
Reyksogskerfi er lausn fyrir 

Gripahús Gróðurhús og aðra staði sm erfit er 

að koma fyrir hefðbundnum reysskynjurum 

Reyksogskerfi er hægt að nota í tövu-rýmun þar sem 
miklar næmni er krafist og eins er hægt að nota þau við 

erfiðar aðstæður þar sem hefðbundnir reykskynjarar 
duga ekki. 

 
Reyksogskerfi eru kerfi sem tengd eru plast pípum sem 

hafa göt til að taka sýni úr viðkomandi rými. 

Kerfið hefur leyser geisla sem skoðar agnir í lofti sem 

kerfið dregur að sér. 

ILS kerfin er hægt að fá 1 eða 2 pípu sem metið er eftir 

aðstæðum og stærð rýma. 

Loftsía er í stöðvum 

Kerfin henta: 

FJÓSUM                                     

FJÁRHÚSUM 

HESTHÚSUM                        

GRÓÐURHÚSUM 

VERKSMIÐJUM 
 
 

 

Reyksogkerfi fyrir Gripahús 

       2 PÍPUR 

1 PÍPA 

R E Y K S O G S K E R F I  

IPT 



RÖR OG FITTINGS 

R E Y K S O G K E R F I  

Rör og fittings eru úr plasti. 
Rör eru 25mm. 

 
Mjög auðvelt er að leggja rörin, 

ýmsir fylgihlutir eins og t 
stikki,45 gráðu beija eða 90 

gáð. 
 

Rör koma í 3 metra lengd og 
eru sett saman með plast 

múffum. 
 

Endatappi kemur á hvern 
enda . 

 
Sérstakt lím kemur með  sem 

bræðir rör við tengistikki. 
 

Sérstakt reikniforrit reiknar 
síðan út hvar göt eiga að vera 

og stærð þeirra. 
 

Við þurfum teikningu af 
húsnæði til að hanna kerfið og 

lagnir. 
 

Við höfum sett reyksogskerfi i 
eftirtalin hús 

 
Hægt er að fá rakgildrur sem 

settar eru á lögn. 
 

HÖRPU 
 

HELLISHEIÐARVIRKJUN 
 

ÍÞRÓTTAHÚSIÐ KÓRIN 
 

FJÓS 
 

Sett hafa verið yfir 70 
reyksogskerfi  af okkur hérá landi. 

 
Bilanatíðni er nánast engin á 

reyksogskerfum 

IPT 



Hjálpabúnaður 

Síuhús á lögn Sía í síuhús 

Rakagildra 

Hreinsunarbúnaður fyrir lagnir 

IPT 

Við erfiðar aðstæður eru til hjálpatæki til að auðvelda rekstur kerfis 



Vakt búnaður 
IPT 

Reyksogskerfið og Snjallkerfið geta unnið frábærlega saman 
Snjallkerfið vinnur á wifi og  þú getur stjórnað hlutum. 
Þú getur tengst myndavélum í rauntíma hvar sem er. 

 

Taktu nútíman inn 
 

IPT    vefsíða:  ipt.is           Netpóstur: ipt@ipt.is              Sími:7638831 


