INFRARED THERMAL IMAGING INSPECTIONS

FAULT DETECTION - LEAKY BUILDINGS - MOISTURE TESTING - PROPERTY DAMAGE
MECHANICAL - STRUCTURAL - THERMAL - COMMERCIAL - INDUSTRIAL - MARINE
RESIDENTIAL - FREE QUOTES - FACTORIES - NEW HOUSES - INDUSTRIAL ELECTRICAL
SWITCHBOARDS - ENERGY EFFICIENCY OF INSULATION IN COOL STORES
WEATHER PROOF TESTING OF WINDOWS, WALLS & CEILINGS - BLOWER DOOR TESTING
PROPERTY DRONE IMAGES & VIDEOS - VISIT US ONLINE

POLISH
Na dzisiejszym rynku, efektywność energetyczna to popularne hasło pojawiające się
w każdym niemal projekcie. Nawet jeśli zastosujesz najlepsze okna i drzwi, nadal
możesz przegrywać bitwę o oszczędność energii w innych częściach domu. Dzięki
naszym usługom – badaniom termowizyjnym oraz badaniu szczelności powietrznej
budynku – możesz sprawdzić, jakie masz inne problemy pojawiające się w domu.
Zła izolacja termiczna, nieszczelności wokół rur i wylotów, przenikanie wilgoci i inne
problemy – mogą sprawić, że wbudowane oszczędne drzwi i okna wygląda tak,
jakby nie spełniały oczekiwań. Obrazowanie termowizyjne wykonuje się za pomocą
kamery podczerwieni wrażliwej na ciepło, umożliwiając wykrycie obszarów, w
których ciepło ucieka. Poza oknami i drzwiami, istnieje wiele obszarów domu, przez
które tracona jest ogromna ilości energii. Zapewniamy poufne przedsprzedaż usługi
"Inspekcje termiczne i badania wilgoci". Znajdujemy się w Nelson, ale również
podróżujemy po regionie wykonując prace w terenie.
In today’s market place energy efficiency is a buzz word for almost any project. Even
if you put in the best windows and doors, you can still be losing the energy battle in
other areas of the home. Through our testing services you can see what other issues
you may be having. Bad insulation, gaps around pipes and outlets, moisture
penetration and other issues can make your door and window installation look like it
is not performing to expectations. Thermal Imaging is performed with an infra-red
heat sensitive camera that clearly shows areas where heat is escaping. There are
many areas of a home that loose vast amounts of energy besides the windows and
doors. We provide confidential pre-purchase “Thermal Inspections & Moisture
Surveys” and are based in Nelson but travel the region.

