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 Formáli 
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Hugmyndin að verkefninu kviknaði að stórum hluta til í samtali við Hermann Vilmundarson, 

verkstjóra hjá Kælismiðjunni Frost. Þar sem eitt af verkum kælismiðjunar á þeim tímapunkti 

var að skipta út kælimiðli á pressum í Fjarðarfrost en verið var að breyta úr R-404a og setja í 

staðinn R-449a. Þá vakti það athygli að núverarndi rafbúnaður er kominn til ára sinna og það 

væri góð hugmynd að fara skipta þessu út og nútímavæða búnað þar sem við á þ.á.m að skipta 

út stjórntölvum. Ég (Eskil) auðvitað nýtti mér tækifærið og skaut að Hermanni að þetta myndi 

henta okkur vel sem lokaverkefni fyrir iðnfræðina en það vill svo til að Hermann er sjálfur 

iðnfræðingur og tók því bara mjög vel.    

Upphaflega voru frystikerfin ásamt frystiklefum hönnuð og uppsett af FrostMark ehf sem síðar 

varð hluti af Kælismiðjunni Frost. 

Leiðbeinandi okkar var Sævar Pálsson hjá Kælismiðjunni Frost og viljum við þakka honum 

kærlega fyrir alla hjálpina og þolinmæðina gagnvart okkur. 

Einnig viljum við þakka öllum á tæknideild Frost fyrir veitta aðstoð á meðan á verkefninu stóð 

sem og Einar Eyjólfsson og Þórður A. Ragnarsson sem komu báðir hönnun og uppsetningu 

upphaflega kerfisins.  
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Inngangur 

 

Ljóst er að rafbúnaður í gamla Fjarðarfrost í Hafnarfirði er kominn til ára sinna og hafa miklar 

breytingar orðið á frystiklefanum sem kerfið þjónustar.  Kerfin voru upphaflega sett upp árið 

1989 af SJ-frost og var upphaflega hannað sem þrjú sjálfstæð kerfi  sem þjónusta hver sinn 

frystiklefa en Eimskip hefur starfrækt frystiklefa í Hafnarfirði allt frá 1970. 

Seinna meir voru þrír frystiklefarnir sameinaðir í einn stóran frystiklefa í Eimskip Fjarðarfrost 

en það var gert með því að rífa einingar milli frysta, en eimarnir og allur stjórnbúnaður við 

kerfin hélt sér að mestu leyti, en við þetta er kominn einn stór klefi með 3 eima sem keyra allir 

á sitt hvoru kerfinu. 

Markmið okkar í þessu verkefni er að endurhanna og nútímavæða stýringarnar fyrir kerfi 

frystiklefans í Fjarðarfrost.  Nýta á núverandi frystipressur og keyra þær sem eina heild.  Taka 

út nánast allt rafkerfi, setja nýtt og nútímavæða það.  Setja nýjar iðntölvur og láta þær einnig 

stýra frystipressunum.  Einnig verður settur upp snertiskjár sem sýnir gildi á nemum og birtir 

viðvörunarboð.  
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1. Frystikerfi 

 

Matvæli eru geymd á marga vegu svo þau endist lengur.  Líklega er mest þekkt að niðursjóða, 

salta, sýra, þurrka, kæla eða frysta matvæli.  Áður en byrjað var að nýta tækni við kælingu 

matvæla var notast við að kæla með ís eða í köldu vatni. 

 

1.1 Saga kæli- og frystikerfa 

 

Árið 1755 gerði skoski prófessorinn William Cullen tilraun til að lækka hitastig með einföldum 

hætti og búnaði. Hann setti díetýleter (C2H5)20 í lokað ílát og notaði dælu til að lofttæma 

ílátið.  Díetýleterinn byrjaði að sjóða vegna þess að við lægri þrýsting lækkaði suðumarkið á 

vökvanum.  Díetýleterinn, sem var byrjaður að sjóða dró til sín heita loftið úr umhverfinu.  Í 

þessari tilraun myndaðist ís en ekki var það hagkvæmt til notkunar. 

Það var svo árið 1805 sem bandarískur uppfinningamaður, að nafni Oliver Evans hannaði 

fyrstu kælivélina en smíðaði hana aldrei.  En það var ekki fyrr en árið 1834 að 

Bandaríkjamaðurinn Jacob Perkins smíðaði fyrstu kælivélina, sú vél virkaði en ekki tókst að 

markaðssetja hana.  Kælirinn bjó til kalt loft með því að þjappa lofti. [1]  Á mynd 1 sést vélin 

sem hann útbjó.  Þýski verkfræðingurinn Carl von Linden fékk einkaleyfi á ferlinu árið 1876 

að nýta fljótandi gastegundir til kælingar líkt og við þekkjum í dag. 

 

 

Mynd 1.  Kælivél Jacob Perkins.  [2] 
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1.2 Virkni frystikerfa 

 

Virkni frystikerfa er þannig að orkutilfærsla á sér stað með kælimiðli. Þ.e.a.s. varmi er fluttur 

frá einum stað í kerfinu (eimi) og skilað út annan stað (eimsvala). Frystikerfi skiptist í 

lágþrýstihlið og háþrýstihlið.  Á mynd 2 sést hvernig kælimiðillinn ferðast um kerfið og hvað 

gerist fyrir hann í ferlinu.  Evaporator Assembly er lágþrýstihliðin og Condenser Assembly er 

háþrýstihliðin í frystikerfinu.  Guli liturinn í lögninni er gas við lítinn þrýsting, græni liturinn  

táknar vökva við lítinn þrýsting, rauði liturinn segir til um að þar sé gas við háan þrýsting og 

blái liturinn merkir vökva við háan þrýsting. 

 

 

Mynd 2.  Frystikerfi. [3] 
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Í stórum dráttum byggist kerfið upp af pressu (e. compressor), eimsvala (e. condenser), 

vökvakút (e. receiver), eimi (e. evaporator) og þensluloka (e. expansion valve).  Þetta kerfi 

skiptist þannig að þrýstihlið pressu, eimsvali og vökvakútur tilheyra háþrýstihliðinni.  Eimir 

og soghlið pressu eru á lágþrýstihliðinni.   

Kælimiðillinn sem notaður er í þessu frystikerfi er R-449a. R-449a er heitið sem 

vetnisflúorblandan er fengin á þessum kælimiðli og merkir eftirfarandi: 

 

R: kælimiðill 

4: fjöldi kolefnisatóma í kælimiðils sameindinni 

4: fjöldi vetnis atóma í kælimiðils sameindinni 

9: fjöldi flúor atóma í kælimiðils sameindinni 

a: segir að þetta er zeotrópískur kælimiðill, m.ö.o. þetta er kælimiðilsblanda samansett af 

öðrum kælimiðlum með misjafnt uppsuðuhitastig sem veldur svokölluðu suðuskriði. 

 

Áður var notaður kælimiðillinn R-404a en skipt var um þann kælimiðil í janúar 2022.  Ástæðan 

fyrir skiptunum á kælimiðlinum eru fyrst og fremst umhverfissjónarmið.  Árið 2019 tók í gildi 

hérlendis reglugerð ESB nr. 517/2014 þar sem sett eru skilyrði um að brugðist verði við lekum 

í freon kerfum sem og vöktun á kælimiðils á kerfum með ígildi 5 tonn af CO2 (10 tonn af CO2 

í loftþéttum kerfum) með kerfisbundnum hætti. [4]  

Þær forsendur sem um ræðir snúast um GWP tölu kælimiðilsins.  GWP stendur fyrir Global 

Warming Potential og segir til um hversu mikil gróðurhúsaáhrif kælimiðillinn hefur á 

umhverfið.  

R-449a (GWP: 1397) er með svipaða eiginleika og R-404a (GWP: 3922) en með mun lægri 

GWP tölu.  

Freon er heitið sem DuPont efnaverksmiðjan gaf vetnisflúorblöndum sem notaðar eru á 

kælikerfi og er yfirleitt notað sem samheiti yfir slíkar CFC, HFC og HCFC blöndur. 

Hinsvegar er vert að geta þess að kerfi með nátturulegum kælimiðlum m.a CO2 eru að ryðja 

sér hratt til rúms. Og eru flest öll ný meðal stór og stærri kerfi með annaðhvort ammoníak eða 

CO2 sem kælimiðla og er sennilega það sem koma skal í kælibransanum næstu árin. 
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1.2.1  Samband þrýstings og hitastigs í kælikerfum 

 

Það verður varla komist hjá því að skrifa lítillega um H-log p línurit, þegar fjallað er um 

kælikerfi. Þar er m.a. hægt að sjá fræðilegt samband á milli þrýstings og hitastigs í kerfinu.  

 

Mynd 3.  Einfölduð mynd af H-log p línuriti [5] 

 

Mynd 3 sýnir einfalda útskýringarmynd af H-log p línuriti. Þessi línurit eru mikið notuð við 

bæði hönnun og bilanaleit á kerfum og er í senn ákveðin leið til þess að lýsa kerfinu fræðilega.  

Línuritið er lesið þannig að þrýstingur er veldisvaxandi á Y ásnum á meðan varmainnihaldið 

er lesið á X ásnum sem og er oft þurkkstig í prósentum.  Hugtökin sem koma þarna fram á 

mynd 3 eru: 

• Vökvi – undirkældur vökvi 

• Suðumark – segir til um suðumark kælimiðils m.v. þrýsting og varmainnihald 

• Isoterm – Jafnhitalína. Engin hitastigsbreyting á kerfinu þrátt fyrir varmaskiptin, köld 

hlið og heit hlið í „jafnvægi“. 

• Isentrope – Fræðileg lína án taps, í þessu tilviki pressutöp 

• Isochore – línur sem sýna konstant eðlisrúmtak í m3/kg. Eðlisrúmtakið stendur í öfugu 

hlutfalli við eðlisþyngdina eða m.ö.o. hvað þarf að fjarlægja mikið af kælimiðli úr 

soghliðinni til að viðhalda ákveðnu hitastigi við ríkjandi uppsuðuhitastig í eimnum. 

• Mettaður eimur – þurr eimur og engin fasaskipti og er full mettaður af orku  

 



 15 

 
Mynd 4.  H-log p línurit yfir kerfið [6] 

 

 

Á mynd 4 sjáum við H-log p línurit yfir eina pressu, eimi og eimsvala í kerfinu í Fjarðarfrosti. 

Þetta línurit sýnir ferlið á kælimiðlinum.  Svarta trapísan merkir feril kælimiðils um kerfið. 

Punktar 1-4 tákna mismunandi svæði í kerfinu.  Á milli punkta 1 og 2 er þjappann, á milli 

punkta 2 og 3 er eimsvalinn, á milli punkta 3 og 4 er þenslulokinn sem veldur snöggu þrýstifalli 

og skiptir kerfinu í há- og lágþrýstihlið.  Á milli punkta 4 og 1 er síðan eimirinn.  Til að útskýra 

þetta nánar er líklega réttast að fjalla um þessa trapísu og fyrir hvað hún stendur. Það skal samt 

tekið fram að þessi línurit miðast við áveðinn kælimiðil og búnað og þarf alls ekki að líta 

nákvæmlega svona út, en þessi mynd gefur ágætis hugmynd um hvað málið snýst.  Á blaðsíðu 

16 er ferlið útskýrt nánar. 
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1. Er yfirhitaður eimur inn á pressu, fræðilegar upplýsingar sem þessi punktur leiðir í ljós 

þegar lesið er af línuritinu, eru til að mynda, að varmainnihald eimsins er um 392 kJ/kg 

og hitastigið á eimnum er -17°C.  Rúmtak eimsins er 0.1145 m3.  Þrýstingur er 2 bör og 

entropía í kerfinu s=1.792 

 

2. Er yfirhitaður eimur eftir pressu, kælimiðill hefur tekið orku frá pressunni og 

varmainnihaldið aukist.  Ef lesið er af línuritinu sést að eimur eftir þjöppu er með 

varmainnihald sem samsvarar 462 kJ/kg, sem þýðir að pressan hefur tilfært orku sem 

samsvarar 462 kJ/kg - 392 kJ/kg = 70kJ/kg í kerfið.  Kælimiðillinn heldur þá áfram í 

gegnum eimsvala á háþrýstihliðinni við fræðilegan þrýsting 15 bör. Eftir að 

kælimiðillinn nær niður fyrir mettunarhitastig fer kælimiðillinn að dagga og umbreytast 

í vökva í eimsvalanum.  

 

3. Er allur eimur orðinn að undirkældum vökva sem er síðan skammtaður gegnum 

rafeindastýrða þennslulokann. Við þrýstifallið snar lækkar uppsuðuhitastigið og vökvin 

byrjar að eimast með því að taka orku frá umhverfinu, sem í þessu tilfelli er frystiklefi. 

 

4. Kælimiðill inn á eimir. Vökvin byrjar strax að eimast og dregur í sig varma. 

Varmainnihald kælimiðilsins eykst sem og þurrstig þar til kælimiðillinn er orðinn full 

mettaður aftur og yfirhitaður passlega svo það fáist ekki vökvi heim að pressu.  

 

 

 

 

Mynd 5.   H-log p línurit miðað við forsendur í Fjarðafrost  með kælimiðil R-449a. [6] 
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1.2.2   Pressur (e. Compressors) 

 

Til eru mismunandi tegundir af pressum.  Þær sem eru mest notaðar í kæliiðnaði eru vafalaust, 

sambyggðar pressur (hermetic) og háfsambyggðar (Semi-Hermetic). Pressurnar á kerfinu í 

Fjarðarfrosti í Hafnarfirði eru hálfsambyggðar stimpilpressur og verða þær nýttar áfram.  

Hálfsambyggð pressa er þannig byggð að það er tiltölulega þægilegt að þjónusta þær þar sem 

mótor og pressa er sitthvor einingin en deila sama húsi en þar sem pressur eru hermetískar 

þ.e.a.s. sambyggðar í einu húsi þá þarf að skipta um alla eininguna ef bilun verður í hluta mótors 

eða pressu, sem getur verið dýrt og er þess vegna mest notað við minni notendur t.d ísskápa, 

kæla og lítil frystikerfi.  Semi-Hermetic =hálfsambyggðar þjöppur eru í þessu tilfelli og er 

þjappan og mótorinn í sama húsi. 

 

Pressunum hefur hingað til verið stjórnað af þrýstiliðum sem segja til um kæliþörf kerfisins.  

Til að hafa ræsisheimild þarf lágþrýstiliði að vera inni.  Þegar hitastig í klefanum er komið upp 

fyrir ákveðið mark kallar eimatölva á meiri kælingu og opnar vökvaloka, við það streymir 

kælimiðiðill inn í eimirinn og þrýstingur hækkar í soghlið og nær „cut in“ gildinu sem 

lágþrýstiliðinn er stilltur á þannig að pressa fer í gang.  Hvenær pressa er í gangi fer eftir 

kæliþörf kerfisins hverju sinni.  Á mynd 6 er pressan sem keyrir í kerfi 1 í Fjarðarfrosti í 

Hafnarfirði. Við breytingar á rafbúnaði stendur einnig til að skipta út termóstatískum 

þensluloka ásamt vökvaloka út fyrir rafeindastýrðan þensluloka. Nánar er fjallað um hann í 

kafla 1.2.6. 

Mynd 6.  Pressa í Fjarðarfrosti 
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Ástæðan fyrir að ekki er farið úr þremur minni pressum yfir í eina stóra pressu fyrir þennan 

eina klefa nú þegar er búið að sameina klefana er sú að það er í raun óhagkvæmara að vera með 

eina stóra pressu en þrjár minni, að sama hvort kæliþörfin sé lítil eða mikil þá þarf pressann að 

sinna þeirri þörf og fara í gang og vinna sína vinnu. 

Í upplýsingum sem fengnar eru frá framleiðanda sambærilegra pressa og eru í Fjarðarfrost er 

áætlað um 26,5 kW notkun á pressu Frascold týpa: W50-187Y (Frascold selection software 3 

v 1.14-12.4.2022)  [7] 

Ef miðað við 15% tómgangstöp í kælipressu, þá sést að við erum með eina pressu sem á að 

sinna öllum klefanum (3*26,5kW=79,5kW) allan sólarhringinn allt árið um kring að 

tómgangstöpin verða þá um: 365*24*0,15*79,5= 104.463 kWh töp á ári. 

Með 3 minni pressur sem hver er 26,5 kW má gera ráð fyrir að afkastaþörfin sé um það bil: 

• 1/3 af árinu = 100% 

• 1/3 af árinu = 66% 

• 1/3 af árinu = 33% 

Þetta er auðvitað bara áætlaðar tölur og ekki alltaf hægt að setja þetta svona upp og fer allt eftir 

kerfi og keyrsluhitastigi en af gefinni reynslu þá gefur þetta ágætis hugmynd um notkun á þessu 

kerfi. 

• 1/3 af árinu með eina pressu í keyrslu: 

0,33*365*24*0,15*26,5 = 11.490kWh 

• 1/3 af árinu með tvær pressur í keyrslu 

2*0,33*365*24*0,15*46 = 22.981kWh 

• 1/3 af árinu með þrjár pressur í keyrslu 

3*0,33*365*24*0,15*46 = 34.472kWh 

Samanlagt eru þetta 119.678 kWh sem gefur betri nýtingu og minnkar tómgangstöpin 

umtalsvert eins og þetta dæmi sýnir eða spörun upp á104.463- 68.654 = 35.809 kWh á ári. [8] 
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1.2.3 Eimir (e. Evaporator) 

 

Eimirinn er sá hluti kerfisins sem færir varmann úr frystiklefanum yfir í kælimiðilinn, 

varmanum er síðan skilað út úr kerfinu í eimsvalanum.  Til að stýra afköstum eimis í þessu 

kerfi, er hafður rafeindastýrður þensluloki sem skammtar kælimiðli inn á eimirinn. Þá er haft 

til viðmiðunar það hitastig sem óskað er eftir í frystiklefanum og miðar rafeindastýrði 

þenslulokinn að því að þrýstingur eimisins samsvari því uppsuðuhitastigi og sér til þess að allur 

kælimiðill er uppgufaður og að yfirhitun sé innan marka. Rafeindastýrða lokanum er stjórnað 

með eimistölvu RDM Mercury MK3 (PR0761-IP) 

 

 

 

Mynd 7.  Teiknuð mynd af samskonar eimi og er í Fjarðarfrosti.. [9] 

 

 

Það eru tvö meginatriði sem taka þarf tillit til við stillingu kælimiðilsmagni inn á eimi, þau eru 

að:  

1. Fullnýta eimin þannig að hann hafi sem mesta fyllingu kælimiðils. 

2. Að pressan taki ekki inn á sig fljótandi kælimiðil. 
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1.2.4    Viftur (e. Fans) 

Vifturnar á eimi eru í gangi á meðan kæliþörf er í klefanum.  Vifturnar stöðvast með pressunni 

þegar klefi hefur náð viðeigandi hitastigi. Viftur í kæli og frystibúntum eru líka oft útbúnar rofa 

sem slekkur á viftunum þegar klefinn er opnaður, en það er til að koma í veg fyrir að raki frá 

heitu lofti utan klefans blandist við kalda loftið inn í klefanum og myndi óþarfa hrím á 

“lamellur” eimisins og inn í klefanum.  Vifturnar stöðvast einnig með pressunum þegar kerfið 

er búið að sjúga sig niður þegar að eimir fer í afhrímingu.  

 

 

1.2.5  Afhríming (e. Defrost) 

 

Afhríming er tímastillt og virkar þannig að hitastafir í eimisbúntinu eru hitaðir svo að ísinn í 

eiminum bráðni.  Í pönnunni á eiminum er hitaþráður í drenlögnum til að koma í veg fyrir að 

þær frjósi eða stíflist af ís sem fellur til við afhrímingu. Afhríming er stillt á tíma og algengt er 

að hún sé tvisvar til þrisvar sinnum á sólarhring í frysti en er misjafnt eftir kerfum. Það er alltaf 

reynt að hafa eins litla afhrímingu og kerfið þolir.  Til að stjórna að afhríming vari ekki lengur 

en þörf er á, er hafður svokallaður lúkninganemi, sem er staðsettur þar sem ísinn bráðnar síðast 

í eimisbúntinu. Þegar hitastig á lúkninganema hefur náð 12-13°C má gera ráð fyrir að allur ís 

sé bráðnaður og afhrímingu lýkur.  

Eftir afhrímingu er töf á viftum þar til hitastig í eimi er komið undir frostmark til að varna að 

vatn frá eimnum blási á vörur og frjósi á þeim. 
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1.2.6 Rafeindastýrður þensluloki (e. electric expansion valve) 

 

Rafeindastýrði þenslulokinn þjónar þeim tilgangi að regla kælimiðli inn á eiminn ásamt því að 

skipta kerfinu í há- og lágþrýstihlið sem lækkar þrýsting á soghlið miðað við þrýstihlið.  Hann 

vinnur þannig að hann púlsar kælimiðli inn á eiminn og vinnur með þrýstimælingu á eimnum 

sjálfum sem eimistölvan stýrir.  Það eru til ýmsar útfærslur á uppsetningu þegar kemur að því 

að stýra lokanum.  Í kerfinu eru notaðar þrýsti- og hitastigsmælingar á lögn eftir eimi.  

Rafeindastýrður þennsluloki sér til að fá sem besta stillingu með sem minnstri yfirhitun.  Með 

rafeindalokanum fæst nákvæmari stilling a kælimiðilsstreyminu inn á eimarann.  Vegna þess 

að notuð er utanaðkomandi orka til að stjórna segullokanum er hægt að láta rafeindalokann 

vinna við 0°C opnunaryfirhitun og þar með minni yfirhitun en hitastýrði þenslulokin vinnur 

við. 

 

 

Breytingar á ytri aðstæðum hafa lítil áhrif á lokann svo hann vinnur alltaf með lágmarks 

yfirhitun. 

Rafeindastýrði lokinn fullnýtir því eimarann óháð álaginu og öðrum utankomandi áhrifum og 

á þann hátt getur náðst hagkvæmari rekstur á kerfinu.  Mikilvægt er að ganga þannig frá 

skynjurunum að þeir gefi frá sér rétt merki. 

Rafeindastýrði þennslulokin sem verður notaður er af gerðinni AKV 15-3 og sést á mynd 8 er 

með heildar kæligetu upp á  tæp 69 kW.  Í töflu 1 bls. 21 eru tækniupplýsingar fyrir 

þenslulokann. 

 

Mynd 8.  Rafeindastýrður þensluloki, AKV-15-3  [6] 
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AKV 15-3 vinnur með PWM eða pulse-widh modulation (púlsbreiddarmótun). Með 

rafeindastýrða þensluloka er hafður auka filter fyrir framan lokann.  

 

 

 
 

Technical data 
Valve type AKV 15 

Tolerance of coil voltage (coil dependent) 10 / - 15% 

Enclosure to IEC 529 Max. IP67 

Working principle Pulse Width Modulation (PWM) 

Recommended period of time 6 sec. 

Capacity (R404A/R507) 14 – 85 kW / 3.98 – 24.17 ton 

Regulation range (Capacity range) 10 – 100% 

Connection Solder 

Evaporating temperature - 50 – 60 °C / -58 – 140 °F 

Ambient temperature (coil dependent) - 40 – 50 °C / -104 – 122 °F 

MOPD (Max. Opening Pressure Differential) 22 bar / 319 psig 

Filter, replaceable External 100 μm 

Max. working pressure AKV 15-1 – 15-4: 46 barg / 667 psig 

 

Tafla 1.  Tækniupplýsingar fyrir rafeindastýrðan þensluloka  

 

 

 

Mynd 9.  Línurit yfir afkastagetu og vinnusvið lokans  [6] 

(Danfoss Coolselector)   

Danfoss mælir með AKV 15-3. Með þeim loka næst hagkvæmasta vinnusviðið miðað við 

gefnar forsendur í kerfinu.  Mynd 9 er línurit yfir afkastagetu og vinnusvið rafstýrða 

þenslulokans. 
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1.2.7    Eimsvali (e. Condenser) 

 

Á kerfunum eru loftkældir eimsvalar með viftum.  Það er afkastastýring sem miðar við þrýsting 

í eimsvala sem stýrir hvort 1,2 eða  engin vifta er í gangi hverju sinni. Ef þrýstingur fer yfir 

ákveðið mark fara vifturnar í gang og þegar þrýstingur lækkar niður undir ákveðið gildi, stoppa 

vifturnar.  Á mynd 10 eru eimsvalaviftur utan á Fjarðarfrosti sem eru í notkun núna og verða 

notaðar áfram. 

 

 

Mynd 10.  Eimsvalaviftur utan á Fjarðarfrosti  
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2. Rafkerfi 

2.1 Kraftrás 

Kraftrásarteikning er sá hluti teikningar sem sýnir spennu yfir 230V AC.  Kraftrásarteikningar 

eru á blaðsíðum 1 – 3 í teikningasetti. Teikningasettið er í heild sinni í viðaukum. 

Aðalatriðin í kraftrásinni eru frystipressur, afhríming, eimisviftur, eimsvalaviftur og 

heddviftur.  Aðalrofi (Q0), þarf að vera gerður fyrir 250A, því straumnotkun í heild sinni getur 

orðið allt að 243A á einhverjum tímapunktum.  T.d. ef allar pressur eru í gangi á sama tíma 

ásamt eimsvalaviftum og eimisviftum, eða mögulega tvær pressur í gangi og afhríming á, við 

eimisviftur sem eru með þriðju pressunni. Í íhlutalista í viðaukum kemur fram straumnotkun 

hvers hlutar.  Hver pressa er 66,3A (46000W), afhríming er 50A (35000W), heddvifta er 0,3A 

(208W), hver eimsvalavifta er 2,9A (2000W) og hver eimisvifta er 2,8A (1940W).  Því getur 

hvert kerfi á pressu farið í um 81A.   

 

Á undan öllum fyrrgreindum atriðum eru mótorvarrofar fyrir hvern hlut fyrir sig. Mótorvarrofa 

er hægt að stilla fyrir hve mikinn straum þeir eiga að slá út við.  Allar stærðir á 

mótorvarrofunum eru inn á teikningunum.  Til að fá pressu í gang þarf spóla á mjúkræsi að 

vera straumsett.  Í kafla 2.3.1 er nánar fjallað um mjúkræsingu.  Til að setja hin atriðin í gang 

eru spólurofar fyrir framan hvern hlut.   

Mynd 11.  Skjáskot úr kraftrásarteikningu 
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Spólurofar virka í raun eins og venjulegur rofi, nema að í spólurofanum er spóla sem breytir 

stöðu rofans við straumbreytingu.  Þ.e. ef spóla er straumsett við N.O. spólurofa þá lokar rofinn 

og hann leiðir straum í gegnum sig.  Spólurofar og mjúkræsar fá boð frá iðntölvu sem fjallað 

er um í kafla 3.6.  Ef þessi boð koma frá iðntölvu og mótorvarrofi er inni, þá fara áðurnefndir 

hlutir í gang. 

Mynd 11 er skjáskot af teikningu í kraftrás í teikningum.  Efst eru mótorvarrofar sem eru 80A, 

Q1, Q2 og Q3.  Fyrir neðan þá eru mjúkræsar MKR1, MKR2 og MKR3 sem eru fyrir 

frystipressurnar.  Teikningar voru útbúnar í forriti sem heitir SEE Electrical frá IGE+XAO 

Group.  Ákvörðun fyrir valinu á teikniforriti var tekin í samráði við Frost sem hefur notað það 

í mörg ár og gefist vel. 

 

2.1.1  Íhlutir í kraftrás. 

 

 

 
Tafla 2.  Íhlutir á bls. 3 í teikningu 

  

Í töflu 2 má sjá þá íhluti sem tilheyra kraftrásarteikningu á blaðsíðu 3 á teikningu.  Þar koma 

fram upplýsingar um hvern hlut, heiti, tilgang, orkunotkun, snúningshraða og staðsetningar á 

teikningum.  Í viðaukum eru töflur með öllum íhlutum teikninga. 
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2.2 Stýringar 

 

Stýringarnar eru 24V DC. Notaður er spennubreytir sem breytir 230V AC (riðstraumur) í 24V 

DC (jafnstraumur).  Í stýriteikningum koma fyrir öryggisrásir og hvernig frystikerfinu er stýrt.  

Iðntölvur eru nú notaðar til að stýra eimum og eimsvölum.   Tölvurnar sem stýra eimsvölunum 

eru af gerðinni RDM Mercury PR0278.  Þeim skal skipt út fyrir tölvu sem heitir PR0650 

Intuitive Plant Controller.  Sú tölva mun einnig stýra pressunum.  Tölvan sem stýrir eimunum 

nefnist Mercury MK2.  Í stað hennar kemur Mercury Intuitive MK3.  Þessar tölvur koma frá 

RDM en nánar er fjallað um þær í kafla 3.  Allar stýriteikningar eru í viðaukum. 

Stýriteikningunum er skipt upp í: 

• Öryggisrásir 

• Ræsing þjöppu og eimsvala 

• Gaumljós 

• Stýring eima 

 

2.2.1  Öryggisrás 

 

Öryggisrás er hluti af stýringu fyrir kerfið.  Hún kemur í veg fyrir að pressan gangi ef eitthvað 

er ábótavant.  Rásin samanstendur af þrýstiliða fyrir smurolíu, háþrýstiliða- og lágþrýstiliða á 

kerfinu.  Einnig er vindingavörn, sem eru snertur inn í vindingum í mótornum í pressunni sem 

gefur samband ef mótorinn ofhitnar.  Rauður neyðarhnappur er staðsettur á stýriskáp sem 

mannshöndin getur þrýst á ef ekki er allt með felldu.  Ef eitthvað af áðurnefndum atriðum er 

ekki í lagi kemur öryggisrásin í veg fyrir að pressan geti gengið.  Mynd 12 er flæðirit af 

öryggisrásinni í kerfinu.  Þar sjást atriðin sem koma fram í rásinni. 

Mynd 12.  Flæðirit fyrir öryggisrás 
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2.2.2  Vindingavörn 

 

 

 
Mynd 13.  Tengimynd vindingavörn og vindingavörn. [10] 

 

 

Vindingavörnin, sem staðsett er í mótorhúsinu á mótornum, er með  PTC-hitanemum sem 

geta numið vindinga í mótornum í pressunni.  PTC-hitanemarnir eru með viðnám undir 

1,8kΩ +/- 20%  og við tiltekið hitastig hækkar viðnámið hratt upp í um 4,5kΩ +/- 20% og 

ef einhver af vindingunum hitnar, rýfur vindingavörnin strauminn af pressunni og pressan 

stöðvast.  Endursetja þarf vörnina með þrýstirofa á hurð stýriskápsins, en þá þurfa 

vindingarnir að vera komnir í eðlilegt hitastig og þá þarf viðnámið að vera komið niður í  

2,75kΩ +/- 20%. [10]  Á tengimynd á mynd 13 má sjá hverning vindingavörnin tengist 

mótornum.  Eins og myndin er þá gæti mótorinn ekki farið í gang, því spóla Q1 er ekki 

straumsett.  Það gefur til kynna að eitthvað er athugavert í vindingunum í mótornum.    
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2.2.3 Þrýstinemar 

 

  

Þrýstinemar eru með eftirlit á þrýsting á soghlið og þrýstihlið kerfis.  Þrýstinemarnir eru frá 

Danfoss og heita AKS33 og eru sérstaklega hannaðir fyrir iðnað, þá sérstaklega þar sem mikið 

áreiti er.  Nemarnir eru 4 - 20mA og nema frá -1 bar til 12,0 bör á soghlið en -1 bar til 20 bör 

á háþrýstihlið.  Það þýðir að við lægsta gildi sendir þrýstineminn 4mA frá sér en við hæsta gildi 

sendir hann 20mA.  Danfoss þrýstinemar hafa verið notaðir á kerfinu frá því það var sett upp 

og því var ákveðið að halda sig við þá tegund.  Á mynd 14 er þrýstinemi eins og er á kerfinu.  

Á mynd 15 er línurit sem sýnir feril þrýstinemans.  Stillingin er á 2.0 bör og þá er straumurinn 

6.0mA.  

 

 

 

Mynd 14.  Þrýstinemi 

[18] 

Mynd 15.  Línurit fyrir þrýstinema [19] 
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Í stýringum við hverja pressu eru fjórir þrýstiliðar og tveir þrýstinemar.   

Á mynd 16 er olíuþrýstiliði í Fjarðarfrosti.  Þeir eru eftirfarandi:  

 

• Olíuþrýstiliði 

Slær út kerfinu ef olíuþrýstingur er ekki nægur 

• Lágþrýstiliði 

Stöðvar kerfið þegar eimir er að tæmast af kælimiðli og þrýstingur lækkar í ákveðið 

mark.  Setur kerfið í gang aftur þegar þrýstingur hækkar í eiminum og kerfið fer að 

kalla eftir kælingu. 

• Háþrýstiliði 

Er staðsettur á háþrýstihlið kerfisins og slær út pressu ef þrýstingur fer yfir ákveðið 

mark á háþrýstihliðinni. 

• Stýring eimsvalaviftur  

Master talva stýrir eimsvala 

• Stýring eimisviftur 

Eimistalva stýrir eimisviftum. 

 

Liðarnir sem eru við pressurnar núna eru frá Danfoss og eru nefndir Differential Pressure 

Control Type MP, þeir verða nýttir áfram. 

 

 

 

Mynd 16.  Olíuþrýstiliði í 

Fjarðarfrosti 
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2.2.4  Ræsing pressu 

 

Ræsingu á pressum er stýrt í gegnum iðntölvuna.  Iðntölvan gefur merki inn á spólurofa K1 

(pressa 1), K2 (pressa 2) og K3 (pressa 3).  Öryggisrásirnar þurfa að vera í lagi, það eru 

spólurofar K7.1 fyrir pressu 1, K7.2 fyrir pressu 2 og K7.3 fyrir pressu 3 sem segja til um hvort 

öryggisrásirnar séu í lagi.  Lágþrýstiliðar gefa merki inn á spólurofa, K12.1 fyrir pressu 1, 

K12.2 fyrir pressu 2 og K12.3 fyrir pressu 3, sem gefa svo merki inn á mjúkræsa sem setja 

pressur í gang.  Aflestun þarf að eiga sér stað í 5 sekúndur þegar pressur fara í gang.  Þetta er 

gert til þess að létta á þrýstingi á háþrýstihliðinni í ræsingu á pressunum.  Við hverja pressu er 

settur vinnustundateljari sem sýnir í klukkustundun hve mikið pressan hefur verið í gangi.  

Teljarinn er tengdur í gegnum N.O. snertu á mjúkræsi. 

 

2.2.5 Stýring eimsvala 

 

Iðntölvan stýrir eimsvölunum.  Eins og fyrir aðrar rásir þarf öryggisrásin að vera óslitin.  Inn á 

tölvuna tengjast  þrýstinemar sem nema þrýsting á eimsvölum.  Mótorar fyrir eimsvalaviftur 

eru ræstar með beinu starti sem fjallað er um í kafla 2.3. 

 

 

Mynd 17.  Tenging þrýstinema inn á tölvu 

Mynd 17 er teikning af því hvernig þrýstinemarnir tengjast inn á iðntölvuna.  Á mynd 26 bls. 

37 má sjá iðntölvu eins og verða notaðar fyrir eimsvalana.  Sérstaklega er fjallað um þrýstinema 

í kafla 2.2.3. 
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2.2.6 Stýring eimis 

 

Eimar eru staðsettir inni í frystiklefanum og er einn eimir á hverja frystipressu með þremur 

viftum.  Mótorar fyrir viftur eru ræstar með beinu starti sem fjallað er um í kafla 2.3.  

Merkjainngangar eru 6 á tölvunni og eru 4 PT1000 hitanemar tengdir inn á þessa innganga og 

einn þrýstinemi. 

 

• Loft að eimi 

Segir til um hitastig í klefa 

• Loft frá eimi 

Notað til að regla kæliafköst kerfisins 

• Sogrör 

Notaður til að mæla yfirhitun og stýra þensluloka 

• Lúkning 

Er hafður til að ljúka afhrímingu sé allar ís bráðnaður. 

• Þrýstinemi 

Notaður til að mæla yfirhitun og stýra þensluloka 

 

Mynd 18 Tengingar við eimistölvu 1. 
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Merkjaútgangar eru 5 á tölvunni, það eru í raun snertur sem skipta um stöðu í tölvunni, þ.e. 

með NO og NC sem eru lokandi og opnandi. 

 

•       Rafeindastýrður þensluloki 

•       Viftur 

•       Skjár (e. remote) 

•       Sogloki 

•       Afhríming 

 

Nýju tölvurnar verða Mercury Intuitive MK3.  Þessar tölvur verða þrjár, ein fyrir hvern eimi.  

Á mynd 33 bls. 42 er tölva eins og verða notaðar fyrir eimana í frystiklefanum. 
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2.2.7 Hitanemar PT1000 

 

 

Við eimana inni í frystiklefanum eru PT1000 hitanemar.  Notaðir eru hitanemar frá RDM og 

heita þeir PT1000 Air Probe.  Nemarnir tengjast inn á Mercury Intuitive MK3 tölvuna. Mynd 

19 sýnir slíkan nema.  Við 0˚C er viðnámið 1000Ω og lækkar við lægra hitastig og viðnámið 

hækkar við hærra hitastig.  Hitaneminn frá RDM er frá -40˚C til +80˚C. 

                   

Mögulegt er að finna út frá hitastigi hve mikið viðnámið í hitanemanum er með jöfnu 1. 

 

Jafna 1.  Viðnám í hitanema 

𝑅𝑡 = 𝑅𝑟𝑒𝑓 𝑥 (1 + 𝛼 𝑥 (𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)) 

 

Gefið er að hitastig í frystiklefa (T) er -25˚C.  Rref er 1000Ω þar sem þetta er PT1000 hitanemi.  

𝛼 er hitastuðull 0,00392. 

Því er viðnámið við kjörhitastig í frystiklefanum, 

𝑅𝑡 = 1000 𝑥 (1 + 0,00392 𝑥 (−25 − 0)) = 902Ω. 

 

Í töflu 3 sést hvernig viðnám breytist í samræmi við hitastig.  

Hitastig Formúla Viðnám

˚C Rt= Rref x (1 + α * (T-Tref)) Ω

-40 Rt= 1000 x (1 + 0.00392 * (-40-0)) 843.2

-25 Rt= 1000 x (1 + 0.00392 * (-25-0)) 902.0

-10 Rt= 1000 x (1 + 0.00392 * (-10-0)) 960.8

0 Rt= 1000 x (1 + 0.00392 * (0-0)) 1000.0

10 Rt= 1000 x (1 + 0.00392 * (10-0)) 1039.2

25 Rt= 1000 x (1 + 0.00392 * (25-0)) 1098.0

40 Rt= 1000 x (1 + 0.00392 * (40-0)) 1156.8

80 Rt= 1000 x (1 + 0.00392 * (80-0)) 1313.6  

Tafla 3.  Hitanemi PT1000. 

Mynd 19.  PT1000 hitanemi 
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 2.3   Pressur 

 

Frystipressurnar eru þrjár og eru allar eins og koma frá DWM Copeland.  Mótorar í þeim eru 

gerðir fyrir 380/420V og 50Hz.  Þeir eru 1450 snúninga og draga mest 66,3A og keyra nú  í 

þríhyrningstengingu (e. delta).  Mynd 20 sýnir kennispjald á mótor á pressu sem staðsett er í 

Fjarðarfrosti í Hafnarfirði.  Á spjaldinu eru m.a. upplýsingar um straumnotkun, spennu og tíðni.   

 

 

Mótorarnir eru nú ræstir með beinni ræsingu en settur verður mjúkræsir fyrir hvern mótor.  

Bein ræsing getur að mörgu leyti verið góð, hún er ódýrari en hraðastýring eða mjúkræsing. 

Það þarf einungis segulspólu eða mótorvarrofa við mótorinn. Ef það þarf að fá mótorinn í sitt 

eðlilega snúningsvægi sem fyrst er bein ræsing góð.  Aftur á móti geta ókostir verið miklir, 

mikill startstraumur getur valdið vandræðum.   

,,Með þessari ræsiaðferð verður startstraumurinn um það bil sex sinnum meiri en 

gangstraumurinn.  Bein ræsing er venjulega góð aðferð til að ræsa þrífasa mótor því við beina 

ræsingu hefur mótorinn mikið snúningsvægi.“ [12, p. 59] 

Mynd 20.  Kennispjald á mótor 
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Mynd 21.  Tengimynd innan úr mótorhúsinu.  Staðsett í Fjarðarfrost. 

 

Mynd 21 sýnir tenginguna sem er í mótornum á pressunni.  Teikningin er innan á lokinu á 

tengiboxinu á mótornum.  Fyrir miðri mynd er vindingavörnin, INT 69 TM, sem fjallað er um 

í kafla 2.2.1  Öryggisrás.  Einnig eru greinargóðar teikningar af beinni ræsingu (e. direct start) 

og stjörnu/þríhyrningsstarti (e. Y∆ start). 
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2.3.1  Mjúkræsar 

 

Mjúkræsar eru almennt nýttir til að ræsa og stöðva mótora á öruggan og hagnýtan hátt.  Þeir 

koma í veg fyrir vandamál tengd ræsingu, t.a.m. háan startstraum og stýra torki við ræsingu og 

stöðvun mótora.  Mjúkræsirinn þarf að þola mótorinn sem dregur 66.3A og er 400V. Aflið sem 

mótorinn notar kemur ekki fram á kennispjaldinu og því þarf að reikna það. Aflið sem mótorinn 

notar er því samkvæmt jöfnu 2. 

                                                              

 

 

 Jafna 2.  Afl í mótor 

𝑃 = 𝐸 ∗ 𝐼 ∗ √3 

P=400 * 66,3* √3 = 45934W = 45,9kW. 

 

Mótorinn er því 45.9kW.  Notaður verður mjúkræsir frá ABB.  Hann er notendavænn, stilla 

þarf þrjár skífur sem staðsettar eru framan á honum.  Einnig er hann hagkvæmur í innkaupum 

og er þrisvar sinnum ódýrari og mun fyrirferðarminni en hraðabreytir.  Hjá ABB er til 

mjúkræsir sem hentar vel fyrir slíka pressu. ABB mælir sérstaklega með mjúkræsi fyrir pressur. 

Hann nefnist PSR105-600-70.  Hann er gerður fyrir 55kW notkun  miðað við 400V.  Á mynd 

22 er slíkur mjúkræsir. 

Mynd 22.  Mjúkræsir [13]  
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Skífurnar eru merktar 1 sem er efst, 2 sem er í miðjunni og 3 sem er neðst.  Númer eitt er notuð 

til að stilla tímann á hve lengi mótorinn er kominn með fullt snúningsvægi eftir ræsingu.   

 

Númer tvö er notaður fyrir stöðvun á mótor.  Báðir tímarnir eru frá 0 – 20 sekúndur.  Skífa 

númer þrjú er niðurþrepun (e. step down) á spennu, þ.e. fyrir hverja eina sekúndu er 

lækkun/hækkun um 2%.  Mynd 23 er línurit sem sýnir ferlið á ræsingu og stöðvun á mótor við 

mjúkræsi. 

 

 

Mynd 24 er tengimynd af því hvernig mjúkræsir tengist inn á kraftrás.  Þar er yfirálagsvörn 

framan við mjúkræsirinn ásamt 230V stýringu inn á spólu sem merkt er A1 og A2.  Inni í 

mjúkræsinum eru fjórir hálfleiðarar sem kallast týristorar. Týristorar eru með þrjá 

tengimöguleika.  Þ.e. anóða, katóða og hlið (e. gate).  Spennunni er stýrt með púlsum inn á 

hliðið.  Púlsarnir opna eða loka fyrir leiðni í gegnum týristorinn.  Smátt saman fara týristorarnir 

að leiða að fullu og þá lokast N.O. snertan (e. bypass) og mótorinn fer í fullt snúningsvægi. 

               

       Mynd 23.  Ræsing/stöðvun mjúkræsir [13] 

Mynd 24.  Tengimynd mjúkræsir [13] 
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Mynd 25.  Tork- og straumkúrfa fyrir ræsingu á mótor [13] 

 

Á mynd 25 sést munur á þremur algengum tengimöguleikum á mótorum við ræsingu.  Rauða 

línan sýnir ræsingu með mjúkræsi (e. softstarter), svarta línan sýnir ræsingu með beinu starti 

(e. DOL (Direct On Line)) og gráa línan sýnir stjörnu/þríhyrnings-ræsingu ( e. star-delta).  Tork 

(e. torque) í samanburði við hraða (e. speed) sést á línuritinu til vinstri.  Straumur (e. current) í 

samanburði við tíma (e. time) er til hægri.  Rauða línan sýnir að upphafsstraumur í mjúkræsingu 

er mun lægri en hinar tvær línurnar og eykst jafnt og þétt.  Aftur á móti er upphafsstraumur 

mestur í beinni ræsingu eins og svarta línan sýnir.  
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3. Forrit 
 

Ákveðið var í samráði við Kælismiðjuna Frost að nota iðntölvur frá Resource Data 

Management, skammstafað RDM.  RDM er fyrirtæki í Skotlandi sem framleiðir iðntölvur fyrir 

loftræsti-, hitunar-, orkustýringar og kælikerfi.  Kælismiðjan Frost hefur notað slíkar tölvur í 

yfir 20 ár fyrir kæli- og frystikerfi og hefur það gengið vel.  Í samanburði við önnur kerfi sem 

Frost hefur nýtt sér eru þessar tölvur einnig töluvert hagkvæmari í innkaupum.  Forritið fyrir 

tölvurnar er hægt að fá endurgjaldslaust inni á heimasíðu framleiðandans og er það mikill 

kostur sem skilar sér í lægra verði til kúnnanna.      

 

 
Mynd 26.  PR0650-TDB [14] 

Forritið sem notað er, heitir RDM TDB CONTROL EDITOR 2 – PC (V.2.3.6) frá RDM.  Ein 

iðntölva er fyrir kerfin fyrir pressu og eimsvalaviftur, notaðir eru tveir þrælar við iðntölvuna.  

Á mynd 26 er tölva eins og notuð er fyrir kerfið fyrir pressur og eimsvala.  Eimarnir eru stilltir  

í breytatölvu, Mercury Intuitive MK3. 

 

3.1  Inngangar PR0650-TDB 

 

Í heildina eru notaðir 24 digital inngangar og 6 analog inngangar í PR0650-TDB tölvunni.  

Hvert kerfi með pressu er með 7 digital- og 2 analoginnganga hvert.  Inn á þessa innganga 

tengjast stýrirásirnar.  Í viðaukum er tafla með inngöngum og hvað tengist inn á þá. 

 

3.2   Útgangar PR0650-TDB 

 

Alls eru 15 digital útgangar notaðir í PR0650-TDB tölvunni.  Hvert kerfi með pressu er með 5 

útganga.  Það eru pressa, aflestun, heddvifta og tvær eimsvalaviftur.  Út af þessum útgöngum 

tengjast stýringarnar.  Í viðaukum er tafla með útgöngum og hvað á að tengjast út af þeim. 
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3.3  Eimsvalaviftur 

 

Eimsvalaviftunum er m.a. stýrt í gegnum tilbúna blokk sem ber nafnið Condens 2.stk sem 

fjallað er um í kafla 3.4.  Inn á blokkina tengist þrýstinemi og einnig er stillt á hin ýmsu gildi 

sem eru fyrirfram ákveðin.  Á mynd 28 á bls. 39 sjást hvaða gildi eru í þessu kerfi. 

Eftir tilbúnu blokkina er annaðhvort sjálfvirk eða handvirk ræsing á viftum.  Handvirku 

stillinguna er einungis hægt að ræsa í forritinu.  Mynd 27 sýnir handvirku aðferðina. 

 

 

Mynd 27.  Handvirk ræsing í ,,simulation mode" 

 

Sjálfvirka stillingin er háð eimsvalaþrýsting hverju sinni. Tvær viftur eru í hverjum eimsvala.  

Mismikil þörf er á að hafa báðar í gangi á sama tíma.  Set Point er stillt á 13 bör og ef þrýstingur 

fer upp fyrir það byrjar kerfið að kalla eftir kælingu frá eimsvölunum.  Ef gildi inn á 

,,Proportional Constant” fer yfir 30 er beiðni um að báðar viftur verði í gangi.  Ef þrýstingurinn 

hækkar hægt  biður blokkin ekki um ræsingu eins hratt  og ef þrýstingur stígur hratt upp.  

T.d. ef þrýstingurr rís frá 12 börum yfir 13 byrjar ,,variable out” að telja.  Þegar hann fer yfir 

30 fer seinni viftan  í gang eftir 10 sekúndur.  Fer allt eftir hve mikil þörf er á kælingu á kerfinu 

hverju sinni. 
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3.4  2 Stage Block Condense 

 

Við hverja pressu er einn eimsvali sem samanstendur af tveimur viftum.  Mismikil þörf er á að 

þær séu í gangi.  Til að stýra því var útbúin blokk sem nefnist Condens Blokk 2 stk.  Á mynd 

28 sjást allir inn- og útgangar í blokkinnni.  Einnig sjást gildin sem eru fyrirfram stillt í gulu 

flöggunun, allt eftir hvernig kerfið vinnur.  

 

Mynd 28.  2 Stage Block Condense. 

Þrýstinemi sem kallaður er Eimsvalatr. segir til um hvaða þrýstingur er hverju sinni á 

háþrýstihliðinni, hann sést í grænu flaggi efst vinstra megin á mynd 28.  Inn í blokkinni er 

önnur blokk er nefnist DPID (Direct, Proportional, Integral, Deriative). 

 

Mynd 29.  Innan úr 2 Stage Condense Block 

Mynd  er innan úr blokkinni sem sést á mynd 29.  Brúnu flöggin til vinstri birtast sem rauðu 

örvarnar á svarta kassanum á mynd 28.  Þrýstinemi (Eimsvalatr.) tengist inn á Pressure, það er 

mældur þrýstingur.  Set Point er óskgildi, hér er það stillt á 13,0 bör.  Proportional Constant, 

er P-gildi reglis,  það er stillt á 30.  Integral er I-gildi reglis sem stillt er á 0,3.  Dervative er D-

gildi reglis, það er stillt á 3,0.  
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Aftur á móti er inni í blokkinni DPID-reglir.  Fremra D stendur fyrir Direct.  Slíkur reglir er 

með breytinlegan útgang frá 0 – 100.  Útgangurinn fer eftir sambandi á milli Set Point og 

mældum þrýsting.  Ef mældur þrýstingur hækkar hratt frá gefnu óskgildi (Set Point), þá á DPID 

blokkin að opna og reyna að nálgast óskgildið eins hratt og mögulegt er.  Aftur á móti ef mældur 

þrýstingur eykst hægar frá óskgildi, þá er ekki eins mikil þörf á hraðanum að óskgildinu.  Neðst 

til vinstri á mynd 29 eru brún flögg sem nefnast Stage Up Percentage (SUP) og Stage Down 

Percentage (SDP).  Hér eftir nefnt SUP og SDP.  SUP er með stillt gildi inni í blokkinni á 100 

en SDP á 0.  SUP er þannig að þegar útgangsmerki reglis fer yfir ákveðna prósentu þá koma 

inn svokölluð þrep.  SDP er þannig að þegar útgangsmerki reglis fer undir ákveðna prósentu, 

þá detta út áðurnefnd þrep.  Þrep er, hvort engin, önnur eða báðar vifturnar eru í gangi í 

eimsvölunum.  On Delay og Off Delay er valmöguleiki til að seinka ræsingu eða stöðvun á 

seinni viftunni. 

 

3.5  Þrýsting umbreytt í hitastig 

 

Í forritinu er blokk er nefnist P to T 2 Block.  Hún sér um að umbreyta mældum þrýsting í rétt 

hitastig.  Inn á hana þarf að stilla hvaða kælimiðill er í notkun, eins og áður hefur komið fram, 

þá er notað freon sem hefur fræðiheitið R449a í þetta kerfi.  Á mynd 30 sést hitastig við nema 

á sogþrýsting og við eimsvalaþrýsting við pressu 1.  Sogþrýstingurinn er 1.5 bör og þá er 

hitastigið við þrýstinema -25.3˚C.  Eimsvalaþrýstingurinn er 12.5 bör og er þá hitastigið við 

þrýstinema 27.1˚C.  Með þessum hætti er hægt að fylgjast með hvort að kerfið starfi eðlilega, 

að allir hlutir kerfisins séu að vinna rétt. Oft er vöktun á klefahitastigi í frystiklefum enda er 

vöktun með ýmsum hliðum kælikerfa alltaf að aukast.  

 

 

Mynd 30.  Umbreytir.  Þrýstingur í hitastig. 
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3.6  Ræsing pressu og aflestun 

 

Til að forrit geti ræst pressu þarf þrýstinemi að gefa merki um það.  Á mynd 31 sjást þau gildi 

sem hafa áhrif á ræsingu fyrir pressu 2.  Notuð er blokk sem heitir Direct On/Off (DOF).   

 

 

 

 

 

Blokkin hefur fjóra innganga, (Input, Set Point, Diff Above og Diff Below).  Notaður eru þrír 

inngangar, þrýstineminn tengist inn á Input. Comp2 LP Cutout er inn á Set Point og er stillt á 

0.50 bör og Comp2 LP +Diff fer inn á Diff Above og er stillt á 2.00 bör.  Það gerir það að 

verkum að við 2.50 bör ræsist pressan og stöðvast við 0.50 bör.   

Mynd 32 er af því þegar pressa fer í gang.  9 merki fara inn á svokölluð AND- hlið. Allir 

inngangar inn á hliðin eru að kalla eftir að pressa 2 fari í gang, eina fyrirstaðan er tímaseinkunn.  

Þegar sú seinkunn er liðin fer pressan í gang að óbreyttu. 

 

 

 

 

Mynd 31.  Pressuræsing 
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Fyrsta merkið er Comp2OK, sem er merki frá mótor um að hann sé í lagi.  Annað merkið er 

Mjukraesir2OK sem gefur til kynna að engin villuboð eru frá mjúkræsi.  Merki þrjú gefur til 

kynna að olíuþrýstingur er í lagi.  Oryggisras2OK er boð frá að allt sé eðlilegt í öryggisrásinni.  

Fimmta og sjötta merkið eru frá há- og lágþrýstiliðum.  Þeir gefa merki að þrýstingur sé í lagi.    

Sjöunda merkið er Start1.  Það merki kemur frá Direct ON/OFF blokkinni sem fjallað hefur 

verið um.  HPStopp1 er áttunda merkið.  Það er á háþrýstihliðinni og ef réttur þrýstingur er á 

kerfinu kemur snúið (e. invert) merki.  LPStopp1 er eins og HPStopp1, nemur þrýsting en á 

lágþrýstihliðinni.  Gefur snúið (e. invert) merki.  Ef öll þessi merki ,,gefa“, þá fer í gang tímaliði 

(e. delay timer) sem kemur í veg fyrir sístart á pressu.  Þennan tímiliða er gott að stilla á tvær 

mínútur. Um leið og pressa fer í gang á sér stað aflestun í 5 sekúndur sem stjórnað er af tímaliða 

í forriti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 32.  Ræsing pressu 
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3.7  Eimar 

 

Eimar eru þrír í heildina, einn fyrir hverja pressu.  Hver eimir inniheldur 3 viftur sem stýrast 

saman.  Í kafla 2.2.6 er fjallað um inn- og útganga á tölvunni.  Tölvan sem nýtist okkur heitir 

Mercury Intuitive MK3 og er einnig frá RDM.   

 

Þessi tölva er með breytastillingum, þ.e. breytur eru settar inn í tölvuna handvirkt.  Notaðar eru 

17 breytustillingar fyrir eimana.  Á mynd 33 eru tvær tölvur, önnur þeirra er tölvan sem búnaður 

tengist inn á og hin er notuð sem skjár (e. display) á styriskáp.   Í viðaukum sjást stillingar á 

þeim breytustillingum sem stilla þarf inn. Eimar eru til að viðhalda réttu hitastigi í klefanum, 

kjörhitastigið í klefanum er -25˚C.  Það þarf að eiga sér stað afhríming (e. defrost) á kerfinu til 

þess að bræða ís sem myndast í og við eimisbúnt.  Það er gert með hitastöfum.  Hitanemar geta 

sagt til um stöðu afhrímingarinnar.  Í kerfinu er gert ráð fyrir tveimur afhrímingum á sólarhring.  

Viftur þurfa að stöðvast þegar afhríming á sér stað til dreifa ekki þeim raka sem myndast við 

afhrýmingu  inn í frystiklefanum.  Þetta er allt stillt með breytum á parametrum í eimistölvuni 

sem er sérhönnuð einmitt fyrir það hlutverk. 

 

Engin bein samkipti þurfa að vera á milli iðntölva, Mercury Intuitive MK3 og PR0650 Intuitive 

Plant Controller,  þar sem breytatölvan fyrir eimana sér um að stýra vökvalokanum á kerfinu.  

Þegar lokinn lokar, lækkar sogþrýstingur í 0 bör og pressan stöðvast.  Þetta gerist þegar 

afhríming á  að eiga sér stað.  Það getur verið hagkvæmt, því það kemur í veg fyrir að pressa 

og afhríming séu í gangi samtímis.  Þetta eru orkufrekustu notendurnir í kerfinu.  Afhrímingin 

notar 50A og pressan 66.3A.   

Mynd 33.  Stýritölva fyrir eima [17] 
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4.  Vöktun 

 

Mikilvægt er að vakta kerfið.  Ef eitthvað bilar eða hitastig í klefa er ekki innan settra marka.  

Ýmsar leiðir eru til að vakta kerfið en í þessu verkefni verða notaðar tölvupóstsendingar, þ.e. 

ef eitthvað bjátar á í kerfinu kemur tölvupóstur í tölvupóstfang vaktaðila.  Iðntölvan þarf því 

að vera nettengd og hægt er að stilla inn hvaða villuboð eiga að berast í gegnum tölvupóst.  

Einnig er skjár í hurð á stýriskáp sem sýnir villuboð.   

 

 

 

 

Mynd 34 er af viðvörunarblokk í forriti sem fær boð ef eitthvað ber út af í pressu 1.  Mögulegt 

er að setja tímaseinkunn beint inn á blokkina og þá berast ekki boð til vaktaðila fyrr er seinkunin 

er liðin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 34.  

Viðvörunarblokk 
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4.1  Bilanaboð 

 

Ef viðvörunarblokk (e. alarm block) í forriti framkallar boð þá berast boð í viðvörunarskrá 

(e.alarm log).  Þessa viðvaranir er mögulegt að senda í tölvupósti til viðeigandi aðila.  Í boði er 

að senda póst á 6 tölvupóstföng í gegnum IP-tölu servers kerfis.  Á mynd 35 eru stillingar fyrir 

tölvupóstsamskipti.  Eftir þetta skref eru önnur skref sem á að fylgja, þ.á.m. til hverra pósturinn 

á að berast o.s.frv.  Einnig er hægt að tímastilla viðvaranir til aðila. 

 

 

Mynd 35.  Stillingar fyrir tölvupóstsamskipti. [15, p. 42] 
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4.2  Snertiskjár 

 

Notaður er snertiskjár frá RDM sem hannaður er fyrir búnað frá þeim.  Snertiskjárinn sem 

nýtist í þetta verkefni heitir Plant Controller Touchscreen Display.  Hann er 11 cm litaskjár og 

tengist iðntölvunni í gegnum USB kapal.  Skjárinn hefur innbyggða vælu sem fer í gang ef 

villur eða bilanir koma upp.  Mögulegt er að fletta upp inngöngum (e. inputs), útgöngum (e. 

outputs), stöðu (e. state), breytum (e. params), viðvörunum (e. alarms) og uppsetningu (e. 

setup).  Allir þessir valkostir birtast á skjánum eins og sést á mynd 36. 

 

 

Mynd 36.  Skjámynd [16, p. 7] 

 

Forrit og skjár vinna saman á þann hátt að ef viðvörunarblokk fer í gang í forriti koma 

viðvörunarboðin sjálfkrafa inn á skjáinn.  Ekki þarf að forrita skjáinn sérstaklega við 

iðntölvuna.  Skjárinn les sjálfur gildin á iðntölvunni og birtir þau. 
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5. Niðurstaða 

 

Eins og áður sagði er rafbúnaður í Fjarðafrost orðin úrelur að mörgu leyti og hugsanleg 

hugmynd að skipta honum öllum út. Hér hefur kerfið verið endurhannað með þeim búnaði sem 

talinn er nútímalegur og kerfið bætt eins og aðstæður leyfa. 

Bilanagreining verður töluvert einfaldari með nýja kerfinu, snertiskjárinn og 

tölvupóstsendingar munu hjálpa verulega til með það.  Einnig verður almennt eftirlit 

markvissara. Ef breyta þarf einhverju í frystikerfinu verður það einfalt með tilkomu 

iðntölvunnar og stýritölvunnar.  Gott er að breyta forritinu og hala því niður í iðntölvurnar. 
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6. Lokaorð 

 

Ritgerðarsmíðin gekk vel hjá okkur.  Byrjað var í janúar að vinna í ritgerðinni.  Sett var upp 

verkáætlun og ákveðið var hver myndi gera hvað.  Strax í upphafi var byrjað að skrifa inn í 

ritgerðina, þannig hún vannst jafnt og þétt meðfram rannsóknarvinnu og annarri vinnu.  Hannes 

tók að sér að útbúa forritið og Eskil Daði gerði teikningar fyrir kraftrás og stýringar.  Báðir 

skrifuðu í ritgerð og gerðu heimildaskrá.  Farið var í vettfangsferð og gamla kerfið skoðað 

ítarlega og teknar voru myndir sem m.a. voru notaðar í ritgerðinni.  Þrenn áfangaskil voru á 

tímabilinu, og var þeim skilað á tilsettum tíma og komu þá fram athugasemdir kennara.  Unnið 

var út frá þeim athugasemdum og ritgerðin bætt eða lagfærð eftir því.  Um páska var ritgerðin 

að mestu tilbúin og fór þá fram yfirferð og fínpússun á ritgerðinni. 

Einhverjar breytingar urðu á verkefninu frá því það hófst þangað til það kláraðist.  T.d. átti ekki 

að vera skjár við kerfið í upphafi, heldur einungis tölvupóstsendingar varðandi bilanir.  En 

okkur fannst það ekki notendavænt og ákváðum því að útbúa einfaldan snertiskjá sem sýnir 

kerfið ef aðilar þurfa að athuga með virkni kerfis eða bilanir.   

Mikil þekking skapaðist hjá báðum aðilum við gerð skýrslunnar og nýttist reynsla Eskils í 

vélfræði vel ásamt reynslu Hannesar í rafmagni. 

Aftur viljum við þakka þeim aðilum sem aðstoðu okkur með verkefnið ásamt fjölskyldum 

okkar beggja sem hafa sýnt mikla þolinmæði við gerð ritgerðarinnar sem hefur tekið mikinn 

tíma og orku. 
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Viðaukatafla 1.  Verkáætlun 
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Viðaukatafla 2.  Inn- og útgangar PLC 

RDM Iðntölva  PR0650-TBD Frystiklefi Fjarðarfrost Hafnarfirði  
Inngangar Heiti Kerfi   Útgangar Heiti Kerfi 

D.IN 0:1 Comp 1 OK 1   D.OUT 0:1 Pressa 1 Start 1 

D.IN 0:2 Mjukraesir 1 OK 1   D.OUT 0:2 Aflestun 1 1 

D.IN 0:3 Oilpress 1 OK 1   D.OUT 0:3 Cond 1 Vifta 1 Start 1 

D.IN 0:4 Oryggisras 1 OK 1   D.OUT 0:4 Cond 1 Vifta 2 Start 1 

D.IN 0:5 Hatrystilidi 1 OK 1   D.OUT 0:5 Heddvifta 1 1 

D.IN 0:6 Lagtrystilidi 1 OK 1   D.OUT 0:6   

D.IN 0:7 Vokvahaed pressa 1 1   D.OUT 0:7   

D.IN 0:8 Heddvifta 1 1   D.OUT 0:8   

D.IN 0:9     D.OUT 0:9   

D.IN 0:10 Viftur 1 OK Eimsvalar   D.OUT 0:10   

D.IN 0:11 Viftur 2 OK Eimsvalar   D.OUT 0:11   

D.IN 0:12 Viftur 3 OK Eimsvalar   D.OUT 0:12   
              

D.IN 1:1 Comp 2 OK 2   D.OUT 1:1 Pressa 2 Start 2 

D.IN 1:2 Mjukraesir 2 OK 2   D.OUT 1:2 Aflestun 2 2 

D.IN 1:3 Oilpress 2 OK 2   D.OUT 1:3 Cond 2 Vifta 1 Start 2 

D.IN 1:4 Oryggisras 2 OK 2   D.OUT 1:4 Cond 2 Vifta 2 Start 2 

D.IN 1:5 Hatrystilidi 2 OK 2   D.OUT 1:5 Heddvifta 2 2 

D.IN 1:6 Lagtrystilidi 2 OK 2   D.OUT 1:6   

D.IN 1:7 Vokvahaed pressa 2 2   D.OUT 1:7   

D.IN 1.8 Heddvifta 2 2   D.OUT 1:8   

     D.OUT 1:9   

     D.OUT 1:10   

     D.OUT 1:11   

     D.OUT 1:12   
              

D.IN 2:1 Comp 3 OK 3   D.OUT 2:1 Pressa 3 Start 3 

D.IN 2:2 Mjukraesir 3 OK 3   D.OUT 2:2 Aflestun 3 3 

D.IN 2:3 Oilpress 3 OK 3   D.OUT 2:3 Cond 3 Vifta 1 Start 3 

D.IN 2:4 Oryggisras 3 OK 3   D.OUT 2:4 Cond 3 Vifta 2 Start 3 

D.IN 2:5 Hatrystilidi 3 OK 3   D.OUT 2:5 Heddvifta 3 3 

D.IN 2:6 Lagtrystilidi 3 OK 3   D.OUT 2:6   

D.IN 2:7 Vokvahaed pressa 3 3   D.OUT 2:7   

D.IN 2:8 Heddvifta 3 3   D.OUT 2:8   

     D.OUT 2:9   

     D.OUT 2:10   

     D.OUT 2:11   

     D.OUT 2:12   
              

A.IN 0:U1 Sogtrystinemi 1 1      

A.IN 0:U2 Eimsvalatrystingur 1 1      

A.IN 0:U3 Sogtrystinemi 2 2      

A.IN 0:U4 Eimsvalatrystingur 2 2      

A.IN 0:U5 Sogtrystinemi 3 3      
A.IN 0:U6 Eimsvalatrystingur 3 3      

A.IN 0:U7        
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Viðaukamynd 1.  Inn-útgangar öll kerfi 
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          Viðaukamynd 2.  Inngangar Board 2 

     

                                                                                                     

 

 

 

 

 

Viðaukamynd 3.  Inngangar eimsvalaviftur 
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Viðaukamynd 4.  Analog inngangar 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðaukamynd 5.  Umbreytir, þrýstingur í hitastig 
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Viðaukamynd 5.  NZ Control 

 

Viðaukamynd 6.  Pressur virkjaðar 



 61 

 

Viðaukamynd 7.  Aflestun 

 

Viðaukamynd 8.  Eimsvalaþrýstingur 
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Viðaukamynd 9.  Þrýstingur á soghlið 

 

Viðaukamynd 10.  Eimsvalaviftur 
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Viðaukamynd 11.  Pressur virkjaðar 
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Viðaukamynd 12.  Viðvörun á pressum 

 

Viðaukamynd 13.  Viftur ræstar handvirkt 
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Viðaukamynd 14.  RDM Intuitive V2 Controller Master 



 66 

 

 

 

Viðaukamynd 15.  RDM Intuitive V2 Controller Slave1 
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Viðaukamynd 16.  RDM Intuitive V2 Controller Slave2 
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NR. HEITI  STRAUMUR(A) AFL(W) SPENNA(V) 
SNÚ.  
N/min  TILGANGUR STAÐSETN. BLS. 

NR.1 Aðalrofi F0 400  400  Kraftrás Kraftrás 1 

NR.2 Mótorvarrofi Q1 80  400  Þjappa 1 Kraftrás 1 

NR.3 Mótorvarrofi Q2 80  400  Þjappa 2 Kraftrás 1 

NR.4 Mótorvarrofi Q3 80  400  Þjappa 3 Kraftrás 1 

NR.5 Mótorvarrofi Q4.1.1 80  400  Afhríming 1 Kraftrás 1 

NR.6 Mótorvarrofi Q4.2.1 80  400  Afhríming 2 Kraftrás 1 

NR.7 Mótorvarrofi Q4.3.1 80  400  Afhríming 3 Kraftrás 1 

NR.8 Mjúkræsir MKR1 105 55000 400  Þjappa 1 Kraftrás 1 

NR.9 Mjúkræsir MKR2 105 55000 400  Þjappa 2 Kraftrás 1 

NR.10 Mjúkræsir MKR3 105 55000 400  Þjappa 3 Kraftrás 1 

NR.11 Straummælir P2     Þjappa 1 Kraftrás 1 

NR.12 Straummælir P3     Þjappa 2 Kraftrás 1 

NR.13 Straummælir P4     Þjappa 3 Kraftrás 1 

NR.14 Þjappa 1 1M1 66.3 45900 400 1450 Þjappa 1 Kraftrás 1 

NR.15 Þjappa 2 1M2 66.3 45900 400 1450 Þjappa 2 Kraftrás 1 

NR.16 Þjappa 3 1M3 66.3 45900 400 1450 Þjappa 3 Kraftrás 1 

NR.17 Afhríming 1 E1   400  Eimir 1 Kraftrás 1 

NR.18 Afhríming 2 E2   400  Eimir 2 Kraftrás 1 

NR.19 Afhríming 3 E3   400  Eimir 3 Kraftrás 1 

          

NR.20 Sjálfvar Q5.1.1 10  400  Eimsvali 1 Kraftrás 2 

NR.21 Sjálfvar Q5.2.1 10  400  Eimsvali 2 Kraftrás 2 

NR.22 Sjálfvar Q5.3.1 10  400  Eimsvali 3 Kraftrás 2 

NR.23 Yfirálagsvörn F5.1.1 2.4 - 4.0  400  Eimsvali 1 Kraftrás 2 

NR.24 Yfirálagsvörn F5.1.2 2.4 - 4.0  400  Eimsvali 1 Kraftrás 2 

NR.25 Yfirálagsvörn F5.1.3 0.20 - 0.40  400  Heddvifta 1 Kraftrás 2 

NR.26 Yfirálagsvörn F5.2.1 2.4 - 4.0  400  Eimsvali 2 Kraftrás 2 

NR.27 Yfirálagsvörn F5.2.2 2.4 - 4.0  400  Eimsvali 2 Kraftrás 2 

NR.28 Yfirálagsvörn F5.2.3 0.20 - 0.40  400  Heddvifta 2 Kraftrás 2 

NR.29 Yfirálagsvörn F5.3.1 2.4 - 4.0  400  Eimsvali 3 Kraftrás 2 

NR.30 Yfirálagsvörn F5.3.2 2.4 - 4.0  400  Eimsvali 3 Kraftrás 2 

NR.31 Yfirálagsvörn F5.3.3 0.20 - 0.40  400  Heddvifta 3 Kraftrás 2 

NR.32 Vifta 1.1 2M1 2.9 750 400 930 Eimsvali 1 Kraftrás 2 

NR.33 Vifta 1.2 2M2 2.9 750 400 930 Eimsvali 1 Kraftrás 2 

NR.34 Heddvifta 1 2M3 0.3 200 400 1600 Heddvifta 1 Kraftrás 2 

NR.35 Vifta 2.1 3M1 2.9 750 400 930 Eimsvali 2 Kraftrás 2 

NR.36 Vifta 2.2 3M2 2.9 750 400 930 Eimsvali 2 Kraftrás 2 

NR.37 Heddvifta 2 3M3 0.3 200 400 1600 Heddvifta 2 Kraftrás 2 

NR.38 Vifta 3.1 4M1 2.9 750 400 930 Eimsvali 3 Kraftrás 2 

NR.39 Vifta 3.2 4M2 2.9 750 400 930 Eimsvali 3 Kraftrás 2 

NR.40 Heddvifta 3 4M3 0.3 200 400 1600 Heddvifta 3 Kraftrás 2 

 

 

Viðaukatafla 3.  Íhlutir í kraftrás 
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Viðaukatafla 4.  Íhlutir í kraftrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. HEITI  STRAUMUR(A) AFL(W) SPENNA(V) 
SNÚ. 
N/min  TILGANGUR STAÐSETN. BLS. 

NR.41 Sjálfvar Q6.1.1 16  400  Eimir 1 Kraftrás 3 

NR.42 Sjálfvar Q6.2.1 16  400  Eimir 2 Kraftrás 3 

NR.43 Sjálfvar Q6.3.1 16  400  Eimir 3 Kraftrás 3 

NR.44 Sjálfvar Q10 10  230  Stýristraumur Kraftrás 3 

NR.45 Yfirálagsvörn F6.1.1 2.4 - 4.0  400  Eimir 1 Kraftrás 3 

NR.46 Yfirálagsvörn F6.1.2 2.4 - 4.0  400  Eimir 1 Kraftrás 3 

NR.47 Yfirálagsvörn F6.1.3 2.4 - 4.0  400  Eimir 1 Kraftrás 3 

NR.48 Yfirálagsvörn F6.2.1 2.4 - 4.0  400  Eimir 2 Kraftrás 3 

NR.49 Yfirálagsvörn F6.2.2 2.4 - 4.0  400  Eimir 2 Kraftrás 3 

NR.50 Yfirálagsvörn F6.2.3 2.4 - 4.0  400  Eimir 2 Kraftrás 3 

NR.51 Yfirálagsvörn F6.3.1 2.4 - 4.0  400  Eimir 3 Kraftrás 3 

NR.52 Yfirálagsvörn F6.3.2 2.4 - 4.0  400  Eimir 3 Kraftrás 3 

NR.53 Yfirálagsvörn F6.3.3 2.4 - 4.0  400  Eimir 3 Kraftrás 3 

NR.54 Vifta 1 5M1 2.8 700 400 1450 Eimir 1 Kraftrás 3 

NR.55 Vifta 2 5M2 2.8 700 400 1450 Eimir 1 Kraftrás 3 

NR.56 Vifta 3 5M3 2.8 700 400 1450 Eimir 1 Kraftrás 3 

NR.57 Vifta 1 6M1 2.8 700 400 1450 Eimir 2 Kraftrás 3 

NR.58 Vifta 2 6M2 2.8 700 400 1450 Eimir 2 Kraftrás 3 

NR.59 Vifta 3 6M3 2.8 700 400 1450 Eimir 2 Kraftrás 3 

NR.60 Vifta 1 7M1 2.8 700 400 1450 Eimir 3 Kraftrás 3 

NR.61 Vifta 2 7M2 2.8 700 400 1450 Eimir 3 Kraftrás 3 

NR.62 Vifta 3 7M3 2.8 700 400 1450 Eimir 3 Kraftrás 3 
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Viðaukatafla 5.  Íhlutir í stýringum 

 

 

 

 

NR. HEITI STRAUMUR(A) AFL(W) SPENNA(V) SNÚ. N/min TILGANGUR STAÐSETN. BLS.

NR. 63 Spennubreytir T1 230/24 Stýringar Öryggisr. Þj1 4.1

NR. 64 Neyðarstopp S3 24 Stýringar Öryggisr. Þj1 4.1

NR. 65 Gleröryggi F35 16A 24 Stýringar Öryggisr. Þj1 4.1

NR. 66 Gaumljós H1 24 Stýristr. á Öryggisr. Þj1 4.1

NR. 67 Olíuhitari R31 230 Olíuþrýstingur Öryggisr. Þj1 4.1

NR. 68 Olíuþr.liði S4 230 Stýringar Öryggisr. Þj1 4.1

NR. 69 Háþr.liði B1 24 Háþrýstingur Öryggisr. Þj1 4.1

NR. 70 Vindingavörn S5 24 Mótorvörn Öryggisr. Þj1 4.1

NR. 71 Þrýstirofi S6 24 Mótorvörn Öryggisr. Þj1 4.1

NR. 72 Spólurofi K7.1 24 Öryggisrás Öryggisr. Þj1 4.1

NR. 73 Spólurofi K8.1 24 Mótorvörn Öryggisr. Þj1 4.1

NR. 74 Spólurofi K9.1 230 Olíuþrýstingur Öryggisr. Þj1 4.1

NR. 75 Spólurofi K10.1 24 Háþrýstingur Öryggisr. Þj1 4.1

NR. 76 Spólurofi K11.1 24 Yfirálag þj.1 Öryggisr. Þj1 4.1

NR. 77 Spólurofi K12.1 24 Ræsiheimild Öryggisr. Þj1 4.1

NR. 78 Spólurofi K13.1 24 Lágþrýstingur Öryggisr. Þj1 4.1

NR. 79 Spólurofi K14.1 24 Pressa 1 í lagi Öryggisr. Þj1 4.1

NR. 80 Lágþr.liði B2 24 Lágþrýstingur Öryggisr. Þj1 4.1

NR. HEITI STRAUMUR(A) AFL(W) SPENNA(V) SNÚ. N/min TILGANGUR STAÐSETN. BLS.

NR. 81 Spennubreytir T2 230/24 Stýringar Öryggisr. Þj2 4.2

NR. 82 Neyðarstopp S7 24 Stýringar Öryggisr. Þj2 4.2

NR. 83 Gleröryggi F37 16A 24 Stýringar Öryggisr. Þj2 4.2

NR. 84 Gaumljós H2 24 Stýristr. á Öryggisr. Þj2 4.2

NR. 85 Olíuhitari R32 230 Olíuþrýstingur Öryggisr. Þj2 4.2

NR. 86 Olíuþr.liði S8 230 Stýringar Öryggisr. Þj2 4.2

NR. 87 Háþr.liði B9 24 Háþrýstingur Öryggisr. Þj2 4.2

NR. 88 Vindingavörn S9 24 Mótorvörn Öryggisr. Þj2 4.2

NR. 89 Þrýstirofi S10 24 Mótorvörn Öryggisr. Þj2 4.2

NR. 90 Spólurofi K7.2 24 Öryggisrás Öryggisr. Þj2 4.2

NR. 91 Spólurofi K8.2 24 Mótorvörn Öryggisr. Þj2 4.2

NR. 92 Spólurofi K9.2 230 Olíuþrýstingur Öryggisr. Þj2 4.2

NR. 93 Spólurofi K10.2 24 Háþrýstingur Öryggisr. Þj2 4.2

NR. 94 Spólurofi K11.2 24 Yfirálag þj.1 Öryggisr. Þj2 4.2

NR. 95 Spólurofi K12.2 24 Ræsiheimild Öryggisr. Þj2 4.2

NR. 96 Spólurofi K13.2 24 Lágþrýstingur Öryggisr. Þj2 4.2

NR. 97 Spólurofi K14.2 24 Pressa 1 í lagi Öryggisr. Þj2 4.2

NR. 98 Lágþr.liði B10 24 Lágþrýstingur Öryggisr. Þj2 4.2
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Viðaukatafla 6.  Íhlutir í stýringum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. HEITI STRAUMUR(A) AFL(W) SPENNA(V) SNÚ. N/min TILGANGUR STAÐSETN. BLS.

NR. 99 Spennubreytir T3 230/24 Stýringar Öryggisr. Þj2 4.3

NR. 100 Neyðarstopp S11 24 Stýringar Öryggisr. Þj2 4.3

NR. 101 Gleröryggi F39 16A 24 Stýringar Öryggisr. Þj2 4.3

NR. 102 Gaumljós H3 24 Stýristr. á Öryggisr. Þj2 4.3

NR. 103 Olíuhitari R33 230 Olíuþrýstingur Öryggisr. Þj2 4.3

NR. 104 Olíuþr.liði S12 230 Stýringar Öryggisr. Þj2 4.3

NR. 105 Háþr.liði B11 24 Háþrýstingur Öryggisr. Þj2 4.3

NR. 106 Vindingavörn S13 24 Mótorvörn Öryggisr. Þj2 4.3

NR. 107 Þrýstirofi S14 24 Mótorvörn Öryggisr. Þj2 4.3

NR. 108 Spólurofi K7.3 24 Öryggisrás Öryggisr. Þj2 4.3

NR. 109 Spólurofi K8.3 24 Mótorvörn Öryggisr. Þj2 4.3

NR. 110 Spólurofi K9.3 230 Olíuþrýstingur Öryggisr. Þj2 4.3

NR. 111 Spólurofi K10.3 24 Háþrýstingur Öryggisr. Þj2 4.3

NR. 112 Spólurofi K11.3 24 Yfirálag þj.1 Öryggisr. Þj2 4.3

NR. 113 Spólurofi K12.3 24 Ræsiheimild Öryggisr. Þj2 4.3

NR. 114 Spólurofi K13.3 24 Lágþrýstingur Öryggisr. Þj2 4.3

NR. 115 Spólurofi K14.3 24 Pressa 1 í lagi Öryggisr. Þj2 4.3

NR. 116 Lágþr.liði B12 24 Lágþrýstingur Öryggisr. Þj2 4.3

NR. HEITI STRAUMUR(A) AFL(W) SPENNA(V) SNÚ. N/min TILGANGUR STAÐSETN. BLS.

NR. 117 Analog nemi B3 4-20mA 24 Sogþr. kerfi 1 Iðntölva 7

NR. 118 Analog nemi B4 4-20mA 24 Eimsv.þr. kerfi1 Iðntölva 7

NR. 119 Analog nemi B5 4-20mA 24 Sogþr. kerfi 2 Iðntölva 7

NR. 120 Analog nemi B6 4-20mA 24 Eimsv.þr. kerfi2 Iðntölva 7

NR. 121 Analog nemi B7 4-20mA 24 Sogþr. kerfi 3 Iðntölva 7

NR. 122 Analog nemi B8 4-20mA 24 Eimsv.þr. kerfi3 Iðntölva 7
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Viðaukatafla 7.  Íhlutir í stýringum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. HEITI STRAUMUR(A) AFL(W) SPENNA(V) SNÚ. N/min TILGANGUR STAÐSETN. BLS.

NR.123 Aflestunarloki Y1 24 Aflestun Ræsing þj.1 8

NR.124 Smáliði K5.1.1 24 Eimsv.vifta 1 Ræsing þj.1 8

NR.125 Smáliði K5.1.2 24 Eimsv.vifta 2 Ræsing þj.1 8

NR.126 Smáliði K5.1.3 24 Heddkælivifta Ræsing þj.1 8

NR.127 Smáliði K15.1 24 Yfirálag eimsv.v Ræsing þj.1 8

NR.128 Smáliði K16.1 24 Yfirálag eimisv. Ræsing þj.1 8

NR.129 Smáliði K17.1 24 Yfirálag heddv. Ræsing þj.1 8

NR.130 Teljari C1 24 Vinnust.teljari Ræsing þj.1 8

NR. HEITI STRAUMUR(A) AFL(W) SPENNA(V) SNÚ. N/min TILGANGUR STAÐSETN. BLS.

NR.131 Aflestunarloki Y2 24 Aflestun Ræsing þj.2 8.1

NR.132 Smáliði K5.2.1 24 Eimsv.vifta 1 Ræsing þj.2 8.1

NR.133 Smáliði K5.2.2 24 Eimsv.vifta 2 Ræsing þj.2 8.1

NR.134 Smáliði K5.2.3 24 Heddkælivifta Ræsing þj.2 8.1

NR.135 Smáliði K15.2 24 Yfirálag eimsv.v Ræsing þj.2 8.1

NR.136 Smáliði K16.2 24 Yfirálag eimisv. Ræsing þj.2 8.1

NR.137 Smáliði K17.2 24 Yfirálag heddv. Ræsing þj.2 8.1

NR.138 Teljari C2 24 Vinnust.teljari Ræsing þj.2 8.1

NR. HEITI STRAUMUR(A) AFL(W) SPENNA(V) SNÚ. N/min TILGANGUR STAÐSETN. BLS.

NR.139 Aflestunarloki Y3 24 Aflestun Ræsing þj.3 8.2

NR.140 Smáliði K5.3.1 24 Eimsv.vifta 1 Ræsing þj.3 8.2

NR.141 Smáliði K5.3.2 24 Eimsv.vifta 2 Ræsing þj.3 8.2

NR.142 Smáliði K5.3.3 24 Heddkælivifta Ræsing þj.3 8.2

NR.143 Smáliði K15.3 24 Yfirálag eimsv.v Ræsing þj.3 8.2

NR.144 Smáliði K16.3 24 Yfirálag eimisv. Ræsing þj.3 8.2

NR.145 Smáliði K17.3 24 Yfirálag heddv. Ræsing þj.3 8.2

NR.146 Teljari C3 24 Vinnust.teljari Ræsing þj.3 8.2
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Viðaukatafla 8.  Breytustillingar fyrir eimatölvur 

Number Parameter Description Stilling
P-01 Cut-in Temp Temperature at which the EEV/LLV or compressor will switch on -25

P-02 Diff

Differential temterature below the cut-in temperature.  The 

EEV/LLV or lead compressor switches off when below this 

temperature

2

P-03 Control Weight

Percentage of the Air-On temperature that is used to calculate 

the control temp.  The remaining percentage will be used on 

the Air-off temperature.  Example, P-03 set to 30%  Control 

Temp = 30% Air-on + 70% Air-off

50%

P-83 Fan Control

This feature allows for coldroom fans to be stopped when the 

cabinet/coldroom is down to

temperature thus saving energy. This feature is present in both 

the M and E software.

➢ Off – When the LLV closes the fans stay on for the Fan Pulse 

On (P-78) time before

going off until the LLV next operates.

➢ Run – fans operate as per the normal control strategy.

➢ Pulse – When the LLV closes the fans will stop when the Fan 

Pulse On parameter (P78) time expires. The fans then remain 

off for the Fan Pulse Off time (P-79). When

the parameter Fan Pulse Off time expires the fans come back 

on for the Fan Pulse

on time. The cycle then repeats. The fans resume normal 

operation if the LLV

operates. The fans pulse on/off to ensure the circulation of air 

within the coldroom.

Placement of the temperature control probes is important 

when using this feature

OFF

P-40 Defrost Mode

Allows the user to set the defrost mode: - ➢ Local (Uses the 

internal parameters P-41 and P-42) ➢ Remote (Requires a 

defrost schedule in the front end) ➢ External (uses a switched 

resistor in input 1 € or 3 (M)). When this signal is present a 

defrost is initiated. Note: If the external defrost signal is not 

removed then the controller will defrost according to the “No 

Defrost” time and a missed defrost alarm will be generated. See 

P-29 for external defrost signal setup.

LOCAL

P-41 Defrost Start
When defrost mode is set to “Local”, this is the start time for 

the 1st defrost
01:00

P-42 Defrosts per Day
When defrost mode is set to “Local”, this is the number of 

defrosts per day equally spaced from the start time.
2

P-43 No Defrost Time

If the controller misses a defrost command for any reason, a 

defrost will initiate after this time has elapsed from the last 

defrost. Normally set to 2 hours over the normal defrost 

period.

23

P-44 Def Terminate

The defrost will terminate (defrost control relay off) when the 

temperature of the defrost termination probe reaches this 

value. If the “defrost termination” probe is not fitted, defrost 

termination will occur when: - The “coil in” probe reaches the 

set point (If fans are selected as “off during defrost”) Or The 

“air off” probe reaches the set point (If fans are selected as “on 

during defrost”). If the “coil in” probe is not fitted, the “air off” 

probe will be used.

12
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Viðaukatafla 9.  Breytustillingar fyrir eimatölvur 

Number Parameter Description Stilling

P-45 Def Min Time

Minimum time that a defrost will use (Defrost can’t terminate 

until this time has elapsed. If termination temperature is 

reached during this period, the defrost control relay is turned 

off, but the controller will not continue the defrost cycle until 

the end of the defrost min period)

05:00

P-46 Def Max Time
Time period after defrost minimum that defrosts are allowed 

to terminate
60:00:00

P-47 Drain Down
A period after defrost max to allow the draining of any surplus 

water
03:00

P-86 Fan Delay mode

This parameter allows the fans start after a drain-down period 

to be delayed, either by time (P-49) or when the temperature 

point (P-88) is reached. This parameter uses the same probe 

strategy as the defrost terminate.

P-49 Fan Delay
Time after a drain-down period before the fans start if P-86 is 

set to time

P-88 Fan Delay Temp
Temperature at which the fans start after a drain-down period 

when P-86 is set to temperature.

P-50 Fans In Defrost Allows the user to set the fans on or off in defrost. OFF

P-91 Defrost Type

Electric – Defrost heater will go off during defrost min. period, if 

defrost termination is achieved, and will stay off. Gas (Mobile) 

– If Gas is selected, one compressor is kept running for the 

duration of the defrost cycle. Electric Cin – Defrost heater will 

go off during defrost min. period if defrost termination is 

achieved but will then cycle on and off around the termination 

temperature setpoint until the end of the defrost min. period. 

Gas 2(Mobile) – If Gas 2 is selected, both compressors is kept 

running for the duration of the defrost cycle.

ELECTRIC


