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Bosch Professional.





TRIO BOSCH 
THERMAL. 
Nabízí maximální pomoc při každodenní práci. 

S pomocí našich termokamer a infračervených teploměrů odha-
líš potenciální slabiny bez větších problémů. Stačí jen jednodu-
chý intuitivně vedený proces, který nevyžaduje žádný kontakt 
s měřeným objektem. Díky digitálnímu spojení je možné zákaz-
níkům nabídnout přímý náhled a přesnou dokumentaci přes 
aplikaci Bosch Thermal a GTC Transfer Software, které zajišťují 
transparentní podklady pro tvorbu cenových nabídek či jiné  
nezbytné kroky. Díky tomu je papírování jen hudbou minulosti.

▶  GTC 400 C Professional 
GTC 600 C Professional 
 
Termokamery nabízí precizní přehled teplotních rozdílů,  
které jsou přehledně znázorněny s barevným kódováním. 
Perfektně je doplňuje bezplatný GTC Transfer Software, 
který umožňuje ještě podrobnější úpravu a dokumentaci 
termosnímků.

▶  GIS 1000 C PROFESSIONAL  
 
Infračervený teploměr precizně měří kruhové oblasti  
a poskytuje další informace, například o relativní  
vlhkosti nebo teplotě prostředí.



BOSCH 
THERMAL

POROVNÁNÍ  
PRODUKTŮ.
Objev svět termokamer a infračervených teploměrů Bosch  
a způsob, jak si můžeš urychlit a usnadnit každodenní práci.

GTC 400 C Professional 
 
Chytrá termokamera Bosch GTC 400 C Professional zná-
zorňuje, kde se mohou objevit potenciální problémy. Chytré 
funkce, jako je znázornění snímku ve snímku, usnadňují 
přesnou identifikaci informací v termosnímku.

▶  Okamžitá vizualizace teplotních rozdílů s chytrou  
dokumentací

▶  Technologie snímek ve snímku překrývá termosnímek 
a reálný snímek

▶  Rychlá výměna dat a snadná dokumentace přes  
aplikaci Bosch Thermal

500
ULOŽENÉ SNÍMKY
KAPACITA



BOSCH 
THERMAL

BOSCH 
THERMAL

GIS 1000 C Professional  
 
Kromě teploty objektů dokáže infračervený teploměr GIS 
1000 C Professional měřit rovněž teplotu prostředí a relativní 
vlhkost a doplnit je o podrobné informace v širším rozsahu 
měření.

▶ Specialista na přesnost

▶ Analýza rosných bodů a tepelných mostů

▶ Vysoce přesné a spolehlivé informace

GTC 600 C Professional 
 
Termokameru GTC 600 C Professional lze používat pro větší 
teplotní rozsahy a díky infračervenému snímači nabízí snímky 
v ještě vyšším rozlišení.

▶ Přiřazení dalších informací přes hlasovou poznámku

▶  Více aplikací díky podrobnějšímu zanesení  
do snímku

▶  Hodí se k použití v těch nejnáročnějších podmínkách 
díky odolnosti při pádu až z 2 metrů i krytí proti stříkající 
vodě a prachu třídy IP 54

600
ULOŽENÉ SNÍMKY
KAPACITA

> 200
ULOŽENÉ SNÍMKY
KAPACITA



OBLASTI POUŽITÍ. 
Zjisti více o řadě potenciálních aplikací přístrojů na měření  
teploty od Bosch Professional.

Elektřina
Včasné rozpoznání potřeby zasáhnout – s přístroji na měření 
teploty Bosch. 

▶ Sledování pojistek

▶ Kontrola kabelových spojů

▶  Kontrola elektrických dílů



Trio Bosch Thermal ti zaručuje dokonalý přehled v každé situaci, správnou identifikaci 
problémů a dosažení vhodných závěrů. Ať se používají při práci s elektroinstalací, odpady, 
systémy vytápění a klimatizace, při montáži oken, dokončovacích pracích v interiéru 
či při opravě vozidel: Kombinace infračerveného teploměru GIS 1000 C Professional 
a termokamery GTC představuje neporazitelný tým. 

Zjisti více na: www.bosch-professional.com/thermal.

Montáž oken 
Zvýšení energetické efektivity – s přístroji pro měření teploty Bosch.

▶  Lokalizace nedostatků v izolaci a tepelných mostů

▶  Lokalizace oblastí s únikem vody nebo netěsností

▶  Záznam porovnání stavu před a po pro zákazníky



Stavba interiérů 
Optimální přehled a srozumitelná dokumentace – s přístroji pro měření teploty Bosch.

▶  Stavba sádrokartonových stěn (např. lokalizace potrubí a prevence jeho navrtání)

▶  Lokalizace vlhkých míst na stěnách (např. malířské a omítací práce)

▶  Renovace a údržba (např. upozornění na energetické ztráty a identifikace míst,  
které vyžadují izolaci)

▶  Realitní trh (např. sestavení snadno pochopitelné dokumentace)



Sanitární, vytápěcí a klimatizační technika 

Umožňuje jednoduše vidět více u sanity, vytápění a klimatizace – přístroje na měření 
teploty Bosch.

▶  Kontrola podlahového topení a průběhu trubek

▶  Lokalizace topných trubek a netěsností

▶ Kontrola radiátorů

▶ Kontrola klimatizací

Automobily 
Rychlé odhalování závad – s přístroji na měření teploty Bosch. 

▶  Kontrola vyhřívání čelního skla a zadního okna

▶ Sledování vyhřívání sedadel

▶ Kontrola klimatizací

▶ Sledování pojistek ve vozidle



ŠEST TIPŮ K PROVÁDĚNÍ 
KONTROLY.

Úprava barevné palety. Modely GTC nabízejí funkce jako např. různé mož-
nosti pro barevnou stupnici. Při malých teplotních rozdílech doporučujeme 
kontrastnější barevnou paletu (např. duhových barev), zatímco u větších  
rozdílů jsou intuitivnější méně kontrastnější barvy (např. metalické barvy).

1

Úprava teplotní stupnice. Aby byl termosnímek kontrastnější, a tedy dobře 
vypovídající, musí se za určitých okolností přizpůsobit odstupňování. Naše 
termokamery za tímto účelem nabízejí praktickou funkci uzamknutí, pomocí 
které můžeš rychle a jednoduše nastavit optimální odstupňování. Alternativně 
je to možné také v manuálním režimu.

2

Zohlednění času měření. Objekty bys měl měřit pokud možno v suchém stavu, 
protože déšť a jiné srážky mohou mít vliv na teplotu povrchu. Podobně je lépe se 
vyhnout měření objektů, které byly ve značné míře vystaveny slunečnímu záření.  
V mnoha případech termodetekce u staveb představuje optimální roční období 
pro měření podzim a zima. V těchto ročních obdobích jsou rozdíly mezi teplotou 
v interiéru a exteriéru dostatečně velké, aby byla lokalizace problémových oblastí 
efektivní.

3







Zachování vhodné vzdálenosti. Aby byla zaručená kvalita termosnímků, měl 
bys při měření dodržovat minimální vzdálenost (30 cm). Jako efektivní se ukázala 
dvoukroková metoda. Předběžná kontrola z větší vzdálenosti poskytne dobrý  
výchozí přehled. Druhý snímek zachycený na kratší vzdálenost zaznamená  
podrobnější informace a bude značně spolehlivější.

4

Jak řešit odraz světla. V případě silně odrazivých povrchů, jako je lesklý kov, 
doporučujeme použít matné černé lepicí pásky či speciální spreje. Když je při-
pevníš nebo naneseš na odrazivý objekt, absorbují po krátké době jeho teplotu 
a můžeš ji spolehlivě určit na základě vysoké emisivity. Vliv odrazu vlastního 
tepla tělesa lze minimalizovat měřením pod mírně šikmým úhlem.

5

Zohlednění emisivity. Pokud chceš zjistit přesnou hodnotu ve stupních Celsia, 
měl bys v každém případě nastavit emisivitu a odraženou teplotu. Zabráníš tak 
zkreslení naměřených hodnot vlivem silného odrazu. Emisivitu zjistíš u přednasta-
vených materiálů v přístroji nebo ji můžeš odhadnout na základě vlastností povrchu. 

6



TO SPRÁVNÉ NÁŘADÍ
PRO TVOU APLIKACI.

Všeobecné informace

Distribuce teploty + +
Povrchová teplota – vysoká emisivita + + +
Povrchová teplota – nízká emisivita 
(např. neošetřený kov)   +*

Teplota na povrchu kapaliny + + +
Teplota kapaliny   +*

Teplota plynu (např. proudění vzduchu)   +*

Elektřina

Pravidelná kontrola a preventivní údržba  
(vyhledávání a dokumentace abnormalit) + + +
Detekce závad a kontrola elektrických dílů  
(např. kabelových spojek, pojistek) + + + 
Kontrola větších elektrických dílů (např. motorů) + + + + + 
Sanitární, vytápěcí a klimatizační technika

Kontrola podlahového topení a průběhu trubek + +
Lokalizace topných trubek a netěsností + +
Kontrola topných těles + + +
Kontrola klimatizací + + +

GTC 
600 C

GTC 
400 C 

GIS 
1000 C



Montáž oken

Vyhledávání tepelných mostů + + + +
Lokalizace netěsností a kontrola izolace + + +
Dokumentace před porovnáním a po porovnání stavu pro zákazníky + + + + +
Renovace

Prevence navrtání potrubí s horkou vodou  
(např. při stavbě sádrokartonové stěny) + +
Lokalizace vlhkých míst na stěnách  
(např. malířské a omítací práce) + + + 
Upozornění na energetické ztráty a identifikace potřeby izolace 
(např. renovace a údržba) + + + +
Sestavení snadno pochopitelné dokumentace  
(např. pro realitní trh) + + + +
Práce s automobily

Kontrola topných systémů pro zajištění pohodlí  
(např. čelní skla, zrcátka, sedadla) + + 
Sledování brzdných kotoučů  +*

Kontrola klimatizací + + +
Sledování elektrických dílů + +
Kontrola motorového prostoru + +
Kontrola výfukového systému + +
Kontrola chladicího okruhu + +
Zemědělství

Termosnímky zvířat (pro veterinární účely 
je nutné ověření s předpisy platnými v dané zemi) + +
Kontrola strojů (např. prevence přehřívání) + + +
Chov včel + +
Kontrola teploty v siláži + +
* s externím termočlánkem (typ K)  + nářadí je zcela vhodné  ++ díky extrafunkcím je aplikace ještě snazší

Více informací na stránkách: www.bosch-professional.com/thermal.



Technické změny vyhrazeny. Výrobce neodpovídá za chyby tisku. 
Obchodní značky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.


