
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

CZECH 
V dnešním tržním prostředí je energetická účiinost slovo, které provází každý projekt. 
Dokonce, ikdyž použijete nejlepší okna nebo dveře na stavbě,   může se objevit problem v 
jiných částech domova. Kde se tento problem nachází ve vašem domově, můžete zjistit 
prostřednictvím našich testovacích služeb. 
Tak to může vypadat, že dveře nebo okna  nesplnila očekávání , ikdyž byla použita ta 
nejlepší. Problém může spočívat i ve špatné izolaci, mezerách kolem potrubí, pronikání 
vody . Kde se problem vyskytuje a co jej vyvolává, pomůže odhalit termální zobrazování, 
které.se provádí pomocí infračevené kamery, která je citlivá na teplo. Ta jasně ukáže 
oblasti , kde uniká teplo. V domě existuje mnoho mist, kde kromě dveří a oken uniká 
značné množství tepelné energie. 
Naše firma, která je umístěna v Nelsonu ,  poskytuje důvěrné předprodejní “Tepelné 
prohlídky a průzkumy vlhkosti”. Tyto služby poskytujeme i v ostatních regionech. 
 
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. 
 
 
 


