Η Dry Solution βρίσκετε στην Ελλάδα από το
2007. Η Εταιρία µας έχει ως δραστηριότητα την
ενοικίαση
και
πώληση
Μηχανηµάτων
Αφύγρανσης
οικοδοµών,
Κλιµατολογικής
βελτίωσης, Επεξεργασίας της ατµόσφαιρας εσωτερικού χώρου, εξαερισµού και
µηχανηµάτων µέτρησης της γερµανικής εταιρίας Trotec ® όπως.
1. Μετρητές υγρασίας
2. Τα ψηφιακά όργανα χειρός για µετρήσεις υγρασίας σε ξύλο και δοµικές
επιφάνειες µας δίνουν την δυνατότητα να κάνουµε µετρήσεις υγρασίας σε
βάθος από 40 χιλιοστά έως 300 χιλιοστά.
3. Μετρητές για τον εντοπισµό διαρροής σε σωλήνες νερού ή αερίου γρήγορα
και µε ακρίβεια.
Το LD 5000
χρησιµοποιεί ένα σύγχρονο ψηφιακό σήµα επεξεργασία
τεχνολογίας (DSP) Digital Signal Processing technology που
καθιστά µια ιδιαίτερα γρήγορη, απλή και ασφαλή ανίχνευση
διαρροής υδάτων από σωληνώσεις και άλλων συστηµάτων
σωληνώσεων.
Στο σηµείο διαρροής στον σωλήνα
δηµιουργούνται µικρό – δονήσεις οι οποίες καταγράφονται
οπτικό – ακουστικά µε ένα διπλό σύστηµα ανάλυσης.

4. Μηχανήµατα για την αποµάκρυνση της ζηµιάς από νερό και υγρασία κάτω
από ενδοδαπέδια µόνωση και το ξύλινο πάτωµα.
Αποµάκρυνση της ζηµιάς από νερό - Παρουσιάστηκε ανάγκη για την αποµάκρυνση
υδάτων ή υγρασίας από διαρροές χαλασµένων πλυντηρίων, διαρροές στην
υποδαπέδια θέρµανση, διαρροές από πάγους, πληµµύρες ή άλλες ζηµιές; Από τη
στιγµή που θα εισχωρήσει νερό στο δάπεδο, τον τοίχο ή την οροφή, το νερό και η
υγρασία δεν εξατµίζεται πλέον µε φυσικό τρόπο. Είναι απαραίτητο οι πληγείσες
επιφάνειες να στεγνώσουν µε τεχνητά µέσα.
Για να µην καταστρέψουµε πλακάκια, το παρκέ ή άλλες σκληρές επιστρώσεις,
δηµιουργούµε ανοίγµατα µε ειδικά τρυπάνια στον σταυρωτό αρµό η στο ξύλινο δάπεδο. Στη
συνέχεια µε τη βοήθεια µικρών ακροστοµίων, ειδικές τουρµπίνες αναρροφούν τον υγρό αέρα
µέσω του σταυρωτού αρµού. Οι ίδιες τουρµπίνες λειτουργούν και αντίστροφα, φυσώντας
ζεστό αέρα στο πάτωµα.

Με την τεχνική αυτή το κόστος αποκατάστασης ζηµιάς µειώνεται αισθητά.
Για παράδειγµα σε µία διαρροή από σωλήνα κάτω από το παρκέ κληθήκαµε να
δώσουµε µία λύση σε ένα σαλόνι 112 τµ. Η ζηµιά στην περίπτωση αυτή θα ήταν πάνω
από 50,000€ για να ξηλωθεί και να τοποθετηθεί καινούργιο παρκέ. Με την τεχνική
αυτή ο ιδιοκτήτης δεν χρειάστηκε να µετακοµίσει από το σπίτι του αφού τα
µηχανήµατα δεν προκαλούν κανέναν κίνδυνο κατά το διάστηµα λειτουργίας τους.
Μετά από 20 ηµέρες, και αφού έχουν γίνει οι κατάλληλες µετρήσεις για τυχόν
υπόλοιπο υγρασίας στο ξύλο, το µόνο που χρειάστηκε να κάνει, ήταν ένα καλό
γυάλισµα και λουστράρισµα στο παρκέ. Συνολικό κόστος για την αποκατάσταση της
ζηµιάς 2,500€.
Η εταιρία µας είναι η µοναδική στην Ελλάδα που παρέχει µία ολοκληρωµένη παροχή
υπηρεσιών, όπως µελέτη, µεταφορά, συνδεσµολογία, ενοίκιο και παρακολούθηση
κατά την διάρκεια της αφύγρανσης.
Ως αξιόπιστοι συνεργάτες, βρισκόµαστε πάντα δίπλα σας µε συµβουλές αλλά και
εµπράκτως µε τα συνεργεία µας σε οποιαδήποτε περίπτωση ζηµιάς.
Η πρακτική εµπειρία µας, η δοκιµασµένη συνεργασία µας µε ασφαλιστικές εταιρίες και
ο τρόπος λειτουργίας µας που έχει πάντοτε ως προτεραιότητα τον πελάτη, αποτελούν
την εγγύηση για γρήγορη και άψογη αντιµετώπιση των ζηµιών. Αναλαµβάνουµε για
εσάς την πλήρη επίλυση του προβλήµατος από υγρασία.
Για περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα µας www.drysolution.gr και
www.trotec.de.
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