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MONTÁŽ OKEN



Přístroje pro měření teploty Bosch představují spolehlivé  
pomocníky při tvé práci při montáži oken. 
 
Jednak ti pomohou podívat se pod fasádu a rychle odhalit slabá 
místa u oken a dveří – tedy rovnou rozpoznat a odstranit tepelné 
mosty, které vznikají v důsledku vadné izolace nebo netěsných 
míst. Dále můžeš pomocí termosnímků podložit svou dobrou 
práci, například při montáži nebo opravě oken, a zákazníkovi 
působivým způsobem prezentovat srovnání stavu předtím a  
potom. 
 

1. Vyhledávání vadné izolace a tepelných mostů
Stará okna, staré dveře nebo boxy pro žaluzie mají často 
nedostatečnou izolaci, nicméně tato slabá místa nejsou vidět 
pouhým okem – a mnozí si neuvědomují jejich vliv na energetic-
ké ztráty. Ty ale víš, že pokud nejsou okna správně nainstalova-
ná, mohou vznikat tepelné mosty. Pomocí termokamer Bosch 
můžeš i pro své zákazníky obratem vizualizovat nedostatečnou 
izolaci, zdroje průvanu nebo pronikající vlhkost – a můžeš cíleně 
provést správná opatření. 
 
Díky praktické funkci uzamknutí barevné stupnice můžeš 
dokonce zcela jednoduše porovnávat více oken a dveří. Navíc  
ti funkce uzamknutí také umožňuje stisknutím tlačítka zrušit 
zobrazení rušivých zdrojů tepla, jako například topení pod 
oknem. 
 
Pokud již existuje kvůli špatné izolaci podezření na tvorbu 
plísně, lze pro doplnění použít infračervený termodetektor  
GIS 1000 C Professional. Problémy s plísní tohoto druhu se 
často vyskytují přímo na okenním rámu nebo pod vnitřním 
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Správná montáž oken a dveří je důležitá nejen pro klima v míst-
nosti, ale také pro efektivní spotřebu energie, která získává 
u zákazníků stále více na významu. V tomto ohledu jsou přístroje 
pro měření teploty Bosch přínosné zejména také při poradenství 
ohledně rekonstrukce za účelem zlepšení energetické účinnosti: 
Okna mohou být drahá a jejich montáž náročná a bez jednoznač-
ných důkazů spousta zákazníků raději ještě počká. S termokame-
rami a infračerveným termodetektorem Bosch vytvoříš fundo-
vaný záznam stávajícího stavu a jednoznačně ukážeš existující 
úniky energie, jako například u střešních oken nebo vikýřů. Tak 
jasně upozorníš na nutnost nových oken.

Možnosti použití

boxem na žaluzie. Infračervený termodetektor dokáže pomocí 
doplňujícího měření relativní vlhkosti a teploty prostředí určit 
rosný bod a srozumitelně signalizuje, zda existuje, nebo 
neexistuje nebezpečí tvorby plísně.



2. Zjišťování pronikající vody a netěsných míst
Pokud do oken nebo dveří pronikne voda, může to mít dale-
kosáhlé následky. Pomocí přístrojů pro měření teploty Bosch 
můžeš rychle lokalizovat netěsná místa, protože vlivem pronika-
jící vody vznikají vlhké oblasti, které se na termosnímku zobrazují 
jako chladnější. Ideální je provádět měření bezprostředně po 
dešti – tedy když jsou místa ještě mokrá. Tak můžeš tyto oblasti 
důkladněji prozkoumat a okamžitě zasáhnout přímo na proble-
matických místech nebo v případě potřeby vyměnit celé okno. 
 
V zásadě je třeba mít na paměti: Aby byla kontrola spolehlivá, 
musí být mezi venkovní a vnitřní teplotou tepelný rozdíl minimálně 
10 °C. Dokonce, i když provádíš termografické měření u oken 
a dveří v chladném ročním období, je zobrazený rozdíl teplot 
často jen nepatrný. V takových případech je o to důležitější 
správné nastavení teplotní stupnice. 
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To znamená, že stupnice by měla mít pomocí funkce uzamknutí 
nebo v manuálním režimu relativně malé rozpětí, aby byl termos-
nímek kontrastnější a byla zvýrazněná pouze zajímavá místa.  
Při použití přístrojů pro měření teploty venku se kromě toho 
musí ovlivňující faktory jako teplota a srážky zohlednit víc než  
při použití uvnitř.
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