TEK-Zence

Smart sensorsystem som
sikrer deres bygninger
Tek-Zence har sertifiserte takstmenn som kjenner til hvor skade
på deres bygninger oppstår. Vi hjelper deg som eiendomsbesitter,
entreprenør, driftsleder, vaktmester og styreleder med trygghet til
deres bygninger, lavere kostnader på skade, samt å forlenge
levetiden til bygningsmassen.

Hva bør holdes under observasjon?
➡ Tak

Kaldt loft? Luftet konstruksjon? Dampsperre? Bygningers beskyttelse mot vær og vind
starter på toppen. Fjern usikkerhet med overvåking av boligens klimaskall. Sensor
under tak oppdager fukt lenge før det oppstår kostbare skader, noe som forlenger
taket sin brukstid på en trygg måte.

➡ Drenering

Dreneringens evne til å transportere fukt bort fra bygningskroppen er essensielt for et
godt inneklima og byggets levetid. Med riktig plasserte sensorer har du full oversikt,
og ingen grunn til å lure på om dreneringen er funksjonell.

➡ Risikokonstruksjon

Risikokonstruksjon er konstruksjon hvor det er vanskelig å oppdage symptomer på
fukt visuelt før skaden er et faktum. Hulrom mellom vegg og grunnmur er et typisk
eksempel. Plassér sensor på innsiden av konstruksjonen og fjern risikoen.

➡ Kjeller

I kjelleren har bygget nærkontakt med grunnen. Erfaringsmessig oppstår mange skader
som følge av klimatiske påkjenninger og byggefeil. Kombinasjonen fukt/temperatur er
hovedingredienser for dannelse av sopp, mugg og råte. Disse skadene dekkes ikke av
vanlig husforsikring. Unngå større skader og kostnader med sensor montert i kjelleren.
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Hva skjer når jeg har bestilt?
Montering
Vi installerer sensorer på utsatte steder i deres bygg, for å unngå skader
som er vanskelig å oppdage visuelt.

Dokumentert tilstand og vedlikeholdsplan
Du får direkte beskjed til din telefon, og det utløses en alarm hos oss dersom det er negativ utvikling der sensor er montert. Det følger også med en
grunnleggende vedlikeholdsplan for bygg der sensorsystem er montert.

Rapportering
Med TEK-Zence montert vil du få dokumentert tilstand over tid. Du vil
få tilgang til egen side med brukernavn og passord, slik at du kan se
hvordan det står til i de områder der sensorbokser har blitt utplassert.
Det er også på denne siden vedlikeholdsplan vil ligge tilgjengelig.

TEK-Zence – en del av TEK-Norge
TEK-Norge består av takstmenn i Oslo og Viken med forskjellig bakgrunn. Noen
har lang erfaring innen byggfag, andre har bakgrunn fra bolighandel og markedsføring. Dette setter oss i en unik posisjon til å se oppdrag fra flere sider.

Hva kan vi hjelpe deg med?
• Tilstandsrapport
• Verditakst
• Skadetakst
• Reklamasjonsrapport
• Droneinspeksjon
• Bistand ved ferdigbefaring/overtakelse

• Arealoppmåling
• Tilstandsanalyser
• Konsulentoppdrag
• Uavhengig kontroll
• Plantegning
• Termografering

TEK-Zence – byggets 7. sans

Oppdag utfordringer med bygningsmassen lenge
før skaden er et faktum

Kontakt oss for bestilling av sensorsystem
og/eller snakke med oss om
- Ditt borettslag/sameie
- Offentlig bygninger
- Verneverdige bygg

TEK-Zence AS I Olav Aukrusts vei 66, Oslo I 905 24 720 / 939 77 927 I post@tek-zence.no I tek-zence.no

