Termovízne meranie rodinných a bytových domov

Máte pocit, že platíte priveľa za vykurovanie a zdá sa vám, že
cez okná "príliš ťahá"? Nerobte unáhlené rozhodnutia! Radšej
sa rozhodnite na základe reálnych faktov a nie pocitov. Dajte si
urobiť termovíznu diagnostiku vášho domu a zistite, kde je
skutočný problém!
Aj počas tejto vykurovacej sezóny Vám ponúkame úspešnú
sezónnu akciu na vykonanie termovízneho merania rodinných
domov len za 168 € s DPH.
V rámci tejto ceny získate obhliadku objektu a posúdenie jeho celkových tepelno izolačných vlastností,
odporúčania energetického audítora pre zlepšenie energetickej efektívnosti objektu, exteriérové a interiérové
termovízne meranie a vypracovanie protokolu o skrátenej skúške z termovízneho merania v zmysle STN EN
13187.
V rámci akciovej ceny je celkový počet snímkov v protokole obmedzený na 25 ks. Cestovné v rámci Bratislavy
neúčtujeme. Mimo Bratislavy je cestovné 0,47 Eur/km.
Termovízne merania (termografia) ponúkajú jeden z
najefektívnejších spôsobov ako určiť tepelné úniky a
tepelné rozdiely na sledovanom povrchu metódou
snímania vyžarovaného infračerveného žiarenia z povrchu
snímaného objektu. Podstatou termovízneho snímkovania,
alebo presnejšie termografie je znázornenie rozloženia
povrchovej teploty pomocou merania intenzity
infračerveného žiarenia z povrchu. Výsledkom merania je
termovízna snímka (termograf), na ktorej sa dajú presne
lokalizovať problémové miesta s narušeným teplotným
poľom.
Výsledkom je identifikácia kritických a problémových miest, možnosť ich skorého odstránenia a následná
optimalizácia a úspora finančných nákladov na prevádzku alebo prípadnú haváriu.
Ponúkame Vám termovízne snímkovanie s použitím vysokokvalitnej a profesionálnej termovíznej kamery FLUKE
Ti32 s rozsahom merania povrchovej teploty - teplotný rozsah od -20 do 600°C, rozlíšenie IR 320x240 FPA „Focal
Plane Array“, teplotná citlivosť ≤ 0,05 °C pri teplote objektu 30 °C. Cieľom termografie je poskytnúť okrem
termovízneho merania aj odborné poradenstvo - energetický audit so zameraním na úsporu energií a
odhaľovanie porúch, čo v konečnom dôsledku vedie k finančným úsporám.

V prípade záujmu o termovízne meranie za akciovú cenu, kontaktujte:
Ing. Tomáš Laurinc
laurinc@scpc.sk
0905 281 695
Sídlo spoločnosti:
SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava
tel.: 02-4445 4328
internet: http://www.scpc.sk
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