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Οι θερμικές κάμερες είναι ιδανικά κατάλληλες στους τομείς 
υδραυλικών, θέρμανσης και κλιματισμού.

Καθιστούν την εργασία σου αποτελεσματικότερη και προσφέ-

ρουν πολλές διαφορετικές δυνατότητες εφαρμογής για έλεγχο, 

συντήρηση και επισκευή. Είτε πρόκειται για τον έλεγχο των 

εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού ή για παράδειγμα 

τον εντοπισμό διαρροών τους σωλήνες νερού στις υδραυλικές 

εγκαταστάσεις. 

1. Έλεγχος της ενδοδαπέδιας θέρμανσης και της διάταξης 
των σωλήνων 
Το γυμνό μάτι δεν μπορεί να αναγνωρίσει, εάν η ενδοδαπέδια 

θέρμανση διανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα και λειτουργεί 

πραγματικά αποτελεσματικά. Συχνά για την εγκατάσταση είναι 

αρχικά ελάχιστα γνωστά, εκτός από το γεγονός, ότι δε λειτουρ-

γεί, όπως αναμένεται. Οι λόγοι για τα προβλήματα μπορεί εδώ 

να ποικίλουν, έτσι μπορεί οι σωλήνες να περιέχουν ρύπους ή 

αέρα και να χρειάζονται καθαρισμό ή αντίστοιχα εξαερισμό. 

Επίσης είναι πιθανό, να χρειάζεται η αντικατάσταση του νερού ή 

να υπάρχει ακόμη και διαρροή στον σωλήνα. Οτιδήποτε και να 

συμβαίνει, χάρη στις θερμικές κάμερες της Bosch μπορείς να 

αποκλείσεις πολλές πιθανές αιτίες για το εμφανιζόμενο ελάττωμα 

ήδη με την πρώτη ματιά στη μεγάλη οθόνη – και έτσι να εξοικο-

νομίσεις μερικά βήματα εργασίας. 

Επίσης και στις νέες κατασκευές ή μετά από ανακαινίσεις θέλει 

κανείς να είναι απολύτως σίγουρος, ότι η ενδοδαπέδια θέρμανση 
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Κυρίως όλες αυτές τις εργασίες αφορούν πάντοτε τις θερμοκρα-

σίες – και ακριβώς εδώ σε βοηθούν οι θερμικές κάμερες Bosch: 

Έτσι μπορείς να διαπιστώσεις γρήγορα, εάν για παράδειγμα μια 

θέρμανση κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα – και στη 

συνέχεια να εξηγήσεις στον πελάτη με τη θερμική απεικόνιση τα 

αποτελέσματα. Χάρη σε αυτή την άμεση οπτικοποίηση των 

θερμοκρασιών αναγνωρίζεις λοιπόν απευθείας, εάν όλα λειτουρ-

γούν σωστά ή εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι εξοικονομείς 

χρόνο και ταυτόχρονα χάρη στην επαγγελματική τεκμηρίωση 

δημιουργείς διαφάνεια για τον πελάτη – μια από τις σημαντικότε-

ρες προϋποθέσεις για την εμπιστοσύνη.

Δυνατότητες εφαρμογής

έχει εγκατασταθεί ιδανικά με τον σωστό αριθμό κυκλωμάτων/

βρόχων θέρμανσης – και στη συνέχεια αυτό να το τεκμηριώσει 

στη θερμική απεικόνιση. Προσέξτε: Προτού αρχίσεις με τον έλεγ-

χο, πρέπει πρώτα να απενεργοποιηθεί η ενδοδαπέδια θέρμανση, 

επειδή διαφορετικά θερμαίνεται ολόκληρο το δάπεδο και η 

διαφορά της θερμοκρασίας δεν είναι ορατή. Στη συνέχεια μπο-

ρείς να ενεργοποιήσεις τη θέρμανση και μετά από μερικά λεπτά 

να παρατηρήσεις στη θερμική απεικόνιση, πώς θερμαίνονται οι 

σωλήνες θέρμανσης και καθίστανται ορατοί στην επιφάνεια.
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2. Εντοπισμός σωλήνων θέρμανσης και διαρροών 
Χωρίς τον σωστό Θερμο-Βοηθό η αναζήτηση σφαλμάτων επίσης 

και στον εντοπισμό των διαρροών τους σωλήνες θέρμανσης και 

νερού δεν είναι μόνο κουραστική, αλλά είναι επίσης και χρονο-

βόρα. Εάν για την επισκευή πρέπει να αφαιρεθεί η επένδυση του 

δαπέδου ή ακόμη και το τσιμεντοκονίαμα, τότε η όλη εργασία 

καθίσταται επιπλέον γρήγορα πολύ ακριβή, όταν κανείς δε 

γνωρίζει, που ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα.

Με τις θερμικές κάμερες μπορείς εντελώς απλά να αντιμετωπί-

σεις το πρόβλημα, επειδή βλέπεις τη διαδρομή των σωλήνων 

καυτού ή εξαιρετικά κρύου νερού με μια μόνο ματιά: Στη μεγάλη 

οθόνη αναγνωρίζεις τις διαρροές του νερού απευθείας στη 

μορφή θερμών ή κρύα περιοχών κατά μήκος της διαδρομής των 

σωλήνων. Έτσι μπορείς να εντοπίσεις ακριβώς τυχόν σπασμένους 

ή φραγμένους σωλήνες. Αυτό σημαίνει: Για τα περαιτέρω μέτρα 

πρέπει να αφαιρεθεί μόνο η περιορισμένη περιοχή της επένδυ-

σης του δαπέδου. 

3. Έλεγχος των θερμαντικών σωμάτων
Επιπλέον οι θερμικές κάμερες Bosch σε βοηθούν στον έλεγχο 

των θερμαντικών σωμάτων. Εκεί που μέχρι τώρα ο έλεγχος 

γινόταν με τη βοήθεια του χεριού και της ακοής, τα μοντέλα GTC 

με το πάτημα ενός κουμπιού δείχνουν, εάν η εγκατάσταση 

θερμαίνεται ομοιόμορφα ή σε ποιο σημείο παρουσιάζει πρόβλη-

μα. Άφησε πρώτα το θερμαντικό σώμα να κρυώσει και μετά απλά 

ενεργοποίησέ το, για να παρακολουθήσεις τη θέρμανση – και 

ήδη μπορείς να περιορίσεις το πρόβλημα: Περιέχει η θέρμανση 

αέρα, πρέπει λοιπόν να εξαεριστεί; Είναι η προσαγωγή της 

θέρμανσης ελαττωματική; Πρέπει να ξεπλυθεί το θερμαντικό 

σώμα; Ή μήπως απλά αντικαταστάθηκαν μεταξύ τους οι συνδέ-

σεις; Όποια και αν είναι η φύση του προβλήματος, τα όργανα 

μέτρησης της θερμοκρασίας θα σου δώσουν σημαντικές 

υποδείξεις σχετικά με τη λύση και καθιστούν την εργασία σου 

έτσι ευκολότερη.

Δυνατότητες εφαρμογής
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Σημαντικό: Σε περίπτωση πολύ καλά μονωμένων σωλήνων ή 

επενδύσεων τοίχου/ δαπέδου δεν περνά η θερμότητα του 

σωλήνα στην επιφάνεια και η θερμική κάμερα δεν μπορεί 

ενδεχομένως να διαπιστώσει καμία διαφορά της θερμοκρασίας.
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4. Έλεγχος του κλιματισμού
Το πρόβλημα δεν οφείλεται πάντοτε σε μια βλάβη, επειδή εδώ 

στον κλιματισμό περισσότερο ενοχλητικές είναι οι ανεπιθύμητες 

υπερλειτουργίες. Η αιτία εδώ είναι συχνά μη στεγανές βαλβίδες, 

μέσα από τις οποίες διέρχεται το ψυκτικό μέσο, παρόλο που 

ένδειξη της μονάδας ελέγχου δείχνει διαφορετικά. 

Τα όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας Bosch μειώνουν 

σημαντικά σε αυτές τις περιπτώσεις τόσο τον φόρτο εργασίας 

όσο και τον κίνδυνο ασφαλείας. Από ασφαλή απόσταση μπορείς 

άνετα και αποτελεσματικά να έχεις μια καλή επισκόπηση. Έτσι 

μπορούν να εντοπιστούν γρήγορα τα σφάλματα ή να περιορι-

στούν οι αιτίες τους – και εσείς μπορείς να προωθήσεις συγκε-

κριμένα μέτρα επισκευής. 

Για να μετρήσεις τη ροή αέρα του συστήματος κλιματισμού με 

ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και μέσα στο σύστημα, μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις το θερμόμετρο υπερύθρων GIS 1000 C με 

ειδικό αισθητήρα θερμοκρασίας (τύπος K). Αυτός ο αισθητήρας 

παρέχει ακριβείς τιμές για τη θερμοκρασία του αέρα και σε 

αντίθεση με τις μετρήσεις υπέρυθρων, δε μετρά μόνο την ψυχρή 

θερμοκρασία επιφάνειας.  

Εάν θέλεις να μάθεις περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης 

του θερμομέτρου υπερύθρων GIS 1000 C με αισθητήρα 

θερμοκρασίας, ρίξε μια ματιά εδώ στο Thermal Campus: 

https://www.bosch-professional.com/gr/el/temperature-

measuring-devices/
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