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Kamery termowizyjne są optymalnym wyborem w branżach 
techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej.

Zwiększą one wydajność Twojej pracy i rozszerzą spektrum 

zastosowań podczas kontroli, konserwacji oraz napraw. 

Przydadzą się podczas kontroli ogrzewania i klimatyzacji lub  

do wykrywania przecieków w rurach wodociągowych. 

1. Sprawdzanie ogrzewania podłogowego i układu rur 
Wzrokowo nie da się stwierdzić, czy ogrzewanie podłogowe 

równomiernie rozprowadza ciepło i czy rzeczywiście wydajnie 

działa. Zwykle o instalacji niewiele wiadomo, poza tym, że nie 

działa w taki sposób, jak byśmy oczekiwali. Powodów kompli-

kacji może być wiele, np. rury mogą być zanieczyszczone lub 

zapowietrzone i wymagają czyszczenia oraz odpowiednio od-

powietrzenia. Możliwe jednak także, że konieczna jest wymiana 

wody lub że któraś z rur przecieka. Niezależnie od rzeczywiste-

go stanu rzeczy, dzięki kamerom termowizyjnym firmy Bosch 

dysponującym dużym wyświetlaczem już na pierwszy rzut oka 

możesz wykluczyć wiele przyczyn istniejącej usterki, oszczędza-

jąc sobie w ten sposób niepotrzebnych działań. 

Również w przypadku nowego budownictwa lub po przepro-

wadzeniu remontu chciałoby się mieć stuprocentową pewność, 

że ogrzewanie podłogowe zostało zainstalowane w optymalny 
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Przy wszystkich tego rodzaju zadaniach chodzi przede wszyst-

kim o temperatury – i właśnie wtedy nieodzowne okazują się 

kamery termowizyjne Bosch: możesz dzięki nim szybko 

stwierdzić, czy instalacja grzewcza równomiernie rozprowadza 

ciepło, a następnie pokazać klientowi na obrazie termicznym 

wyniki badania. Dzięki bezpośredniej wizualizacji temperatur 

możesz bezpośrednio ustalić, czy wszystko działa prawidłowo 

czy też może wystąpił jakiś problem. W ten sposób oszczę-

dzasz czas, a dzięki profesjonalnej dokumentacji możesz 

zapewnić swoim klientom przejrzystość, która jest jedną z 

najważniejszych podstaw zaufania.
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sposób i ma odpowiednią długość wężownicy lub liczbę spiral 

– a także udokumentować to na obrazie termicznym. Pamię-

taj: zanim przystąpisz do badania, należy najpierw wyłączyć 

ogrzewanie podłogowe, ponieważ w przeciwnym razie cała 

podłoga zdąży się nagrzać i nie będzie widać różnic tempera-

tury. Następnie należy włączyć ogrzewanie i po kilku minutach 

na obrazie termicznym obserwować, jak nagrzewają się rury 

ogrzewania.
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2. Lokalizacja rur grzewczych i przecieków 
Bez pomocy w postaci urządzenia termowizyjnego wykrywanie 

usterek i lokalizowanie przecieków rur grzewczych i kanalizacyj-

nych jest nie tylko uciążliwe, ale też zabiera dużo czasu. Jeżeli 

naprawa wymaga zdjęcia posadzki lub nawet warstwy jastry-

chu, operacja staje się bardzo kosztowna, szczególnie jeśli nie 

wiadomo, na czym dokładnie polega problem.

Dzięki pomocy naszych kamer termowizyjnych poradzisz sobie  

w łatwy sposób, ponieważ rozpoznasz układ rur gorącej i 

zimnej wody na pierwszy rzut oka: na przejrzystym wyświetla-

czu przecieki będą widoczne w postaci gorących lub zimnych 

obszarów wzdłuż rur. Umożliwia to dokładną lokalizację 

uszkodzonych lub zatkanych rur. A to oznacza, że dalsza praca 

wymaga usunięcia posadzki tylko w miejscu występowania 

problemu. 

3. Sprawdzanie grzejników
Kamery termowizyjne Bosch są pomocne także podczas 

sprawdzania grzejników. Tam, gdzie do tej pory kontrola 

wymagała ostukiwania grzejnika i nasłuchiwania, teraz można 

użyć jednego z modeli GTC, które za naciśnięciem przycisku 

pokażą, czy grzejnik równomiernie się nagrzewa lub w którym 

miejscu grzejnik nie działa, jak należy. Najpierw należy 

schłodzić grzejnik, a dopiero potem włączyć i obserwować 

nagrzewanie się – wtedy można postawić diagnozę: czy 

grzejnik wymaga odpowietrzenia? Czy awaria dotyczy doprowa-

dzania wody?  

Czy grzejnik wymaga płukania? A może przyczyną usterki jest 

niewłaściwe podłączenie grzejnika? Niezależnie od natury 

problemu, nasze mierniki temperatury z pewnością wskażą 

drogę do rozwiązania problemu, ułatwiając Ci pracę.

Możliwości zastosowania
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Uwaga: w przypadku bardzo dobrze izolowanych rur lub 

okładzin ściennych/podłogowych ciepło rury nie dotrze do 

powierzchni i kamera termowizyjna może nie stwierdzić 

różnicy temperatur.
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4. Kontrola klimatyzatorów

Nie zawsze problemem musi być awaria, w przypadku klimaty-

zatorów częstą przyczyną niezadowolenia użytkowników jest 

ich nadmierna aktywność. Jej powodem jest zwykle nieszczel-

ność zaworów, przez które wydostaje się czynnik chłodniczy, 

mimo że kontrolka wskazuje coś zupełnie przeciwnego. 

Mierniki temperatury Bosch pomagają w takich przypadkach 

zmniejszyć zarówno wysiłek wkładany w kontrolę układu, jak  

i ograniczyć ryzyka związane z bezpieczeństwem. Pozwalają  

z bezpiecznej odległości zbadać klimatyzator i wyrobić sobie 

zdanie na temat jego działania. Dzięki temu można szybciej 

zlokalizować usterki lub ograniczyć przyczyny ich występowa-

nia, aby następnie przeprowadzić fachową naprawę.

Chcąc zmierzyć temperaturę przepływu powietrza klimatyzato-

ra z większą dokładnością i w ramach tego samego systemu, 

można użyć termo-detektora GIS 1000 C ze specjalną sondą 

termiczną (typ K). Sonda zapewnia precyzyjny pomiar 

temperatury powietrza i w przeciwieństwie do pomiaru IR nie 

mierzy wyłącznie temperatury chłodzonej powierzchni. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak używać termo-

-detektora GIS 1000 C w połączeniu z sondą termiczną, zajrzyj 

do części edukacyjnej Thermal Campus:  

https://www.bosch-professional.com/pl/pl/informacje/

aktualnosci/mierniki-temperatury/termo-kampus/
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