
  
 

Fjölbrautaskóli Suðurlands 

FRLA3RB05 Forritanleg 
raflagnakerfi  

Kennsluáætlun – V2022 

 
 
Kennari/ar: Sigurður Ágúst Pétursson  Skammstöfun: SAP 

 
Áfangalýsing: 

Í þessum áfanga kynnast nemendur flóknari forritanlegum raflagnakerfum, tilgangi þeirra og 
möguleikum. Að minnsta kosti einu slíku kerfi eru gerð ítarleg skil. Nemendur leggja nauðsynlegar 
lagnir og fá þjálfun í að tengja búnað og forrita kerfið þannig að þeir geti á sjálfstæðan hátt gengið frá 
slíku kerfi til fulls og leiðbeint öðrum um notkun þess. Fjallað er um undirbúning og skipulag stærri 
stjórnunarkerfa. Nemendur forrita flóknari kerfi þar sem þeir fara dýpra í forritun einstakra íhluta 
forritanlegra kerfa og útbúa ítarlegar handbækur. Ennfremur er farið í hitastjórnun, stjórnun 
gluggatjalda o. fl., kynnt notkun upplýsingaskjáa og notkun veðurstöðva. Þá kynnast nemendur 
skipulagi og forritun fyrir ljósasenur. 

 
Markmið:  

Skv. námskrá. Þekkingarviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 Helstu möguleikum forritanlegra hússtjórnarkerfa. 

 Íhlutum hússtjórnarkerfa og vera fær um að tengja og virkja búnaðinn. 

 Möguleikum á samtengingu mismunandi hússtjórnarkerfa við lausn verkefna. 

 Frágangi tæknilegra skjala og teikninga. 

 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 Skipuleggja og ganga frá skjölum ásamt lagnateikningum hússtjórnarkerfa. 

 Tengja og ganga frá búnaði. 

 Forrita og virkja búnað. 

  



Hæfniviðmið 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 
að: 

 velja búnað, lagnir og lagnaleiðir sem tilheyra kerfunum 
 tengja og skila góðum frágangi búnaðar 
 leiðbeina notendum um notkun kerfisins 
 velja efni og búnað i forritanleg raflagnakerfi 
 beita viðeigandi hugbúnað til að forrita kerfi 

 
Námsefni: 

Efni af Neti og frá kennara 

 
Áætlun um yfirferð og verkefnaskil: 

Sérreglur áfangans: 

Verkefnin eru unnin samkv.  

Hvaða kröfur eru gerðar um árangur í prófum, verkefnaskil, skólasókn o.s.frv. sem ekki er 
kveðið sérstaklega á um í skólasóknarreglum. 

 
Námsmat: 

 

Athugið að mæting er lykilmatsþáttur og er skilyrði einkunnar gjafar. 

 

Kennsluáætlun er gerð með fyrirvara um breytingar. 

 

 

 

 

Selfossi 4. janúar 2022  ________________________ 
Sigurður Ágúst Pétursson 

 

 


