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Úttekt á loftræstikerfum á landsvísu
Lagnafélag Íslands í samvinnu við Umhverfisstofnun og Heilbrigðisfulltrúa
sveitarfélaga hefur unnið á tæpum tveim undanförnum árum að úttektum á
loftræstikerfum víðsvegar á landinu.
Húsin sem tekin eru út eru tilnefnd til úttektar af viðkomandi heilbrigðisfulltrúum og eru allt opinberarbyggingar.
Það sem komið hefur í ljós og er mest áberandi við þessar úttektir og í
samtali við fólk á viðkomandi stöðum, er þekkingarskortur þeirra sem taka
við viðkomandi lagnakerfum til reksturs. Sjaldnast- eða aldrei eru til upplýsingar frá seljendum lagnakerfanna um það hvernig á að setja þau í gang og
eða slökkva á þeim, svo maður tali nú ekki um allar frekari stillingar.
Hvert og eitt lagnakerfi er samansett af tugum sjálfstæðra tækja sem Kristján Ottósson
öll eiga og þurfa að tengjast rétt til að geta unnið saman sem heild, en þar
vantar mikið upp á.
Hver er orsökin á þessu vandamáli?
Hverjir koma að uppbyggingu á lagnakerfum?
Lagnahönnuður, rafstjórnarhönnuður, blikksmíðameistari, pípulagningameistari og rafvirkjameistari. Ræða þessir menn saman um endanlegan frágang lagnakerfanna, um úttekt á handbók og úttekt á lokafrágangi og samvirkni tækja?
Hver af þessum aðilum ber yfirábyrgð á því hvort lagnakerfið sé fullfrágengið?
Ekki er vitað til þess að það sé til skráð hver af þessum fyrrgreindu framkvæmdaaðilum ber yfirábyrgð á að lagnakerfið í heild sinni sé fullfrágangið og með handbók.
Reynslan hefur sýnt okkur að þessir framkvæmdaaðilar klára sinn verkþátt hver fyrir sig að eigin mati
og láta sig svo hverfa út úr viðkomandi húsi.
Eru fleiri aðilar sem koma að þessum verkþætti, lagnakerfum byggingarinnar?
Já það eru þrír aðrir.
Oftast nær er sérstakur eftirlitsmaður ráðinn til að fylgjast með og fylgja eftir að
lagnakerfin séu rétt uppbyggð samkvæmt hönnunarforsendum og að þau verði fullfrágengin með
handbók.
Hver er þessi eftirlitsmaður, býr hann yfir sérþekkingu á uppbyggingu og samvirknitækja í lagnakerfum? Nei, verk þessara manna segja okkur annað.
Hinn aðilinn er sjálfur byggingarstjórinn, sem er valdamesti aðilinn sem að byggingunni
kemur.
Hann hefur vald til að finna að og fara fram á breytingar og úrbætur á hönnun og handverki.
Hefur þessi maður þá þekkingu í brjósti sér sem þarf til að þekkja sjálfan sig, og kalla sér til aðstoðar
menn með sérþekkingu?
Nei, í flestum tilfellum ekki, verkin tala.
Einn er sá maður eftir að segja frá, sem ekki er hægt að gleyma, en það er
byggingarfulltrúinn.
Hvað gerir byggingarfulltrúinn til að tryggja að lagnakerfin vinni rétt, það er að lokaúttekt fari fram
og samvirkni tækja sé virk og handbók liggi fyrir samþykkt af lagnahönnuði?
Hverjar eru verklagsreglur byggingarfulltrúa í þessu málefni sem hér er fjallað um?
Ef einhver getur frætt okkur um það láti sá hinn sami heyra frá sér.
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Aðalfundur Lagnafélags Íslands 2008
Aðalfundur Lagnafélags Íslands 2008 var haldinn í skrifstofum SET ehf. við Eyrarveg á
Selfossi laugard. 31. maí 2008 kl 14:00.
Björn Karlsson formaður félsgsins setti fundinn.
Hann fór yfir fund stjórnar Scanvac sem haldinn var í Reykjavík 28. mars 2008 en þar
mættu fulltrúar allra Lagnafélaga á Norðurlöndum. Fyrir Lagnafélag Ísland sátu þann fund
Björn Karlsson form. LAFÍ, Kristján Ottósson framkvæmdastjóri LAFÍ og Sigurður Grétar
Guðmundsson pípulagningameistari. Á þessum fundi var gerð grein fyrir starfi lagnafélags
hvers lands (Icevac, Norvac, Danvak, Finvac og Swedvac). Björn sagði að það hefði komið sér
serstaklega á óvart hve íslenska félagið stendur framarlega í útgáfumálum og raunar stæði
okkar starf fyllilega hinum félögunum á sporði þrátt fyrir það hvað fámenn við erum. Björn
sagðist að svo mæltu ætla að geyma seinni hluta ávarps síns þar til síðast á fundinum.
Björn gerði tillögu um Valdimar K. Jónsson sem fundarstjóra og Sigurð Grétar Guðmundsson
sem fundarritara.
Það var samþykkt.
Næsta mál: Skýrsla stjórnar Lagnafélags Íslands, fyrir starfsárið 2007 til 2008, en hana
flutti Kristján Ottósson framkvæmdastjóra LAFÍ
Inngangur:
Starfsemi Lagnafélags Íslands er margbrotin. Starfið fellst í útgáfu, ráðstefnuhaldi, rekstri
Gæðamatsráðs, Viðurkenningarnefndar, auk fjögurra fagráða, fræðslu, uppbyggingu og
gagnrýni.
Stjórnarfundir:
Stjórnarfundir hafa verið haldnir reglulega, en auk þess ræðir framkvæmdastjóri mikið við
stjórnarmenn í gegnum síma.
Mörg mál hafa verið í umræðunni. Þau mál sem hæst báru, var viðtaka HR á rekstri
Lagnakerfa-miðstöðvar Íslands, fræðsla lagnamanna og vinna við úttektir í samvinnu við
Umhverfisstofnun.
Gæðamatsráð:
Gæðamatsráð er þannig skipað, frá: Umhverfisráðuneyti Hafsteinn Pálsson verkfræðingur,
frá Félagsmálaráðuneyti Björn Arnar Magnússon tæknifræðingur, frá Neytendasamtökunum
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Dr. Valdimar K. Jónsson verkfræðingur frá Félagi fasteignasala Sverrir Kristjánsson og
frá Lagnafélagi Íslands Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur sem jafnframt er formaður
ráðsins. Sérfræðingar Gæðamatsráðs eru: Jón Kr. Gunnarsson blikksmíðameistari og byggingariðnfræðingur, Ragnar Gunnarsson pípu-lagningameistari og véliðnfræðingur, Friðrik S.
Kristinsson byggingartæknifræðingur og Guðmundur Hjálmarsson byggingartæknifræðingur.
Viðurkenningarnefnd:
Viðurkenningarnefnd er þannig skipuð: Formaður nefndarinnar er Dr. Valdimar K. Jónsson
vélaverkfræðingur, prófessor, Aðrir í nefndinni eru: Ólafur Bjarnason blikksmíðameistari,
Stefán Jónsson pípulagningameistari og Kristján Nielssen rafvirki.
Það verk sem hlaut viðurkenningu fyrir árið 2006, sem heildarverk var húsakynni Actavis
á Íslandi.
Fyrir sérstakt handverk, Ólafur Vilhjálmsson rafvirki, fyrir stjórnskáp í Landsbankanum
Vínlandsleið 1 Reykjavík.
Fyrir farsæl störf, Gunnlaugur Pálsson verkfræðingur og Helgi Jasonarson pípulagningameistari.
Fagráð:
Kristján sagði frá Fagráði pípulagna, Fagráði loftræstikerfa, Fagráði stjórnkerfa og Fagráði
samskipta. Engar skýrslur voru fluttar á fundinum, því það vantaði flesta formenn fagráða og
vísaði Kristján til heimasíðu LAFÍ en heimasíða félagsins er lafi.is.
Lagnafréttir 36 kom út á árinu 2008.
Fréttabréf: Fréttabréf Lagnafélags Íslands hefur komið 4 sinnum út á starfsárinu, blað
nr. 101 - 102 - 103 - 104, og fluttu hinar ýmsu fréttir og fróðleik af félags- og lagnamálum.
Ritstjóri og ábyrgðamaður er Kristján Ottósson framkvæmdastjóri félagsins, en hann hefur
verið ritstjóri og ábyrgðarmaður frá stofnun félagsins. Í ritnefnd eru: Guðmundur Hjálmarsson,
tæknifræðingur, Jón Guðlaugsson, pípulagningameistari, Ólafur Bjarnason, blikksmíðameistari, Þorlákur Jónsson, verkfræðingur og Rúnar Bachmann, rafvirki.
Skrifstofa:
Skrifstofa félagsins er rekin á nær öllum tímum sólahringsins, þar eru málefnin látin ráða
hvenær og hvað lengi sólahrings skrifstofan er opin. Mikið er hringt inn til félagsins með
fyrirspurnir um hvar fæ ég þetta eða hitt, hver getur gefið upplýsingar um þetta eða hitt.
Og svo má ekki gleyma öllum hringingunum út af „Gæðamatsráðinu“ biluðum lögnum, illa
hönnuðum lögnum, eða ekki nógu góðu handverki.
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Pistill í Morgunblaðinu „Lagnafréttir“:
Það var þann 11. ágúst 1992 sem fyrsti pistillinn var birtur í Fasteignablaði Morgunblaðsins
undir nafninu „Lagnafréttir“.
Fjöldi pistla frá upphafi og til dagsins í dag, þann 31. maí 2008 er orðin 618 talsins.
Pistlarnir eru skrifaðir af Sigurði Grétari Guðmundssyni pípulagningameistara og hefur
hann tekið á hinum fjölmörgu málum er snerta hinn almenna húseigenda.
SCANVAC:
Aðalfundur SCANVAC var haldinn hér á Íslandi laugardaginn 28 mars 2008. Á fundinn
mættu einn frá hverju Norðurlandanna auk Per Rasmussen formanni Scanvac.
Tengiliður okkar er Sigurður Magnús Harðarson, véltæknifræðingur.
ASHREA:
Við sóttum ekki aðalfund ASHREA í Bandaríkjunum árið 2007, tengiliður er Kristján
Ottósson framkvæmdastjóri félagsins.
Úttekt hita- og loftræstikerfa á landsvísu:
Lagnafélag Íslands hefur unnið í samvinnu við Umhverfisstofnun og Heilbrigðisfulltrúa
sveitarfélaga við úttekt á hita- og loftræstikerfum á landsvísu, og hefur verkið gengið þokkalega, tafir hafa orðið vegna tregðu á upplýsingum frá byggingarfulltrúum og annara sem
málið varða.
Heilbrigðisfulltrúar sveitarfélaganna hafa tilnefnt hús sem þeir mæla með að verði skoðuð
á hverjum stað fyrir sig á landinu.
Heimasíða:
Heimasíðu félagsins (LAFÍ) www.lafi.is, hefur verið unnin upp á nýtt og er í frekari vinnslu.
Verið er að setja inn á hana gamalt efni.
Nú er búið að skanna allar Lagnafréttirnar 1 til 36 inn á síðuna, þar að auki Fréttabréfin frá
88 til 104. Reynt að halda heimasíðunni ferskri með nýjum upplýsingum.
Lagnakerfamiðstöð Íslands:
Lagnakerfamiðstöð Íslands hefur nú starfað frá ársbyrjum árið 2002
Uppbygging á tækjabúnaði til kennslu og rannsókna hefur gengið vel, en allt efni og vinna
er gefin af velunnurum stöðvarinnar tæki og vinna við uppsetningu, sem gefin hafa verið eru
talin að verðmæti 56 Mkr.
Í desember 2006 var gerður samningur við Háskólann í Reykjavík um að taka við rekstri
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Lagnakerfamiðstöðvar Íslands, með það að markmiði að þjónustan við skóla landsins og
atvinnulífið breytist ekki nema til batnaðar.
Kristján Ottósson framkvæmdastjóri hætti störfum hjá LKÍ þann .8. október 2007
Mikil óánægja er með framkvæmd HR á rekstri stöðvarinnar og hefur fráfarandi framkvæmdastjóri og fulltrúi LKÍ í Framkvæmdastjórn LKÍ gert miklar athugasemdir við Háskólann
í Reykjavík vegna óefnda á samningi.
Að síðustu þakkaði Kristján stjórn félagsins fyrir gott samstarf og öðrum sem komið hafa
að störfum fyrir félagið á einn eða annan hátt.
Hann sagði að hið óeigingjarna starf í þágu Lagnafélags Íslands verði seint full þakkað.
Kosning stjórnar.
Björn Karlsson verkfræðingur, formaður
Brunamálastjóri
Frans Árnason tæknifræðingur		
veitustjóri Norðurorku hf. og stjórnarformaður Samorku
Halldór Halldórsson			
bæjarstjóri Ísafjarðabæjar form. Sambands Íslenskra
				
sveitarfélaga
Þórir Guðmundsson verkfræðingur
forstöðumaður hústæknisviðs Hátækni
Kjartan Mar Eiríksson verkfræðingur VST verkfræðistofa
Unnsteinn Snorri Snorrason msc. Bútækni
byggingaog
bútækniráðunautur
Bændasamtaka Íslands
Helgi Pálsson, pípulagningamaður
þjónustufulltrúi pípulagningamanna
				
Félagi iðn- og tæknigreina
Kosning tveggja skoðunarmanna og eins til vara.
Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur, Guðmundur Jónsson vélfræðingur,
Til vara: Þórður Ólafur Búason verkfræðingur.
Veiting viðurkenningar.
Set ehf. bauð fundargestum veitingar en fyrir fund höfðu þeir bræður Bergsteinn og Örn
Einarssynir sýnt fundarmönnum verksmiðjuna.
Viðurkenningu LAFÍ árið 2008 hlaut plaströraverksmiðjan Set ehf, og flutti Kristján Ottósson
ágrip af sögu fyrirtækisins.
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Ávarp

Flutt af Kristjáni Ottóssyni framkvæmdastjóra
Lagnafélags Íslands,
við afhendingu á viðurkenningu til SET á Selfossi
Það má segja að undirbúningur að uppbyggingu SET röraverksmiðjunnar hér á Selfossi hafi hafist
þegar athafnamaðurinn Einar Elíasson fæddist í Vestmannaeyjum árið 1935. Einar fluttist til Selfoss
árið 1958 fyrir réttum 50 árum, þá 23 ára gamall og vann þar við ýmis störf fyrir Kaupfélag Árnesinga.
Einar nam húsasmíði og útskrifaðist sem húsasmíðameistari árið 1964 frá Trésmiðju KÁ á Selfossi. Þá
stofnaði hann sinn eigin rekstur, og byggði á sjöunda tug húsa hér á Selfossi. Árið 1968 stofnaði Einar
Steypuiðjuna sf. og hóf framleiðslu á steinsteyptum holræsarörum og síðan milliveggjaplötum úr vikri
og gangstéttarhellur. Einar er einn af stofnendum og upphafsmönnum Flugklúbbs Selfoss og átti stóran
þátt í byggingu flugvallar á Selfossi.
Árið 1960 eignaðist Einar og kona hans Sigríður Bergsteinsdóttir son sem nefndur var Bergsteinn.
Árið 1972 aðeins 12 ára hóf hann störf hjá föður sínum í Steypuiðjunni sf. Bergsteinn hefur öðlast þau
sérréttindi svo eftir er tekið, að útskrifast út úr Háskóla Lífsins með b.s. próf. Árið 1979 hóf Bergsteinn
útrás til Omniplast í Þýskalandi. Þar lærði hann margt um rekstur plaströrafyrirtækis allt frá daglegum
framleiðslustörfum niðri á á gólfinu, gæðamál, fundarsetur í söludeild, og vinnu á bás Omniplasts á
ISH sýningunni í Frankfurt.
Eftir heimkomuna frá Þýskalandi, þá 18 ára gamall, fór Bergsteinn til Danmerkur og keypti notaðar
plaströravélar. Það var eftir Danmerkurferð Bergsteins að SET var stofnað árið 1978 og Steypuiðjan
fyrirtæki Einars hóf að framleiða hlífðarkápur úr polyethelyni fyrir SET. Þetta leiddi svo til samruna
félaganna og þess að Steypuiðjan sf. var seld árið 1984.

Afhending viðurkenningar:
Frá aðalfundinum.
F. v: Kristján Ottósson framkvæmdastjóri
Lagnafélags Íslands,
Bergsteinn Einarsson framkvæmdastjóri
SET Selfossi,
Örn Einarsson framleiðslu- og tæknistjóri SET,
Björn Karlsson formaður Lagnafélags Íslands.
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Örn bróðir Bergsteins er fæddur 1966, hann eins og Bergsteinn var alinn upp í Steypuiðjunni sf. Örn er
rafvirki að mennt og hefur stýrt framleiðslu og vöruþróun, og meðal annars stóra vöruþróunarverkefninu
ELIPEX, sem lauk árið 2006 og er viðstöðulaus einangrun og kápuklæðning PEX hitaveituröra frá SET.
Stærstu þróunarstökkin hjá SET hafa verið; vinnsla á hlífðarrörum, framleiðsla á PVC frárennslisrörum,
kaup á stærri og afar fullkominni plaströralínu fyrir Polyethelyne rör, gæðavottun, kaup á röradeild
Sæplasts, kaup á röradeild Hampiðjunnar og framleiðsla á Elipex.
Lang mikilvægasti einstaki þátturinn í framþróun SET er vinnan að gæða og vottunarmálum sem hófst
1989 og lýkur aldrei.
Þá hefur stjórnendum SET tekist að nota stjórntæki eins og gæðakerfi ISO 9001 til að taka á vandamálum og lagfæra og stjórna vöruþróun og hagræðingu. SET hefur einnig safnað gerðarprófunum á
vörur sínar frá virtum erlendum prófunarstofum.
Set er fjöldskyldufyrirtæki og starfa þar nú 70 manns þar af 5 úr fjöldskyldunni.
SET ehf. fékk viðurkenningu Lagnafélags Íslands, „Fyrir dugmikla uppbyggingu iðnfyrirtækis
og stöðuga þróun á vörum og vélum”, viðurkenninguna afhenti Björn Karlsson formaður Lagnafélags
Íslands.

Viðurkenningarnefnd
Lagnafélags Íslands
Kallar eftir tilnefningum um lagnaverk
til skoðunar sem lofsvert lagnaverk.
Allir geta tilnefnt verk til skoðunar, gefið auga góðu verki
og tilkynnið í síma 892 4428 eða á netfang: lafi@simnet.is
Stöndum saman, eflum gott hugvit og handverk.
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Myndir frá aðalfundinum í SET á
Selfossi 31. maí 2008

Á ferð um fyrirtækið

Á ferð um fyrirtækið

Hjólið mikla útskýrt

Heimabakað og afað bragðgott

Afhending viðurkenningar
F.v.: Bergateinn, Örn og Björn

Þá var bara eftir að þakka þeim sem sáu
um að okkur liði vel meðan á heimsókninni
stóð
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Myndir frá aðalfundinum

Það var mikið að sjá í
húsakynnum SET

Setið að snæðingi
Glæsilegar veitingar
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Samband norrænna lagnafélaga
Aðalfundur Scanvac var haldinn hér á Íslandi þann 29. mars s.l.
Fljótlega eftir stofnun LÍ gekk það í samband norrænna lagnafélaga, það samband gengur undir heitinu
Scanvac. Aðalfundur Scanvac var haldinn nýlega hérlendis og mættu þar fulltrúar frá Finnlandi, Svíþjóð,
Noregi, Danmörku og Íslandi. Ekki eru allir jafnhrifnir af samstarfi Íslands við önnur Norðurlönd og má
auðvitað hver sem er hafa sína skoðun á því í frjálsu landi. En samstarf Lagnafélags Íslands við systurfélög
á Norðurlöndum hefur mikla þýðingu fyrir íslenska lagnamenn og húsbyggjendur. Þar kemur m.a. til að
lagnamáti okkar og efnisval líkist mikið norrænni hefð.Það kemur ekki síst til af því að margir íslenskir
lagnamenn, tæknifræðingar og verkfræðingar hafa hlotið menntun sína á Norðurlöndum, margir pípulagningamenn hafa unnið þar í lengri og skemmri tíma. Þá flytjum við einnig inn mikið af lagnavörum og
tækjum frá þessum löndum. Margir kannast við heiti eins og Danfoss, Gustavsberg, Mora, Ifö, Grundfos og
Wirsbo svo nokkur séu nefnd og ekki er ólíklegt að einhver tæki frá þessum framleiðendum séu á flestum
heimilum hérlendis. Á síðari árum hefur Scanvac tekið upp nánara samstarf við baltnesku löndin, Eistland,
Lettland og Litháen. Þessi lönd þurfa sárlega á aðstoð að halda eftir að þau sluppu undan hernámi hinna
gömlu Sovétríkja, margt drabbast niður í þessum löndum á meðan hinn rússneski björn ríkti yfir þeim.
En af sjálfu leiðir að starf allra lagnafélaganna og Scanvac tekur mið af því að öll eru þessi lönd á norrænum breiddargráðum. Þess vegna er upphitun húsa mikið hagsmunamál allra íbúa í þessum heimshluta.
Scanvac hefur samstarf við systurfélög í mörgum ríkjum á norrænum slóðum s.s. í Japan, Kóreu, Rússlandi
og Kanada. Á þriggja ára fresti eru haldnar alþjóðlegar ráðstefnur undir heitinu Cold climate og var slík
ráðstefna haldin hérlendis fyrir nokkrum árum.Næsta Cold climate-ráðstefnan verður haldin í Sisimiut á
Grænlandi í mars 2009 og þar verður einnig aðalfundur Scanvac. Cold climate-ráðstefnan er öllum opin, þar
geta menn slegið tvær flugur í einu höggi; fræðst um lagnamál á norrænum breiddargráðum og upplifað
mikilfenglega náttúrufegurð Grænlands.

Fundarmenn f.v.: Sigurður Grétar Guðmundsson pípulagningameistari, Bent Göran Jarefors Svíþjóð, Leif Amdahl
Noregi, Siru Lönnquist Finlandi, Per Rasmussen Danmörk, Erik Kelvin Hansen Danmörk, Björn Karlsson formaður
LAFÍ og Kristján Ottósson framkvæmdastjóri LAFÍ.
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Víkingasetrið á Þingeyri við Dýrafjörð
Fyrir u.þ.b. fimm árum var stofnað á Þingeyri Félag áhugamanna um víkinga á Vestfjörðum.
Fljótlega var hafist handa við uppbyggingu víkingasvæðis á Þingeyrarodda. Sú vinna sóttist vel og
víkingar á Þingeyri gerðust stórhuga og fóru að ræða sín á milli að eignast víkingaskip, en þar sem
menn vissu að það var bæði dýr og tímafrek aðgerð var beðið með frekari aðgerðir, en málinu þó ávallt
haldið vakandi.
Ýmsar umræður fóru fram varðandi gerð og stærð skipsins, en úr varð sú ákvörðun að eftirlýkja
Gaukstaðaskipið, þar sem það þótti allglæsilegt, en þó í smækkaðri mynd því full stærð þótti of stórt
að sinni, en það eru tæpir 24 metrar.
Síðastliðið sumar komst nokkur skriður á málið er við ákváðum að kaupa efni í skipið. Efnið var keypt
frá Eistlandi fyrir milligöngu Antis Kreem, eistnesks manns sem vann hér á Þingeyri, sá var einnig
aðstoðarmaður Valdimars Elíassonar við byggingu skipsins.
Fóru nú hlutirnir að gerast, en samt í miklum rólegheitum, en skemmst er frá því að segja að efnið í
bátinn kom til Þingeyrar í endaðan janúar á þessu ári 2008.
Í byrjun febrúar var hafist handa við verkið sem sóttist allvel, en þó dróst talsvert að fá saum í bátinn
en hann var keyptur frá Danmörku. Þetta gekk nú allt að lokum og 10. mars kom saumurinn og hafist
var handa við að byrða bátinn. Unnið var stíft við smíðina og þegar kom fram í júní fóru þeir að sjá fyrir
endann á þessu verki og að skipið yrði klárt fyrir júnílok.
Þann 28. júní var svo skipið sjósett og farið í reynslusiglingu sem gekk vel. Svo var það á föstudegi 4
júli, en þá voru Dýrafjarðadagar settir, að skipið var sjósett formlega og því gefið nafnið VÉSTEINN.
Hugmyndina að víkingaskipinu átti Valdimar Elíasson Þingeyri, ættaður frá Hrauni í Keldudal
Dýrafirði.

Víkingaskipið VÉSTEINN
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Víkingaskipið VÉSTEINN, kemur úr víking

Siglt inn Dýrafjörð

Siglt í höfn

Nálgast lendinguna

Í baksýn er opinn Dýrafjörður

Víkingar ganga á land

Víkingahetjum fagnað
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Hátækni flytur í nýtt húsnæði
að Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík.
Hátækni ehf. er flutt með Hústæknisviðið að Vatnagörðum 20, í mun stærra húsnæði.
Að þessu tilefni bauð Hátækni til mótöku að Skólabrú í miðbæ Reykjavíkur. Þar voru þá mættir í
heimsókn félagarnir frá Flaktwoods í Svíþjóð þeir Martin Alhman og Henrik Thorkelsson sem kynntu
helstu nýjungar í framleiðslu Flaktwoods í Svíþjóð.
Meðal annars kynntu þeir stjórnkerfi sem nú er hægt að fá með öllum loftræstisamstæðum frá
Flaktwoods ásamt nýrri línu í kæliröftum sem hafin er framleiðsla á. Ennfremur voru kyntar ýmsar fleiri
nýjungar sem eru komnar eða eru væntanlegar. Margt áhugvert kom fram í erindum þeirra Martens
og Henriks og greinilegt að mikil þróun á sér stað hjá Flaktwoods. Að loknum fyrirlestrunum svöruðu
þeir fyrirspurnum frá gestum sem sýndu erindum þeirra mikinn áhuga. Að lokum bauð Hátækni upp á
glæsilegar veitingar þar sem menn ræddu málin áfram.

Ágúst Guðmundsson, Þórir Guðmundsson
Henrik Thorkelsson, Marten Ahlmen, Höður
Guðlaugsson og Friðrik Guðmundsson

Hlustað af athygli

Vatnagarðar 20, 104 Reykjavík

17

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Sett hefur verið upp ný heimasíða
fyrir LAFÍ
Þar er að finna útgefnar allar Lagnafréttir sem gefnar hafa verið út og Fréttabréf Lagnafélags
Íslands á pdf. formi, ásamt öðrum gögnum til að mynda “Handbækur” fyrir lagnakerfi. Verið er að vinna
við að setja inn á síðuna ýmis önnur gögn sem þar eru talin að eigi þar heima.
Vinsamlegast látið okkur vita um ykkar þarfir, hvað ykkur finnst að eigi að vera inni á síðunni, öðrum
til hagræðingar.
Heimasíðan: lafi.is		
Netfang: lafi@simnet.is
Myndin er sótt á heimasíðuna.

18

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Er vandamál með neysluvatnið?
Ryð, tæring, ryðlitað og skítugt neysluvatn eða stífluð rör?

Við höfum lausnina!
Við hreinsum og fóðrum neysluvatnsrörin
án þess að brjóta upp veggi og gólf.
H-GÆÐALÍNA - Cuxhavengötu 1
Sími 555 0077 - 220 Hafnarfjörður
www.hgl.is - hgl@hgl.is

Fréttabréf Lagnafélags Íslands
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Blikk & Tækniþjónustan ehf
Kaldbaksgötu 2 - 600 Akureyri
Sími: 354 462 4017 Fax 354 461 1279
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RG lagnir ehf

Furubyggð 6
270 Mosfellsbær

Sími : 899 9772
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Lagnir og þjónusta ehf

Varmastýring ehf

sími: 824 3410

Sími: 861 4313 – 849 7331

Strandgötu 25a
245 Sandgerði

Verkþing pípulagnir ehf
Kaplahrauni 22
220 Hafnarfirði

Sími: 565 2066 – 565 2096
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Byggðavegi 126
600 Akureyri
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Styrktarlínur
Reykjavík
Fasteignamat ríkisins, Borgartúni 21
HM lagnir ehf, Vættaborgum 26
Kraftaverk pípulagnir ehf, Réttarholtsvegur 95
Pípulagnir Elvars G Krist ehf, Jöklafold 2
Tröllalagnir ehf, Gautavík 20
Verkfræðistofan VIK ehf, Laugavegi 164, 2 hæð
hægri
Verkfræðistofan Víðsjá, Skólavörðustíg 3
Kópavogur
Aðalpípulagnir ehf, Skemmuvegi 40
Rörmenn Íslands ehf, Ársölum 1
Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf,
Smiðjuvegi 11
Vatn ehf, Skólagerði 40
Hafnarfjör›ur
Heimir og Jens ehf, Birkibergi 14
Iðnskólinn í Hafnarfirði, Flatahrauni 12
Verkþjónusta Kristjáns ehf, Reykjavíkurvegi 68
Reykjanesbær
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
Rörlagningamaðurinn ehf, Norðurvöllum 18

Grundarfjörður
VK lagnir ehf, Hrannarstíg 8
Ísafjörður
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf, Aðalstræti 26
Sauðárkrókur
JG lagnir ehf, Ægisstíg 5
Akureyri
Átak sf, Snægili 3b
Húsavík
Vermir sf, Fossvöllum 21
Egilsstaðir
Ágúst Bogason ehf, Dynskógar 15
Selfoss
JÁ pípulagnir ehf, Suðurgötu 2
Pípulagnir Helga ehf, Baugstjörn 17
Súperlagnir ehf, Álfhólum 3
Verkfræðistofa Suðurlands ehf, Austurvegi 3-5
VR-lagnir ehf, Pósthólf 121
Hveragerði
Loki lagnaþjónusta ehf, Austurmörk 7

Mosfellsbær
ÁS pípulagnir ehf s: 891-9388, Reykjabyggð 8
Akranes
PK Lagnir ehf, Skarðsbraut 2
Borgarnes
Borgarbyggð, Borgarbraut 14
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Danfoss lausnir fyrir hitakerfið
Þægindi, öryggi og áreiðanleiki
Við höfum í áratugi verið leiðandi í
framleiðslu stjórnbúnaðar fyrir hitakerfi og séð notendum um allan
heim fyrir búnaði og lausnum, sem
gerir líf þeirra þægilegra.
Við erum eini framleiðandinn á
markaðinum sem sérhæfir sig í
framleiðslu stjórnbúnaðar ásamt
varmaskiptum og tengigrindum
fyrir hitakerfi.
Við leggjum metnað okkar í að finna
réttu lausnirnar fyrir viðskiptavini

okkar - hverjar sem stærðirnar, þarfirnar eða kröfurnar kunna að vera.
Við bjóðum fjölþætt úrval
•
•
•
•
•
•
•

Ofnhitastilla
Gólfhitastýringa
Þrýstistilla
Hitastilla
Mótorloka
Stjórnstöðva
Varmaskipta soðna og boltaða

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 • veffang: www.danfoss.is

