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Ljósgjafinn er með öfluga tæknideild sem býr yfir mikilli þekkingu og reynslu.

Deildin hefur stækkað síðustu ár og hefur tekist á við mörg stór verkefni.

Megin verkefni tæknideildar eru:

• Raflagnateikningar

• Lýsingarhönnun

• Iðntölvustýringar

• Skjámyndakerfi

• Tilboðsgerð

• Útboðsgögn

• Kerfisstjórnun

Tæknideild



• Hönnun á stýritöflum og forritun stýrivéla og skjákerfis fyrir Norðfjarðargöng.

• Iðntölvustýringar og skjákerfi fyrir Coca Cola company á Akureyri.

• Hönnun og forritun á nokkrum brunalokukerfum.

• Hönnun á stýritöflum og forritun stýrivéla og skjákerfis fyrir Vaðlaheiðargöng.

• Raflagnahönnun í fjórum stórum blokkum við Kjarnagötu á Akureyri.

• Hönnun raflagna og lýsingarkerfa í íbúðarhóteli við Standgötu á Akureyri.

• Hönnun raflagna og lýsingarkerfa í skrifstofubyggingu við Strandgötu á Akureyri.

• Hönnun raf- og lýsingarkerfa í endurnýjuðum höfuðstöðvum Höldurs á Akureyri.

• Hönnun raf- og lýsingarkerfa í hraunhellinum Víðgelmi í Borgarfirði, alls um einn kílómeter að lengd.

• Hönnun og forritun á nokkrum loftræsikerfum.

• Hönnun raflagna í orlofshúsabyggðinni Hálöndum í Hlíðarfjalli á Akureyri.

• Hönnun raflagna og lýsingar í endurnýjun og stækkun á veitingasal Vogafjóss í Mývatnssveit.

• Hönnun raflagna og lýsingar í stórt iðnaðarhúsnæði við Njarðanes á Akureyri.

• Hönnun raflagna og lýsingar í stórt iðnaðarhúsnæði fyrir Orkubú Vestfjarða á Patreksfirði.

• Hönnun rafkerfa verslunar Iceland í Kaupangi á Akureyri.

• Hönnun raflagna og lýsingar í starfsmannaíbúðum Sláturfélags Suðurlands á Hvolsvelli.

• Hönnun raflagna og lýsingar í nýtt fjós að Sigtúnum í Eyjafjarðarsveit.

• Hönnun rafkerfa og lýsingar í þremur íbúðarblokkum við Dalsbraut í Reykjanesbæ.

• Forritun á KNX ljósastýrikerfum í Listasafni Akureyrar.

• Forritun á KNX /Dali ljósastýrikerfum fyrir Icelandair hótel Mývatn.

• Hönnun raf- og lýsingarkerfa í sex stórum blokkum við Davíðshaga, Kjarnagötu
og Margrétarhaga á Akureyri fyrir SS-Byggi.

• Iðntölvustýringar og skjákerfi í sundlauginni á Grenivík

• Raflagnahönnun í kálfahúsi að Öxnhóli í Hörgárdal.

• Hönnun raf- og lýsingarkerfa í íbúðarhóteli í Kaupangsstræti á Akureyri.

• Forritun KNX kerfis fyrir Norðurljósasetur að Kárhóli í Reykjadal.

• Hönnun raf- og lýsingarkerfa í Axelsbakarí á Akureyri.

• Hönnun raf- og lýsingarkerfa í húsnæði íþróttafélagsins Magna og slysavarnarfélagsins á Grenivík.

• Hönnun raf- og lýsingarkerfa í stórt bílastæðahús við Kjarnargötu á Akureyri.

• Hönnun raf- og lýsingarkerfa í fjölbýlishúsi í Heiðartúni á Akureyri.

• Hönnun raf- og lýsingarkerfar í þremur fjölbýlishúsum við Hafnarstræti á Akureyri.

• Hönnun raflagna og lýsingar í nýju mötuneyti fyrir Landsvirkjun við Laxá í Aðaldal.

• Hönnun rafkerfa (rafmagnstöflur og fl.) fyrir Fosshótel Húsavík.

• Hönnun rafkerfa í stóru iðnaðarþvottahúsi á Húsavík.

• Hönnun raflagna og lýsingar í fjölda einbýlishúsa og sumarhúsa og fl. víða um landið.

Dæmi um verkefni Ljósgjafans



• Vel heppnuð lýsing gerir oft rými að einhverju miklu meiru en það var áður en sú lýsing var sett upp.

Falleg vel heppnuð lýsing eykur vellíðan fólks, kemur í veg fyrir slys og fólk þreytist minna við vinnu.

• Falleg og vel útfærð lýsing í annars venjulegu rými býr til stemmingu og veldur því að rýmið verður notalegra og verðgildi eignar hækkar.

• Það eru mjög mismunandi kröfur gerðar til lýsingar eftir því til hvers skal nota lýsinguna og á hvaða aldursbili fólk er sem notar lýsinguna. Láttu sérfræðinga skoða þína lýsingu.

• T.d þarf 40 ára fólk helmingi meira ljósmagn við vinnu en fólk sem er 20 ára, 60 ára fólk þarf svo helmingi meira ljósmagn við vinnu en fólk sem er 40 ára. Þetta kemur sjón

ekkert við og er einungis vegna aldurstengdra breytinga sem verða á augnbotnum okkar. Það er því afar margt sem þarf að hafa í huga við hönnun góðrar lýsingar.

• Rekstrarkostnaður lýsingarkerfa er umtalsverður. Bæði vegna rafmagnsnotkunnar og einnig vegna viðhalds lýsingarbúnaðar. Þar er oft hægt að spara verulegar fjárhæðir með

því að fá sérfræðing til að hanna lýsinguna og velja rétta búnaðinn.

• Mikil þróun hefur orðið á lýsingarbúnaði núna seinni ár með tilkomu LED tækninnar. Svo ör hefur þessi þróun verið að leikmaður má hafa sig allan við að vera inn í öllum þeim 

mismunandi tæknilausnum sem í boði eru hverju sinni. Það er því gott að fá ráðgjöf og álit sérfræðinga áður en búnaður er keyptur og settur upp.

• Áður fyrr voru ljós bara ljós og ekki spáð mikið meira í það. Í dag er lýsing notuð á allt annan hátt en  áður var. Lýsing  er miklu meiri partur af heildar hönnun og útliti húss og  

notuð til að ná fram ákveðnum áhrifum.  Því miður er lýsing oft illa útfræð t.d. oflýst eða vanlýst en vel heppnuð lýsing eykur vellíðan en illa heppnuð veldur vanlíðan. Oft gerir 

fólk sér ekki grein fyrir því að það er lýsingin sem veldur þreytu og pirring. Ljósmengun er oft mikið vandamál vegna vitlausrar og illa hannaðar lýsingar og kemur þannig niður á 

umhverfi okkar. 

• Í vel heppnaðri lýsingu er að mörgu að hyggja eins og t.d. hæfilegu magni skugga  og það hefur verið spáð í litarendurgjöf, kelvingráðu, ljósmagn, orkunýtni og endingu 

ljósgjafans auk þess að gætt er að endurkasti og glýju og samræmingu á náttúrulegu ljósi og tilbúnu ljósi. 

Lýsingarhönnun



Lýsing á gangi Icelandair hótel Mývatns 
unnið í samvinnu við Apparat arkitekta

Lýsing á kaffistofu Höldurs á Akureyri

Lýsingarverkefni



Samspil ljóss og skugga Gengið inn í ævintýriðSteingerða tröllið 

Víðgelmir í Borgarfirði



Lýsingarverkefni

Útilýsing á gömlu húsi við Hjalteyri Hugmynd að svæðislýsingu á athafnarsvæði PCC á 
Bakka. Unnið í Dialux



Tilnefning til íslensku 
lýsingarverðlaunanna 2018
fyrir lýsinguna í Víðgelmir í 

Borgarfirði

Lýsing á barnum á Icelandair hótel Mývatn. 
Verkefnið unnið í samvinnu við Apparat 

arkitekta

Lýsing á herbergjum á Icelandair hótel Mývatn. 
Verkefnið unnið í samvinnu við Apparat 

arkitekta

Lýsingarverkefni



Gestaálma í stóru einbýlishúsi í Bergen í Noregi unnið 
árið 2012 af lýsingarhönnuði tæknideildar Ljósgjafans

Hönnun lýsingar í DIALux 3D kerfum



Mismunandi útfærslur á ljósum í stigagangi í blokkum við Undirhlíð á Akureyri.
Greiningar gerðar í DIALux. Ákveðið var eftir að þetta hafði verið prófað svona að nota loftljósin.

Mismunandi útfærslur lýsingar í stigagangi



• Rýmið sem reikna á út er teiknað upp í forritinu Dialux . 
Veggir eru skilgreindir með litum og gljástigi. Gólfefni eru sett 
sem næst þeim lit og gljástigi sem verður notað.

• Oft eru líka sett inn húsgögn, innréttingar og jafnvel fólk á 
myndirnar. Síðan er farið í ljósaframleiðendur og valdir 
ákveðnir lampar, og plugin skrár frá ljósaframleiðendum 
teknar inn í forritið. Ljósunum er svo raðað upp í rýmið. Í boði 
eru lampar frá hundruðum framleiðenda.

• Forritið reiknar svo út ljósmagnið sem við fáum með 
viðkomandi uppsetningu. Þessu er svo breytt og prófað 
þangað til við erum búin að fá út það ljósmagn sem við viljum 
fyrir viðkomandi rými og rétta stemmingin næst sem leitað er 
eftir.

• Þetta er svo hægt að skoða líka sem 3D myndir  frá öllum 
áttum og prenta út sem ljósmyndir.

• Þarna var td. markmiðið að fá 150-200 lux þegar unnið væri í 
fjósinu og 700-800 lux fyrir þvottahúsið.

DIALux útreikningar á lýsingu

Fjósið Sigtún Eyjafirði

Iðnaðarþvottahús á Húsavík



• Við teiknum raflagnir að mestu í AutoCAD en erum líka með kunnáttu í Revit BIM forritum. Við notum Dialux 
evo forrit fyrir lýsingaútreikninga og til að sjá og búa til útlitsmyndir í 3D.

• Starfsmenn tæknideildar hafa unnið að hönnun í flestum gerðum mannvirkja.

• Þar má telja upp þúsundir íbúða. Verslanir, skrifstofur, verkfræðistofur, íbúðahótel, hótel, leikskóla, sumarhús, 
landbúnaðarbyggingar, iðnaðarþvottahús, ferðamannastaði, hótel, gistiheimili,  verslunarmiðstöð, 
tjaldstæðahús, lýsingu  í ferðamanna helli, brugghús, fiskeldisstöð, steypueiningarverksmiðju, hurða- og 
gluggaverksmiðju, innréttingarsmiðju, arkitektarstofu, snyrtistofu, skjástýrikerfi í jarðgöng, svæðislýsingar á 
plönum og götum og margt fleira.

• Oft enda svo þessi hönnunarverk á að við gerum verklýsingar og magntöluskrár. Og stundum erum við með 
verkeftirlit á þessum verkum á framkvæmdartíma og erum til ráðgjafar á verktímanum.

• Við tökum líka oft að okkur alverktöku á verkefninu frá hönnun og sjáum um framkvæmdina líka. 

• Tæknideild gefur verðtilboð í hönnun og gerð verk- og skilalýsinga ásamt magntöluskrám.

Raflagnateikningar



Baldurshagablokkir á Akureyri.
Stórar blokkir með bílahúsi neðanjarðar.

Blokkir við Undirhlíð á Akureyri
ásamt bílahúsi.

Brekatún 2 á Akureyri.
9 hæða blokk með bílahúsi og 

golfbílageymslum rétt við Jaðarsgolfvöll.

Verkefni þar sem Ljósgjafinn kom að rafhönnun



Hrímland íbúðarhótel 

Breytingar á skrifstofuhúsnæði í íbúðahótel ásamt 
viðbyggingu við húsið.

Icelandair hótel Mývatn

Hótelið allt glæsilega endurbyggt og stækkað.

Verkefni í vinnslu



Sex stórar blokkir ásamt bílahúsi neðanjarðar.
Unnið fyrir SS-byggi á Akureyri.

36 íbúðir í þremur vönduðum fjölbýlishúsum við 
Hafnarstræti á Akureyri.

Verkefni í vinnslu



Vogafjós í Mývatnssveit  

Núna er unnið að stækkun á veitingarsal Vogafjóss í Mývatnssveit og 
fengum við það skemmtilega verkefni að hanna raflagnir og lýsingu 

fyrir þá vogabændur í veitingasalnum.

Sigtún Eyjafjarðarsveit

Ljósgjafinn hannaði raflagnir og lýsingu í nýtt hátæknifjós á Sigtúnum. 
Reglulega erum við í hönnun á rafkerfum í landbúnaðarbyggingum og leggjum 

metnað  okkar í að þjónusta bændur vel.

Verkefni til sveita



Dalsbraut í Reykjanesbæ

Ljósgjafinn hannaði raflagnir í þremur samskonar fjölbýlishúsum.

Gunnarsgerði á hvolsvelli

Starfsmannaíbúðir fyrir Sláturfélag Suðurlands.

Landsbyggðin



Vaðlaheiðargöng

Ljósgjafinn sá um hönnun stýringa og stýriteikninga ásamt 
því að forrita stjórnkerfi ganganna

Norðfjarðargöng

Ljósgjafinn sá um hönnun stýringa og stýriteikninga ásamt 
því að forrita stjórnkerfi ganganna

Jarðgöng



Coca Cola Iceland

Tæknideild Ljósgjafans hefur um langt árabil verið þjónustuaðili í 
bruggverksmiðju Víkings og hannað allskonar raflagnir, lýsingar, 

stýrikerfi og skjástýringar fyrir verksmiðjuna á Akureyri.

Þvottahús og fatahreinsun

Iðnaðarþvottahús og fatahreinsanir er starfsemi sem notar 
mikla raforku. Ljósgjafinn hefur komið að hönnun rafkerfa í 

þremur stórum iðnaðarþvottahúsum á seinustu árum.

Iðnaður



Iceland verslun í Kaupangi

Tæknideild Ljósgjafans sá um alla rafhönnun í verslun 
Iceland í Kaupangi, áður 10-11.

Axelsbakarí 

Tæknideild Ljósgjafans sá um alla rafhönnun fyrir Axelsbakarí 
þegar bakaríið flutti í Hvannavelli á Akureyri.

Verslun og þjónusta



Listasafn Akureyrar

Tæknideild Ljósgjafans sá um forritun og uppsetningu á 
ljósastýrikerfum í nýju og endurbættu safninu.

Norðurljósasetrið Kárhóli í Reykjadal

Tæknideild Ljósgjafans er núna að vinna að hönnun 
ljósastýrikerfis fyrir þetta glæsilega ransóknarsetur sem 

kínverjar eru að reisa.

Ljósastýrikerfi



Glerárlaug á Akureyri

Tæknideild Ljósgjafans sá um endurnýjun á stjórnbúnaði  fyrir 
Glerárlaug ásamt stjórnun frá snertiskjá (Siemens HMI)

Sundlaugin á Grenivík

Tæknideild Ljósgjafans sá um forritun og uppsetningu á 

iðntölvustýringu og skjámyndakerfi fyrir stýrikerfi 

sundlaugarinnar á Grenivík.

Sundlaugar



Hitamyndavél

• Ljósgjafinn býr yfir öflugri hitamyndavél frá Fluke 
til að geta þjónustað viðskiptavininn betur. 

• Hitamyndavélin nýtist í hvers kyns eftirliti í iðnaði, 
þar á meðal með mótorum og öðrum vélbúnaði, 
rafmagnsskápum og tengingum, í framleiðslu til 
að tryggja gæði eða koma í veg fyrir galla.

• Þær geta dregið úr kostnaði vegna bilana eða 
komið í veg fyrir bilanir eða vinnslustöðvun. Einnig 
er hitamyndavélin frábær til þess að staðsetja 
gólfhitalagnir.



• Engin takmörk liggja fyrir í því hvað hægt er að gera með
iðntölvum, hægt er að forrita virkni í jafnt smáum sem stórum
kerfum. Það eykur svo skilvirkni til muna og mistökum fækkar.

• Betri yfirsýn næst yfir kerfið sem unnið er með, möguleiki er á að
tengja tölvuna við snertiskjá sem stjórnar allri virkni í iðntölvunnar.
Kerfið sparar mikla vinnu við eftirlit.

• Alsjálfvirkar iðntölvustýringar fyrir allar gerðir af vélum sem geta
leyst af hólmi störf hjá fyrirtækjum. Kerfin spara því oft mikla 
peninga við rekstur.

• Með iðntölvu er ekkert verkefni sem er of lítið eða of stórt, hægt
að kveikja á einni ljósaperu upp í að stýra stóriðju.

• Iðntölvur eru framtíðin!

Iðntölvur (PLC)
Hvað er hægt að gera með iðntölvum?



Simatic aðgerðaskjár (HMI) 
HMI – Human Machine Interface, eða snertiskjár

• Simatic aðgerðaskjáir frá Siemens eru mjög sniðug lausn með PLC stýrivélum til að fá 
yfirsýn yfir það sem er að gerast hverju sinni.

• Hægt er að stjórna öllum aðgerðum að vild eins og notandinn vill þótt það sé verið að 
keyra fyrirfram ákveðið forrit.

• Ef eitthvað er ekki eins og það á að vera, þá koma upp viðvaranir upp á skjáinn.

• Hægt er að lesa öll raun- og óskgildi hverju sinni. Einnig er hægt er að „logga“ gildin inn á 
t.d USB lykil ef nauðsynlegt er að halda utan um gögnin.

• Tenging milli aðgerðaskjás og stýrivélar er  í gegnum profinet (Cat5e).

• Simatic skjár er sniðug lausn sem einfaldar hluti til muna.



Simatic aðgerðaskjár (HMI)

Dæmi um skjámyndakerfi frá tæknideild Ljósgjafans. 
Skilvindur í bruggverksmiðju Vífilfells



Simatic aðgerðaskjár (HMI)

Skjámyndarstýring úr sundlaugarstýringu unnin af 
tæknideild Ljósgjafans



Simatic aðgerðaskjár (HMI)

Skjámyndarstýring úr lyfjaverksmiðju unnin af tæknideild 
Ljósgjafans



Jarðgöng

Ljósgjafinn sá um að hanna og forrita stjórnkerfið fyrir 
Norðfjarðar- og Vaðlaheiðagöng



IGSS skjákerfi

Ljósgjafinn er með leyfi til hönnunar og sölu á IGSS 
skjákerfum fyrir stærri verkefni


