
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

SWEDISH 
I dagens marknadsplats är energieffektivitet ett modeord för nästan alla projekt. Även om du sätter 
in de bästa fönstren och dörrarna, kan du fortfarande förlora energikampen i andra delar av 
hemmet. Genom våra testtjänster kan du se vilka andra problem du kan ha. Dålig isolering, luckor 
runt rör och utlopp, fuktpenetration och andra problem kan få din dörr- och fönsterinstallation att se 
ut som om den inte uppfyller förväntningarna. Termisk bildbehandling utförs med en infraröd 
värmekänslig kamera som tydligt visar områden där värme släpper ut. Det finns många områden i 
ett hem som förlorar stora mängder energi förutom fönster och dörrar. Vi tillhandahåller 
konfidentiella förköp "Termiska inspektioner och fuktighetsundersökningar" och är baserade i 
Nelson men reser runt regionen. 
 
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. 
 


