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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Lagnafélag Íslands og Landbúnaðarráðuneytið í samvinnu við Landbúnaðarháskóla Íslands,
Bændasamtök Íslands, Samband Íslenskra sveitarfélaga, Brunamálastofnun og
Lagnakerfamiðstöð Íslands, halda ráðstefnu um “Lagnakerfi í landbúnaði”. 
Miðvikudaginn 18. apríl 2007  kl.10.00 til kl. 17.00, að Landbúnaðaháskóla Íslands, Hvanneyri.

Hver framsögumaður hefur 15 mín fyrir framsögu + 5 mín til að svara fyrirspurnum úr sal.

Ráðstefnustjóri:
Kristján Ottósson framkvæmdastjóri Lagnakerfamiðstöð Íslands.

Fundarstjóri:
Dr. Valdimar K. Jónsson vélaverkfræðingur og prófessor.

Kl. 10.00 Ávarp, ráðstefnan sett stundvíslega:
20 mín Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra.

Kl. 10.20 Sagan og  núverandi ástand í lagnakerfum  í landbúnaði:
15 mín + 5 Hilmar Einarsson húsasmíðameistari byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu.     

Efnistök:
1.   hvernig var og er hönnunarferill lagnakerfa fyrirkomið í landbúnaði?
2.   er það rétt að hús í landbúnaði séu byggð í stórum stíl án þess að lagna-

kerfi séu hönnuð?
3.   kallar byggingarstjóri á byggingarfulltrúa til úttektar á viðkomandi lagna-

kerfum?
4.   vinnur lagnahönnuður eftir hönnunarforsendum samþykktum af verkkaupa? 
5.   eru lagnakerfi í landbúnaði hönnuð af löggiltum hönnuðum?
6.   eru teikningar af lagnakerfum lagðar inn til byggingarfulltrúa?
7.   eru sérteikningar lagnakerfa áritaðar af byggingafulltrúa?
8.   hefur hönnuður lagnakerfisins gengið frá handbók lagnakerfa?
9.   hver er ábyrgð verkkaupa?
10. hver gefur út starfsleyfi fyrir byggingar í landbúnaði?
11.  hvað þarf til að starfsleyfi sé veitt?

Ráðstefna
um lagnakerfi í landbúnaði
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Kl. 10.40 Loftræstikerfi í landbúnaðarhúsum:
15 mín + 5 Magnús Sigsteinsson  bygginga og bútækniráðunautur Bændasamtaka 

Íslands.
Efnistök:

1. eru margar gerðir loftræstikerfa til fyrir landbúnað?
2. er náttúruleg loftræsting rétta lausnin ?  
3. hver er reynslan af  öðrum tegundum loftræstikerfa? 
4. eru loftræstikerfi í landbúnaði hönnuð af löggiltum hönnuðum?
5. eru teikningar af loftræstikerfum lagðar inn til byggingarfulltrúa?
6. vinnur lagnahönnuður eftir hönnunarforsendum samþykktum af verkkaupa?
7. setur hönnuður fram kerfislýsingar?
8. númerar hönnuður tæki á teikningum?
9. setur hönnuður fram samvirkni tækja?
10. setur hönnuður fram stillitölur vegna magnstillingar?
11. gerir hönnuður kröfur um viðurkenndar stilliaðferðir með löggiltum mæli-

tækjum?
12. fylgir hönnuður verkum sínum eftir til enda með fullunninni handbók 

lagnakerfa?
13. hver er ábyrgð verkkaupa?
14. hver gefur út starfsleyfi fyrir byggingar í landbúnaði?
15. hvað þarf til að starfsleyfi sé veitt?

Kl. 11.00 Loftræstikerfi í landbúnaðarhúsum:
15 mín + 5 Sveinn Áki Sverrisson byggingartæknifr., Sviðsstjóri byggingarsviðs VSB 

verkfræðistofu.
Efnistök:

1. eru margar gerðir loftræstikerfa til fyrir gripa- og búfjárhús?
2. er náttúruleg loftræsting rétta lausnin?  
3. hver er reynslan af  öðrum tegundum loftræstikerfa? 
4. hvernig eru þessi mál leyst í Skandinavíu?
5. hverjar eru kröfur til loftgæða?
6. hver er æskilegasti stjórnbúnaður á loftræstikerfum?

Kl. 11.20 Mjaltakerfi:
15 mín + 5 Sigtryggur Björnsson búfræðikandidat, kennari við Landbúnaðarháskóla 

Íslands
Efnistök:

1. eru til margar gerðir af mjaltarkerfum?
2. hverjir eru helstu þættir við hönnun lagna fyrir mjaltarkerfi?
3. hvaða efni eru notuð við hreinsun á júgur og spenum?

5
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4. hvaða efni eru notuð við hreinsun á mjaltarkerfum?
5. hvaða efni eru notuð í lagnir og hvað ber að varast við hönnun kerfa?

Kl. 11.40 Varmadælur:
15 mín + 5 dr.Valdimar K. Jónsson vélaverkfræðingur og prófessor

Efnistök:
1. hvað eru margar gerðir til af varmadælum?
2. hvernig virka varmadælur?
3. er ekki hægt að nota varmadælur á köldum svæðum á Íslandi?
4. hver er hagkvæmni varmadælu miðað við aðra upphitunarkosti?
5. hvað þarf að varast við uppsetningu á varmadælu?

KI. 12.00  til  KI.13.00 MATAR HLÉ

Kl. 13.00 Upphitun húsa, neysluvatnslagnir kalt- og heittvatn:
15 mín + 5 Finnur F. Einarsson verkfræðingur Verkvangi ehf.

Efnistök:
1. eru aðrar kröfur gerðar til lagna í landbúnaði en í þéttbýli? 
2. vinnur lagnahönnuður eftir hönnunarforsendum samþykktum af verkkaupa? 
3. eru lagnakerfi hönnuð af löggiltum hönnuðum?
4. eru teikningar af lagnakerfum lagðar inn til byggingarfulltrúa?
5. eru sérteikningar lagnakerfa áritaðar af byggingafulltrúa?
6. fylgir hönnuður verkum sínum eftir til enda með fullunninni handbók 

lagnakerfa?

Kl. 13.20 Heitirpottar:
15 mín + 5 Kristinn Magdal Jónsson tæknifræðingur VSB verkfræðistofa

Efnistök:
1. hvað þarf að hafa í huga við val á heitum pottum?
2. hvaða öryggiskröfur eru gerðar til heitra potta?
3. hvað þarf hönnuður að krefjast af verkkaupa við notkun á heitum pottum?
4. hver þarf hreinsibúnaður að vera til að fullnægja hreinsikröfum á heitum 

pottum?
5. hvað þarf að hafa í huga við notkun rafhitaðra potta?
6. hvers þarf að gæta er varðar sjálfvirkan hreinsibúnað rafhitaðra potta? 
7. eru lagnakerfi og stjórnbúnaður heitra potta tilkynningaskylt til byggingar-

fulltrúa?
8. hvaða hreinsibúnað þarf til að fullnægja kröfum til hreinsunar á heitum 

pottum?
9. hefur hönnuður lagnakerfisins gert grein fyrir samvirkni tækja?
10.hver er ábyrgð verkkaupa?

6
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Kl. 13.40 Lagnir í gróðurhúsum:
15 mín + 5 Magnús Ágústsson garðyrkjuráðunautur  Bændasamtaka Íslands.

Efnistök:
1 hverskonar lagnakerfi eru í gróðurhúsum?
2. hvað þarf að varast við hönnun hitalagna í gróðurhúsum?
3. hvað þarf að varast við hönnun vatnsúðakerfa í gróðurhúsum?
4. setur hönnuður fram hönnunarforsendur?
5. vinnur lagnahönnuður eftir hönnunarforsendum samþykktum af verkkaupa?

Kl. 14.00 Raflagnakerfi:
15 mín + 5 Rúnar Bachmann rafvirki Rafteikning hf.

Efnistök:
1. eru lagnakerfi í landbúnaði hönnuð af löggiltum hönnuðum?
2. eru teikningar af lagnakerfum lagðar inn til byggingarfulltrúa?
3. eru sérteikningar lagnakerfa áritaðar af byggingafulltrúa?
4. hefur hönnuður lagnakerfisins gert grein fyrir samvirkni tækja?

Kl. 14.20 Haughúsakerfi:
15 mín + 5 Snorri Sigurðsson  framkvæmdastjóri búrekstrarsviðs Landbúnaðarháskóla 

Íslands.
Efnistök:

1. hvað eru til margar gerðir af haughúsum?
2. hver er reynslan af ólíkum haughúsakerfum hérlendis?
3. hvaða hættur geta stafað af haughúsum?
4. hvenær og hvernig getur myndast hættulegt gas í haughúsum?
5. Hvernig er hægt að koma í veg fyrir gasmyndun í haughúsum?
6. er nútíma haughús og flutningur efnis hönnuð af löggiltum hönnuðum?
7. hvernig er flutningskerfi í haughúsum hannað  og er það úttektarskylt hjá 

byggingarfulltrúa?
8. vinnur lagnahönnuður eftir hönnunarforsendum samþykktum af verkkaupa?

Kl. 14.40 „Rotþrær“ og nýjung í hreinsun:
15 mín + 5 Sigurður V. Halldórsson sölustjóri lagnadeildar Tengi ehf.

Efnistök:
1. eru komnar nýjar „rotþrær“ á markaðinn er varðar meiri rotnunarhraða?
2. á hverju byggist þessi nýja tækni?
3. hver er ávinningurinn með betri og hraðari hreinsun?
4. við hvaða aðstæður hentar þessi nýja aðferð best?
5. hvað ber að varast við niðurlagningu rotþróar?
6. eru sérstakar skilgreiningar á frágangi á „rotþróm“ við gripahús?
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7. eru teikningar af lagnakerfum lagðar inn til byggingarfulltrúa?
8. eru sérteikningar lagnakerfa áritaðar af byggingafulltrúa?
9. hefur hönnuður lagnakerfisins gert grein fyrir samvirkni tækja?

Kl. 15.00 Brunavarnir í landbúnaðarbyggingum: 
15 mín + 5 Guðmundur Gunnarsson verkfræðingur Brunamálastofnun

Efnistök:
1. hvernig er brunavörnum í landbúnaði háttað í dag?
2. eru eldvarnarkerfi hönnuð af löggiltum hönnuðum?
3. eru teikningar af eldvarnakerfum lagðar inn til byggingarfulltrúa?
4. hefur hönnuður eldvarnakerfa gert grein fyrir samvirkni tækja?
5. hver er ábyrgð verkkaupa?

KI.15.20  til   KI. 15.40 KAFFI HLÉ

Kl. 15.40 Ný tækni í viðvörunarkerfum fyrir landbúnaðarbyggingar:
15 mín + 5 Helgi Guðmundsson sölustjóri brunavarna, Öryggismiðstöðinni. 

Efnistök:
1. hvernig er staðan í landbúnaði í dag?
2. hvernig má bæta ástandið?
3. er vitað hvað Norðmenn eru að gera?
4. er reyksogskerfi valkostur?
5. hvernig vinna reyksogskerfi?
6. hverjar eru kröfur yfirvalda?
7. hvernig má tryggja rekstraröryggi stýribúnaðar með tilliti til raka?
8. eru viðvörunarkerfi útihúsa vegna reyks og eldmyndun tengd íbúðarhúsi?

Kl: 16.00 Verklagsreglur við hönnun, byggingu og lokafrágang lagnakerfa:
15 mín + 5 Kristján Ottósson  framkvæmdastjóri Lagnakerfamiðstöðvar Íslands.

Efnistök:
1. hverjar eru verklagsreglur við hönnun og uppbyggingu lagnakerfa?
2. vinnur lagnahönnuður eftir hönnunarforsendum samþykktum af verkkaupa?
3. er gerð úttekt á virkni lagnakerfa af embættum byggingarfulltrúa?
4. í hvaða  formi á úttekt á lokafrágangi lagnakerfa að vera gerð?
5. hversvegna er ekki farið eftir verklagsreglum samkvæmt „Handbók 

lagnakerfa nr.29“, sem er viðurkennd af umhverfisráðuneyti til úttekta á 
lokafrágangi lagnakerfa?

8
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Kl. 16.20 Ábyrgð á verkframkvæmdum, fulltrúi umhverfisráðuneytisins:
15 mín + 5 Hafsteinn Pálsson verkfæðingur sérfræðingur í Umhverfisráðuneytinu.

Efnistök:
1. hver er ábyrgð byggingarstjóra?
2. hver er ábyrgð hönnuða?
3. hver er ábyrgð iðnmeistara? 
4. hver er ábyrgð verkkaupa?
5. er vitað til þess að gerð hafi verið úttekt á virkni lagnakerfa af hálfu 

byggingarfulltrúaembætta?
6. eiga byggingarfulltrúaembætti að taka út virkni lagnakerfa?
7. ætti ekki úttekt á virkni lagnakerfa að vera gerð af óháðum fagaðila?

Kl. 16.40 Ráðstefnuslit, samantekt:
20 mín Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafirði og  formaður Sambands íslenskra 

sveitarfélaga

Ráðstefnugjald kr. 5.000, innifalið er hádegismatur, kaffi og kökur.

Allar framsögur verða gefnar út í „Lagnafréttum 36“ að lokinni ráðstefnu.

Innflytjendur og seljendur lagnaefna 
kynna vörur sínar á staðnum.

Ráðstefnan er 
öllum opin

9
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Það er kvartað yfir ofnhitakerfum, ásamt hita- og loftræstikerfum í húsum, 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 rjóma-
þeytarann, 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 kropp-
inn, 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 hverning við

Sannleikurinn er „sárastur“
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eigum að stjórna hitanum í húsinu? 
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 byggingar-
fulltrúa. 

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 eitthundrað og fimmtíuþúsund 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. 

Jónína mín 
ég er nú bara aldeilis hissa, þessu er bara fleygt í mann eins og þegar verið var að bera húsdýra-
áburð á tún hér í gamla daga. „Éttu það sem úti frýs“ stendur einhvers staðar.

11

Fréttabréf Lagnafélags Íslands
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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 byggingarfull-
trúinn vísa bara hvor á annan, þeir kannast ekkert við að þeir eigi að útvega okkur Handbók eða upp-
fræða 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.

HANDBÓK  
LAGNAKERFA
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Í Borgarholtsskóla hefur verið komið
upp nýtísku aðstöðu fyrir blikksmiðju
til kennslu, með öllum þeim tækjum
sem eru nýjust í blikksmíði á mark-
aðnum í dag. Þar eiga nemendur í
blikksmíði að fá handverks kennslu
og einnig kennslu í meðferð tækni-
væddra tölvustýrðra nútíma blikk-
smiðjuvéla.

Sitjandi f.v.: Kári Brekason Reykjavík, Kristján Kristjánsson Ísafirði, Teitur Jónsson Hafnafirði, Klara
Jónasdóttir Reykjavík, Hafþór Ingi Gunnarsson Borganesi, 
Standandi f.v.: Gylfi Einarsson frá Iðunni, Sigurgeir Þórarinsson leiðbeinandi, Pétur Kristjánsson kennari BHS,
Heiðar Ingi Marínósson Ísafirði, Daníel Bergmann Sigtryggsson Reykjavík, Baldvin Vigfússon Reykjavík.

Blikksmiðir

Í Borgarholtsskóla.
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Geymsluskápar fyrir gashylki.
Hannaðir í samráði við og samþykktur af Brunamálastofnun.

Einangraðir útiskápar fyrir hita-
veituinntök og varmaskipta.

1,5 mm stál, 
galvaniseraðir og 
sprautulakkaðir.
Þriggja punkta læsing. 
Upphengigrind fáanleg.
Til í tveim stærðum.
A. h 94, b 79, d 32,5 sm
B. h 150, b 75, d 45 sm.

Einangruð 
PEX-hitaveiturör
í sumarhús, bændabýli og íbúðarhús. 
Hámarks einangrun – lágmarks 
hitatap. Sérstök framleiðsluaðferð 
tryggir einangrunargildið í áratugi.
Framleitt samkvæmt ISO 9001 
gæðastaðli.

ÍSRÖR ehf  |  S. 565-1489  |  Hringhella 12  |  221 Hafnarfjörður

Henta fyrir sumarhús, íbúðarhús og húsbíla.
1,5 mm galvaníserað og duftlakkað stál.
Utanmál í mm: h: 850, b: 750 og d: 350.
Veggfestingar fáanlegar
Skápurinn er gerður fyrir tvær 11 kg gosfl öskur 
og er með læsingu. Hann fæst í tveimur litum, 
grár og grænn.

Sumarhúsa- og landeigendur
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Fremsta röð, f.v.: Hanna Kristín Stefánsdóttir, umsjónarmaður námskeiðsins og kennslufræðingur í
fræðsludeild; Fríða María Ólafsdóttir, eftirlitsmaður í Reykjavík; Inghildur Einarsdóttir, vinnuvist-
fræðingur; Haukur Þorsteinsson, eftirlitsmaður á Norðurlandi eystra; Þórunn Sveinsdóttir, deildarstjóri
í þróunar- og eftirlitsdeild
Önnur röð, f.v.: Anna Sigríður Jónsdóttir, verkefnastjóri í rannsókna- og heilbrigðisdeild; Valgeir Páll
Guðmundsson, starfandi umdæmisstjóri á Norðurlandi eystra; Gísli Rúnar Sveinsson, umdæmisstjóri
á Suðurlandi; Ólafur Hauksson, aðstoðardeildarstjóri í þróunar- og eftirlitsdeild; Höskuldur Kárason,
eftirlitsmaður í Vestmannaeyjum; Valgeir R. Hauksson, umdæmisstjóri á Vestfjörðum
Þriðja röð, f.v.: Hafdís Sverrisdóttir, eftirlitsmaður í Reykjavík; Björn S. Pálsson, eftirlitsmaður í
Reykjavík; Gylfi Már Guðjónsson, eftirlitsmaður í Reykjavík; Gróa H. Ágústsdóttir, eftirlitsmaður í
Reykjavík; Guðjón Sólmundsson, umdæmisstjóri á Vesturlandi; Sigurður Karlsson, tæknifræðingur í
efna- og hollustuháttadeild
Aftasta röð, f.v.: Stefán P. Stefánsson, umdæmisstjóri á Norðurlandi vestra; Pétur Böðvarsson, eftir-
litsmaður í Reykjavík; Sigfús Sigurðsson, iðntæknifræðingur í þróunar- og eftirlitsdeild; Þorvaldur P.
Hjarðar, umdæmisstjóri á Austurlandi

Eftirlitsmenn Vinnueftirlitsins heimsækja

Lagnakerfamiðstöð Íslands
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Í haust sem leið stóð Vinnueftirlitið fyrir þriggja daga námskeiði fyrir eftirlitsmenn í fyrirtækjaeftir-
liti. Námskeiðið er liður í áætlun um símenntun starfsmanna Vinnueftirlitsins en eins og gefur að
skilja er símenntun eftirlitsmanna og annarra starfsmanna mikilvægur þáttur í því að samræma og
bæta vinnubrögð starfsmanna stofnunarinnar. Námskeiðið sóttu 17 eftirlitsmenn víðs vegar að af
landinu ásamt um sex sérfræðingum Vinnueftirlitsins sem tekið höfðu þátt í skipulagningu nám-
skeiðsins og sátu ýmist allt námskeiðið eða hluta þess.

Námskeiðið var þrískipt. Fyrsta daginn var fjallað um ritun eftirlitsskýrslna en verið er að taka í
notkun nýtt kerfi til að skrá slíkar skýrslur í. Aðalleiðbeinandi var Bjarni Ólafsson, íslenskufræðingur
og kennari.

Annan daginn var fjallað um vanda vegna hávaða á vinnustöðum. Fyrirlesarar voru Gunnar H. Páls-
son byggingaverkfræðingur sem fjallaði um lausnir á vinnustaðahávaða, Ingibjörg Hinriksdóttir, yfir-
læknir á Heyrnar- og talmeinastöðinni, en hún fjallaði um eyrað, heyrn og hávaða, og Sigurður Karls-
son, tæknifræðingur hjá Vinnueftirlitinu en hann  ræddi um ákvæði reglna um hávaða og hávaðavarn-
ir, mæliaðferðir o.fl. Loks var farið í heimsókn í húsnæði Íslenskrar erfðagreiningar, þar sem einn af
arkítektum hússins, Jóhann Einarsson, útskýrði hvaða lausnir hefðu verið notaðar til að stuðla að
góðri hljóðvist á þeim vinnustað.

Þriðja og síðasta daginn var fjallað um inniloft á vinnustöðum. Björn Marteinsson, arkítekt og verk-
fræðingur, hélt fyrirlestur um hita, raka, dragsúg o.fl. og Kristinn Tómason, yfirlæknir hjá Vinnueftirlit-
inu, ræddi um áhrif hita, kulda og raka á manninn.

Þessari námskeiðslotu lauk svo með heimsókn í Lagnakerfamiðstöð Íslands að Keldnaholti. Fyrirles-
ari var Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri miðstöðvarinnar. Hann leiddi menn í allan sannleika um
hinar ýmsu tegundir loftræsikerfa sem þar eru til sýnis, skoðuð voru uppsett kerfi og menn fengu
fræðslu um hvernig gott loftræstikerfi virkar. 

Markmiðið með heimsókninni í Lagnakerfamiðstöðina  var að tengja saman „teoríu og praksís“, ef
svo mætti að orði komast. Kristján kynnti fyrir þátttakendum Handbók lagnakerfa fyrir hita- og loft-
ræsikerfi en hún hefur að geyma allar hönnunarupplýsingar og ábendingar um hvað góð handbók
lagnakerfa á að innihalda svo hægt sé sð þjóna loftræsikerfinu. Í Lagnamiðstöðinni gátu eftirlitsmenn
séð hvernig hægt er með tæknibúnaði að hafa bætandi áhrif á inniloft á vinnustöðum og þar með á
líðan starfsmanna. Þá sýndi Kristján sérstaklega myndrænt hvernig forðast má utanaðkomandi áhrif
sem breyta stefnu loftstreymisins í þá veru að valda vanlíðan hjá fólki í viðkomandi rými. Allt þetta
auðveldar eftirlitsmönnum að gera athugasemdir og kröfur um úrbætur á vinnustöðum varðandi inni-
loft.

Hanna Kristín Stefánsdóttir

Heimsókn í Lagnakerfamiðstöð Íslands,
liður í námskeiði hjá Vinnueftirlitinu
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Lagnakerfamiðstöð undir HR

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík og Lagnakerfamiðstöð Íslands hafa gert með sér samn-
ing um rekstur og umsjón Háskólans í Reykjavík á starfsemi, fasteignum og búnaði Lagnakerfamið-
stöðvar Íslands á Keldnaholti.

Vilhjálmur Þ.Vilhjálmsson, borgarstjóri og jafnframt formaður LKÍ, og Kristján Ottósson, framkvæmda-
stjóri LKÍ, undirrituðu samninginn ásamt fulltrúum frá Háskólanum í Reykjavík, dr. Guðfinnu S. Bjarna-
dóttur rektor og Bjarka A. Brynjarssyni, forseta tækni- og verkfræðideildar HR.

Markmið samningsins er að tryggja áframhaldandi rekstur og uppbyggingu Lagnakerfamiðstöðvar Ís-
lands, auka nýtingu hennar og þróa ný áherslusvið í starfsemi stofnunarinnar. Með samningnum tekur
Háskólinn í Reykjavík að sér að sjá um allan rekstur, fasteignir og tækjabúnað stofnunarinnar og að
þjóna skólum landsins við uppbyggingu kennslufræða í lagnatækni, endurmenntun lagnamanna, iðnað-
armanna, hönnuða í atvinnulífinu og opinberra stofnana í lagnatækni. 

Samningurinn undirritaður Kristján Ottósson, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson og Guðfinna S. Bjarnadóttir
við undirskrift samnings Háskólans í Reykjavík og Lagnakerfamiðstöðvar Íslands.  Lengst til hægri er
Guðmundur Hjálmarsson lektor
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Hópferð á ISH sýninguna 
í Frankfurt dagana 5. mars til 9. mars 2007. 

Hópur 44 manna fór á IHS lagnasýninguna í Frankfurt. Hópurinn fór á vegum Lagnafélags Ís-
lands. Eins og ávallt áður var hópurinn undir styrkri farastjórn Kristjáns Ottóssonar fram-
kvæmdastjóra félagsins.  Hluti ferðalanganna voru makar, sem notuðu tækifærið og gerðu góð
innkaup í verslunum „kringlunum” í Frankfurt.

Mánudagur 05.03. 2007.
Mæting var klukkan 0600 á Keflavíkurflugvelli og flogið þaðan með flugvél frá Icelandair stund-
víslega klukkan 0820 og lent í Frankfurt eftir þrjá tíma og fjörtíu mínútur. Flugið var ákaflega
þægilegt. Nokkrir farþegar voru orðnir langþreyttir á eilífum ommilettum matinn. Í aðfluginu að
vellinum í Frankfurt sáu farþegarnir skýjakljúfa Frankfurtar og þar með „blýantinn” sem er tákn
borgarinnar og er höfuðstöð ISH sýningarinnar.

Við flugvöllinn beið okkar rúta sem flutti hópinn til hótelsins. Áætlað var að aka beint að hótel-
inu, hótel Ambassador. Vegna ókunnugleika bílstjórans varð sú för töluvert lengri en nauðsyn-
legt var vegna þess að farnir voru líklega einir fjórir hringir um nágrenni hótelsins áður en bíl-
stjórinn hitti á rétta götu. Allt endaði þó vel og hópurinn komst að lokum á hótelið. Farþegarnir
voru fegnir að komast í smá hvíld. Nokkrir fóru í bæinn en aðrir voru hvíldinni fegnir og voru í ró-
legheitum á hótelinu. Um kvöldið fór hluti hópsins út að borða á matsölustað í nágrenni við hót-
elið.

Þriðjudagur 06.03.2007.
Morgunverður borðaður snemma. Þriðjudagurinn var fyrsti sýningardagurinn. Sýningin var opnuð
kl.0900. Sýningargestirnir dreifðust um sýninguna. Hver og einn valdi sér það sem hann hafði
áhuga á. Undirritaður ásamt Valdimar Kr. Jónssyni, Kristjáni Ottóssyni og Björgvin R. Hjálmars-
syni höfðu mestan áhuga á að skoða og kynna okkur annars vegar varmadælur og hins vegar
lagnahönnunarforrit sem heitir DATA DEGSIGN SYSTEM. Dagurinn fór í að kynna sér þetta. Mik-
il ganga um nokkuð margar sýningarhallir. Talað var við sölumenn og tæknimenn teknar tækni-
legar upplýsingar til að lesa síðar er heim er komið. 

Í höll 6.1 á bás V02 hittum við Íslendinginn og verkfræðinginn Óla Mýrdal en hann er búsettur í
Þýskalandi og er að kynna og selja magnað lagnaforrit. Óli Mýrdal sýndi okkur hvað forritið get-
ur gert. Við undirbúningi ferðarinnar hafði fararstjórinn verið búinn að ganga frá að námskeið
yrði haldið fyrir okkur Íslendingana á Hótelinu sem við bjuggum á og þar mættu þeir Óli Mýrdal
og Brendan McFarlane

Um kvöldið var farið á kínverskan matsölustað og borðaður dýrindis margréttaður matur. Sumir
matargestanna voru meira að segja svo flinkir að borða með prjónum. 
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Þjónustan var eins góð og hægt er. Allt kvöldið var við borðið þjónustustúlka sem sá um að boll-
ar og glös væru ávallt full svo og að skipta um borðbúnað eftir hvern matarrétt.

Á meðan karlpenningurinn var á sýningunni voru eiginkonurnar í „Kringlunum”

Miðvikudagur 07.03.2007.
Á sýningunni voru ýmis fyrirtæki sem tóku á móti sýningargestum. 
Gestum á sýningunni gafst t.d. tækifæri að hitta starfsmenn DANFOSS. Ræða við þá yfir kaffi-
bolla eða ölglasi. Auk DANFOSS voru HÁTÆKNI, VATNSVIRKINN, og HÚSASMIÐJAN með
starfsmenn til viðtals og buðu upp á veitingar.

Eins og áður segir bauð DATA DESIGN SYSTEM upp á námskeið á Ambassador  hótelinu. Kynnt
var lagnahönnunarforrit frá Data Design System. Fyrirtækið er norskt. Þeir sem kynntu forritið
voru Brendan McFarlane verkfræðingur frá Írlandi og íslenski verkfræðingurinn Óli Mýrdal en
hann starfar eins og áður sagði í Þýskalandi. Forritið er fyrir hönnun á vatnslagna-, hitalagna-,
fráveitu-, loftræsti- og raflagnakerfum.

Hér er ætlunin að lýsa lítillega hönnunarforritinu sem var einnig til kynningar á lagnasýningunni
ISH 2005. Með forritinu er unnt að hanna öll lagnakerfin; Hita-, neysluvatns-, fráveitu-, loft-
ræsti- og rafkerfi í öll mannvirki (Elektro, Sanitär, Heizung, Klima und Lüftung).

Þeir sem sátu námskeiðið eru Sitjandi f.v. Óli Mýrdal, Brendan McFarlane og Valdimar K. Jónsson.  Standandi f.v.
Guðmundur Hjálmarsson, Guðmundur H. Jónsson,Atli Stefánsson, Björgvin Hjálmarsson, Sigurþór Valdimarsson,
Birgir Guðmundsson, Þórir Guðmundsson, Ómar Einarsson og Guðmundur Þorkelsson.
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Hér verður eingöngu reynt að lýsa hitunarhluta forritsins. Forritið byggir á þrívíddarteikningum af
byggingunni. Þrívíddarteikningar verða að sýna allar stærðir byggingahlutanna svo sem einangr-
un, glugga, hurðir og innréttingar. Hitunarhluti forritisins reiknar  U-gildi byggingahluta þar sem
allar varmamótstöður, l-gildi og önnur gildi eru geymd í gagnagrunni í forritinu. Hægt er að brey-
ta gildunum í gagnagrunninum. Forritið er með upplýsingar um veðurfar á a.m.k. fjórum stöðum
á Íslandi, útihitastig, vind o.fl. Þannig reiknar forritið síðan varmastreymið út úr hverju rými fyrir
sig miðað við gefnar forsendur. Þegar búið er að staðsetja ofna, velur forritið síðan ofnana,
gerðir og stærðir þeirra en í gagnagrunninum eru helstu ofnagerðir sem framleiddar eru. Að
sögn Óla Mýrdal er mjög auðveldlega hægt að breyta eða setja inn í gagnagrunninn ný gildi fyrir
ofna þ.e.a.s. stærðir gerðir og afkastagetu ofna ef ofnarnir eru framleiddir hér á landi. Sama
gildir reyndar um allar forsendur sem eru sérstakar og sértækar fyrir Ísland.
Þegar lagnaleiðir hafa verið valdar reiknar forritið út stærðir röra, þvermál þeirra, vatnshraða,
mótstöður og allar stýringar við ofnakerfið svo sem eins og  jafnvægisstillinguna miðað við ýms-
ar tegundir ofnloka. Forritið gerir ofnalista og reiknar út efnismagn og efniskostnað. 
Það sem sagt er hér um hitahluta forritsins gildir einnig um aðra hluta þess.

Um kvöldið sat hópurinn glæsilegt matarboð í boði WALRAVEN og VATNSVIRKJANS í hverfinu
Sachsenhausen á veitingastaðnum Kleine Sachenhausen.

Fimmtudagur. 08.03.2007.
Hluti af hópnum tók sér frí frá sýningunni og fór í sight-seeing ferð til Rínardalsins. Fyrst var
ekið með rútu til borgarinnar Mainz og það síðan niður Rínardalinn að norðanverðu. Rínardalur-
inn er þröngur grösugur dalur með vínviðarakra upp um allar hlíðar. Á leiðinni norður dalinn
sáust ýmsir gamlir fallegir kastalar, falleg þorp með þröngum götum og gömlum fallegum hús-
um, meðal annars bindingshús. Sumir gömlu kastalarnir eru frá tímum Rómverja. Nokkrir eru í
einkaeign en aðrir eru hótel í dag eða söfn opin almenningi. Frá Mainz var ekið til lítils bæjar St.
Goarshausen. Þar var farið um borð í fljótabát og siglt um Rín.  Fyrst var siglt upp að Loreley-
klettinum en sagan segir að í klettinum búi álfameyjan Loreley og seyði til sín sjómenn með ljúf-
um söng sínum. 
Reist hefur verið stytta af Loreley og var siglt að styttunni og þar snúið við og siglt niður eftir
Rín í um klukkutíma og farið í land. Var nú ekið að bænum Assmanshausen og Niederwald stytt-
an skoðuð. Minnismerkið stendur fyrir ofan bæina Assmanshausen og Rüdessheim. Niedervald
styttan var reist til að minnast stríðsins milli Frakka og Þjóðverja 1871 og sameiningar Þýska-
lands. Í bænum Assmanshausen var hópnum boðið í vínsmökkun. Að lokum var ekið um Rüdess-
heim sem er mjög fallegur lítill  bær á bökkum Rínar og síðan til Mainz með farþega sem komu
frá hóteli þaðan. Komið var til Frankfurt um klukkan 1900 að kveldi. 

Um kvöldið var hópurinn í stórglæsilegu kvöldverðarboði á veitingastaðnum Chicago í boði
Reykjalundar.

20
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Föstudagur 09.03.2007.
Stundvíslega klukkan 1100 var lagt af stað frá hóteli Ambassador og út á flugvöllinn í Frankfurt.
Nokkrir hópfélagar urðu eftir og ætluðu heim á sunnudeginum 11. mars. Valdimar Kr. Jónsson
og Guðrún kona hans fóru hins vegar með lest til Álaborgar í Danmörku að heimsækja barna-
barn sitt sem þar er við nám. 
Menn báru eilítinn hvíðboga í brjósti hvort komið yrði næglega snemma út á flugvöll er í ljós
kom að sami rútubílstjóri og ók okkur frá flugvellinum að hótelinu átti að aka út á flugvöll. Hvað
færi hann marga auka hringi á leiðinni að flugvellinum? En bílstjórinn stóð sig mjög vel. Annars
hefði svo sem ekkert gert til þó að hann hefði farið smá aukahringi því flugvélin að heiman var
a.m.k. einum tíma of sein. Flugið heim gekk vel og nú var ekki ommiletta í matinn.
Það voru þreyttir en ánægðir ferðalangar sem komu til Keflavíkur um klukkan 1800 föstudaginn
9. mars. 

Guðmundur Hjálmarsson

Rínardalurinn. Styttan af Loreley vinstra megin
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ISH lagnasýningin í Frankfurt

ISH lagnasýningin í Frankfurt var haldin dagana 6. til 10. mars s.l. Þar er til sýnis og kynningar flest
það sem til er í heiminum á þeim tíma. Þar fá menn staðfestingu á þekkingu sinni og yfirsýn á því
sem til er. Kristján Ottósson framkvæmdastjóri LAFÍ var með ferð á sýninguna, og farið var út mánu-
daginn 5. mars og komið heim föstudaginn 9. mars. Í ferðinni voru fjörutíu og fjórir talsins bæði konur
og karlar,   
Hópurinn var heppinn með veðrið 14°C yfir há daginn og ekki má gleyma vörunum í verslununum sem
gladdi augað fyrir suma og komust þeir ekki hjá því að láta hugan reika í fataskápinn heima.
Maturinn er indæll í þýskalandi og við nutum hans og oft var glatt á hjalla.

Þóra, María, Guðný og Guðrún á Kínverskum 
veitingastað.

Í miðborg Frankfurt.

Séð yfir miðborg Frankfurt.     Séð yfir miðborg Frankfurt.
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Ferð á ISH lagnasýninguna í Frankfurt

Römerorgið í Frankfurt er þekkt og frægt torg, Mörg húsin sem stóðu við torgið voru jöfnuð við jörðu í
heimsstyrjöldinni síðari. Ný hús voru byggð, en nokkru síðar var tekin sú ákvörðun að rífa niður nýju
húsin og byggja húsin upp nákvæmlega eins og þau voru fyrir stríð og er ferðamannastraumurinn
þarna í gegn mikill.

Römertorgið Römertorgið

Víða í Frankfurt eru afar huggulegir veitinga-
staðir og það er ekki hægt annað en láta sér
líða vel og fara afslappaður í háttinn.

Huggulegur bar.
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Matarboð
á ISH lagnasýningunni í Frankfurt

Fyrirtækið WALRAVEN og Vatnsvirkinn með framkvæmdastjórann Hjalta Ólafsson í fararbroddi, buðu
hópnum til matarveislu í SACHSENHAUSEN, sem er þýskur skemmtistaður. Stemningin er góð á
þessum stöðum og mikið sungið. Hljóðfæraleikarar ganga um og spila lög eftir pöntun frá hverjum
hópi fyrir sig og síðan er tekið undir og sungið og kappið felst í því að yfirgnæfa aðra hópa, sem eru í
öllum tilfellum frá öðrum löndum og þannig sigra keppnina. Þetta kallar á mikið úthald sem virðist
oftast nóg hjá Íslendningnum.

Að þessu sinni voru Norðmenn og Svíar næstir okkur og engin vafi lék á því að það vorum við sem
sigruðum. Sérstakar þakkir eru færðar fyrirtækinu Vatnsvirkinn.
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Sigling á Rín

og ekið um Rínardalinn.
Sigling niður Rínardalinn eftir ánni Rín er stórfengleg ferð. Við þrenn hjón tókum einn daginn
skoðunarferð frá Frankfurt með rútu niður að Lorelei klettinum og þaðan sigldum við niður að Assm-
anshausen og til baka. Það er margt sem ber fyrir sjónir, fegurðin í Rínardalnum er mikil.
Allir þessir kastalarar sem eru byggðir á áberandi stöðum og einn stendur út í miðri ánni.
Siglingin um ána er mikil og þarna fer mikið fram af gámaflutningum sem aftur á móti léttir álagið á
vegunum feikilega mikið.

Undirlandið í dalnum er á mörgum stöðum mjög lítið og umferðin er víða hægfara. Á einum stað
þurftum við að bíða í 8 mínútir við brautarteina á meðan fjórar járnbrautlestir fóru framhjá, þetta var
rétt neðan við Rüdesheim.

Frá  Lórlei klettinum sigldum við niður ána. Í ánni er mikill straumur um 10 til 20 km.

Þóra, Valdimar, María, Guðmundur og Guðrún.
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Sigling á Rín

og ekið um Rínardalinn.
Í Rüdesheim var boðið upp á hádegismat á afar fallegu veitingarhúsi, það var fagurt bæði að utan og
innan og maturinn eftir því. Rüdesheim er einn fegursti staðurinn í Þýskalandi og er mikill ferðamanna
bær, þar er allt iðandi af mannlífi á sumrin og flest gert til að þjóna ferðamanninum.

Það eru átta ár síðan ferðaklúbburinn okkar gisti í Rüdesheim í ferð á ISH sýninguna.

Niedervald Minnismerkið Séð yfir Rínardalinn og Rüdesheim.

Veitingarstaðurinn Anker restaurant. Veitingarstaðurinn Anker restaurant.
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Matarboð

á ISH lagnasýningunni í Frankfurt
Fyrirtækið Reykjalundur Plastiðnaður með Steinþór Gunnarsson sölufulltrúa í forsvari buðu hópnum til
matarveislu í MEATPACKERS Chicago sem er amerískur stórsteikarstaður, 
Huggulegur staður sem bauð upp á alla hugsanlegar steikur. Þjónustan var afbragðs góð og ekki
vantaði vökvan til að kyngja með steikinni. Þarna var glatt á hjalla og fólk skemmti sér mjög vel. 
Sérstakar þakkir eru færðar fyrirtækinu Reykjarlundur Plastiðnaðardeild. 
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*** Á DÖFINNI *** 
 

 

Ráðstefna 
Lagnafélags Íslands 

 
um lagnakerfi í landbúnaði, verður haldin í  
Landbúnaðarháskóla Íslands að Hvanneyri. 

 

miðvikudaginn 18. apríl 2007. 
 

 

################################################ 
 

Aðalfundur Lagnafélags 
Íslands  

 

Verður haldinn á Ísafirði laugardaginn 02. júní 2007. 
 

Nánar auglýst síðar 
 

############################################## 
 

 

Lagnafélag Íslands 
 

Hefur ákveðið að standa fyrir umræðum um þá hættu  
er stafar af heitu kranavatni á heimilum landsmanna. 

 
Stefnt er að fundum á nýju ári 
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FAGBLIKK
Þorvaldur Jón Kristjánsson blikksmíðameistari

Hefur stofnað fyrirtækið

Fagblikk ehf. 
Sandavað 3  110 Reykjavík

Sími: 698-1440 kt: 490107-0530
Netfang: fagblikk@fagblikk.is  Heimasíða: fagblikk.is

Hefur hlotið sérstaka viðurkenningu frá 
Lagnafélagi Íslands fyrir gott handverk.

Þorvaldur Jón Kristjánsson blikksmíðameistari tekur á móti viðurkenningu ,  fyrir gott handverk úr
hendi Guðna Ágústssyni ráðherra. 
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Keldnaholti • 110 Reykjavík
www.rabygg.is • Sími 570 7300
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Reykjavík

Félag blikksmiðjueigenda, Borgartúni 35

Kópavogur

Alur blikksmiðja ehf, Smiðjuvegi 58

Blikksmiðjan Vík ehf, Skemmuvegi 42

Hafnarfjörður

Verkþjónusta Kristjáns ehf, Reykjavíkurvegi 68

Reykjanesbær

Reykjanesbær, Tjarnargötu 12

Akureyri

Miðstöð ehf, Draupnisgötu 3g

Neskaupstaður

Fjarðalagnir ehf, Nesbakka 14
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Faglagnir ehf
Funahöfða 17a • 110 Reykjavík
Sími 578-3030 • Fax 517-0241

faglagnir@internet.is

Styrktarlínur
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Danfoss hf kútuvogi 6 • 104 Reykjavík Sími 510 4100 • www.danfoss.is• S •

Termix tengigrindur frá Danfoss

Við erum leiðandi í framleiðslu tengigrinda og stjórnbúnaðar
fyrir hitakerfi. Hjá okkur færðu fjölbreytt úrval í stærðum
og gerðum tengigrinda fyrir hitakerfi, svo sem ofna- og

gólfhitakerfi, neysluvatn, snjóbræðslur, stýringar
fyrir hitapotta og fl.

Allar tengigrindurnar frá okkur eru hannaðar fyrir íslensk
hitakerfi, einfaldar í uppsetningu og með stjórnbúnaði með

áratuga reynslu við íslenskar aðstæður.

Einnig höfum við mikið úrval stjórnbúnaðar fyrir hita- og
dælukerfi ásamt fjölbreyttu úrvali varmaskipta fyrir ofna-

og gólfhitakerfi, neysluvatn, snjóbræðslur og fl.

Auðveldar • Öruggar • Fyrirferðalitlar
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