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Stavba interiérů zahrnuje různá řemesla – od suchých  
staveb přes malířské a štukatérské práce až po renovace, 
rekonstrukce a opravy.

Ve všech těchto oblastech ti pomůžou přístroje pro měření 

teploty Bosch. Pomocí několika málo úkonů můžeš například 

zkontrolovat izolaci, najít netěsnosti ve zdech nebo zobrazit 

energetické ztráty. Díky vizualizaci teplotních rozdílů lze kromě 

toho předejít chybám při vrtání. Mimořádně užitečné je při 

komunikaci se zákazníkem praktické porovnání situace předtím 

a potom pomocí termosnímků. 

1. Suché stavby 
Provádění suchých staveb je velmi mnohostranná práce. Ať se 

jedná o staré stavby, nebo novostavby – důležité je mít o všem 

přehled. S přístroji pro měření teploty Bosch lze například 

přesně lokalizovat v sádrokartonových konstrukcích trubky ve-

doucí teplou vodu. Díky vizualizaci na termosnímku se snižuje 

riziko, že při dalších pracích dojde k navrtání trubek. Pro lokali-

zaci trubek je důležité, že nejprve musí nějakou dobu protékat 

trubkou teplá voda. Po několika minutách je pak rozdíl teplot 

na ploše stěny nebo podlahy viditelný. 

Upozornění: U velmi dobře izolovaných podlahových krytin 

nebo nástěnných obkladů, resp. trubek nemůže teplo pro-

niknout na povrch, a proto se na termosnímku nezobrazí. 

U podlahových topení naopak teplo musí vystupovat na povrch, 

takže jsou na termosnímku dobře vidět. Použitím termokamer 

nejenom ušetříš čas, nýbrž také snížíš nebezpečí větších škod.
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Modely GTC jsou ideální také pro realitní makléře. Pomocí 

termokamer zaboduješ například jako makléř, když budeš moct 

přímo při prohlídce pomocí termosnímku demonstrovat, že do 

domu neproniká vlhkost nebo že podlahové topení bezvadně 

funguje. Tím se odlišíš od svých kolegů makléřů, prokážeš svou 

kompetentnost a získáš tak u zájemců o koupi velkou důvěru. 

Nezáleží na tom, v jaké oblasti pracuješ: S přístroji pro měření 

teploty Bosch bude tvoje práce efektivnější a profesionálnější.

Možnosti použití



2. Malířské a štukatérské práce 
Ať se jedná o použití uvnitř, nebo venku – přístroje pro měření 

teploty Bosch ti pomůžou při tvé práci v oblasti úpravy 

a rekonstrukce budov. Díky podrobným měřením a vypovídají-

cím termosnímkům například rychle najdeš vlhká místa nebo 

netěsnosti ve zdech, protože tyto oblasti jsou chladnější než 

suché, což je jednoznačně vidět na termosnímku. To ti pomůže 

v mnoha ohledech: Když chceš u vysokých stěn vědět, jestli už 

jsou barva, omítka nebo tmel suché, než budeš moct pokračo-

vat v práci. 

3. Renovace a opravy 
Právě při renovacích a opravách je důležité rychle zobrazit 

možné rozdíly teplot. Protože jen tak lze realisticky plánovat 

a cíleně jednat. Přístroje pro měření teploty Bosch ti ukážou, 

kde něco není v pořádku. Netěsné nebo vadné izolace zname-

nají energetické ztráty a tedy špatnou energetickou účinnost. 

S naším triem pro termodetekci tato slabá místa rychle 

odhalíš, abys je mohl nechat odstranit. Mimořádnou výhodu při 

komunikaci se zákazníkem přitom představuje dokumentace, 

která je díky inteligentnímu propojení zařízení zcela jednodu-

chá: Když se například stará stavba dodatečně optimalizuje 

pomocí izolace vnitřních zdí, můžeš zákazníkovi předvést 

efektní srovnání stavu předtím a potom. 

Při vhodných podmínkách lze rychle a jednoduše odhalit vodu 

pronikající do plochých střech nebo konstrukční vady, které 

způsobují vlhké zdi či netěsnosti. Když je například špatně 

namontovaná izolace vnitřních stěn, může do zdi vsakovat 

kondenzovaná voda. Důsledkem mohou být plíseň a poškození 

způsobené vlhkostí, protože parotěsná zábrana není těsná 

a stavební součásti tak nejsou chráněné proti vlhkosti. Přístroje 

pro měření teploty Bosch takové vlhké oblasti poznají, protože 

vlhká místa jsou chladnější než suchá. 
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Nebo když chceš zkontrolovat, jestli se na zdi nevytvořila 

kondenzovaná vlhkost – tedy jestli neexistuje velký rozdíl mezi 

pokojovou a venkovní teplotou. Přístroje pro měření teploty ti 

pomůžou také, když v budově existuje nebezpečí tvorby plísně. 

Na to je profík infračervený termodetektor GIS 1000 C 

Professional, protože dokáže zjistit i rosný bod.

Důležité: Pro spolehlivou kontrolu musí být mezi venkovním 

prostorem a vnitřním prostorem teplotní rozdíl. Kromě toho by 

se mělo měření pomocí termodetektoru provádět ideálně hned 

po dešti, dokud je zde ještě vlhkost.
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4. Trh s nemovitostmi 
Pro realitní makléře představují přístroje pro měření teploty 

Bosch praktické pomocníky – zejména při oceňování nemovi-

tostí nebo pro prokázání energetické účinnosti budovy. Pomocí 

termosnímků lze rychle a jednoduše vizualizovat stav domu. To 

pomůže mimo jiné při poskytování rad zájemcům o koupi přímo 

na místě, když se například názorně ukáže, že okna a dveře jsou 

dobře zaizolované a nebudou zde nutné žádné další investice. 

S bezplatnou aplikací a softwarem lze kromě toho všechny  

termosnímky zcela jednoduše zdokumentovat jak pro makléře, 

tak také pro zákazníky.
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