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

VIETNAMESE
Bạn có biết ngay cả khi nhà của bạn có cửa sổ tốt nhất thì nhà bạn vẫn có thể bị thất thoát nhiệt?
Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra nhà bạn có chỗ nào có thể làm thoát nhiệt và bạn có thể khắc
phục, ví dụ như vật liệu cách nhiệt không tốt, khe hở quanh đường ống, độ ẩm hoặc nước thấm
qua tường, cửa và cửa sổ làm thoát nhiệt. Với dịch vụ “Kiểm tra nhiệt và khảo sát độ ẩm”, chúng
tôi sẽ chụp ảnh bằng máy ảnh chuyên dụng có tia hồng ngoại để phát hiện các khu vực trong nhà
bạn đang làm thoát nhiệt. Trụ sở của chúng tôi đặt tại Nelson nhưng sẵn sàng đi đến các địa chỉ
khác trong khu vực lân cận.

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 prepurchase “Thermal Inspections & Moisture Surveys” and are based in Nelson but travel
the region.

