Termovizní měření pro Vaše bezproblémové bydlení
Splnili jste si sen o novém bydlení a máte pochybnosti o kvalitě stavebních prací? Vyměnili jste
stará okna za nová, a přesto Vám od oken táhne? Zateplili jste dům, ale stále máte problémy
s plísněmi? Chcete ještě více snížit náklady za vytápění a ušetřit z ceny plynu? Problémová místa
Vašeho objektu odhalí termovizní kamera. Pomocí ní získáte barevnou vizualizaci rozložení teploty
na povrchu snímaného objektu. Tato informace pak pomůže identifikovat problémové oblasti.
Zároveň Vám poradíme, jak případné problémy odstranit.
Kde lze využít?
kontrola kvality stavebních prací
kontrola zateplení vnějších stěn i střechy
kontrola těsnosti a osazení plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří
kontrola foukané i vatové izolace střech
kontrola novostavby
lokalizace a určení příčiny vzniku plísní
lokalizace podlahového topení
kontrola elektrických jističů a obvodů
kontrola fotovoltaiky
a další…
Jak měření probíhá?
Celková termovizní kontrola rodinného domu trvá 2 až 2,5 h podle velikosti objektu, kontrola bytu
zabere zhruba polovinu času. Během termovizního měření partnerská firma
– Lukáš
Palík váš dům detailně projde z exteriéru, všechny strany nasnímá a pořídí také snímky všech
nalezených vad. Následuje důkladná kontrola interiéru, která je zaměřena na všechna okna a
dveře, kontrolu kvality jejich osazení, i těsnost dosedání křídla do rámu. Firma prověří všechny
vnější rohy a zhodnotí riziko vzniku plísní. U domů s podkrovím či zavěšenými stropy rovněž
zkontroluje kvalitu tepelné izolace střechy a šikmin, zvláště její provedení v problémových místech.
Do 10 dnů obdržíte protokol, který bude obsahovat všechny nalezené vady, včetně jejich popisu,
abyste se i při zpětném prohlížení ve vadách orientovali. Součástí je příloha se všemi snímky
v obrazovém formátu JPEG. Na rozdíl od konkurence není rozsah měření omezen počtem snímků
- při komplexní kontrole objektu jich naše partnerská firma běžně pořídí 20 až 40.
Pokud se následně zaměříte na odstranění závad, můžete dosáhnout nejen úspory spotřeby plynu
ve výši 5 až 30 %, ale také výrazného zlepšení komfortu bydlení a hodnoty objektu.
Kolik to stojí?
Kompletní termovizní kontrola běžného rodinného domu vyjde na zhruba 2 500 Kč, kompletní
kontrola bytu na 1 200 až 1 500 Kč. K ceně měření je potřeba přičíst dopravné ve výši 5 Kč/km od
pobočky Ostrava, Brno. Běžně se však cesty za klienty spojují, což cenu za dopravu výrazně
snižuje.

