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Mitsubishi Electric loftræstingin sér til þess að loftið er alltaf ferskt þó allir gluggar séu 
lokaðir. Varmaendurvinnslan lágmarkar varmatap. Einkaleyfi Mitsubishi Electric 
á varmaskiptum gerir VL-100 að loftræstingu sem hentar vel í köldum veðrum.

Lokaðir gluggar - ferskt loft

• Árangursrík loftræsting
• Hljóðlát
• Lækkar hitakostnað
• Einföld í uppsetningu
• Hentar alls staðar
• Minna ryk

VL - 100 

P
IP

A
R

  •  S
ÍA

  •  9
0

7
0

0

VL 100

VL - 100 endurvinnur allt að 
75% af heitu lofti sem fer út.

5,2°C
Útblástur

0°C
Útiloft

14,8°C
Inntaksloft

20°C
Fráblástur

Vatnagörðum 20  |  S ími  522 3055  |  www.hataekni . is



Fréttabréf Lagnafélags Íslands

	 �

Þankar eftir aðalfund
Kristján Ottósson framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands

Aðalfundur Lagnafélags Íslands 2009 var haldinn hjá Ísleifi Jónssyni 
hf, fyrirtæki sem þjónað hefur lagnamönnum af kostgæfni um mjög 
langt árabil og verið í fremstu röð hvað varðar gæði vöru.

Það var margt sem kom fram á fundinum, sem ætti að skoða betur og 
fylgja eftir í framkvæmd. 

Vaxandi kröfur samfélagsins til meiri og öruggari aðgerða hins opin-
berra við skil á lagnakerfum til hins almenna borgara, verða nú háværari 
með hverju árinu sem líður.

Hverjar eru þessar opinberustofnanir sem lagnakerfin heyra undir: 
1. Umhverfisráðuneytið er æðsta vald í byggingarmálum, 
 byggingarlög og byggingarreglugerð heyrir þar undir.
2. Umhverfisstofnun heyrir undir Umhverfisráðuneytið og á að 

sjá um að lagnakerfin mengi ekki umhverfið.
3. Skipulagsstofnun á að sjá um að senda út þær breytingar sem 

verða á byggingarreglugerð hverju sinni.
4. Brunamálastofnun sér um að reglugerðum sé fylgt við uppsetningu og frágang á eldvarnar-

kerfum af hinum ýmsu gerðum.
5. Vinnueftirlit ríkisins á að sjá um að loftræsting sé almennt nægjanleg í húsbyggingum, og að 

mengun sé undir mengunarmörkum. 
6. Byggingarfulltrúar eru starfsmenn sveitarfélaganna, þeir eiga að sjá um að lagnakerfin séu 

rétt frágengin, rétt stillt, samvirknitækja hafi verið sannreynd og séu í samræmi við handbók 
lagnakerfa, og uppáskrifað af öllum viðkomandi lagnaverktökum ásamt hönnuði að verkinu sé 
lokið. 

Að því loknu skal lagnaverkið ásamt handbók í heild sinni tekið út af manni óháðum viðkomandi 
verki, og með sérstaka fagþekkingu. Að þeirri úttekt lokinni, getur byggingarfulltrúi fyrst gefið 
út vottorð.

Hvernig standa þessir aðilar sig í eftirlitsstarfinu, sumir illa, aðrir betur, en hvar getum við séð verk-
lagsreglur þessara eftirlitsaðila ? 

Í lið 6 er tekið dæmi um góðan, rétt hugsandi byggingarfulltrúa. 
Því miður er raunin önnur. Byggingarfulltrúar fara einungis fram á það að viðkomandi lagnaverktakar 

og hönnuður skrifi upp á það að þeir hafi lokið við sinn verkþátt hver fyrir sig, án þess að byggingarfull-
trúi geri nokkuð til þess að sannreyna sannleikann um það hvort verkinu sé lokið. 

Nú er svo komið að ábyrgðarmeiri byggingarfulltrúar eru farnir að kalla eftir „Handbók lagnakerfa“ 
áður en þeir skrifa úttektarvottorð, þetta verður að kallast til fyrirmyndar. 

En þá birtist nýtt vandamál, hvað á að vera í handbókinni?

Vísa skal til Handbókar lagnakerfa 29, útgefin af Lagnafélagi Íslands árið 2002.  Sjá lafi.is

Kristján Ottósson
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Lyklar að Lagnakerfamiðstöð Íslands voru afhentir Tækniskóla – skóla atvinnulífsins í janúar 2009. 
Hér fer fram umræða á milli manna um afhendingu á Lagnakerfamiðstð Íslands til Tækniskólans- 

skóla atvinnulífsns, og ekki var annað að sjá en að það færi vel á með mönnum í þessu málefni.

Afhending lyklavalda að 
Lagnakerfamiðstöð Íslands

Frá vinstri: Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson formaður LKÍ, Valdimar K. Jónsson varaformaður LKÍ, Baldur 
Gíslason skólameistari og Jón B. Stefánsson skólameistari. Myndina tók Kristján Ottósson fram-
kvæmdastjóri.

Birgir Ólafsson pípulagningamaður, umsjónarmaður fasteigna Tækniskóla – skóla atvinnulífsins, 
tekur hér við lyklunum að Lagnakerfamiðstöð Íslands úr höndum Kristjáns Ottóssonar fram-
kvæmdastjóra.

	 �
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Fundargerð aðalfundar 
Lagnafélags Íslands árið 2009

Aðalfundur Lagnafélags Íslands var haldinn í húsakynnum Ísleifs Jónssons ehf. að Draghálsi 14 – 16 í 
Reykjavík 7. maí 2009 kl. 17:00

1.	 Setning	og	starfsmenn	fundar	kjörnir
Björn Karlsson setti fundinn og tilnefndi Valdimar K. Jónsson fundarstjóra og Sigurð Grétar 
Guðmundsson fundarritara. Var það samþykkt einróma og tóku þeir til starfa.

2.	 Ávarp	fráfarandi	formanns
Björn Karlsson lætur nú af störfum sem formaður skv. lögum félagsins. Hann flutti ávarp og fór yfir 
störf Lagnafélagsins á þeim árum sem hann hefur verið formaður. Einkum ræddi hann um mál ofarlega 
á baugi sem eru úttektir lagnkerfa. Taldi það ekki ganga lengur að enginn einn aðili sæi um úttektir. 
Hann ræddi einnig um Handbók lagnakerfa, en LAFÍ hefur gefið þá bók út en félagið er eini aðilinn 
sem hefur tekið á því máli. Þakkaði hann sérstaklega Kristjáni Ottóssyni fyrir hans vinnu við gerð 
handbókarinnar.

3.	 Skýrsla	stjórnar
Kristján Ottósson framkvæmdastjóri LAFÍ flutti skýrslu stjórnar. 

Inngangur:
Starfsemi Lagnafélags Íslands er margbrotin. Starfið fellst í útgáfu, ráðstefnuhaldi, rekstri 
Gæðamatsráðs, Viðurkenningarnefndar, auk fjögurra fagráða, fræðslu, uppbyggingu og gagnrýni.  
Aðalfundur	2008:
Síðasti aðalfundur Lagnafélags Íslands var haldinn  31. maí  2008 hjá SET Selfossi.
Í stjórn voru kosnir eftirfarandi menn:
Björn Karlsson verkfræðingur formaður, Þórir Guðmundsson verkfræðingur varaformaður, Helgi Pálsson 
pípulagningamaður ritari,  Kjartan Eiríksson verkfræðingur  gjaldkeri.
Aðrir í stjórn eru:  Halldór Halldórsson bæjarstjóri, Unnsteinn Snorri Snorrason bútækni, og Frans 
Árnason tæknifræðingur.
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 á góma, var viðsnúningur á yfirtöku 
Háskólans í Reykjavík á Lagnakerfamiðstöð Íslands, fræðsla lagnamanna og vinna við úttektir á hita- og 
loftræstikerfum á landsvísu.     
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Gæðamatsráð:
Gæðamatsráð er þannig skipað, frá: Umhverfisráðuneyti Hafsteinn Pálsson verkfræðingur, frá 
Félagsmálaráðuneyti Björn Arnar Magnússon tæknifræðingur, frá Neytendasamtökunum 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 pípulagningameistari og véliðnfræðingur, Friðrik S. Kristinsson byggingartæ-
knifræðingur og Guðmundur Hjálmarsson byggingartæknifræðingur.  (Vísast til skýrslu formans 
Gæðamatsráðs).
Viðurkenningarnefnd:
Viðurkenningarnefnd er þannig skipuð: Formaður nefndarinnar er Dr. Valdimar K. Jónsson vélaverk-
fræðingur, Aðrir í nefndinni eru: Ólafur Bjarnason blikksmíðameistari, Páll Bjarnason pípulagningameis-
tari og Kristján Nielsen rafvirki.
Það verk sem hlaut viðurkenningu fyrir árið 2007: 
Fyrir heildarverk árið 2007 var húsakynni BYKO í Garðabæ.
Engin viðurkenning var veitt í þetta sinn fyrir sérstakt handverk. 
Viðurkenning fyrir farsæl störf, hlutu Karl Ómar  Jónsson verkfræðingur og Jónas Valdimarsson pípul-
agningameistari. 
(Vísast til skýrslu formans Viðurkenningarnefndar).
Fagráð	pípulagna.
Ráðið er þannig skipað: Stjórnandi ráðsins er Ragnar Kristinsson tæknifræðingur. 
Aðrir í ráðinu eru: Kristinn M. Jónsson tæknifræðingur VSB, Böðvar Ingi Guðbjörnsson pípulagn-
ingameistari, Hilmar Hjartarson pípulagningameistari, Andrés Hinriksson pípulagningameistari og 
Guðmundur Hjálmarsson tæknifræðingur.  
(Vísað er til skýrslu stjórnanda ráðsins).
Fagráð	loftræstikerfa:
Ráðið er þannig skipað: Stjórnandi ráðsins er Þórir Guðmundsson verkfræðingur Hátækni, Sveinn 
Áki Sverrisson tæknifræðingur VSB, Kjartan Már Eiríksson verkfræðingur VST, Magnús Ágústsson 
blikksmiður Stjörnublikk, Valdimar K. Jónsson blikksmíðameistari Ísloft og  Þorvaldur J. Kristjánsson 
blikksmíðameistari Fagblikk ehf.
(Vísað er til skýrslu stjórnanda ráðsins).
Fagráð	stjórnkerfa:
Ráðið er þannig skipað: Stjórnandi ráðsins er Rúnar Bachmann rafvirki. Aðrir í ráðinu eru: Guðmundur 
H. Jóhannsson rafvirkjameistari, Sigurður Sigurðsson rafiðnfræðingur, Kristján Nielsen rafvirki, Gunnar 
Sigurðsson rafvirkjameistari og Sigurður G. Símonarson verkfræðingur.
(Vísað er til skýrslu stjórnanda ráðsins).
Fagráð	samskipta:
Fagráð skipa stjórnendur sérfagráðanna og formaður Gæðamatsráðs auk framleiðanda og seljanda 
lagnaefna. 
Þeir eru: Bergsteinn Einarsson formaður ráðsins framkvæmdastjóri SET, Egill Skúli Ingibergsson 
verkfræðingur, Rúnar Bachmann rafvirki, Grétar Leifsson verkfræðingur, Guðmundur Jónatansson 
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blikksmíðameistari og Svavar T. Óskarsson pípulagningameistari.
(Vísað er til skýrslu stjórnanda ráðsins).
Lagnafréttir: 
Ekkert efni í formi Lagnafrétta  var gefið út á árinu 2008.
Fréttabréf:
Fréttabréf Lagnafélags Íslands hefur komið 4 sinnum út á starfsárinu, blað nr. 103 – 104 – 105 - 106, 
og flutt 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, Birgir Hólm Ólafsson pípulagningameistari, 
Ólafur Bjarnason blikksmíðameistari, Þorlákur Jónsson verkfræðingur og Rúnar Bachmann rafvirki.
Skrifstofa:
Skrifstofa félagsins er rekin á heimili framkvæmdastjóra og hefur verið það frá stofnun félagsins, þar 
eru málefnin látin ráða hvenær og hvað lengi sólahrings skrifstofan er opin. Mikið er hringt inn til 
félagsins með fyrirspurnir. 
Þá má ekki gleyma öllum hringingunum út af „Gæðamatsráðinu“ biluðum lögnum, illa hönnuðum lögn-
um, eða ekki nógu góðu handverki. 

Pistill	í	Morgunblaðinu	„Lagnafréttir“:
Það var þann 11. ágúst 1992 eða fyrir réttum 17 árum sem fyrsti pistillinn var birtur í Fasteignablaði 
Morgunblaðsins undir nafninu „Lagnafréttir“. 
Fjöldi pistla frá upphafi og til dagsins í dag, eru nú nær 700. 
Þessir pistar hafa haldið uppi umræðunni um lagnir og lagnatengdum þáttum þeirra.
Ekki hafa allir verið þeim sammála, og þess vegna náðu pistlarnir tilgangi sínum.
Nú eru pistlarnir þagnaðir, og er þar að kenna hinu alþekkta hruni í bönkum og öðru atvinnulífi 
landsins. 
Pistlarnir voru skrifaðir af pípulagningameistaranum Sigurði Grétari Guðmundssyni. 
Ég vil biðja fundarmenn að standa upp og gefa Sigurði gott lófaklapp.   
SCANVAC:
Við sóttum ekki aðalfund SCANVAC árið 2008, tengiliður okkar er Sigurður Magnús Harðarson, vél-
tæknifræðingur.
ASHREA:
Við sóttum ekki aðalfund ASHREA í Bandaríkjunum árið 2008 tengiliður er Kristján Ottósson fram-
kvæmdastjóri félagsins. 
Úttekt	á	hita-	og	loftræstikerfum	á	landsvísu:
Lagnafélag Íslands hefur unnið að úttekt á hita- og loftræstikerfum á landsvísu, og tekin voru út alls 35 
lagnakerfi í samvinnu við Umhverfisstofnun og heilbrigðisfulltrúa sveitarfélaga og er nú úttektarþætt-
inum lokið, en vinna við úrvinnslu og skýrslugerð er í vinnslu.
Athyglisvert er að ekkert af þessum lagnakerfum 35 voru fullfrágengin, flest þeirra voru illa hirt, og í 
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suma tækjaklefana hafði ekki komið maður til að þjónusta í tvö og hálft ár samkvæmt dagbók. 
Þeir sem komið hafa að þessari vinnu sem af er eru auk undirritaðs, Kjartan Mar Eiríksson, Sveinn Áki 
Sverrisson, Guðmundur Halldórsson og Heiðar Jónsson.
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 sem var inn á gömlu síðunni. Nú er búið að skanna allar Lagnafréttirnar 1 
til 36 inn á síðuna, þar að auki eru komin inni á heimasíðuna Fréttabréfin frá 67 til 107, þá er búið að 
vinna skönnun á Fréttabréfin frá nr.1 til 66.
Reynt er að halda heimasíðunni ferskri með nýjum upplýsingum. 
Örn Sigurðsson tæknifræðingur sér um síðuna.
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 metin að verðmæti 
56 Mkr.
Í desember 2006 var gerður samningur við Háskólann í Reykjavík (HR) um að taka við rekstri 
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 var 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 samning. 
Á seinni hluta ársins 2008 náðist samkomulag á milli LKÍ og HR, um að HR skilaði stöðinni, en fá að 
vera í 200m2 plássi til ársloka 2009. 
Lagnakerfamiðstöð íslands hefur  nú verið lögð niður sem sjálfseignastofnun og eignir hennar runnið 
inn til Tækniskólans, skóla  atvinnulífsins, til fullra afnota. 
Málefnið	-	bókin,	Úttektir	á	lagnakerfum,	virkni	og	lokafrágangur:
Lagnafélag Íslands er á þessari stundu að vinna með Brunamálastofnun um að hún taki að sér Yfirstjórn  
við „Úttektir á lagnakerfum, virkni og lokafrágangur“.
(Eins og þið vitið var Lagnakerfamiðstöð Íslands með þessa heimild frá Umhverfisráðuneytinu).
(Tilvitnun):  „Yfirstjórn úttekta er hjá Brunamálastofnun. 
Yfirfagráð LAFÍ hefur sett fram kröfur þeirra sem framkvæma úttektir á lagnakerfum og veita aðilum 
rétt til að framkvæma slíkar úttektir“.  (Tilvitnun	lokið).
Árið sem var að líða hefur verið rólegt hvað varðar beiðni um úttekt af hlutlausum aðilum, að undan-
skildu úttektinni sem staðið hefur yfir á landsvísu á vegum LAFÍ.
ISH	sýningin	í	Frankfurt:
Framkvæmdastjóri LAFÍ hefur tekið þá ákvörðun að vinna ekki að fleiri hópferðum á ISH alþjóðasýningu 
lagnamanna í Frankfurt Þýskalandi .
Lokaorð:			
Að síðustu vil ég þakka þeim mörgu sem komið hafa að störfum fyrir Lagnafélagið á einn eða annan 
hátt, það starf í þágu Lagnafélags Íslands verður seint full þakkað.
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Þá vil ég að síðustu þakka stjórn félagsins fyrir gott samstarf, og tel mig ekki halla á neinn þó ég dragi 
fram nafn eins manns, en það er formaðurinn okkar til fjögura ára Björn Karlsson sem sýnt hefur frábær-
lega lipra og góða samvinnu til fræðslu og í mannlegum samskiptum.

4.	 Reikningar	LAFÍ	2009
Reikningar LAFÍ fyir árið 2009. Í fjarveru gjaldkera flutti fráfarandi formaður Björn Karlsson reikningana 
og skýrði þá.  Ákvörðun um félagsgjald árið 2009. Einróma samþykkt að það verði kr. 3.000.

5.	 Umræða	um	skýrstlu	stjórnar	og	reikninga
Umræða um skýrslu stjórnar og reikninga. Nokkur umræða varð um Lagnakerfamiðstöðina. Kristján 
Ottósson rakti hvað gerst hafði frá því samningur var gerður við Háskólann í Reykjavík um að hann tæki 
að sér rekstur stöðvarinnar. Sá rekstur gekk ekki sem skyldi og varð þá að samkomulagi milli LAFÍ og 
HR að samningnum skyldi slitið. Gengið hefur verið frá samningi við Tækniskólann skóla atvinnulífsins 
(sameinaður skóli Sjómannskólans, Vélskólans og Iðnskólans í Reykjavík) um að hann taki að sér rekstur 
Lagnakerfamiðstöðvarinnar. Í reynd er Lagnakerfamiðstöðin með þeim gerningi sameinuð skólanum og 
verður framvegis rekin sem hluti af honum. Skýrsla stjórnar og reikningar borin upp til afgreiðslu og 
samþykkt einróma.

6.	 Skýrsla	fagráða.			

Gæðamatsráðs. 
Egill Skúli Ingibergsson form. flutti skýrslu þess en starf þess hefur reynst mjög árangursrík frá því það 
tók til starfa. Til þess er hægt að skjóta ágreiningsmálum milli verkkaupa og verksala um tæknileg efni, 
einnig hefur oft komið til ráðsins ágreiningur við kaup og sölu fasteigna.                         

Viðurkenningarnefnd.  
Valdimar K. Jónsson form. flutti skýrslu Viðurkenningarnefndar en frá því að þessi starfsemi LAFÍ var 
tekin upp hafa verið veittar 18 viðurkenningar fyrir lofsverð lagnaverk. Síðasta viðurkenning var fyrir hið 
nýja verslunarhús Byko í Garðabæ, það var viðurkenning fyrir árið 2007. Engin sérstök viðurkenning var 
þá veitt fyrir lofsvert handverk og er það miður. Það sem einkum veldur því er hvað fagmenn eru ódug-
legir við að benda á slík verk. Við það tækifæri voru veittar tvær viðurkenningar til eldri lagnamanna. 
Að þessu sinni voru það þeir: Karl Ómar Jónsson verkfræðingur og  Jónas Valdimarsson píulagninga-
meistari sem hlutu viðurkenningar.                  

Fagráð	loftræsikerfa.	 
Þórir Guðmundsson flutti skýrslu ráðsins. Nefndi hann sérstaklega námskeið sem samin hafa verið í 
greininni og sérstaklega eflt störf bliksmiða og hönnuða. Þessi námskeið hafa verið samin af sérfræðin-
gum að tilhlutan Iðunnar, endumenntunarstofnunar. Um er að ræða 11 námskeið sem fjalla um flesta 
þætti sem snúa að loftræstingu. Þar er fjallað um m. a: Hljóð í loftræsikerfum, Stillingar og lokafrá-   
gangur, Stjórnkerfi, Brunahönnun loftræstikerfa, Handbækur fyrir loftræstikerfi, Rekstrarleiðbeiningar 
og viðhald loftræstikerfa. Öll námskeiðin eru haldin í Lagnakerfamiðstöðinni.Nú má segja að í fyrsta 
skipti sé til námsefni loftræstikerfa á íslensku. Við Borgarholtsskóla hefur verið sett upp öflug aðstaða 
til kennslu í blikksmíði og í fyrsta sinn ráðinn blikksmiður sem kennari við skólann.  Að lokum benti 
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Þórir á að mikið átak þurfi að gera til að taka út og endurstilla eldri loftræstikerfi, þar sé víða pottur 
brotinn.    
Ekki voru fluttar skýrslur frá fleiri fagráðum.

7.	 Önnur	mál
Svavar T. Óskarsson starfsmaður Orkuveitu Reykjavíkur skýrði frá átaki sem OR í samvinnu við Félag 
pípulagningameistara að ýta af stað. Það felur í sér að pípulagningameistarar bjóða fram þá þjónustu, 
með tilstyrk OR, að taka út lagnakerfi, gera um þá úttekt skýrslu og skila henni til húseiganda eða 
forráðamanns. Í skýrslunni skal koma fram a) hvað er ábótavant b) hvað skal gera til að ráða bót á 
því sem er ábótavant. Benti hann á fjölmörg atriði sem kanna þarf svo sem: Öryggi neysluvatnskerfa, 
Jafnvægisstilling hitakerfa, Hitaþægindi, Orkueyðsla og fleira kom þar fram. Hann benti einnig á vef 
OR,stillumhitann.is. Skarphéðinn Skaphéðinsson form Félags píplagningameistara sagði að þetta átak 
stæði öllum pípulagningameisturum opið hvort sem þeir væru félagar í FP eða ekki. Nokkuð rætt um 
úttektir sem lið í eftirliti og úttektum eldri lagnakerfa. Björn Karlsson skýrði frá því að til stæði að 
Brunamálstofnun yrði æðsti úttektaraðili lagnakerfa. Svavar T. Óskarsson benti á að ekki þyrfti að 
leita langt yfir skammt að fyrirmynd á úttektum lagnakerfa, einsýnt væri að taka upp það kerfi sem er í 
rafgreinum og hefur reynst vel. Björn Karlsson upplýsti að þegar væri komið í lög að Brunamálstofnun 
stýrði úttektum á raflagnakerfum.

8.	 Kosning	í	stjórn	og	aðrar	trúnaðarstöður.
Björn Karlsson lætur nú af formennsku í LAFÍ eins og fram hefur komið. Aðeins ein tillaga kom um 
formann, Þórir Guðmundsson verkfræðing, og var hann einróma kjörinn formaður Lagnafélags Íslands.   
Aðrir stjórnarmenn eru: Frans Árnason tæknifræðingur, veitustjóri Norðurorku hf. og stjórnarformaður 
Samorku, Kjartan Mar Eiríksson verkfræðingur Verkís verkfræðistofa, Helgi Pálsson, pípulagninga-
maður þjónustufulltrúi pípulagningamanna Félagi iðn- og tæknigreina, Halldór Halldórsson bæjarstjóri 
Ísafjarðabæjar og form. Sambands Íslenskra sveitarfélaga, Vigfús Halldórsson  byggingarfræðingur 
forstöðumaður framkvæmda Fasteignum ríkisins, Heiðar Jónsson tæknifræðingur Mannvit verk-
fræðistofa.

Skoðunarmenn reikninga: Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur og Guðmundur Jónsson vélfræðingur, 
til vara Þórður Ó. Búason verkfræðingur.

9.	 Fundarslit. 
Þórir Guðmundsson nýkjörinn formaður flutti ávarp og sleit síðan fundi kl 18:30.
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Það er mér mikil ánægja að setja aðalfund Lagnafélags Íslands 
hér hjá Ísleifi Jónssyni hf, fyrirtæki sem þjónað hefur lagnamönnum 
af kostgæfni um mjög langt árabil. Almennt má segja að kröfur sam-
félagsins, fyrirtækja, stofnana og einstaklinga til lagnakerfa fara 
vaxandi jafnframt því sem mikil og hröð þróun á sér stað í aðferðum, 
tækni og efnisvali. Því er nauðsynlegt fyrir fagaðila að fylgjast vel 
með þróuninni og huga að endurmenntun í gegnum fundi, málþing 
og ýmiskonar fræðslu til að standast auknar kröfur um þekkingu á 
lagnakerfum.

Það er engin opinber stofnun sem heldur utan um gæðamál 
lagnakerfa sérstaklega og opinberir aðilar, bæði fulltrúar ríkisins 
hjá Umhverfisráðuneyti og Skipulagsstofnun, sem og opinberir 
starfsmenn sveitarfélaganna, þ.e. byggingarfulltrúar, eiga oft mjög 
erfitt með að fylgjast vel með þeirri hröðu þróun sem á sér stað í 
aðferðum og tækni. Þess vegna er ekki auðvelt fyrir þessa aðila að setja fram skýrar reglur um 
eftirlit.

Lagnafélag Íslands hefur gert þessum opinberu aðilum mjög stóran greiða með því að gefa út 
bókina „Handbók Lagnakerfa 29“, en í þeirri bók er því lýst hvernig skrá skuli allar upplýsingar 
um hönnun, eftirlit og viðhald lagnakerfa. Þegar slíkar upplýsingar liggja fyrir, á stöðluðu formi, 
auðveldast til muna öll sú vinna sem fer í að sannreina hönnunina, að framkvæma verkið sam-
kvæmt hönnun, að hafa eftirlit með framkvæmdinni og sjá til þess að kerfunum sé haldið við á 
réttan hátt.

Eins hefur Lagnafélagið gefið út ritið „Úttektir á lagnakerfum – virkni og lokafrágangur”, en þar 
eru settar fram verklagsreglur um það hvernig úttektir á lagnakerfum skulu fara fram og hverjir séu 
hæfir til slíkra verka. Með þessum tveim ritum er grunnurinn lagður að faglegri úttekt lagnakerfa, 
sem mun leiða til aukinna gæða, betra viðhalds og fækkun tjóna á sviði lagnamála.

Ég vil fá að færa Kristjáni Ottóssyni og þeim öllum sem starfað hafa með honum að undirbún-
ingi og útgáfu þessara verka bestu þakkir fyrir ómetanlegt starf í þágu lagnamála.  

Ávarp við setningu aðalfundar 
Lagnafélags Íslands, 7 maí 2009

Björn Karlsson, fráfarandi formaður
Lagnafélags Íslands 

Björn Karlsson
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Skýrsla um starfsemi Gæðamatsráðs 2007 og 2008 lögð fram á 
aðalfundi LAFÍ  7. maí 2009 

Gæðamatsráð er skipað sömu mönnum og undan-
farin ár:

Fulltrúi frá Félagsmálaráðuneyti   Björn Arnar Magnússon
Fulltrúi frá félagi Fasteignasala Sverrir Kristjánsson
Fulltrúi frá Neytendasamtökunum Valdimar K Jónsson
Fulltrúi frá Umhverfisráðuneytinu Hafsteinn Pálsson 
Fulltrúi frá LAFÍ Egill Skúli Ingibergsson

Sérfræðingar sem vinna með ráðinu:
Friðrik S. Kristinsson  Byggingartæknifræðingur
Guðmundur Hjálmarsson Byggingartæknifræðingur
Jón Kr. Gunnarsson Blikksmíðameistari og byggingarfræðingur
Ragnar Gunnarsson Pípulagningameistari og véliðnfræðingur

Síðustu tvö ár hafa verið róleg hvað kvörtunarmál varðar, það er þess eðlis að um þau hafi 
verið gerð skrifleg skýrsla. Framkvæmdastjórinn fær auðvitað mörg mál til úrlausnar og leysir 
með símtali

Skýrslur hafa verið gerðar um 4 mál á síðasta ári.
Eitt mál, þar sem skil verktaka við framkvæmd var ekki í lagi. Athugun sýndi að meistarar voru 

samþykktir af byggingaryfirvöldum svo og byggingarstjóri, en teikningar voru ekki lagðar fram og 
úttektir voru engar. Þrátt fyrir breytingar frá uppdráttum sem gerðir höfðu verið var það ekki fært 
inn. Greiðslumál komu inn í þetta einnig og einnig, að til að bjarga húsinu yfir vetur með hlýju kom 
nýr pípulagningameistari að verkinu.

Nýi meistarinn kom svo með athugasemdir.  Málið leystist með samkomulagi aðila.
Í öðru máli komu upp deilur milli eiganda og pípulagningameistara vegna breytinga á gólfhita-

lögnum. Eðlilegum formlegheitum var ekki fylgt, en eftir úttekt og ábendingar voru nauðsynlegar 
lagfæringar gerðar.

Í þriðja málinu kom beiðni um athuguna vegna þess að skolp kom upp um gólfniðurfall í kjallara 
fjölbýlishúss.

Athugun leiddi í ljós að orsökin var annars vegar að sig hafði orðið í lögn undir kjallaragólfi svo 
að vökvi stóð  í rörunum, og hins vegar að í húsinu hafði verið unnið við steikingar og fór því óvenju 
mikil fita niður í skolpið og náði að harðna í pípunum sem höfðu sigið.

Gæðamatsráð
Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur 

Egill Skúli Ingibergsson
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Í fjórða málinu kom beiðni úr fjölbýlishúsi um athugun vegna hitalagna sem voru engar í bað-
herbergi sem er í miðju húsi, og því ekki með neina aðliggjandi útveggi.

Hönnuður ásamt byggjanda töldu að hitastig inni í miðjum byggingamassanum yrði fullnægjandi. 
Niðurstaðan er önnur. Einnig kemur til að ýmislegt í útfærslunni stangaðist á við byggingar-
reglugerð.

Krafa um lagfæringu er gerð á hendur verktaka og hönnuðar.

16. árið sem Gæðamatsráðið starfar
Þetta er 16. árið sem Gæðamatsráðið starfar. Það var til þess stofnað af Framkvæmdarstjóranum 

Kristjáni Ottóssyni 1993. Þessi 16 ár hafa verið um margt skemmtileg og ákaflega fróðleg.
Það hefur verið gaman að fylgjast með hvernig afstaða hinna ýmsu fagaðila sem að málum koma 

hefur verið að breytast á þessum tíma  frá kannske þó nokkurri tortryggni í byrjun og hugmyndum 
um að þetta væri leið til þess að leita að sökudólgum, og  allir töldu sig vera kjörna í það hlutverk 
og til þess að vera tilbúnir að setjast niður og ræða mál frá öllum hliðum og finna eftir skoðun 
hvað var í raun að.  Sem betur fer hefur í nánast öllum tilfellum tekist að koma málum svo fyrir að  
þau fóru ekki fyrir dómstóla, eg held að undantekningarnar séu 2 eða 3.

Mál voru gjarnan 10 – 15 á ári þangað til nú tvö eða þrjú síðustu árin, sem málum hefur fækkað 
mjög, sem er auðvitað hið besta mál.

Ég er sannfærður um að veiting viðurkenninga fyrir lofsverð lagnaverk og virkt eftirlit ef eftir slíku 
er leitað hafa skilað sér í betrikerfum til neytenda. En það þýðir auðvitað ekki að þar með megi 
slaka á. Menn verða stöðugt að vera á tánum og skoða eigin verk  með gagnrýnum hætti.

Ég reikna nú með því að minni þátttöku í þessu fari að ljúka innan tíðar og því rifja ég þetta 
upp.

Ég vil jafnframt þakka þeim sem komið hafa að málum með ráðinu fyrir samvinnuna og oft þolin-
mæðina þegar hægt hefur gengið.

Sérstaklega þakka ég fagráðinu, sem ég hef leitað talsvert til og stjórninni, sem eg hef reynt að 
hlífa við kvabbi, og ekki sinnt sem skildi að funda með.

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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Fagráð loftræstikerfa
Þórir Guðmundsson formaður Lagnafélags Íslands

Í fagráði Loftræstikerfa sitja:
Þórir Guðmundsson, blikksmíðameistari og verkfræðingur, 
stjórnandi fagráðsins,  Kjartan Mar Eiríksson, verkfræðingur
Karl Hákon Karlsson, tæknifræðingur, 
Karl Magnússon, blikksmíðameistari
Guðmundur Jónatansson, blikksmíðameistari.

Fagráð Loftræstikerfa kom ekki saman á árinu en það þýðir þó ekki 
að ekki hafi verið ástæða til að ræða fagmál loftræstiskerfa. 

Nokkuð mikið hefur verið unnið í fagmálum loftræstikerfa undan-
farin ár og má þar nefna loftræstinámskeið sem samin voru af sér-
fræðingum í greininni að tilstuðlan Iðunar. Einstaklingar í Fagráðinu 
komu að gerð þessara námskeiða. Um er að ræða 9 námskeið 
sem fjalla um flesta þá þætti sem snúa að loftræstikerfum. Það 
er Hönnunarforsendur, Uppbygging loftræstikerfa, Gerðir loftræstikerfa, Hljóð í loftræstikerfum, 
Stillingar og lokafrágangur, Stjórnkerfi, Brunahönnun loftræstikerfa, Gerð handbókar og rek-
strarleiðbeiningar og viðhald loftræstikerfa.  

Námskeiðin hafa verið haldin í Lagnakerfamiðstöðinni. Nú má segja að nú sé í fyrst skipti til 
námsefni um loftræstikerfi á íslensku. Námskeiðin hafa verið vel sótt bæði af blikksmiðum og 
hönnuðum. Námsefnið hefur einnig nýst til kennslu nema í blikksmíði. 

Við Borgarholtsskóla hefur verið sett upp öflug og vel tækjum búinn aðstaða fyrir kennslu 
blikksmiða og ráðinn að skólanum blikksmiður. Það hefur verið mikil vöntun á nýliðun í blikksmíði 
og hefur aðstöðuleysi verið nefnt sem ein ástæða fyrir því.

Það má því búast við því að þekking og færni í greininni muni aukast á næstu misserum. 
Það er ljóst að verkefnin eru næg því víða er ástand loftræstikerfa langt frá því að vera ásæt-

tanlegt eins og kemur meðal annars fram í útekt sem Kristján Ottósson hefur gert á ástandi 
loftræstikerfa í obinberum byggingum víðsvegar um landið.

 En ég tel að fyrsta skrefið til að bæta þessa hluti sé að auka fagþekkingu og metnað innan 
greinarinnar. 

Þórir Guðmundsson
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Skýrsla viðurkenningarnefndar lögð fram á aðalfundi 
7. maí 2009.

Lagnafélag Íslands hóf að veita viðurkenningu fyrir lofsverð 
lagnaverk fyrir 17 árum síðan.  Tilgangur viðurkenninganna er að 
efla gæðavitund þeirra aðila sem starfa á þessum vettvangi, efla 
þróun í lagnamálum með bættum vinnubrögðum, vali á lagnaleiðum 
og lagnaefnum.  
Síðast en ekki síst er viðurkenningunum ætlað að vera til þess að 
hönnuðir leggi áherslu á við mat á loftræsti- og hitakerfum, að 
lýsing liggi fyrir á samvirkni tækja og tækjalisti sé skráður.  Einnig 
að skýrsla verktaka liggi fyrir um stillingu tækja og almenna úttekt á 
þeim eins og lýst er í Handbók lagnakerfa nr 29.
 
Viðurkenningarnefndin er skipuð fjórum mönnum.  Þeir eru Valdimar K. Jónsson, vélaverkfræðingur, 
formaður nefndarinnar, Ólafur Bjarnason, blikksmíðameistari, Stefán Jónsson, pípulagningarmeistari 
og Kristján Nielsen, rafvirki.  Ritari nefndarinnar er Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagnafélags 
Íslands.

Félagið veitti viðurkenningu fyrir heildarverk, nýtt verslunarhús BYKO Kauptúni 6 
Garðabæ varð að þessu sinni fyrir valinu hjá viðurkenningarnefnd Lagnafélags Íslands og hlaut  
viðurkenningu fyrir lofsvert lagnaverk fyrir árið 2007.

Þá var tveim heiðursmönnum veitt viðurkenning fyrir farsælt ævistarf að lagnamálum, þeir eru, 
Karl Ómar Jónsson verkfræðingur og JónasValdimarsson pípulagningameistari.

Allar nánari upplýsingar má lesa í Fréttabréfi Lagnafélags Íslands nr.106, á heimasíðu 
Lagnafélagsins  lafi.is

Lofsvert lagnaverk árið 2007
Dr. Valdimar K. Jónsson, verkfræðingur 

Dr. Valdimar K. Jónsson
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Sannleikurinn er „sárastur“
Það er kvartað yfir ofnhitakerfum, hita- og loftræstikerfum, það er sagt að þessi kerfi virki ekki, 

hafi aldrei virkað.

Skoðum dæmið!
Það eru skýrar ástæður fyrir því að kerfin virka ekki, þau hafa ekki verið kláruð, það á eftir að 

taka út lokafrágang lagnakerfanna með „Handbók“. Sú vinna er ekki framkvæmd af neinum aðila. 
Hönnuðir segja að verkkaupinn vilji ekki borga fyrir endanlegan frágang lagnakerfanna.

Starfsmenn byggingarfulltrúaembæta ganga svo langt að halda því einnig fram að verkkaupi vilji 
ekki borga fyrir „Handbók“ og þar með ekki borga fyrir lokafrágang lagnakerfa.

Trúnaðarmenn okkar skattborgaranna sem standa fyrir opinberum byggingum á vegum ríkisins 
og sveitastjórna, stuðla að því með aðgerðaleysi sínu að lagnakerfin eru ekki frágengin með 
„Handbók“ og því ekki úttekin af óháðum aðila. „Og virka því ekki“.

Sigurður er sestur fyrir framan sjónvarpið og vill láta líða úr sér eftir erfiði dagsins.
Jónína mín, ástin mín, hækkaðu fyrir okkur á miðstöðvarofninum, það er svo kalt hérna inni.
Hvar á ég að hækka hitann elskan mín? Jónína, þú ert í splunkunýju húsi sem á að vera með 

fullkomnu hitakerfi og handbók, hvað gerðirðu við Handbókina sem fylgdi hitakerfinu?
Hvaða handbók elskan mín?

Jónína, manstu hérna um daginn þegar hrærivélin bilaði hjá þér og ég fór út í búð og keypti 
rjómaþeytarann, honum fylgdi handbók upp á sex blaðsíður, manstu; þú varst að lesa hana fyrir 
mig um daginn?  Hún er hérna í skúffunni hjá mér, já þá hlýtur handbókin yfir hitakerfið að vera 
þar líka. Ég hef aldrei séð þessa Handbók.

Jónína, heyrðu Jónína mín, já, eigum við ekki bara að skreppa undir sæng og fá okkur hita í 
kroppinn, ég er orðinn svo ansi kvöldsvæfur þegar fer að líða á kvöldin, það er svoddan spenna í 
manni þegar maður kemur heim.

Eftir dágóða stund.
Jónína, hefur inðmeistarinn virkilega ekki kennt þér á hitakerfið, segja þér hvar þú átt að skrúfa 

fyrir ef vatn fer að leka vegna bilunnar? Hann talar ekkert við mig.

Ég hringi bara í hann Jón sem hannaði lagnakerfið fyrir okkur.
Jón blessaður þetta er Sigurður hérna í Fúlavogi 28 þú hannaðir fyrir okkur hjónin lagnakerfið í 

húsið okkar. Já sæll er eitthvað að? Já við kunnum bara ekkert á kerfið.
Nú eru ekki hitastillar á ofnunum?
Það eru einhver tæki þar, en hvar er Handbókin sem við eigum að geta lesið okkur til um hvern-

ing við  eigum að stjórna hitanum í húsinu?  
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Handbók, ég veit ekkert hvað þú ert að tala um Sigurður.  
Varst þú ekki að selja okkur þitt hugvit?  
Jú.
Já en ætlarðu þá ekki að skila okkur Handbókinni.
Ég veit ekkert hvaða Handbók þú ert að tala um Sigurður, hringdu bara í iðnmeistarann hann 

bjargar þessu.

Kona þá verð ég að hringja í iðnmeistarann okkar.
Páll, blessaður þetta er Sigurður hérna í Fúlavogi 28.
Já sæll.
Páll varstu ekki búinn að afhenda okkur Handbókina sem á að fylgja hita-og lagnakerfi 

hússins?
Handbók, ég veit ekkert hvað þú ert að tala um Sigurður. 
Átt þú ekki að sjá um að við fáum Handbókina yfir hita- og lagnakerfi hússins?  
Ég hef aldrei heyrt talað um neina Handbók Sigurður.
Páll ertu ekki búin að magnstilla hitakerfið- og stjórnlokana (hitastillana) á ofnunum?
Jú.  
Er lagnakerfið úttekið af byggingarfulltrúa?  
Já.  
Hvar eru gögnin yfir stillingarnar?
Sigurður ég veit ekkert hvað þú ert að tala um, talaðu bara um þetta við hönnuðinn, eða           

byggingarfulltrúa.

Ég hringi þá í byggingarfulltrúa.
Er þetta hjá byggingarfulltrúa?  
Já.
Get ég fengið að tala við úttektarmann lagnakerfa? 
 Augnablik, halló þetta er Jónatan.
Sæll ég heiti Sigurður og bý í Fúlavogi 28, ég kann ekkert á stjórntæki hitakerfisins í húsinu 

mínu, get ég fengið að sjá úttektarskýrsluna sem þið gerðuð þegar þið tókuð lagnakerfið út?
Úttektarskýrslu hvað er nú það? Við kunnum ekkert að taka út lagnakerfi og höfum aldrei gert 

það, hringdu í hönnuðinn eða iðnmeistarann á verkinu þeir eiga að hjálpa þér.

Hugsaðu þér kona,
Rjómaþeytarinn sem ég keypti, honum fylgdi sex blaðsíður um það hvernig við getum notað 

hann. En lagnakerfið í húsið okkar kostaði eina milljón og fimmhundurðþúsund krónur, en þó fylgir 
því ekki stafur á blaði um það hvernig við eigum að nota það eða hvernig við eigum að njóta þess 
og hafa af því vellíðan.
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Jónína mín
ég er nú bara aldeilis hissa, þessu er bara fleygt í mann eins og þegar verið var að bera hús-

dýraáburð á tún hér í gamla daga. „Éttu það sem úti frýs“ stendur einhvers staðar.
11
Kona, hvernig ætli þetta sé hjá öðrum húseigendum?
Jónína hvar ætli maður fái upplýsingar og aðstoð til að koma hitakerfinu í lag?
Sigurður minn, manstu eftir viðtalinu sem við heyrðum í útvarpinu um daginn, þar var verið að 

tala um frágang á lagnakerfum og Handbók sem á að fylgja kerfunum.. 
Já, ég man þetta núna, maðurinn var frá Lagnafélagi Íslands sem talað var við.

Já hringdu bara í Lagnafélag Íslands, Sigurður minn.
Lagnafélag Íslands góðan daginn. 
Góðan daginn ég heiti Sigurður og við hjónin erum hér í vandræðum með hitakerfið í húsinu 

okkar, það hlustar enginn á okkur, hvað eigum við að gera?  
Sigurður eruð þið hjónin búin að lesa Handbókina sem fylgir kerfinu, þar eigið þið að fá svör við 

öllum spurningum ykkar?
Það hefur engin Handbók komið, og iðnmeistarinn á verkinu, hönnuður hitakerfisins og bygg-

ingarfulltrúinn vísa bara hvor á annan, þeir kannast ekkert við að þeir eigi að útvega okkur 
Handbók eða uppfræða okkur um það hvernig við eigum að nota hitakerfið.

Sigurður, viltu ekki bara vísa þessu máli til Gæðamatsráðs Lagnafélags Íslands og biðja þá um 
að taka þetta út hjá ykkur?  Þið eruð annars velkomin hingað til Lagnafélags Íslands, og við erum 
tilbúinn að sýna ykkur hvernig Handbók lagnakerfa í venjulegu einbýlishúsi á að líta út. 

Simi. 892-4428.

Þið getið líka farið inn á netið lafi.is farið þar í útgáfan, þar næst ferðu í handbækur.

Kristján Ottósson
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Á heimasíðunni er að finna útgefnar allar Lagnafréttir frá nr.1 til nr.36 sem gefnar hafa verið út 
frá upphafi, og öll Fréttabréf Lagnafélags Íslands sem gefin hafa verið út frá upphafi 108 talsins 
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 eiga 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.

Áfram er unnið við heimasíðu LAFÍ



Er vandamál með neysluvatnið?

Er neysluvatnið hjá þér ryðlitað?

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
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Fagmennska í fyrirrúmi

Opið virka daga frá   8 -18  

Fjölbreytt úrval
gólfhitakerfa
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Kópavogur
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Hafnarfjör›ur
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J.K. lagnir ehf, Skipalóni 25
Verkþjónusta Kristjáns ehf, Reykjavíkurvegi 68

Húsavík
Vermir sf, Fossvöllum 21
	

Höfn	Hornafirði
Króm og hvítt ehf, Álaleiru 7

Styrktarlínur

HREINSIBÍLAR

Hafið samband við Hreinsibíla 
og fáið nánari upplýsingar

Hestháls 6-8 – 110 Reykjavík
Sími: 551 5151 – www.hreinsibilar.is

Hreinsibílar bjóða Heildarlausnir 
fyrir sveitarfélög og einstaklinga



MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 • veffang: www.danfoss.is

Danfoss lausnir fyrir hitakerfið
Þægindi, öryggi og áreiðanleiki

Við höfum í áratugi verið leiðandi í
framleiðslu stjórnbúnaðar fyrir hita-
kerfi 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

•

•

•

•

•

•

•

Ofnhitastilla

Gólfhitastýringa

Þrýstistilla

Hitastilla

Mótorloka

Stjórnstöðva

Varmaskipta soðna og boltaða

Við bjóðum fjölþætt úrval

okkar - hverjar sem stærðirnar, þarf-
irnar eða kröfurnar kunna að vera.


