
BT LOF1003   LOFTRÆSITÆKNI     6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn.  
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið BT. 
Undanfarar:    Rennslisfræði (BT REN1003). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku.  
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Þekki þörf fyrir loftræsingu miðað við kröfur byggingarreglugerðar, staðla um orkunotkun og kröfur um 
inniloftsþægindi bæði hvað loftgæði varðar annars vegar og hins vegar vegna krafna til innihita vegna 
kæliþarfa. 

• Þekki mismunandi gerðir vélrænna loftræsikerfa og íhluti þeirra og stýrikerfi.  
• Þekki eiginleika og notkun I-x línurits (Mollier) 
• Þekki helstu aðferðir sem notaðar eru við að staðfesta og lýsa virkni loftræsikerfa og skilgreina 

hönnunarforsendur. 
 

Leikni: Að nemandi: 
• Ákveði þörf fyrir loftræsingu eftir kröfum byggingarreglugerðar og kröfum um inniloftsþægindi bæði 

hvað loftgæði varðar annars vegar og hins vegar vegna krafna til innihita vegna kæliþarfa. 
• Velji rétta gerð vélrænna loftræsikerfa sem hentar viðfangsefninu og íhluti þess. 
• Geri drög að stýrikerfi loftræsikerfis. 
• Geti hannað loftræsisamstæður í vélrænu loftræsikerfi sem uppfyllir byggingareglugerð og staðla um 

orkunotkun. 
• Lýsi notkun I-x línurits (Mollier) 
• Geri drög að rekstrarleiðbeiningum fyrir loftræsikerfi. 
• Reikni út þörf fyrir ferskloft og kæliloft vegna kæliþarfar bygginga. 
 

Hæfni: Að nemandi: 
• Sé fær um að hanna vélrænt og náttúrlegt loftræsikerfi í byggingu með tilliti til krafna um þægindi, 

inniloftsgæði og orkunotkun. 
 
Lýsing: Námskeiðið er í loftræsitækni með áherslu á vélræn og náttúrleg loftræsikerfi til kælingar bygginga og 

til að auka loftgæði. Markmið námskeiðs er að gera nemendum kleift að hanna vélrænt og náttúrlegt 
loftræsikerfi í byggingu þegar tekið er tillit til krafna um þægindi, inniloftsgæði og orkunotkun. 
Nauðsynlegt er að nemendur hafi tekið námskeið í varmavélum eða lagnatækni. 
Í námskeiðinu er farið vel í kröfur um inniloft, orkusparnað loftræsikerfa og hönnun. Áherslur eru á I-x 
línurit fyrir loft, kælingu lofts með kælivélum og köldu vatni, varmaendurvinnslu og mismunandi nýtni 
og hagkvæmisútreikninga. Innblásturstæki (dreifarar og ristar) eru skoðuð vel og uppbygging 
loftstokkakerfis. Loftræsisamstæður og mismunandi stýringum loftræsikerfa eru gerð skil sem og 
blásurum og rafmagnsnotkun. Hljóðhönnun loftræsikerfa er kennd. Ýmsar hugbúnaðarlausnir við val og 
stærðarákvörðun búnaðar eru kynntar sem og hugbúnaður fyrir útreikning á kæliþörf bygginga. 
Byggingarreglugerðin og viðeigandi staðlar eru skoðaðir. Farið er í skoðunarferð þar sem skoðað er 
loftræsikerfi í rekstri. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
 


