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11.9  19.9  

Találja   meg   a   rosszul   szigetelt   területeket,  
amelyek         energiaveszteséget         okoznak.  
Felügyelje   és   ellenőrizze   az   új   építkezések  
minőségét. Találja meg a rejtett hibás csöveket  
és  kerülje  el  a  károkat.  Találja  meg  a  réseket,  
szigetelési   hibákat   és   csökkentse   a   javítási  
költségeket.  Keresse  meg  a  sokszor  veszélyes  
penész    kialakulására    hajlamos    területeket.  
Győződjön   meg,   hogy   száraz-e   az   épület,  
különösképpen   a   lapos   tetejű   épületeknél.  
Használja     az     InfraCAM-et     a     probléma  
észleléséhez, majd javítsa ki.  

 

HHAASSZZNNÁÁLLJJAA  AA  HHŐŐKKAAMMEERRÁÁTT  ÉÉSS  TTEELLJJEESSEENN  
MMÁÁSS  „„MMEEGGVVIILLÁÁGGÍÍTTÁÁSSBBAANN””  FFOOGGJJAA  LLÁÁTTNNII  
AAZZ  ÉÉPPÜÜLLEETTÉÉTT  
 

 

 

 

Energiatakarékosság  
Az energiakészletek értékesek és korlátozottak. Az  
üzemanyagárak magasak. A HŐKAMERA könnyedén  
felfedi   azokat   a   rendellenességeket,   amelyek  
energiaveszteséget    okoznak.    Keresse    meg    a  
területeket, javítsa ki a problémákat és takarítson  
meg pénzt.  

 
Vizsgálja át gyorsan az épületeket  
A HŐKAMERA tökéletes  eszköz  az  épületek  rejtett  
problémáinak azonnali megtalálásához. Vizsgálja át  
az épületeket, amennyiben szükséges javítsa meg  
azokat azonnal, majd ellenőrizze, hogy a probléma  
megoldódott-e. Ellenőrizze, hogy az alvállalkozók  
jó   munkát   végeztek-e.   Nézze   át   gyorsan   az  
épületeket, mielőtt átadná a tulajdonosoknak. Az  
összes problémás terület látható lesz a HŐKAMERA 
5"-es LCD-kijelzőjén.  

 
Javítsa az épület minőségét  
Az  építőipar  új  anyagokkal  bővül.  Lerövidült  a  
megkövetelt építkezési idő. Szükség van a lég- és  
hőszigetelés hatékonytervezésére, felügyeletére és  
dokumentálására. A nedvesség miatt bekövetkező  
egészségtelen    körülmények    elkerülhetők.    A 
HŐKAMERA fontos   adatokat   szolgáltathat,   így   a  
költséges javítások elkerülhetőek.  
 

Valamint egy ingatlankár rendezésében érintett  
épülettulajdonos      vagy      biztosítótársaság  

számára a HŐKAMERA értékes információkat  
nyújthat     a     helyreállítási     munkálatok  

megtervezéséhez  vagy  a  megállapodás  
ésszerűsítéséhez.  

14.6  25.9  

A  hőképen egy  rosszul  szigetelt  plafon  látható,  ami  miatt  hideg  levegő  
áramlik az épületbe.  

C  

25.2  40.7  

A HŐKAMERÁVAL a rejtett vezetékhálózatok könnyedén megtalálhatóak.  
Megmérhető a felszíni hőmérséklete, így azonnal azonosíthatóak a hibák helyei. 

 

-6.3  4.7  

A lakó egy hideg területre panaszkodott a nappalijában. A jobboldalon lévő  
hőkép tisztán mutatja a hideg forrását, egy rosszul szigetelt részt a falban. A  
terület szigetelésével a lakó növelte a kényelmét, energiát és pénzt takarított  
meg.  
 

 

 

  

15.4  22.1  

A hőkép egyértelműen nedvességet mutat a padlón, amely szabad szemmel  
nem látható.  

TTaalláálljjaa  mmeegg  ggyyoorrssaann  aazz  ééppüülleetteekk  
rreejjtteetttt  hhiibbááiitt!!    

Találja meg gyorsan - kerülje el a problémákat 
- Találja meg  a  rosszul   szigetelt   területeket, 

amelyek energiaveszteséget  okoznak. 
- Felügyelje és ellenőrizze az új építkezések minőségét.  

- Találja meg a rejtett hibás csöveket és kerülje el  a  károkat.  
- Találja meg a réseket, 

szigetelési hibákat  és csökkentse a javítási költségeket.   
- Keresse meg a  sokszor veszélyes 

penész kialakulására hajlamos területeket. 
- Győződjön meg, hogy száraz-e az új, épített vagy vásárolt, ill. 

meglévő épület, 
különösképpen a  lapos  tetejű épületeknél. 

 

HHaasszznnáálljjaa  aa  HHŐŐKKAAMMEERRÁÁTT  aa  pprroobblléémmaa  

éésszzlleellééssééhheezz,,  mmaajjdd  jjaavvííttssaa//jjaavvííttaassssaa  kkii..  

 

FFeeddeezzzzee  ffeell  aazz  ééppüülleett  rreejjtteetttt  
pprroobblléémmááiitt  hhőőttéérrkkééppeenn  !!    

 

 


