
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

PORTUGESE 
No mercado de hoje, a eficiência energética é a bola da vez em praticamente qualquer 
projeto. Mesmo instalando as melhores janelas e portas, você ainda pode estar 
desperdiçando energia em outras partes da casa. Com nossos serviços de avaliação, é 
possível identificar outros problemas que você possa estar tendo. Isolamento malfeito, 
lacunas ao redor de tubulações e tomadas, entradas de umidade e outras irregularidades 
podem levá-lo a achar que a instalação de portas e janelas da sua casa não está 
funcionando conforme as expectativas. Hoje se tem a termografia, realizada com uma 
câmera infravermelha sensível ao calor, que mostra claramente os pontos por onde o 
calor está escapando. Além de portas e janelas, há várias outras áreas em uma casa por 
onde grande quantidade de calor pode estar saindo. Oferecemos, na pré-compra, o 
serviço genuíno de "Inspeções Térmicas & Diagnósticos de Umidade". Estamos 
localizados em Nelson, mas percorremos toda a região. 
 
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. 
 


