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A BOSCH  
THERMO TRIÓ. 
Maximális segítség a mindennapi munkához. 

Hőkameráink és infravörös hőérzékelőink segítségével felesle-
ges problémák nélkül tárhatod fel a lehetséges gyenge ponto-
kat. Mindössze egy egyszerű, intuitív módon működtetett eljá-
rásra van szükség, amely nem igényli a mérés tárgyával való 
érintkezést. A digitális kapcsolódásnak köszönhetően közvetlen 
betekintést és pontos dokumentációt kínálhatsz ügyfeleidnek a 
Bosch Thermal App és a GTC Transfer Software segítségével – 
átlátható alapot biztosítva az árajánlatokhoz vagy bármely más 
szükséges lépéshez. Ennek köszönhetően a papírmunka immár 
a múlté.

▶  GTC 400 C Professional 
GTC 600 C Professional 
 
A hőkamerák pontos áttekintést nyújtanak a hőmérséklet- 
különbségekről, mégpedig jól áttekinthető formában, 
színekkel megjelenítve. Tökéletesen kiegészíti őket a GTC 
Transfer Software, amely lehetővé teszi a termikus képek 
részletesebb szerkesztését és dokumentálását.

▶  GIS 1000 C PROFESSIONAL  
Az infravörös hőérzékelő pontosan méri a kör alakú területe-
ket és további információkat nyújt az olyan szempontokról, 
mint a relatív páratartalom és a környezeti hőmérséklet.



BOSCH 
THERMAL

 TERMÉK-ÖSSZEHA-
SONLÍTÁS
Fedezd fel a Bosch hőkamerák és infravörös hőérzékelők világát, illetve hogy hogyan  
teheted gyorsabbá és könnyebbé mindennapi munkádat.

GTC 400 C Professional 
 
Az intelligens Bosch GTC 400 C Professional hőkamera  
megmutatja, hogy hol jelentkezhetnek lehetséges problé-
mák. Intelligens funkciók, például kép a képben megjele-
nítés könnyítik meg az információk pontos azonosítását a 
hőképben.

▶ hőmérséklet-különbségek azonnali megjelenítése

▶  kép a képben technológia a hő- és a valódi képek  
átfedéséhez

▶  gyors adatcsere és dokumentáció a Bosch Thermal 
alkalmazás segítségével

500
MENTETT KÉP 
KAPACITÁS



BOSCH 
THERMAL

BOSCH 
THERMAL

GIS 1000 C Professional  
A tárgyak hőmérsékletén kívül a GIS 1000 C Professional 
infravörös hőérzékelő a környezet hőmérsékletét és relatív 
páratartalmát is méri – és ezt részletes információkkal  
egészíti ki széles mérési tartományban.

▶ a pontosság specialistája

▶ elemzi a harmatpontokat és a hőhidakat

▶ rendkívül pontos és megbízható információ

GTC 600 C Professional 
 
A GTC 600 C Professional hőkamera nagyobb hőmérsékleti 
tartományokban használható és infravörös érzékelőjének 
köszönhetően még nagyobb felbontású képeket szolgáltat.

▶  kiegészítő információk hozzárendelése hangjegyzet 
útján

▶ több alkalmazás a részletesebb képábrázolás révén

▶  a legmostohább körülmények között is használható  

maximum 2 m-es esésállósággal, illetve fröccsenő 

víznek és pornak ellenálló IP54-es védettséggel

600
MENTETT KÉPNYI 
KAPACITÁS

>200
MENTETT KÉP 
KAPACITÁS



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
Tudj meg többet a Bosch Professional termikus mérőműszerek számos 
lehetséges alkalmazásáról.

Villanyszerelés
A szükséges teendő időben felismerhető – a Bosch  
hőkameráival és hőmérsékletmérő műszereivel. 

▶ biztosítékdobozok ellenőrzése

▶ kábelcsatlakozások ellenőrzése

▶ elektromos alkatrészek ellenőrzése



A Bosch Thermo trió biztosítja, hogy minden helyzetet alaposan átláthass, helyesen 
tudd azonosítani a problémákat és levonhasd a megfelelő következtetéseket. Akár 
elektromos szereléshez, vízvezeték-szereléshez, fűtés- és klímatechnikában, ablakgyár-
tásban és belsőépítészeti munkákban, akár járműjavításban is használják: A GIS 1000 
C Professional infravörös hőérzékelő és a GTC hőkamerák kombinációja verhetetlen 
csapatot jelent. 

Tudj meg többet: www.bosch-professional.com/thermal

Nyílászárók 
Növeld az energiahatékonyságot – a Bosch hőkameráival és hőmérsékletmérő 
műszereivel.

▶ szigetelési hibák és hőhidak helyének meghatározása

▶ vízbehatolás és tömítetlenségek helyének meghatározása

▶ megelőző és későbbi állapotok rögzítése ügyfelek számára



Belső munkálatok 
Optimális áttekintés és világos dokumentáció – a Bosch hőkameráival és hőmérséklet-
mérő műszereivel.

▶  gipszkartonszerelés (pl. csövek helyének meghatározása a beléjük fúrás elkerülése 
érdekében)

▶ festési és vakolási munkák (pl. nedvesedések helyének megállapítása falakon)

▶ felújítás és karbantartás (pl. energiavesztési helyek és szigetelési igény kimutatása)

▶ ingatlanpiac (pl. könnyen érthető dokumentáció létrehozása)



Szaniter-, fűtés- és klímatechnika 

Egyszerűen többet láthatsz szaniter, fűtés és klíma szerelése során –  
a Bosch hőkameráival és hőmérsékletmérő műszereivel.

▶ padlófűtés és a csövek elhelyezkedésének ellenőrzése

▶ fűtéscsövek és szivárgások helyének megállapítása

▶ fűtőtestek vizsgálata

▶ klímaberendezések ellenőrzése

Gépjármű ellenőrzése 
A lehetséges meghibásodás gyorsan felismerhető –  
a Bosch termikus mérőműszereivel. 

▶ első és a hátsó szélvédő fűtésének ellenőrzése

▶ ülésfűtés ellenőrzése

▶ klímaberendezések ellenőrzése

▶ jármű biztosítékdobozának ellenőrzése



HAT TIPP A VIZSGÁLAT 
ELVÉGZÉSÉHEZ

A színpaletta beállítása. A GTC modellek pl. a színskála tekintetében  
különböző lehetőségeket kínálnak. Csekély hőmérséklet- különbségek esetén 
kontrasztos színpaletta (pl. a szivárvány színei) használata ajánlott, míg 
nagyobb különbségek esetén könnyebben értelmezhető a kisebb kontrasztú 
skála (pl. a vas színei).

1

A hőmérsékleti skála beállítása. A hőkép kontrasztos, és ezáltal jól értel-
mezhető kialakításához a skálát be kell állítani. Hőkameráink ehhez praktikus 
rögzítési funkcióval rendelkeznek, amellyel a skálát egyszerűen és gyorsan 
optimalizálhatod. Ez manuális üzemmódban is lehetséges.

2

Vedd figyelembe a mérés idejét és körülményeit! Ha lehetséges, az objek-
tumokat kizárólag száraz állapotban mérd meg, mivel az eső és más csapadék 
hatással van a felület hőmérsékletére. Hasonlóképpen kerülni kell a napfénynek 
jelentősen kitett tárgyak mérését is. Az épületek hőképeinek meghatározásához 
sok esetben az ősz és a tél az optimális évszak. Az év ezen időszakában a belső 
és a külső hőmérséklet különbsége elég nagy ahhoz, hogy hatékonyan lehessen 
megállapítani a problémás területek helyét.

3







Megfelelő távolságban tartás. A hőképek magas minőségének eléréséhez a 
mérés során be kell tartanod a minimális távolságot (30 cm). A kétlépéses eljárás 
hatékonynak bizonyult. Például egy távolabbról történő előzetes ellenőrzés jó 
kezdeti áttekintést ad. A második képfelvétel – ezúttal közelebbről – részletesebb 
információkat nyújt és lényegesen megbízhatóbb lesz.

4

A visszaverődések figyelembe vétele. Az erősen tükröződő felületek ese-
tén, például a kezeletlen fémeknél, ajánlott matt fekete ragasztószalag vagy 
speciális spray használata. Ha ezeket az anyagokat felhordod az objektumra, 
akkor rövid várakozási idő után átveszik az alap hőmérsékletét, így az a nagy 
emissziós tényező miatt megbízhatóan meghatározható. A saját testhőmér-
séklet visszaverődésének hatása minimalizálható, ha a mérést enyhén döntött 
szögben végzed.

5

Az emissziós képesség figyelembe vétele. Ha precíz értéket szeretnél megállapí-
tani Celsius fokban, akkor minden esetben állítsd be az emissziós tényezőt és a visz-
szavert hőmérsékletet. Ezzel megakadályozhatod, hogy az erős sugárzás módosítsa 
a mérési eredményeket. Az emissziós tényezőt a műszerben előre beállított anyagok 
alapján választhatod ki, vagy a felület kialakításának alapján megbecsülheted. 
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A FELADATNAK
LEGJOBBAN MEGFELELŐ 
ESZKÖZ

Általános információk

Hőmérséklet-eloszlás + +
Magas felületi hőmérséklet emissziós képesség + + +
Alacsony felületi hőmérséklet emissziós képesség 
(pl. csupasz fém)   +*

Folyadék felületi hőmérséklet + + +
Folyadék-hőmérséklet   +*

Gázhőmérséklet (pl. levegőáramlás)   +*

Villanyszerelés

Rendszeres ellenőrzés és megelőző karbantartás  
(rendellenességek felkutatása és dokumentálása) + + +
Elektromos alkatrészek (pl. kábelcsatlakozások, biztosítékok)  
hibájának felderítése és ellenőrzése + + + 
Nagyobb elektromos komponensek (pl. motorok) 
ellenőrzése + + + + + 
Szaniter-, fűtés- és klímatechnika

Padlófűtés és a csövek elhelyezkedésének ellenőrzése + +
Fűtéscsövek és a szivárgás helyének megállapítása + +
Fűtőtestek vizsgálata + + +
Klímaberendezések ellenőrzése + + +

GTC 
600 C

GTC 
400 C 

GIS 
1000 C



Nyílászárók

Hőhidak keresése + + + +
Szivárgások helyének megállapítása és szigetelés ellenőrzése + + +
Megelőző és későbbi állapotok összehasonlító dokumentálása 
ügyfelek számára + + + + +
Felújítási munka

Melegvízcsőbe való belefúrás megelőzése  
(pl. gipszkartonszerelés közben) + +
Nedvesedések helyének megállapítása falakon  
(pl. festési és vakolási munkáknál) + + + 
Az energiavesztési helyek és a szigetelési igény kimutatása  
(pl. felújításnál és karbantartásnál) + + + +
Könnyen érthető dokumentáció létrehozása  
(pl. ingatlanpiaci célra) + + + +
Gépjárműjavítási munkák

Kényelmi fűtőrendszerek ellenőrzése  
(pl. szélvédők, tükrök, ülések) + + 
Féktárcsák ellenőrzése  +*

Klímaberendezések ellenőrzése + + +
Elektromos komponensek ellenőrzése + +
A motortér ellenőrzése + +
A kipufogórendszer vizsgálata + +
A hűtőciklus ellenőrzése + +
Mezőgazdaság

Állatok hőképének létrehozása (az állatgyógyászati felhasználásra 
vonatkozóan ellenőrizd az országspecifikus előírásokat) + +
Gépek ellenőrzése (pl. túlmelegedés megelőzése) + + +
Méhészet + +
A silótakarmány hőmérsékletének ellenőrzése + +
* külső hőelemmel (K típus)  + az eszköz teljes mértékben alkalmas  ++ többletfunkciók a még könnyebb alkalmazás érdekében

Részletes információk online: www.bosch-professional.com/thermal



A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A védjegyek és a kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. 


