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Направи невидимото видимо – за нула време, всеки път.
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Силата е в твоите ръце. Bosch Professional.





ТЕРМАЛНОТО 
ТРИО НА BOSCH. 
Предоставяне на максимална помощ  
в ежедневната ви работа. 

Посредством нашите термокамери и инфрачервени термо-
метри можеш да разкриеш потенциално слаби точки без  
ненужни усилия. Всичко, което е нужно, е прост, интуитивен 
процес, който не изисква контакт с измервания обект. Бла-
годарение на дигиталното свързване можеш да предложиш 
на клиентите си директен поглед отвътре и прецизно доку-
ментиране чрез Bosch Thermal приложението и GTC Transfer 
софтуера – осигурявайки прозрачна основа за оферти или 
всякакви други нужни стъпки. Благодарение на това бума-
щината остава в миналото.

▶  GTC 400 C Professional 
GTC 600 C Professional 
 
Термокамерите предлагат точен преглед на разликите в 
температурата, които се представят по лесен за разби-
ране начин чрез представяне с цветово кодиране. Те се 
допълват перфектно от безплатният GTC Transfer софту-
ер, който ти позволява да редактираш и документираш 
термални изображения с по-големи детайли.

▶  GIS 1000 C PROFESSIONAL  
 
Инфрачервеният термометър измерва кръгли области  
точно и ти предоставя допълнителна информация  
относно аспекти като относителна влажност и темпера-
тура на околната среда.



BOSCH 
THERMAL

 СРАВНЕНИЕ НА  
ПРОДУКТИ.
Открий света на термокамерите и инфрачервените термометри на Bosch 
и научи как можеш да направиш ежедневната си работа по-бърза и по-лесна.

GTC 400 C Professional 
 
Интелигентната термокамера Bosch GTC 400 C Professional 
ти показва къде могат да се появят потенциални проблеми. 
Интелигентните функции като представяне на картина в 
картината правят по-лесно за теб да подчертаваш инфор-
мацията в термоизображението.

▶  Непосредствено визуализиране на температурните 
различия

▶  Технологията картина в картина припокрива  
термални и реални изображения

▶  Бърз обмен на данни и лесно документиране  
посредством Bosch Thermal приложението

500
ЗАПАМЕТЕНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
КАПАЦИТЕТ



BOSCH 
THERMAL

BOSCH 
THERMAL

GIS 1000 C Professional  
 
В допълнение към температурата на обектите, GIS 1000 C 
Professional инфрачервеният термометър може също така 
да измерва температурата на околната среда и относител-
ната влажност – и да допълва това с детайлна информа-
ция в широк измервателен диапазон.

▶ Специалистът в прецизността

▶ Анализира точките на конденз и термомостовете

▶ Много точна и надеждна информация

GTC 600 C Professional 
 
GTC 600 C Professional термокамерата може  
да се използва за по-големи температурни диапазони  
и предоставя изображения в още по-голяма резолюция 
благодарение на инфрачервения си сензор.

▶  Задаване на допълнителна информация чрез гласова 
бележка

▶  Повече приложения поради по-детайлното представяне 
на изображенията

▶  За използване при най-тежки условия с устойчивост  
на падане от до 2 м както и отговаряне на стандартите 
на клас IP54 за IP54 защита от пръски вода и прах

600
ЗАПАМЕТЕНИ  
ИЗОБРАЖЕНИЯ 
КАПАЦИТЕТ

> 200
ЗАПАМЕТЕНИ  
ИЗОБРАЖЕНИЯ 
КАПАЦИТЕТ



ДИАПАЗОНИ НА  
ПРИЛОЖЕНИЕ. 
Научи повече за много потенциални приложения нa термалните 
измервателни уреди на Bosch Professional.

Електрическа част
Своевременно разпознаване на възможната нужда от  
действия – с Bosch температурни измервателни уреди. 

▶ Контрол на кутиите с предпазители

▶ Проверка на кабелните свързвания

▶  Проверка на кабелните свързвания



Термалното трио на Bosch гарантира, че ще запазиш цялостен поглед върху всяка 
ситуация и че можеш правилно да идентифицираш проблемите и да направиш 
съответните заключения. Независимо дали се използва в електроинсталации, 
водопровод, отоплителна и климатична технология, строителство на прозорци и 
интериорна довършителна дейност или ремонт на автомобили: Комбинацията от 
GIS 1000 C Professional инфрачервен термометър и GTC термокамери гарантират 
ненадминато съчетание. 

Научи повече: www.bosch-professional.com/thermal

Производство на прозорци 
Увеличаване на енергийната ефективност – с Bosch температурни  
измервателни уреди.

▶  Откриване на изолационни дефекти и термални мостове

▶  Локализиране на области с проникване на вода или такива,  
които не са водонепропускливи

▶  Записване на сравнения преди и след за клиентите



Вътрешни довършителни работи 
Оптимален поглед и ясна документация – с Bosch термалните измервателни уреди.

▶  Гипсокартонена конструкция (напр. локализиране на тръби, за да не бъдат пробити)

▶  Боядисване и мазилка (напр. локализиране на влажни зони по стените)

▶  Реновиране и поддръжка (напр. посочване на енергийни загуби и идентифициране 
на това, къде има нужда от изолация)

▶  Пазар на недвижими имоти (напр. създаване на лесна за разбиране документация)



Санитарна, отоплителна и климатична техника 

Виждайте повече при санитарията, отоплението и климатичната техника –  
с Bosch температурни измервателни уреди.

▶  Проверка на подовото отопление и хода на тръбите

▶  Локализация на нагревателни тръби и течове

▶ Проверка на радиатори

▶ Контрол на климатици

Превозни средства 
Бързо откриване на възможните дефекти – с Bosch термалните 
измервателни уреди. 

▶  Инспекция на отоплението на предното и задното стъкло

▶ Контрол на отоплението на седалките

▶ Проверка на климатици

▶ Контрол на кутиите с предпазителите в автомобилите



ШЕСТ СЪВЕТА ЗА  
ИЗВЪРШВАНЕ НА  
ИНСПЕКЦИЯ.

Регулиране на цветовата палитра. GTC моделите предлагат например 
различни опции за цветовата скала според вкуса. При ниски температурни 
разлики е препоръчителна силно контрастна цветова палитра (напр. 
скала на дъгата), докато при по-големи разлики е по-интуитивна по-бедна 
на контраст такава (напр. топли цветове).

1

Регулиране на температурната скала. За да може да се оформи 
термограмата контрастно и убедително, при определени обстоятелства 
мащабирането трябва да се адаптира. Нашите термокамери предлагат за 
целта практична функция за заключване, с която можеш лесно и бързо да 
оптимизираш това мащабиране. Алтернативно това е възможно и в ръчен 
режим.

2

Вземи под внимание времето на измерване. Ако е възможно, трябва да 
измерваш обектите само в сухо състояние, тъй като дъждът и другите валежи 
оказват влияние върху повърхностната температура. По подобен начин трябва 
да се избягва измерването на обекти, които са били излагани силно на слънче-
ва светлина. В много случаи в строителната термография оптимални сезони 
за измерването се оказват есента и зимата. През тези сезони разликата между 
вътрешната и външната температура е достатъчно голяма, за да могат ефек-
тивно да се локализират проблемните области.

3







Поддържане на подходящо разстояние. За да се гарантира високо 
качество на термограмите, трябва при измерване да спазваш минимално 
разстояние (30 см). Процес от две стъпки се е доказал като ефективен. 
Например предварителна инспекция от по-голямо разстояние ще даде добра 
първоначална представа. Второ заснемане – този път от по-близко – ще даде 
по-детайлна информация и ще е значително по-надеждно.

4

Справяне с отраженията. При твърде силно рефлектиращи повърхности 
като гол метал ние препоръчваме използване на черно-матови лепенки 
или специален спрей. Ако ги поставиш върху отразяващия обект, след крат-
ко време на изчакване те поемат неговата температура и ти можеш поради 
високия коефициент на излъчване да я определиш надеждно. Влиянието 
на отражението на собствената телесна топлина може да се намали чрез 
измерване под леко скосен ъгъл.

5

Взимане под внимание на коефициента на излъчване. Ако искаш да 
установиш точна стойност в градуси по Целзий, трябва при всички положе-
ния да настроиш коефициента на излъчване и отразената температура. Така 
предотвратяваш грешни измервателни стойности поради силно отражение. 
Коефициентът на излъчване можеш да вземеш от предварително настроените 
материали в уреда или да го прецениш на база свойството на повърхността. 

6



ПРАВИЛНИЯТ  
ИНСТРУМЕНТ
ЗА ТВОЕТО  
ПРИЛОЖЕНИЕ.

Описание

Teмпературно разпределение + +
Висок коефициент на излъчване на повърхностна температура + + +
Нисък коефициент на излъчване на повърхностна температура 
(напр. гол метал)   +*

Повърхностна температура на течност + + +
Температура на течност   +*

Температура на газ (напр. въздушна струя)   +*

Електрическа част

Редовна инспекция и превантивна поддръжка  
(откриване и документиране на нередности) + + +
Откриване на неизправности и инспектиране на електрически 
компоненти (напр. кабелни свързвания, предпазители) + + + 
Проверка на по-големи електрически компоненти  
(напр. мотори) + + + + + 
Санитарна, отоплителна и климатична техника

Проверка на подовото отопление и хода на тръбите + +
Локализация на нагревателни тръби и течове + +
Проверка на радиатори + + +
Контрол на климатици + + +

GTC 
600 C

GTC 
400 C 

GIS 
1000 C



Производство на прозорци

Търсене на термомостове + + + +
Локализиране на течове и проверка на изолация + + +
Записване на сравнения преди и след за клиентите + + + + +
Реновиране

Предотвратяване на пробиване на тръби с гореща вода  
(напр. гипсокартонени конструкции) + +
Локализиране на влажни зони по стените  
(напр. боядисване и мазилка) + + + 
Посочване на енергийните загуби и идентифициране на  
нуждата от изолация (напр. реновиране и поддръжка) + + + +
Създаване на лесна за разбиране документация  
(напр. пазар на недвижими имоти) + + + +
Автомобилни дейности

Проверка на комфортни отоплителни системи  
(напр. стъкла, огледала, седалки) + + 
Контрол на спирачни дискове  +*

Проверка на климатици + + +
Контрол на електрически компоненти + +
Проверка на двигателния отсек + +
Преглед на системата за отработени газове + +
Проверка на цикъла на водата за охлаждане + +
Селско стопанство

Термални изображения върху животни (за ветеринарна  
употреба проверете специфичните за страната разпоредби) + +
Проверка на машини (напр. предотвратяване на прегряване) + + +
Пчеларство + +
Проверка на температурата в силажа + +
* с външна термодвойка (тип K)  + инструментът е напълно подходящ  ++ допълнителни функции правят приложението още по-лесно

Повече информация онлайн: www.bosch-professional.com/thermal



Запазва се правото на технически промени. Не се поема отговорност за печатни 
грешки. Търговските марки и търговските имена са на съответните им собственици. 


