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INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA
Inspeção termográfica por infravermelhos

Encontramos soluções personalizadas aos
nossos clientes, fornecendo serviços altamente
especializados.
A termografia é o método mais fácil e rápido
para detetar desperdício de energia, humidade
e infiltrações, controlo de processos, perigos,
assim como problemas elétricos. A inspeção
termográfica
por
infravermelhos
mostra

exatamente onde estão os problemas e ajuda
a focar a atenção para diagnosticar as áreas
de perda de energia, patologias no interior e
no exterior de edifícios, etc. Os problemas são
identificados atempadamente e as informações
obtidas em tempo real, permitindo que estes sejam
documentados e corrigidos antes que se tornem
mais sérios e mais dispendiosos de reparar.

Inspeç ão em e difícios e energias renováveis
A termografia é uma ferramenta não invasiva
indispensável na inspeção e no diagnóstico de
edifícios, que permitem monitorizar e diagnosticar
problemas ocultos de construção mais rapidamente
do que qualquer outra tecnologia, tornando visível o invisível.

É possível ver, detetar e documentar diferenças
nos indicadores de temperatura que mostram danos
causados pela humidade, faltas de isolamento, fugas
de ar, infestações de animais e insetos, problemas em
sistemas AVAC e muito mais.

M anutenç ão industrial e instalações elétric as
A termografia é uma ferramenta não invasiva
indispensável na manutenção industrial e
instalações elétricas, que permitem monitorizar e
diagnosticar problemas ocultos mais rapidamente
do que qualquer outra tecnologia. É possível
inspecionar rapidamente o equipamento e realizar
medições de temperatura precisas a partir
de distâncias seguras, permitindo identificar

problemas iminentes antes que alguém se magoe,
desligar equipamentos ou minimizar perdas de
energia. A maioria dos dispositivos elétricos
e mecânicos sobreaquecem antes de falhar
e, encontrar estes problemas atempadamente
permite que os clientes façam as reparações num
horário mais conveniente, em vez de emergência.

Inspeção termográfica por infravermelhos

Principais aplicações e vantagens:

• Diagnóstico de edifícios, identificando problemas não visíveis a olho nu
• Energias renováveis, assegurando a qualidade de funcionamento de painéis solares e
fotovoltaicos

• Auditorias energéticas e inspeção doméstica, identificando infiltrações e fugas de ar
• Gestão de edifícios e instalações, na manutenção preventiva dos sistemas elétricos, mecânicos
e estruturais, para detetar problemas, prevenir falhas, efetuar ações corretivas e aumentar a
segurança de utilização

• Sistemas de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e canalização, permitindo

inspecionar facilmente um edifício inteiro para verificar o sistema de AVAC, a envolvente do edifício
e o estado da canalização

• Humidade e restauro, detetando os danos provocados pela água e identificando a presença de
humidade na envolvente dos edifícios, quer por infiltração ou condensação

• Inspeções de alta tensão, permitindo inspecionar frequentemente os transformadores de
potência para corrigir possíveis problemas atempadamente

• Indústria, localizando problemas antes de se tornarem em avarias de elevado custo, que
interrompam a produção ou que provoquem incêndios em instalações elétricas

• Instalações de sistemas elétricos, permitindo examinar as caixas e componentes elétricos para
obter uma visão instantânea do seu estado
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