
BOSCH TEMPERATUUR-
MEETGEREEDSCHAP.
 Maak het onzichtbare zichtbaar – telkens weer in een mum van tijd.

www.bosch-professional.com/nl/nl/

It’s in your hands. Bosch Professional.





HET BOSCH 
THERMO-TRIO. 
Zorgt voor maximale hulp bij je dagelijks werk. 

Met behulp van onze warmtebeeldcamera's en infraroodther-
mometers kun je mogelijke zwakke plekken heel eenvoudig aan 
het licht brengen. Alles wat je nodig hebt, is een eenvoudig pro-
ces met intuïtieve bediening waarbij geen contact met het te 
meten object nodig is. Dankzij digitale koppeling kun je ook je 
klanten direct inzicht en een nauwkeurige documentatie ver-
schaffen via de Bosch Thermal-app en de GTC Transfer Soft-
ware. Dit zorgt voor een transparante basis voor offertes of  
andere noodzakelijke stappen. Hierdoor behoort schrijfwerk 
tot het verleden.

▶  GTC 400 C Professional 
GTC 600 C Professional 
 
De warmtebeeldcamera's bieden een nauwkeurig overzicht  
van temperatuurverschillen die op een gemakkelijk te  
begrijpen manier worden gepresenteerd via een weergave 
met kleurcodering. Ze worden perfect aangevuld door de  
gratis GTC Transfer Software waarmee je warmtebeelden 
met nog meer detail kunt bewerken en documenteren.

▶  GIS 1000 C PROFESSIONAL  
 
De infraroodthermometer meet ronde gebieden nauwkeurig 
en geeft je extra informatie over aspecten als relatieve voch-
tigheid en omgevings- temperatuur.



BOSCH 
THERMAL

PRODUCTVERGELIJKING.
Ontdek de wereld van Bosch warmtebeeldcamera's en infraroodthermometers 
en hoe je jouw dagelijks werk sneller en eenvoudiger kunt maken.

GTC 400 C Professional 
 
De slimme Bosch warmtebeeldcamera GTC 400 C  
Professional laat je zien waar zich mogelijke problemen 
kunnen voordoen. Slimme functies zoals de beeld-in- 
beeld weergave maken het voor jou gemakkelijker om  
informatie in het warmtebeeld te lokaliseren.

▶ Direct visualiseren van temperatuurverschillen

▶  Beeld-in-beeld technologie legt warmte- en  
echte beelden over elkaar

▶  Snel uitwisselen van gegevens en eenvoudig documen-
teren via Bosch Thermal-app

500
OPGESLAGEN BEELDEN 
CAPACITEIT



BOSCH 
THERMAL

BOSCH 
THERMAL

GIS 1000 C Professional  
 
Naast de temperatuur van objecten kan de infraroodthermo-
meter GIS 1000 C Professional ook de omgevingstempera-
tuur en relatieve vochtigheid meten. Dit wordt aangevuld met 
gedetailleerde informatie in een breed meetbereik.

▶ De specialist in precisie

▶ Analyseert dauwpunten en koudebruggen

▶ Zeer nauwkeurige en betrouwbare informatie

GTC 600 C Professional 
De warmtebeeldcamera GTC 600 C Professional kan worden 
gebruikt voor een groter temperatuurbereik en zorgt voor 
beelden met een nog grotere resolutie dankzij de infrarood-
sensor.

▶  Toewijzing van aanvullende informatie via gesproken 
notitie

▶  Meer toepassingen door gedetailleerdere  
beeldweergave

▶  Voor gebruik onder de ruigste omstandigheden met 
een valbestendigheid tot max. 2 m evenals een stof- en 
spatwaterbescherming conform klasse IP54

600
OPGESLAGEN BEELDEN 
CAPACITEIT

>200
OPGESLAGEN BEELDEN 
CAPACITEIT



TOEPASSINGSGEBIEDEN. 
Kom meer te weten over de vele mogelijke toepassingen van de 
temperatuurmeetgereedschappen van Bosch Professional.

Elektrotechniek
Vroeg herkennen of er gehandeld moet worden – met de Bosch 
temperatuurmeters.  

▶ Zekeringkasten controleren

▶ Kabelverbindingen controleren

▶  Elektrische componenten onderzoeken



Het Bosch thermo-trio garandeert dat je volledig overzicht houdt in elke situatie en dat 
je problemen correct kunt opsporen en de juiste conclusies kunt trekken. Of je deze nu 
gebruikt bij elektrotechniek, sanitair-, verwarmings- en klimaattechniek, vensterbouw 
en binnenafwerking of bij de voertuigreparatie: de combinatie van de infraroodther-
mometer GIS 1000 C Professional met de GTC warmtebeeldcamera's zorgen voor een 
onverslaanbaar team. 

Meer informatie: www.bosch-professional.com/thermal

Vensterbouw 
De energie-efficiëntie verhogen – met de Bosch temperatuurmeters.

▶  Isolatiedefecten en koudebruggen lokaliseren

▶  Plekken waar water binnendringt of die niet lekvrij zijn lokaliseren

▶  Voor- en na-vergelijking voor klanten documenteren



Binnenafwerking 
Optimaal overzicht en duidelijk documenteren – met de Bosch temperatuurmeters.

▶  Gipswanden bouwen (bijv. leidingen lokaliseren om te voorkomen dat erin wordt 
geboord)

▶  Verf- en pleisterwerk (bijv. vochtige plekken in muren lokaliseren)

▶  Renovatie en onderhoud (bijv. attenderen op energieverliezen en isolatienoodzaak 
aantonen)

▶  Onroerendgoedmarkt (bijv. gemakkelijk te begrijpen documentatie maken)



Sanitair-, cv- en klimaattechniek 

Bij sanitair, verwarming en klimaat gewoon meer zien –  
met de Bosch temperatuurmeters.

▶  Vloerverwarming en buisverloop onderzoeken

▶  Verwarmingsbuizen en lekkages lokaliseren

▶ Radiators onderzoeken

▶ Airco's controleren

Automotive 
Mogelijke defecten snel aan het licht brengen –  
met de Bosch temperatuurmeters. 

▶  Voor- en achterruitverwarming onderzoeken

▶ Stoelverwarming controleren

▶ Airco's controleren

▶ Zekeringkasten in voertuigen controleren



6 TIPS VOOR HET  
UITVOEREN VAN  
EEN INSPECTIE.

Kleurenpalet aanpassen. De GTC-modellen bieden bijvoorbeeld  
diverse opties voor de kleurenschaal. Bij kleinere temperatuurverschillen 
wordt een contrastrijk kleurenpalet (bijv. regenboogkleuren) aanbevolen, 
terwijl bij grotere verschillen een contrastarmer palet (bijv. ijzerkleuren) 
intuïtiever is.

1

Temperatuurschaalverdeling aanpassen. Om het warmtebeeld contrastrijk 
en zodoende sprekender te laten zijn, moet eventueel de schaalverdeling wor-
den aangepast. Onze warmtebeeldcamera's bieden daarvoor een praktische 
Lock-functie waarmee je deze schaalverdeling eenvoudig en snel kunt optima-
liseren. Als alternatief is dit ook in de handmatige modus mogelijk.

2

Rekening houden met het moment waarop wordt gemeten. Indien mogelijk 
moet je objecten uitsluitend in droge toestand meten, omdat regen en andere 
neerslag invloed hebben op de oppervlaktetemperatuur. Daarom dient ook het 
meten van objecten die aanzienlijk aan zonlicht zijn blootgesteld, te worden 
vermeden. In veel gevallen van de bouwthermografie komen herfst en winter in 
aanmerking als optimale jaargetijden voor de meting. In deze tijden van het jaar is 
het temperatuurverschil tussen binnen en buiten groot genoeg om probleemge-
bieden effectief te lokaliseren.

3







Geschikte afstand aanhouden. Om ervoor te zorgen dat de hoge kwaliteit van 
de warmtebeelden is gegarandeerd, moet je bij de meting een minimumafstand 
(30 cm) aanhouden. Het is effectief gebleken om in twee stappen te werk te gaan. 
Zo zal bijvoorbeeld een voorbereidende inspectie vanaf een grotere afstand een 
goed eerste overzicht verschaffen. Een tweede opname, dit keer van dichter bij, 
zal vervolgens gedetailleerdere informatie verschaffen en aanzienlijk betrouw-
baarder zijn.

4

Een oplossing zoeken voor reflecties. Bij te sterk reflecterende oppervlak-
ken als blank metaal adviseren wij het gebruik van mat-zwarte plakstroken of 
speciale sprays. Als je deze op het reflecterende object aanbrengt, dan nemen 
ze na een korte tijd wachten de temperatuur ervan aan en kun je die vanwege 
een hoge emissiegraad betrouwbaar bepalen. De invloed van de reflectie van 
de eigen lichaamswarmte kan daarentegen tot een minimum worden beperkt 
door in een iets schuine hoek te meten.

5

Rekening houden met de emissiegraad. Als je een nauwkeurige waarde in gra-
den Celsius wilt bepalen, dan moet je in elk geval de emissiegraad en de gereflec-
teerde temperatuur instellen. Zo voorkom je dat meetwaarden door sterke reflectie 
worden vervalst. De emissiegraad vind je bij de vooringestelde materialen in het 
toestel of schat je op basis van de aard van het oppervlak. 

6



HET JUISTE GEREEDSCHAP
VOOR JE TOEPASSING.

Algemene informatie

Temperatuurverdeling + +
Oppervlaktetemperatuur hoge emissiegraad + + +
Oppervlaktetemperatuur lage emissiegraad 
(bijv. blank metaal)   +*

Oppervlaktetemperatuur vloeistof + + +
Vloeistoftemperatuur   +*

Gastemperatuur (bijv. luchtstroom)   +*

Elektrotechniek

Reguliere inspectie en preventief onderhoud  
(afwijkingen opsporen en documenteren) + + +
Storingsdetectie en onderzoek van elektrische componenten  
(bijv. kabelverbindingen, zekeringen) + + + 
Grotere elektrische componenten onderzoeken (bijv. motoren) + + + + + 
Sanitair-, cv- en klimaattechniek

Vloerverwarming en buisverloop onderzoeken + +
Verwarmingsbuizen en lekkages lokaliseren + +
Radiators onderzoeken + + +
Airco's controleren + + +

GTC 
600 C

GTC 
400 C 

GIS 
1000 C



Vensterbouw

Zoeken naar koudebruggen + + + +
Lekkages lokaliseren en isolatie controleren + + +
Voor- en na-vergelijkingen voor klanten documenteren + + + + +
Renovatiewerk

Boren in warmwaterleidingen voorkomen (bijv. gipswanden) + +
Vochtige plekken in muren lokaliseren (bijv. verf- en pleisterwerk) + + + 
Attenderen op energieverliezen en isolatienoodzaak aantonen 
(bijv. renovatie en onderhoud) + + + +
Gemakkelijk te begrijpen documentatie maken  
(bijv. onroerendgoedmarkt) + + + +
Automotive

Comfort-verwarmingssystemen onderzoeken  
(bijv. voorruiten, spiegels, stoelen) + + 
Remschijven controleren  +*

Airco's controleren + + +
Elektrische componenten controleren + +
Motorruimte onderzoeken + +
Uitlaatsysteem onderzoeken + +
Koelwatercyclus controleren + +
Landbouw

Warmtebeelden maken van dieren (raadpleeg 
landspecifieke voorschriften voor veterinair gebruik) + +
Machines controleren (bijv. oververhitting voorkomen) + + +
Imkerijen + +
Temperatuur van kuilvoeder controleren + +
* met externe thermokoppel (type K)  + gereedschap volledig geschikt  ++ extra functies maken het gebruik nog eenvoudiger

Meer informatie online: www.bosch-professional.com/thermal



Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Aansprakelijkheid voor drukfouten 
wordt niet aanvaard.Handelsmerken en merknamen zijn eigendom van de betreffen-
de eigenaren. 


