HŐKÉPKÉSZÍTÉS
Az emberiség számára a legnagyobb kincs az energia. Télen ennek segítségével fűtjük fel otthonainkat,
állítunk elő melegvizet, világítunk, hogy kellemes életteret biztosítsunk magunknak és szeretteinknek.
Ennek azonban ára van, amit a havonta érkező számlák bizonyítanak. Sokszor megrökönyödve nézzük az
összegeket és elkeseredünk. De ennek nem kell így lennie! Készíttessen hőképeket, csökkentse rezsijét!
Az Admatis Kft. hőképek segítségével képes megállapítani az ingatlanok pontos hőszigetelési állapotát,
feltérképezi a hőhidakat, megvizsgálja a nyílászárókat, feltárja a penészedés okait, rátalál a nedvesedési
problémákra. Cégünk nagy biztonsággal meg tudja mondani, hogy egy lakáson, vagy házon hol szökik el a meleg,
hol kell szigetelni, vagy milyen műszaki-építészeti megoldáson kell gondolkodni. Cégünk számításokkal meg tudja
határozni az optimális szigetelőréteg vastagságát, a szükséges hőszigetelés mértékét és hogy ezekkel a
kiigazításokkal havonta mennyit lehet spórolni az energiaszámlákon.
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Szolgáltatásaink
 Hőhidak feltérképezése
Hőképek segítségével feltárjuk az ingatlan hőszigetelés szempontjából leggyengébb pontjait.
Amennyiben felújítás előtt áll, tudni fogja hol kell beavatkozni.
 Nyílászárók, falak, tetők hőátbocsátási tényezőjének (k, illetve U érték) helyszíni mérése
Az ingatlan határolószerkezeteinek megmérjük a hőszigetelő-képességét, így ön
megbizonyosodhat, hogy a megfelelő anyagokat építették-e be, illetve a jelenlegi anyagok
megfelelőek-e.
 Penészedés vizsgálata
Feltárjuk a penészedés szempontjából kockázatos helyeket, tanácsot adunk a már megjelent
penész eltűntetésére.
 Nedvesedés vizsgálata
Nedvességmérővel kimutatjuk, hogy vizes-e a fal, és honnan jön a víz.
 Hőtechnikai számítások
Kiszámoljuk, hogy az utólagos hőszigeteléssel, nyílászáró-cserével mennyivel lesz jobb a
szigetelés, mennyivel lesz kevesebb az energiafogyasztás. Új ingatlan vásárlásakor rezsi
becslés.
 Költségelemzés
Kiszámoljuk, hogy milyen vastag homlokzati szigetelőanyagot érdemes beépíteni, érdemes-e
ablakokat cserélni, vagy esetleg elég csak az üveg cseréje stb. Megbecsüljük, hogy a
beruházás várhatóan mennyi idő alatt térül meg.
 Konkrét megoldási javaslatok szállítása
Amikor már felderítettük a problémákat, megoldási javaslatokat adunk, hogyan javítsa ki
azokat.

Mi is az a hőkép?
A hőképen tulajdonképpen különböző
színű
pontokat
látunk,
amelyek
mindegyike egy-egy hőmérsékletnek felel
meg. Ebből a hőtérképből lehet
következtetni a hiba helyére és
nagyságára. A képek elkészítéséhez és
elemzéséhez azonban elengedhetetlenek
a professzionális eszközök, a speciális
szoftverek és a hozzáértő szakember.

Eszközeink:
- hőkamerák, FLIR S65 és A40M (svéd)
- hőárammérő, Kyoto El. HFM-201 (japán)
- hő- és páramérő, Testo 615 (angol)
- nedvességmérő, Testo606 (angol)
- hangszintmérő, Testo815 (angol)
* mindegyik eszközünk nemzetközi minősítéssel rendelkezik

Kinek ajánljuk?
Szolgáltatásunkat ajánljuk mindenkinek, aki a
magas fűtésszámláját kívánja csökkenteni, aki
fázik saját otthonában, aki felújítás előtt áll és
tudni szeretné mi a probléma, aki a már
elkészült utólagos hőszigetelését szeretné
ellenőrizni, aki penészedéssel, vizesedéssel
küzd, és aki ingatlan vásárlása előtt áll.
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