
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

GREEK 
Στη σημερινή αγορά η ενεργειακή απόδοση είναι μια λέξη ‘‘καραμέλα’’ για σχεδόν κάθε 
έργο. Ακόμη και αν βάλετε τα καλύτερα παράθυρα και πόρτες, ακόμα και τότε μπορεί να 
χάνετε την ενέργειακή μάχη σε άλλες περιοχές του σπιτιού. Μέσα από τις υπηρεσίες 
ελέγχου μας μπορείτε να δείτε τι άλλα θέματα πιθανώς έχετε. Η κακή μόνωση, τα κενά 
γύρω από τους σωλήνες και τις πρίζες, η διείσδυση υγρασίας και άλλα παρόμοια 
προβλήματα μπορούν να κάνουν την εγκατάσταση της πόρτας και του παράθυρού σας να 
δείχνει σαν να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. Η Θερμική Απεικόνιση εκτελείται 
με μια υπέρυθρη κάμερα, ευαίσθητη στη θερμότητα, που δείχνει ξεκάθαρα τις περιοχές 
από τις οποίες διαφεύγει η θερμότητα. Υπάρχουν πολλές περιοχές του σπιτιού που 
χάνουν τεράστια ποσά ενέργειας, πέρα από τα παράθυρα και τις πόρτες. Παρέχουμε 
εμπιστευτικές «Θερμικές Επιθεωρήσεις και Έρευνες Υγρασίας» πρίν την αγορά, και 
βρισκόμαστε στο Nelson της Νέας Ζηλανδίας, αλλά ταξιδεύουμε στην ευρύτερη περιοχή. 
 
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. 
 


