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Forord
Rapport 13/1991 ”Prosesstyresystemer for VAR-anlegg” var resultatet av et bredt
samarbeidsprosjekt. Målsetting med utviklingsprosjektet var å gi VA-bransjen en mulighet
til selv å styre utviklingen ved å spesifisere og designe et driftskontrollsystem som dekker
bransjens ønsker/behov. Gjennom dette prosjektet gikk bransjen sammen om å definere
hvordan et driftskontrollsystem skal fungere mot bransjen, samt finne de beste tekniske
løsninger for styring / overvåking av VA-anlegg. Det ble etablert forslag til ulike
"bransjestandarder" som kan benyttes ved prosjektering av et driftskontrollsystem.
Rapport 13 ble utarbeidet med formål å være generell for VA-bransjen, men
funksjonsbeskrivelsene var rettet mot prosessanlegg, vann og avløp. Målgruppe for
rapporten var foruten VA-verkene, leverandører av driftskontrollsystemer og konsulenter
innen VA-bransjen. Fram til 1999 var det en brukerklubb (PRO-VA) med eget styre som
hadde ansvaret for oppdatering av rapporten. I 1999 ble denne brukerklubben oppløst og
ansvaret for ajourføring av rapporten ble lagt til NORVARs IT-gruppe, men PRO-VA ble
viderført som en abonnementsordning for finansiering av kommende revisjoner.
Rapport 13 ble sist revidert i 2001. Den vil nå utgå og erstattes av rapportene 152/2007,
153/2007, 154/2007 og 155/2007.
Høsten 2004 ble arbeidet med en ny hovedrevisjon av rapporten satt i gang. Alle
abonnenter (PRO-VA) og en del andre ble invitert til å gi innspill til arbeidet. De som
meldte interesse deltok i oppstartmøte i desember 2004. Kodingen har nå fått et bredere
bruksområde enn tidligere, bl.a. til identifikasjon i forbindelse med drift- og
vedlikeholdssystemer.
Rapportene er forfattet av Steinar Corneliussen, Cowi og Dag Finn Erlandsen, Norconsult,
med unntak av rapport 153 / 2007 der hovedforfatter er Roger Albertsen. Prosjektet er
ledet av en styringsgruppe bestående av Ole Petter Duvholt, VIV (leder), Iver Bakkeli,
Oslo kommune Vann- og avløpsetaten og Vidar Kristiansen, Trondheim Bydrift.
Innledningsvis ble det vurdert å etablere en bredere standard for tag-koding og dette ble
drøftet med Standard Norge og Statsbygg. Det ble besluttet i første omgang å arbeide for
en felles løsning med samordning / innarbeiding av NORVARs TAG-kodesystem i
Statsbyggs TFM-system. Etter arbeid med kodestrukturen og drøftinger med Statsbygg ble
det klart at TFM ikke kunne modifiseres og viktig funksjonalitet i NORVARs system ville
derfor gå tapt ved samordning. NORVAR valgte derfor å opprettholde eget system.
Revisjon av kodesystemet er den delen som har medført de største utfordringene i
forbindelse med revisjonen. Etter en omfattende prosess inneholder rapportene nå en
omforent løsning som styringsgruppa har sluttet seg til.
NORVAR vil takke alle som har bidratt i prosjektet.
Hamar, 16. november 2007
Ivar Helleberg
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Sammendrag
Dette dokumentet omfatter krav til fargebruk for symboler, kartsymboler for oversiktskart,
instrumentsymboler, bruk av standardiserte og strukturerte objekter i styringssystemer og
oversystemer. Rapporten dekker i hovedsak grunnleggende krav til HMI/MMK systemene
for bruk innen VA.
Rapport 13 ble sist revidert i 2001. Den vil nå utgå og erstattes av følgende fire rapporter:
152/2007 Veiledning for anskaffelse av driftskontrollsystemer i VA-sektoren
153/2007 Norm for symboler i driftskontrollsystemer for VA-sektoren (denne
rapporten)
154/2007 Norm for tagkoding i VA-anlegg
155/2007 Norm for merking og FDV-dokumentasjon i VA-prosjekter
Disse fire delrapportene skal oppfattes som en helhet, de er utarbeidet samordnet og skal
samlet oppfattes som en felles norm for VAR-sektoren.
Delrapporten om symboler omhandler anbefalte symboler for bruk i driftskontrollanlegg for
VA-anlegg, bruk av farger, samt bruk av standardiserte objekter.
Objektorienteringen anbefales benyttet både for standardisering av styre- og
reguleringsfunksjoner i PLS eller andre typer styringssystemer, og i operatørgrensesnittet
mellom styringssystem og operatører (HMI eller MMK grensesnittet)
Standardisering av symboler og objekter har mange fordeler, bl.a. vil styrings- og
overvåkingssystemer få en ensartet utforming, uavhengig av hvilken leverandør eller
hvilket styringssystem man velger. Videre vil planlegging, prosjektering, konstruksjon og
dokumentasjon av slike systemer forenkles og effektiviseres ved at det finnes standard
funksjoner og moduler for de fleste aktuelle funksjoner.
NORVARs kodesystem er videreført. I tillegg er det henvist til TverrFaglig Merkesystem
PA0802, i daglig tale kalt TFM-systemet. TFM-systemet er utviklet i regi av Statsbygg,
men i samarbeid med de tunge aktørene i byggebransjen. TFM-systemet kan benyttes
som et supplement til NORVARs norm dersom man ønsker å kode bygningstekniske
installasjoner og systemer. TFM-systemet er basert på bygningsdelstabellen, NS3451, og
er svært mye brukt i bygge- og anleggsprosjekter. Hvor disse systemene ikke har
dekkende koder er det gjort egne tilpasninger.
Kodestrukturen skal benyttes så langt det er mulig av alle involverte parter, rådgivere,
entreprenører og anleggseier.
Det er også utarbeidet en egen delrapport for dokumentasjon og merking av
driftskontrollanlegg. Denne rapporten tar også for seg spesielle krav som må stilles i
forbindlese med etablering og integrering mot FDV systemer, hvis det er aktuelt å innføre.
Selv om FDV ikke blir innført samtidig, er det viktig å legge forholdene til rette, slik at
innføring av FDV systemer på et senere tidspunkt kan gjennomføres på en mest mulig
smidig måte.
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Summary:
This document gives design basis advices for HMI systems used for control, monitoring
and supervision in Water and Sewage Works.
This document is part of a series of four reports that replace earlier NORVAR Report
13/1991 Process Control Systems for clean water and sewage plants, proposition for
requirements.
Report 152/2007
Report 153/2007
Report 154/2007
Report 155/2007

Guidance for purchasing of process control systems in the water and
sewage sector
Norm for symbols in process control systems in the water and
sewage sector
Norm for TAG coding in water and sewage plants
Norm for documentation, labelling, management and maintenance in
water and sewage projects

These reports are to be regarded as one and to be regarded as a common Norm for the
water and sewage sector in Norway. NORVARs original coding system for technical process
equipment is continued, while it is suggested to use Norwegian Cross profession Labelling
system (Statsbyggs TverrFaglig Merkesystem TFM PA0802) for labelling of building
installations and systems. TFM is based on standard for building, Norwegian Standard
NS3451, and is widely used in building projects.
It is the Objective of these reports shall help standardizing and structuring the design of
control systems for Water and Sewage works. It is also envisaged that planning and
construction of such control systems be more efficient.
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1 Introduksjon
Standardisering av symboler som presenteres operatør på skjermer(ene) gir store
gevinster både mht. forståelse, driftssikkerhet og for senere modifikasjoner/ utvidelser.
Det er derfor laget et forslag til NORM FOR SYMBOLBRUK som anbefales brukt i
driftskontrollsystemer. Kombinasjon av farge, tekst og retningsskift på symboler gir
operatør en rask oversikt over driftsstatus på anlegget.
I det etterfølgende er det også indikert hvilke inn og utganger som normalt er koblet til en
utstyrsenhet (motor, pumpe etc.). Dette må sees på som retningsgivende da utstyrets
størrelse og viktighet varierer i de ulike prosjekt.
Et symbol, med tilhørende sett av signaler knyttet til styring, overvåking og
moduskontroll, kalles for et ”objekt”. Utstrakt bruk av objekter forenkler og effektiviserer
prosjektering og konstruksjon av anlegg.
Denne normen er begrenset til å omfatte bruk av symboler i fjernkontrollsystemer/
driftskontrollsystemer for VA-sektoren. For andre systemer, eksempelvis VAledningskartverk finnes egen norm. I Norm for VA-ledningskartverk finnes bl.a. norm for
linjesymboler og punktsymboler, som i noen grad er relevant også for oversiktsbilder i
fjernkontroll/driftskontrollsystemer. Relevante symboler er foreslått her basert på denne
normen.
I hovedsak er rapporten en revidering og modernisering av tidligere NORVAR-rapport 13
kapittel 2.6 Symbolbibliotek + vedlegg 2 symbolbibliotek, hvor det beste fra de senere års
utvikling og trender innen kontrollsystemer er tatt inn. I tillegg legges VVS-bransjens
NS8340 til grunn for relevante tegnsymboler for vann-, varme-, og ventilasjonsanlegg.
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2 Fargebruk
(RAL-koder mangler foreløpig)
Vann
Objekt

Farge

Råvann

Avløp
RALkode

Objekt

Farge

Blå

Overvann

Rentvann

Lys Blå

Fellessystem avløp

Grå / BlåBrun
Lys Brun

Spylevann og 1.
filtrat

Lys Brun

Spillvann avløp

Lys Brun

Rejektvann

Brun

Slam

Mørk Brun

Renset avløpsvann

Mørk Blå

Resipient

Blå

Saltvann

Blå

Saltvann

Blå

Luft

Lys Grønn

Luft

Lys Grønn

Gass (klor)

Gul

Gass (klor)

Gul

Kjemikalier

Fiolett

Kjemikalier

Fiolett

Fellingskjemikalier,
salt
Amoniakk

rosa

rosa

Orange

Fellingskjemikalier,
salt
Amoniakk

CO2

Gult

CO2

Gult

Objekter, symboler

Objekter, symboler

Bakgrunnsfarge

Ref. kap
4,5 og 6
Sort
stiplede
linjer
Lys Grå

Bakgrunnsfarge

Ref. kap
4,5 og 6
Sort
stiplede
linjer
Lys Grå

Tekst

Sort

Tekst

Sort

Avgrensninger

Avgrensninger
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3 Kartsymboler / stasjonstyper
Til erstatning for, eller som supplement til menyer med lister eller trykknapper for å åpne
stasjonsbilder / prosessbilder kan det være hensiktsmessig med enkle oversiktskart med
symboler for stasjoner plassert på riktig geografisk sted. Disse objektene vil da kunne
fungere som trykknapper for å åpne ønsket stasjonsbilde. Disse objektene kan være enten
statiske eller dynamiske
Det kan være hensiktsmessig å lage systemoversikter for vann og avløpsstasjoner,
fortrinnsvis hver for seg. Eksempelvis bør systemoversikt avløp inneholde objekter for alle
avløpsstasjoner, logisk plassert og koblet sammen som i et flytskjema. Her kan med fordel
dynamiske objekter benyttes for rask driftstatusoversikt.

3.1

Vannstasjoner:

Dersom det er ønskelig å ha dynamiske symboler (endret farge) for indikering av ulike
driftstilstander, benyttes fargekoden som vist i 3.1.1. Dette kan være hensiktsmessig i
oversiktsbilder for statusvisning.
Dersom dynamiske symboler ikke benyttes bør fargekoden for ”statiske symboler”
benyttes.
3.1.1 Dynamiske symboler

Driftsklar
(Sort)

Drift

Alarmtilstand Uten overvåking/
Ikke implementert

(Grønn)

(Rød)

(Grå)

Høydebasseng:
Vannpumpestasjon:
Vannrenseanlegg:
Målestasjon / Målekum:
Reduksjonskum:
Dam:
Overløp:
Kum:
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3.1.2 Statiske symboler

Rentvann (lysblå)
Høydebasseng:

Vannpumpestasjon:

Vannrenseanlegg:

Målestasjon / Målekum:

Reduksjonskum:

Dam:

Overløp:
Kum:
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3.2

Avløpsstasjoner:

Dersom det er ønskelig å ha dynamiske symboler (endre farge) for indikering av ulike
driftstilstander, benyttes fargekoden som vist i 3.2.1. Dette kan være hensiktsmessig i
oversiktsbilder for statusvisning.
Dersom dynamiske symboler ikke benyttes bør fargekoden for ”statiske symboler”
benyttes
3.2.1 Dynamiske symboler
For stasjoner som ønskes indikert dynamisk benyttes følgende farger:
Driftsklar

Drift

(Sort)

(Grønn)

Alarmtilstand Uten overvåking/
Ikke implementert
(Rød)
(Grå)

Fordrøyningsmagasin:
Avløpspumpestasjon:
Avløpsrenseanlegg:
Målestasjon avløp:
Påslipp:
(Påslipp til tunnelsystem eller liknende med/uten målerenne)
Overløp:
Kum:

Anmerkninger:
Det kan være hensiktsmessig å tilkjennegi stasjoner som ikke er implementert i et
fjernkontroll/overvåkingssystem, og evnt. angi plassering av slike. Da benyttes grå farge
For påslippspunkter til tunnelsystem hvor man har målerenne kan man enten velge å
navngi disse Påslippstasjon (PS) eller Tunnelmålestasjon (MA). Fordelen med å navngi de
som Påslippstasjoner er at man da differensierer mellom påslippspunkter til tunnelen og
målestasjoner i tunnelen, hvor påslippspunktene da kan summeres og verifiseres med
eventuelle Målestasjoner i tunnelen (MA).
Kum-symbolet benyttes for enkel fremstilling. Dersom det er målinger/funksjoner i
kummen bør respektive symbol benyttes i stedet. Eksempelvis kan grått symbol for
Målekum benyttes hvis det er en målekum uten overvåkning (ikke implementert i
fjernkontroll eller kun med lokal avlesning ute).
NORVAR-rapport 153/2007
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3.2.2

Statiske symboler

Fellessystem / Spillvann
(Brun)

Overvann
(Blå - Brun / Grå)

Fordrøyningsmagasin:

Avløpspumpestasjon:

Avløpsrenseanlegg:

(Ikke aktuelt)

Målestasjon avløp:

Påslipp:
(Påslipp til tunnelsystem el.l
med/uten målerenne)
Overløp:
Kum:
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3.3

Andre stasjonssymboler:

3.3.1 Dynamiske symboler:
Grunnfarge
(Sort-hvit)

Alarmtilstand Uten overvåking
(Rød)
(Grå)

Bekkeinntak / kulvert med rist:

Bekkeintak / kulvert uten rist:

Nedbørstasjon:

NA

Vassdragsmålestasjon (2 alternativer):

NA

Rist

NA

Anmerkninger:
For disse stasjonene er normalt kun overvåking og ikke styring aktuelt, det er derfor ikke
relevant å skille mellom ”driftsklar” og ”drift”. Signaler for dette vil ikke eksistere. Dog kan
enkle styrefunksjoner forekomme, som grindrensker på rister og prøvetakere på
vassdragsmålestasjoner.
Bekkeinntak og kulvert med/uten rist er aktuelt for overvåkning av nivå. Fortetning kan
forekomme foran bekkeinntak / kulvert med påfølgende opphopning og flom.
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3.3.2 Statiske symboler
Sort - Hvit
Bekkeinntak / kulvert med rist:

Bekkeinntak / kulvert uten rist:

Nedbørstasjon:

Vassdragsmålestasjon:

Rist
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3.4

Eksempel inngangskart og systemoversikt:

(Hentet fra Oslo kommune VAV)
Tunnel fra
Fagerlia

Tunnel til VEAS

Tunnel fra
sentrum

Oslo
Bygdøy

Inngangskart med statiske objekter som trykknapper (alle skulle vært sorte)

Utklipp systemoversikt avløp med dynamiske objekter
NORVAR-rapport 153/2007
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4 Instrumentsymboler
4.1

Transmittersymbol

Objektet består av instrumentsymbol, måleverdi og enhet
4.1.1 Enkel transmitter
Symbol
TT01
TT

x,x °C

Kommentar
Temperatur Transmitter
x,x = Verdi vises
°C : Benevning vises ved siden av / over / under symbol
TT01: TAG vises ved siden av / over / under symbol

PT01

Trykk Transmitter

PT

x,x

Enhet kan også være mVs , moh

LT

LT01
x,xx m
LDT01

LDT

CT

x,x mS/m

QT

QT01
x,x %

AT

AT01
x,x %

TT

Nivå Differanse Transmitter

x,xx m
CT01

TT

Nivå Transmitter

TT01
x,x °C
TT01

Ledningsevne

Egenskap Transmitter
Eksempel: pH, turbiditet
Analyse Transmitter
Eksempel: Nitrat, amonium, fosfat
Alarm indikering
Rød farge ved stående alarm. Blinker med to ulike røde nyanser ved
ukvittert alarm.

x,x °C

( Alternativt kan kun en blinkende rødfarge benyttes; rød/ikke rød, men
det gir et mer urolig alarmbilde)

WT01

Vekt / Veiecelle

x,x Kg
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Popup (konfigureringsobjekt):
I popup-objekt settes også alarmgrenseverdier:
•HøyHøy
•Høy
•Lav
•LavLav
•Alarmforsinkelse [sek]

Alternativt:
(for å redusere antall tag)

•Høy
•Lav

Med øvrige verdier som
faste parametere i PLS

Det viser seg imidlertid lite hensiktsmessig å spare tag ved å redusere på antall
parametriserbare verdier. Det oppstår ofte behov for å endre verdier fra en standardverdi pga ulike forhold fra stasjon til stasjon. Hvis datamengdeoverføring er et problem
kan heller polletiden reduseres.
For Trykktransmittere (PT) på vannledninger bør verdien vises i både [bar] og [moh], hvor
[bar]-verdien er den direkte målingen, mens [moh]-verdien er ”stigehøyden”, dvs.
måleverdien i [m] + koten for plasseringen av transmitteren (= den statiske høyden i
meter over havet)
Relevante kotehøyder bør vises i bilde, evt. listes opp parameterbilder eller pop-up for
hvert enkelt objekt. Kotehøyder kan være parametriserbare, eller programmert som
konstanter. (Konstanter krever omprogrammering av PLS program ved endringer)
Alarmprioritet
(Høy/Medium/Lav eller 1/2/3) bør fremgå i popup for hver enkelt alarmgrense.
Eksempelvis kan ”HøyHøy verdi” for en LT (nivåmåling) være satt til et nivå like under
overløpsgrensen. Alarmprioritet for denne alarmen bør da være Høy (eller 1). Alarmer med
Prioritet Høy (eller 1) bør fremheves i alarmliste og sendes på SMS til hjemmevakt hvis
denne tjenesten er implementert
Blokkering av instrument
Ved testing, kalibrering, o.l vil det være behov for blokkering av instrumentet.
Dette kan enten gjøres ved at alle alarmer og verdien fra måleinstrumentet blokkeres ved
en operasjon, eller at alarmer og verdi blokkeres individuelt. Dette er for å hindre falske
alarmer, feilaktig måleverdi for eventuell Regulator, etc.
Instrumentet, evnt alarmer og verdi individuelt, bør kunne blokkeres fra objekt i
skjermbildet eller fra popup bilde. Alle alarmer knyttet til objektet bør kunne blokkeres.
Det bør fremgå av instrumentsymbolet i skjermbildet at en eller flere alarmer, og eller
måleverdien knyttet til instrumentet er blokkert. Dette kan indikeres med varseltrekant,
kryss over objekt, eller liknende.
Dersom måleverdien for instrumentet er blokkert bør denne settes til null, slik at verdien
ikke kan brukes i reguleringssløyfe.
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4.1.2 Dobbel transmitter
”Dobbel transmitter objekt” kan benyttes hvis ønskelig der hvor det er redundante (doble)
transmittere i prosessen, fremfor å bruke et objekt for hver transmitter. Fordelen med
dette er at man får ETT objekt i kontrollsystemet med EN felles popup for begge verdier
hvor man kan sette hvilken transmitter som skal være styrende for prosessen, samt
muligheten til å sette en differanse-alarmgrense.
Doble transmittere benyttes der det stilles strenge krav til tilgjengelighet på
instrumentsignalet, eller at det kan være problemer med renhold, stabilitet el.l. på
primærgiverne. Eksempelvis kan nivåmåling i en avløpssump/basseng med fordel dubleres
da miljøet stiller strenge krav til periodisk renhold/vedlikehold og prosess styringen
avhenger av operativ måling.
Doble transmittere har samme måleegenskap og kan med fordel nummereres på denne
måten:
xT01
xT02
der x = P,T,L,F,C,Q, etc
Kan være Temperatur transmitter (TT), Trykk transmitter (PT), Nivå transmitter (LT),
Ledningsevne (CT), ”Egenskap” transmitter (QT)
Utseende-forskjell på symbolet for enkel og dobbel transmitter kan være tykkere svart
kant rundt dobbeltransmitter.
Popup (konfigureringsobjekt):
I ”popup” objekt vises begge verdier dersom det er en dobbel transmitter. Det kan da
også settes en differansealarm grenseverdi, slik at operatør får beskjed dersom den ene
transmitteren ”driver”, eller annen defekt oppstår. I ”popup” objekt må man også kunne
velge hvilken transmitter som skal være ”styrende” for prosessen dersom transmitteren
benyttes til regulering eller start/stopp.
Verdien / feltet rundt den transmitteren som IKKE er styrende bør tones ned slik at dette
klart fremgår.
Eksempel popup (konfigureringsobjekt) for dobbel trykk transmitter:
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4.2

Mengdemålersymbol

Symbol

Kommentar
Enveis Mengdemåler
FT01

Sort pil i flytretning (statisk).
0,0 = Verdi vises.
xxx = Benevning vises [l/s] eller [m3/h].
Svart pil i flytretning. Retning pil velges før symbolet
legges inn i bilde.
Merking/TAG vises.
Toveis Mengdemåler

FT01

Blå pil i flytretning (dynamisk). Retning pil ”FRAM
retning” velges før symbolet legges inn i bilde. Pil peker i
fram retning dersom FRAM verdi > 0
Pil viser motsatt retning dersom TILBAKE verdi > 0
Begreper FREM / TILBAKE eller UT / INN bør vurderes ift.
hva måleren benyttes til. Eksempelvis kan UT/INN av
høydebasseng være mer entydig

FT01

Rød farge ved stående alarm. Blinker med to ulike røde
nyanser ved ukvittert alarm.

FT01

Popup (konfigureringsobjekt):
I ”popup” objekt vises separat verdi for hver retning dersom det er toveis mengdemåler.
Det kan med fordel vises akkumulerte mengder for eksempelvis ”dette døgn” og ”forrige
døgn”, samt maksimums- og minimumsverdier siste døgn
I popupobjekt settes også alarmgrenseverdier:
•HøyHøy
•Høy
•Lav
•LavLav
•Grense Høy

Alternativt:
(for å redusere antall tag)

•Høy
•Lav

Med øvrige verdier som
faste parametere i PLS

mengde/døgn
•Alarmforsinkelse [sek]
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5 Objektsymboler
Fargebruk for stillstand:
I illustrasjonene under er hhv. hvit rektangel og hvit pil benyttet for stillstand for motor og
pumpe, samt hvit rektangel for lukket ventil.
Det kan også benyttes sort pil/rektangel for stillstand.
Det anbefales imidlertid å benytte sort pil/rektangel til å indikere at objektet er uten
overvåking. Da vil objektet også være statisk (ingen 90 grader vridning). De fleste (større)
anlegg vil ha stasjoner med forenklet overvåking/styring. Da kan det være behov for å
tegne inn objektet i skjermbildet for å illustrere tilstedeværelsen, uten at det er noen
signaler for overvåking fra det. I slike anlegg vil dermed grønn illustrere drift, hvit
illustrere stillstand og sort illustrere objekt uten overvåking.

5.1

Pumpe symbol

Symbol

Kommentar
Pumpe i drift.
Grønn pil i pumperetning. Avhengig av Drift melding eller Regulert drift
melding.
*) Posisjoner for bokstavkoder tilknyttet symbolet
Pumpe står.
Hvit pil rotert +90 grader i forhold til pumperetning. Avhengig av Drift=0 og
Regulertdrift=0
Manuell
Lokal funksjonsvender (Manuell) i tavlefront er i bruk
knapper for Start og Stopp i popup objekt settes ”grå” (= disabled).

A1

Auto.
Dersom flere ”Automodus” er mulig; eksempelvis for valg av styring på trykk
eller mengde, bør dette markeres med eksempelvis A1 / A2.
Dersom kun en automodus eksisterer kan dette markeres med A,
eventuelt uten markering da dette er den vanlige driftsformen
Enkel Auto (= Reserve styring)
For kritiske pumpestasjoner eller enkeltpumper kan det være hensiktsmessig
å ha en reservestyring. Enkelte vurderer dette som generelt viktig og har det
på alle pumpestasjoner. Dette kan realiseres eksempelvis med en
enkeltstående nivåregulator og en funksjonsvender i tavlefront for hver
pumpe / pumpegruppe for valg av ”PLS-styring” / ”reserve regulator
styring”. Pumpestarterkretsen i tavle må i slike tilfeller ivareta dette
funksjonsvalget. PLS og driftsentral har da ingen styring over objektet, kun
overvåkning.
Alle alarmsignaler må overvåkes og vises også i ”reserve styring”
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Symbol

Kommentar
Manuell fra DS
Dette valget gjøres fra popup for objektet på driftsentral. Når ”Manuell fra
DS” er satt skal pumpen ikke styres automatisk av PLS. Dette er således en
metode for å ta pumpen ut av drift fra driftsentral, samt tvangsstyre fra
driftsentral.
Start og stopp knappene skal kun fungere dersom ”Manuell fra DS” er valgt.
Merk: Når objektet er satt i manuell fra funksjonsvender i tavlefront, kan
ikke objektet endres manuell/auto fra Driftsentral. Knapp ”Manuell fra DS”
settes derfor til ”grå” (= disabled).
Avstilt
Lokal funksjonsvender i posisjon ”0”

Sikkerhetsbryter avslått
Lokal sikkerhetsbryter i hovedstrømskretsen avslått (for vedlikehold /
reparasjon / etc.).
kryss over pumpesymbolet og en S.
Pumpe ikke driftsklar. Feil i Hovedstrømskretsen
Motorvern / effektbryter utløst. Brudd i hovedstrømskrets til pumpe.
Grå pil.
Kryss over pumpesymbolet.
Blokkert. Objekt blokkert av eksternt signal.
Turtalls- / frekvens- eller hastighetsvisning:
Tilstedeværelse av verdi under symboliserer at pumpen er frekvensstyrt.
Verdi kan være i enhet ]o/min] eller [%].
Verdi kan være usynlig eller vise null ved stillstand.
Alternativt med SC-symbol.
SC 39.7

Rød farge ved stående kvittert alarm og pumpe i drift
(Kun aktuelt der det forekommer alarmer som ikke forrigler objektet).
Blinker med to ulike røde nyanser ved ukvittert alarm og pumpe i
drift
(Kun aktuelt der det forekommer alarmer som ikke forrigler objektet).

Rød farge ved stående kvittert alarm og pumpe ikke i drift
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Symbol

Kommentar
Blinker med to ulike røde nyanser ved ukvittert alarm og pumpe ikke
i drift

Popup (konfigureringsobjekt):
I ”popup” objekt bør det være knapper for:
Auto
Manuell fra Driftsentral (DS)
Start
Stopp
Når ”Manuell fra DS” er satt skal pumpen ikke styres automatisk av PLS. Dette er således
en metode for å ta pumpen ut av drift fra driftsentral, samt tvangsstyre fra driftsentral.
Start og stopp knappene skal kun fungere dersom ”Manuell fra DS” er valgt.
Posisjonen for eventuelle funksjonsvendere kan med fordel vises i popup objekt.

5.2

Motorsymbol

Symbol

Kommentar
Motor i drift

Motor står

Her gjelder tilsvarende symbolvarianter som for pumper. Popup (konfigurasjonsobjekt) har
også tilsvarende funksjonalitet.
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5.3

Ventilsymboler

5.3.1 Styrte ventiler
Kan være enten PV (Pneumatisk Ventil), VH (Hydraulisk Ventil), MV (Motor Ventil) eller RV
(Reguleringsventil). Symbolet oppfører seg likt uavhengig type, det er kun statisk
utseende som er forskjellig.
Rektangulært objekt i midten indikerer ventilposisjon basert på signal fra posisjonsgivere
(induktive/kapasitive/brytere)
Symbol
Åpen

Kommentar
Ventiltyper

Lukket
Motorstyrt ventil (MV)
M

M

Pneumatisk styrt Ventil (PV)

P

Hydraulisk styrt ventil (VH)

H

Magnetventil - on/off (SV)

Reguleringsventil (RV)
xx %

Håndstyrt (manuell) ventil (HV)

Manuell Driftsentral
M
M

Satt i Manuell fra DS og lukket derfra. Dvs. lokal automatikk
overstyrt.
Ventil i mellomstilling

M

Ventilen ER i bevegelse. (åpner eller lukker). Dvs. ingen
endebrytere aktivert.
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Symbol
M

Kommentar
Rød farge ved stående alarm. Blinker med to ulike røde
nyanser ved ukvittert alarm

M

Lokal funksjonsvender i stilling ”0” (Avstilt)
M

0
M

Lokal funksjonsvender i stilling ”Manuell/Åpne”

M
Popup (konfigureringsobjekt):
I ”popup” objekt for ventilsymbolet bør det være knapper for:
Auto
Manuell fra Driftsentral (DS)
Åpne
Lukke
Tid for Responsfeil alarm skal kunne settes i popup.
Resetknapp for responsfeil kan tas med i popup dersom ingen andre betingelser
automatisk resetter en responsfeil.
Når ”Manuell fra DS” er satt skal ventilen ikke styres automatisk av PLS. Dette er således
en metode for å ta ventilen ut av drift fra driftsentral
Åpne og lukke knappene skal kun fungere dersom ”Manuell fra DS” er valgt
Posisjonen for eventuelle lokale funksjonsvendere i tavle kan med fordel vises i popup
objekt
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5.3.2 Andre typer ventilsymboler
Symbol

Kommentar
Toveis (generelt)
(Viste eksempel er uten styring og posisjonsovervåking)
Treveis

Fireveis

Reduksjons- og mottrykksventil (RV)
eller
Normalt lukket ventil
eller

Håndstyrt ventil uten posisjonsindikering som i den normale
prosessflyten skal være lukket
Normalt åpen ventil

eller

Håndstyrt ventil uten posisjonsindikering som i den normale
prosessflyten skal være åpen
Vakumventil (VV)
Trykk- / sikkerhets ventil (TV)
Nivå regulerings ventil m. Flottør (LV)
Tilbakeslagsventil

(Vannretning)
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5.4

VVS (HVAC) symboler

5.4.1 Vifte
Symbol

Kommentar
Vifte i drift
Vifte står

5.4.2 Spjeld
Symbol

Kommentar
Spjeld åpent
Spjeld lukket
Regulerbart
Med angitt åpningsgrad

xx

5.4.3 Brannspjeld
Symbol

Kommentar
(Statisk symbol)
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5.4.4 Kjel
Symbol

Kommentar
Elektrokjel
(Statisk symbol)
Kjel for fast brensel
(Statisk symbol)
Kjel for flytende brensel
(Statisk symbol)
Kjel for gassformig brensel
(Statisk symbol)

5.4.5 Kompressor
Symbol

Kommentar
(Statisk symbol)

5.4.6 Luftfilter
Symbol

Kommentar
(Statisk symbol)

5.4.7 Sil / Filter
Symbol

Kommentar
(Statisk symbol)

5.4.8 Varmebatteri
Symbol
+

Kommentar
(Statisk symbol)
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5.4.9 Kjølebatteri
Symbol
-

Kommentar
(Statisk symbol)

5.4.10Varmeveksler
Symbol

Kommentar
(Statiske symbol)
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6 Regulatorsymbol
Regulatorsymbolet kan være enten PC (trykkregulator), FC (mengderegulator), TC
(temperaturregulator) eller LC (nivåregulator). Symbolet og pop-up vinduet er likt
uavhengig type, det er kun objektnavnet i regulatoren som endres. Her vises bilder av en
PC.
Symbol

Kommentar
Regulator i auto
Eksternt settpunkt (fra skjerm)
Objektnavn i symbol
Grønn farge
Internt settpunkt
(ikke fra skjerm)
Grønn farge
Track-modus
(regulator følger et analogt signal, eks. pot.meter)
Grønn farge
Regulator i manuell.
Gul farge
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Popup (konfigureringsobjekt):
Eksempel:
Bilde

Kommentar
Pop-up vindu for Regulator.
Ved trykk på symbolet vises bilde RegPop.grf.
Øverst viser bildet objektnavnet og beskrivelse av
type regulering (trykk, mengde, nivå, temperatur).
De 3 bargrafene viser fra venstre mot høyre:
Settpunkt, prosessverdi og pådrag fra regulatoren.
Under bargrafene er de samme parametrene som
desimaltall.
Knappene A og M setter regulatoren i auto eller
manuell.
Når regulatoren står i auto, kan man endre
settpunktet ved å skrive inn ny verdi, eller bruke pilknappene for å øke/minke.
Når regulatoren står i manuell, kan man sette
pådraget fra regulatoren til en fast verdi ved å
skrive inn ny verdi i feltet UT, eller bruke pilknappene for å øke/minke.
Pil-knappene øker/minker settpunkt med 1% og 5%
Knappene E og I velger om man skal bruke eksternt
eller internt settpunkt i PLS.
Når man trykker på PID-knappen utvider vinduet
seg til også å vise PID-parametrene for regulatoren,
som så kan endres.
Graf-knappen åpner et nytt vindu som viser
momentantrenden til settpunkt, prosessverdi og
pådrag.
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7 Henvisninger
1.
2.
3.
4.

NORVAR-rapport 13, revisjon av 12.02.2001
Norm for VA-ledningskartverk, versjon 2.0, desember 1993
NS8340 – Byggetegninger installasjoner. Tegnsymboler for vann-, varme-, sanitær
og ventilasjonsanlegg
NS4074 – RAL koder
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