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

TURKISH
Günümüzün pazar yerinde enerji verimliliği hemen hemen her proje için bir vızıltı kelimesidir. En iyi
pencere ve kapıları yerleştirseniz bile, evinizin diğer bölgelerindeki enerji savaşını
kaybedebilirsiniz. Test hizmetlerimiz sayesinde, başka hangi sorunlara sahip olabileceğinizi
görebilirsiniz. Kötü yalıtım, borular ve prizler etrafındaki boşluklar, nem penetrasyonu ve diğer
sorunlar kapı ve pencere kurulumunuzun beklentilere uygun değil gibi görünmesini sağlayabilir.
Termal Görüntüleme, ısının kaçtığı alanları açıkça gösteren kızıl ötesi ısıya duyarlı bir kamera ile
gerçekleştirilir. Pencerelerin ve kapıların yanı sıra bol miktarda enerji harcayan bir evin birçok alanı
vardır. Gizli satın alma öncesi “Termal Denetimler ve Nem Ölçümleri” sağlıyoruz ve Nelson'da
bulunuyoruz ancak bölgeyi geziyoruz.

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.

