
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

DUTCH 
Tegenwoordig is energie doeltreffendheid een ‘buzz’ woord voor bijna elk project. Zelfs al 
installeer je de beste ramen en deuren in je huis, dan kun je nog de energie slag verliezen 
in andere delen van je huis. Met onze inspectie service kun je uitvinden welke andere 
problemen je ook nog kunt hebben. 
Slechte isolatie, ruimtes rondom pijpen en afvoerbuizen, binnendringend vocht en andere 
problemen kunnen er voor zorgen dat het lijkt alsof de installatie van je ramen en deuren 
niet aan je verwachtingen voldoen. 
Warmte profielen worden gemaakt met een infra-rood warmte gevoelige camera en geven 
precies aan in welke ruimtes de warmte ontsnapt. Behalve via de ramen en deuren zijn er 
veel andere ruimtes in een huis waar grote hoeveelheden energie verloren gaan.Wij geven 
voor de aankoop confidentiele ‘Warmte Inspecties & Vocht metingen’. Wij zijn gebaseerd 
in Nelson, maar reizen door de hele region. 
 
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. 


