar er ekki tengill því hægt er að setja upp 
„POWER OVER INTERNET“ spenni sem sendir vinnuspennu fyrir WiFi sendinn í gegnum 
fjarskiptalögnina. Því er ekki þörf á tengli á þeim stað. Þetta er gert til þess að spara pláss í 
inntakskassa. Þá þarf WiFi sendirinn ekki að vera þar heldur bara PEO spennirinn fyrir hann. 

 

Mynd 48 WiFi tengill í lofti í bílskúr. 

 

Smáspennu teikningin er í heild sinni í viðauka. 
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9 Samantekt 
Eftir gott samtal við verkkaupa virðast bæði hönnuður og verkkaupi sáttir við niðurstöðu hönnunar 
og þá sérstaklega eftir að hönnun varð að veruleika og búið er að setja upp og tengja raflagnir að 
mestu.  

Ekki er búið að klára eldhús að fullu en þó er komin nokkuð góð mynd á það eins og sést á Mynd 49. 
Smiður á eftir að taka niður loft yfir eldhúseyju og því á eftir að setja upp ljós yfir hana. Búrskápur er 
heldur ekki tilbúinn en hann er ennþá í smíðum hjá innréttingafyrirtæki.  

 

Mynd 49 Eldhús eins og það lítur út 1. desember 2021. 
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Hér á Mynd 50 sést aðeins glitta í útsýnið sem prýðir stofugluggana og var ástæða þess að verkkaupi 
vildi ekki að sett yrðu hangandi ljós í stofuna. 

 

Mynd 50 Borðstofa eins og hún lítur út 1. desember 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

10 Lokaorð 
Markmið verkefnisins var að hanna raflagnateikningar í einbýlishús við Brekadal 61 í Innri-Njarðvík. 
Notast var við teikniforritið Autocad og telur höfundur að hann hafi öðlast aukna færni í notkun 
forritsins og í raflagnahönnun. Mikill tími fór í verkefnið, einkum í rýni í teikninga, staðla og 
tengiskilmála.  
Við úrlausn þessa lokaverkefnis nýtti höfundur mest færni sína í notkun á teikniforritinu Autocad og 
reynslu af raflagnahönnun úr náminu.  

Við tekur hjá höfundi að klára raflögnina sjálfa en hann hefur lítið getað sinnt henni þar sem þessi 
skýrsla hefur tekið nánast allan frítíma í lengri tíma. Vel kemur til greina að nýta færni og reynslu sem 
höfundur hefur öðlast í þessu verkefni í áframhaldandi hönnunarvinnu ef tækifæri gefst.  
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Viðaukar 

Viðauki 1 
Verkáætlun 

Allar teikningar verða hannaðar í Autocad, og settar upp á A2 blöð, 

Fyrri áfanga skil 10 september 

Lágspenna og einlínu mynd kláruð fyrir 20. September.  

Smáspenna og frágangur blaða klárað fyrir 10. Okt. 

Oktober: skýrsla kláruð og lesin yfir af leiðbeinanda fyrir 22. Okt   

Seinni áfangaskil 

Skil á lokaskýrslu 26. Nov 

Skil inn á skemmuna eftir vörn 1. jan 
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Viðauki 2 
Raðtengja tengilisti. 

X1:01  -F1.1 Helluborð       
X1:02  -F1.2 Neðri bakarofn    -Kx velltirofi   
X1:03  -F1.3 Efri bakarofn    -Dx dimmer   
X1:04  -F1.4 vinnutengill eldhúsi       
X1:05  -F1.5 Uppþvottavél       
X1:06  -F1.6 Örbylguofn       
X1:07  -F1.7 Vinnutenglar í búrskáp    frá rofum 
X1:08  -F1.8 vinnutenglar eyju       

X1:09  -F1.9 

Eldhús og borðstofa 

Fasi   
 
X2:01  -F1.9  -D1 

X1:10  -F1.9  -D1   X2:02  -F1.9  -K1 
X1:11  -F1.9  -K1   X2:03  -F1.9  -D3 
X1:12  -F1.9  -D3   X2:04  -F1.9  -D4 
X1:13  -F1.9  -D4   X2:05  -F1.9  -D5 
X1:14  -F1.9  -D5   X2:06  -F1.9  -K2 
X1:15  -F1.9  -K2 undir skápa    
  Auka Dimmer 2 er auka X2:07 auka  
  Auka    X2:08 auka+  

X1:16 
 -
F1.10 

Stofa 

Fasi      

X1:17 
 -
F1.10  -D6   X2:09 

 -
F1.10  -D6 

X1:18 
 -
F1.10  -D7   X2:10 

 -
F1.10  -D7 

X1:19 
 -
F1.10  -D8   X2:11 

 -
F1.10  -D8 

X1:20 
 -
F1.10  -D9   X2:12 

 -
F1.10  -D9 

X1:21 
 -
F1.11 

Gangur 

Fasi      

X1:22 
 -
F1.11  -D10   X2:13 

 -
F1.11  -D10 

X1:23 
 -
F1.11  -D11   X2:14 

 -
F1.11  -D11 

X1:24 
 -
F1.11  -D12   X2:15 

 -
F1.11  -D12 

X1:25 
 -
F1.11  -D13   X2:16 

 -
F1.11  -D13 

X1:26 
 -
F1.12 

Bað 

Fasi      

X1:27 
 -
F1.12  -D14   X2:17 

 -
F1.12  -D14 

X1:28 
 -
F1.12  -D15   X2:18 

 -
F1.12  -D15 

X1:29 
 -
F1.12  -K3 spegill X2:19 

 -
F1.12  -K3 
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X1:30 
 -
F1.12  -K4 baklýsing X2:20 

 -
F1.12  -K4 

X1:31 
 -
F1.13 

Barna 1 

Fasi  -D16 auka    

X1:32 
 -
F1.13  -D18  -D17 auka X2:21 

 -
F1.13  -D18 

X1:33 
 -
F1.13  -D19   X2:22 

 -
F1.13  -D19 

X1:34 
 -
F1.13  -D20   X2:23 

 -
F1.13  -D20 

X1:35 
 -
F1.13  -D21   X2:24 

 -
F1.13  -D21 

X1:36 
 -
F1.14 

Forstofu herbergi 

Fasi      

X1:37 
 -
F1.14  -D22   X2:25 

 -
F1.14  -D22 

X1:38 
 -
F1.14  -D23   X2:26 

 -
F1.14  -D23 

X1:39 
 -
F1.14  -D24   X2:27 

 -
F1.14  -D24 

X1:40 
 -
F1.14 Auka   X2:28 

 -
F1.14 auka 

X1:41 
 -
F1.15 

Hjónaherbergi 

Fasi      

X1:42 
 -
F1.15  -D25   X2:29 

 -
F1.15  -D25 

X1:43 
 -
F1.15  -D26   X2:30 

 -
F1.15  -D26 

X1:44 
 -
F1.15  -D27   X2:31 

 -
F1.15  -D27 

X1:45 
 -
F1.15  -D28   X2:32 

 -
F1.15  -D28 

X1:46 
 -
F1.15  -D29   X2:33 

 -
F1.15  -D29 

X1:47 
 -
F1.15 Auka   X2:34 

 -
F1.15 auka 

X1:41 
 -
F1.15 

Bað Hjón 

Fasi   X2:35 
 -
F1.15  -D30 

X1:48 
 -
F1.15  -D30   X2:36 

 -
F1.15  -K5 

X1:49 
 -
F1.15  -K5      

X1:50 
 -
F1.16 

Barna 2 

Fasi   X2:37 
 -
F1.16  -D31 

X1:51 
 -
F1.16  -D31   X2:38 

 -
F1.16  -D32 

X1:52 
 -
F1.16  -D32   X2:39 

 -
F1.16  -D33 

X1:53 
 -
F1.16  -D33   X2:40 

 -
F1.16   
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X1:54 
 -
F1.16 Auka     

 -
F1.16   

X1:55 
 -
F1.17 þvottavél       

X1:56 
 -
F1.18 þurkari       

X1:57 
 -
F1.19 Vaskahús       

X1:58 
 -
F1.20 

bílskúr ljós og tenglar 

fasi      

X1:59 
 -
F1.20  -K6 ljós      

X1:60 
 -
F1.20  -K6 rofi      

X1:61 
 -
F1.21 Tenglar Stofu       

X1:62 
 -
F1.22 dæla 

      

X1:63 
 -
F1.22 smáspenna 

      
  stýring rofa       
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Viðauki 3  
Leiðbeiningar fyrir Dimmera / ljósdeifa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recommended retail prices excluding VAT.  

EUD

DSD

DIGITAL SETTABLE MULTIFUNCTION UNIVERSAL DIMMER SWITCH EUD12D-UC

Technical data page 9-27. 
Housing for operating  instructions GBA12, 
see accessoirs, chapter Z.

EUD12D-UC
Universal dimmer switch. Power MOSFET up to 400 W. Automatic lamp  detection. Standby loss 0.3 watt 

only. With adjustable minimum brightness, maximum brightness and dimming speed. With switching 

operation for children's rooms and snooze function.

Modular device for DIN EN 60715 TH35 rail mounting. 1 module = 18 mm wide, 58 mm deep. 
Universal dimmer switch for lamps up to 400 W, depending on ventilation conditions, dimmable energy 
saving lamps (ESL) and dimmable 230 V LED lamps are also  dependent on the lamp electronics. 
Up to 3600 W with capacity enhancers LUD12-230V (description page 9-7) at the terminals X1 and X2. 
Universal control voltage 8 to 230 V UC and additionally the universal voltage  control inputs 8 to 230 V 
UC central ON and central OFF. The control inputs are electrically isolated from the supply voltage and 
switching voltage. Zero passage switching with soft start and soft OFF to protect lamps. In case of a 
power failure the switching position and the brightness level are stored. If applicable the dimmer will be 
switched on at the stored brightness level after the supply voltage is recovered. From 110 V control voltage 
glow lamp current up to 5 mA (not for DSD). Automatic electronic overload protection and over-tempe-
rature switch-off. The functions and times are entered using the MODE and SET keys as described in the 
operating manual and indicated on the LC display. A keylock function is provided.  
You can dim all lamp types in automatic mode settings EUD, DSD, Udo, STS, MIN, MMX, CG and R.
EUD = Universal dimmer switch with settings for dimming speed, minimum brightness, maxi mum bright-
ness, memory and Soft ON/OFF as well as choice of priority for central control. ESL and LED is settable. 
Short-time control commands switch on/off, permanent control varies the brightness to the  maximum 
level. A interruption of control changes the direction of dimming.
ESL is a convenience setting for energy saving lamps which must be switched on at high voltage for de-
sign reasons so that they can also be switched back on cold in dimmed state. Memory must be switched 
off on energy saving lamps which cannot be switched back on in dimmed state for design reasons.
LED is a convenience setting for LED lamps which cannot be dimmed down far enough in auto matic mode 
(phase cut-off) for design reasons and must therefore be forced to phase control. There is a choice of 3 
dimming curves. No inductive (wound) transformers may be used in ESL and LED settings. In addition the 
maximum number of lamps may be lower than in automatic mode for design reasons.
Switching operation for children's rooms: If the light is switched on by holding down the pushbutton, it 
starts at the lowest brightness level after approx. 1 second and dims up slowly as long as the pushbutton 
is held down without modifying the last stored brightness level.
 Snooze function: With a double impulse the lighting is dimmed down from the current dimming position 
to the minimum brightness level and switched off. The current dimming position as well as the adjus-
table minimum brightness level determine the dimming time (max. = 60 minutes) which can be reduced as 
 re quired. It can be switched off at any time by short-time control  commands  during the lighting is dimmed 
down. Holding down the pushbutton during the  dimming down process dims up and stops the snooze 
function.
DSD = Same as universal dimmer switch EUD but also comprising activation via two direction switches on 
the universal voltage control inputs 8..230 V UC.
Udo = Same as universal dimmer switch EUD but also comprising setting for a time delay from 1 to 99 
minutes. Switch-off early warning at the end by dimming is selectable and  adjustable from 1 to 3 minutes.
STS = Staircase time switch with switchable switch-off early warning by dimming. With pump and perma-
nent light by pushbutton. Time adjustable from 1 to 99 minutes. Switch-off early warning (no fl ickering) 
by dimming is adjustable from 1 to 3 minutes. Also for dimmable energy saving lamps ESL and 230 V 
LED lamps. MIN = Universal dimmer switch, switches when control voltage is applied to the minimum 
brightness setting. Maximum brightness is dimmed during the set dim time from 1 to 99 minutes. When 
the control voltage is interrupted, the device is switched off immediately, even during the dim time. MMX 
= Same function as for MIN; when the control voltage is interrupted, dimming still continues until the set 
minimum brightness is reached. Then the device is  switched off. CG = Clock with adjustable switch on/off 
times from 0.1 to 9.9 seconds. The maximum brightness is adjustable from 3 to 99%. R = Switching relay 
with setting for Soft ON/OFF from 0.1 to 9.9 seconds. The maximum brightness is adjustable from 3 to 
99%. ON = permanent ON. OFF = permanent OFF.
The dim position in % or the time lapse in minutes is indicated in the middle of the display. The expired, 
resettable switch-on  time is indicated at the bottom of the display. Display menu guidance including 
language selection (German, English, French, Italian or Spanish) is described in the supplied operating 
instructions.

EUD12D-UC Power MOSFET up to 400  W EAN 4010312109489 69,00 €/pc.

Typical connections
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Viðauki 4 
Teikningar. 



SAMTENGING STEYPUTEINA

Setja skal tvo vírlása á hver samskeyti.

VÍRLÁSAR

DÆMIGERÐUR FRÁGANGUR

Ø 12 mm

TEIKNING ER EKKI Í KVARÐA

Ø 12 mm

SPENNUJÖFNUNARSKINNA

STEYPUTEINAR Í SÖKKLI

Tengja skal saman tvö neðstu
járnin í sökkulveggjum allan
úthringinn.

TEIKNING ER EKKI Í KVARÐA

NEÐSTI BINDIVÍR

ÞVERSNIÐ  Í  SÖKKLI
DÆMIGERÐUR FRÁGANGURDÆMIGERÐUR FRÁGANGUR

TENGIBOX

SNIÐ  Í  TÖFLUVEGG

TEIKNING ER EKKI Í KVARÐA

Ø 8 mm

10mm²

TAFLA

SAMTENGING  STEYPUTEINA

FYRIRMYND GRUNNMYND  SÖKKULVEGGJA
DÆMIGERÐUR FRÁGANGUR

STEYPUTEINN

TEIKNING ER EKKI Í KVARÐA

Ø 12 mm

VÍRLÁSAR

Að tengiboxi

A

SNIÐ  A - A  Í SÖKKULVEGG

Tengja skal saman tvö neðstu járnin
í sökkulveggjum allan úthringinn.

A

Koparvír í pípu tengist eftir atvikum á
PE- eða PEN-skinnu í töflu.

Tengibox fyrir sökkulskaut skal ávallt
vera sýnilegt  og aðgengilegt.  Staðsett
við vatnsinntök eða undir töflu.

Ef tengdar eru fleiri taugar í boxið skal
nota safnskinnu þannig að auðvelt sé
að losa hverja taug til mælinga.

Tryggja skal rétta notkun þessara járna
með öruggri merkingu.

Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum allan
úthringinn og að upptaki í tengibox.

Samtenging milli
járna á tveimur
mótlægum stöðum.

4 3

12

5

6

8

6 3xØ25mm PÍPA - MÖGULEIKI FYRIR GARÐLÝSINGU 

1xØ50mm PÍPA RAFMAGNSINNTAK, PÍPA NÁI ÚT FYRIR LÓÐARMÖRK

JBP KASSI 15X15 SM. FYRIR SÖKKULSKAUT

SMÁSPENNUHÓLF Í HÚSTÖFLU

HÚSATAFLA, TVÍSKIPT MEÐ HÓLF FYRIR SMÁSPENNU

VATNSINNTÖK TENGJAST SAMAN MEÐ 1X16mm VÍR3

4

5

2

1

1xØ50mm PÍPA - FYRIR SÍMAINNTAK, LJÓSLEIÐARA, KAPALKERFI, PÍPUR NÁI ÚT FYRIR LÓÐARMÖRK7

8 1xØ40mm PÍPA - MÖGULEIKI FYRIR HEITAN POTT

A B C D E

GK=33,20

K=36,88

GK=33,11

K 31,65

Ló
ða

rm
ör

k

GK=33,07

7

6

9

9 1xØ50mm PÍPA - MÖGULEIKI FYRIR BÍLA-HLEÐSLUSTÖÐ

59

63

61

H1
Gk 33,20
HK 36,88
L 1497m2

Heimtaug HS
Sími, ljósleiðari,
kapalkerfi

A

B

C

D

Afstöðumynd - mkv. 1:500

Snið - mkv. 1:100
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 SKÝRINGAR LÁGSPENNA

UPPGEFIN HÆÐ GILDIR, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á
TEIKNINGUM EÐA ÖÐRUM SKÝRINGUM.
HÆÐ MIÐAST VIÐ VIÐ FULLFRÁGENGIN GÓLF OG MIÐJA DÓS
EÐA BÚNAÐ OG ERU Í mm.
LAGNIR ERU HULDAR PLASTPÍPUR.
HÆÐ ROFA ER 1100 mm.
HÆÐ ROFA OG TENGLA Í SAMA RAMMA ER 1100mm.
HÆÐ TENGIDÓSA FYRIR KAPPALJÓS Í INNRÉTTINGUM ER
1600mm OG STAÐSETJIST NÁNAR SAMKVÆMT
INNRÉTTINGARTEIKNINGUM.
HÆÐ TENGLA Í BAÐHERBERGI OG ÞVOTTARHÚSI ER
1100mm.
AÐRIR TENGLAR ERU Í 200mm HÆÐ.
NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

          AÐALTAFLA "TA", H950XB1050XD205

          SÖKKULSKAUT

          JARÐTENGING VIÐ VATNSINNTAK, SJÁ EINLÍNUMYND

          SPENNUJÖFNUN BAÐTÆKJA, SJÁ EINLÍNUMYND

          TENGIDÓS FYRIR GÓLFHITASTÝRINGU.

          VATNSDÆLA - FORHITARI, DÓS H110CM, 

          MÖGULEIKI Á RAFBÍLA HLEÐSLUSTÖÐ, 
          RÖR 50MM LAGT AÐ AÐALTÖFLU.

          2x 25MM PÍPA - MÖGULEIKI FYRIR GARÐLÝSINGU

          1X 40MM PÍPA - MÖGULEIKI FYRIR HEITANPOTT

           LED SPENNIR 230/24 75W STAÐSETTUR Í LÚGU Í INNRÉTTINGU

           LED SPENNIR 230/24V 50W Í INNRÉTTINGU HÆÐ 600mm

LOFTDÓS

VEGGDÓS

TENGIDÓS

TENGILL

ROFI 1-PÓLA

SAMROFI

ÞRÝSTIROFI

HITANEMI

A INNFELLD LÝSING Í LOFTI

LED-1.2

A

BJALLA

JÖRÐ

          MEÐ INNBYGÐU SMÁSPENNUHÓLFI

nr. SKÝRINGAR

SKÝRINGAR MEÐ TILVÍSUN Í LÁGSPENNU TEIKNINGAR

           TENGIDÓS STAÐSETT Í LÚGU Í INNRÉTTINGU FYRIR OFAN ÍSSKÁP 

           DYRABJALLA STAÐSETT Í LOFTI FYRIR OFAN LOFTDÚK TENGIST Í AÐALTÖFLU 

           TENGIDÓS FYRIR LJÓS Í FATASKÁP. ROFABÚNAÐUR Í HURÐUM.

           BRUNAÞOLIN ROFADÓS

           TENGILL FYRIR BÍLSKÚRSHURÐ Í LOFTI

LOFTLJÓS LÖGN AÐ TÖFLU GREINANÚMER

SMÁSPENNUTENGILL

LED BORÐI Í PRÓFÍL MEÐ LYNSU

 SKÝRINGAR TEIKNITÁKNA

           HNAPPUR FYRIR DYRABJÖLLU TENGIST Í AÐALTÖFLU

           TENGIST Í AÐALTÖFLU 

01
02

03
04

05
06

07
08

09
10

11
12

13
14

15
16

17

Skýringar
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-F1.3

16 A

1

-F1.6

16 A

1

-F1.4

16 A 

1

-F1.5

16 A

1

-F1.1

20 A

1

-F1.2

16 A

1

PE

HELLUBORÐ

UPPÞROTTAVÉL

NEÐRI BAKAROFN

EFRI BAKAROFN

-F1.8

16 A

1

-F1.7

16 A

1

ÖRBYLGJUOFN

-F1

63A/ 30 mA

4

VINNUTENGLAR ELDHÚSI
VINNUTENGLAR BÚRSKÁP HÆGRI

VINNUTENGLAR Í BÚRSKÁP

N

E
P

Heitt vatnKalt vatn

10 mm²

NN

Sökkulskaut

6 mm²
BAÐSKAUT

PE

      Ø20 mm 3 4 mm²

      Ø16 mm 3 2,5 mm²

      Ø16 mm 3 2,5 mm²

      Ø16 mm 3 2,5 mm²

      Ø16 mm 3 2,5 mm²

      Ø16 mm 3 2,5 mm²

      Ø16 mm 3 2,5 mm²

VINNUTENGLAR EYJU

BARNA 2-F1.16

10 A

1

-F1.15

10 A

1
HJÓN

-F1.12

10 A

1
BAÐD14-15/ K3-4

A,B/C,D
 N

Töfludimmar / Veltirofar

2/2

-F1.9

10 A

1
ELDHÚS OG BORÐSTOFA

-F1.13

10 A

1
BARNA 1D18-21

18-21
 N

Töfludimmar

4

-F1.14

10 A

1
FORSTOFU HERBERGID22-24

A
 

N
Töfludimmar

3

-F1.10

10 A

1
STOFA

-F1.11

10 A

1
GANGUR      Ø20 mm 6 1,5 mm²

520mm
      Ø20 mm 7 1,5 mm²

520mm
      Ø20 mm 7 1,5 mm²

220mm
      Ø20 mm 6 1,5 mm²

      Ø20 mm 7 1,5 mm²

      Ø20 mm 8 1,5 mm²

      Ø20 mm 8 1,5 mm²

      Ø20 mm 3 1,5 mm²

-F4

10 A / 30mA

2 -X5:01 ÚTILÝSING AUSTUR Ú1
SÓLÚR

-F5

10 A/ 30mA

2 -X5:02-06 ÚTILÝSING FRAMAN OG VESTUR Ú2, Ú3. Ú4  OG Ú5

-F6

10 A/ 30mA

2 -X5:07
Rofi við við pott.
ÚTILJÓS GIRÐINGU PALLI Ú5

N

N

N

Sólúr í töflu fyrir útiljós
 

N

-K1

SPÓLUROFI 3 PÓLA
A1

 
N

220mm

      Ø16 mm 3 1,5 mm²

      Ø16 mm 3 1,5 mm²

      Ø16 mm 3 1,5 mm²

      Ø16 mm 3 2,5 mm²

D1-5 / K1-2

A,C,D,E/B,F
 N

Töfludimmar / Veltirofar

5/2

Töfludimmar

620mm

D10-13

A,B,C
 N

Töfludimmar

3

420mm

D6-9

F,G,H,I
 N

Töfludimmar

4

520mm

D25-29

A,B,C,D,E
 N

Töfludimmar

5

620mm

D31-32

A,B
 N

Töfludimmar

3

320mm

BAÐ HJÓNA      Ø20 mm 5 1,5 mm²D30/ K5
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