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Wszystko w Twoich rękach. Bosch Professional.





TRZY MIERNIKI 
TEMPERATURY 
BOSCH 
Optymalna pomoc w codziennej pracy. 

Z pomocą naszych kamer termowizyjnych i termo-detektorów z 
łatwością zidentyfikujesz potencjalne słabe punkty i nieprawi-
dłowości. Wystarczy łatwy i intuicyjny proces pomiaru, który nie 
wymaga kontaktu z powierzchnią mierzonego obiektu. Komuni-
kacja cyfrowa umożliwia zaoferowanie klientom bezpośredniego 
wglądu w informacje oraz szczegółowej dokumentacji prowa-
dzonej przy użyciu aplikacji Bosch Thermal lub oprogramowania 
GTC Transfer – pozwala to stworzyć przejrzystą podstawę dla 
kosztorysów i podejmowania innych koniecznych kroków. Dzięki 
temu praca papierkowa to już przeszłość.

▶  GTC 400 C Professional 
GTC 600 C Professional 
 
Kamery termowizyjne oferują dokładny ogląd różnic tem-
peratury, prezentowanych w zrozumiały sposób za pomocą 
skali kolorów. Doskonałym uzupełnieniem dla narzędzi jest  
bezpłatne oprogramowanie GTC Transfer, które umożliwia  
edytowanie i szczegółowe dokumentowanie obrazów 
termicznych.

▶  GIS 1000 C PROFESSIONAL  
 
Termo-detektor z dużą dokładnością mierzy okrągłą  
powierzchnię i zapewnia dodatkowe informacje  
dotyczące takich aspektów, jak wilgotność względna  
i temperatura otoczenia.



BOSCH 
THERMAL

 PORÓWNANIE  
PRODUKTÓW
Odkryj świat kamer termowizyjnych i termo-detektorów Bosch 
i dowiedz się, jak ułatwić i przyspieszyć codzienną pracę.

GTC 400 C Professional 
 
Kamera GTC 400 C Professional firmy Bosch pokazuje, gdzie 
mogą występować potencjalne problemy. Inteligentne funkcje, 
takie jak obraz w obrazie, ułatwiają znalezienie informacji na 
obrazie termicznym.

▶ Natychmiastowa wizualizacja różnic temperatury

▶  Technologia obraz w obrazie umożliwia wyświetlanie 
obrazu termicznego nałożonego na obraz rzeczywisty

▶  Szybka wymiana danych i łatwe dokumentowanie  
dzięki aplikacji Bosch Thermal

500
LICZBA ZAPISANYCH
OBRAZÓW
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GIS 1000 C Professional  
 
Oprócz temperatury obiektów termo-detektor GIS 1000 C 
Professional mierzy także temperaturę otoczenia i wilgot-
ność względną – i uzupełnia je o szczegółowe informacje w 
szerokim zakresie pomiarowym.

▶ Wysoka precyzja pomiarów

▶ Analiza punktów rosy i mostków termicznych

▶ Niezwykle dokładne i wiarygodne informacje

GTC 600 C Professional 
Kamera termowizyjna GTC 600 C Professional może  
być używana do pomiarów w szerszym zakresie temperatur, 
a dzięki czujnikowi podczerwieni zapewnia obrazy o jeszcze 
większej rozdzielczości.

▶  Możliwość uwzględnienia dodatkowych informacji  
za pomocą notatki głosowej

▶  Więcej zastosowań dzięki bardziej szczegółowej  
prezentacji obrazu

▶  Narzędzie jest przeznaczone do pracy w najtrudniej-
szych warunkach, wytrzymuje upadki z wysokości do  
2 m, a także spełnia wymagania stopnia ochrony IP54 – 
ochrona przed pyłem i bryzgami wody

600
LICZBA ZAPISANYCH
OBRAZÓW

>200
LICZBA ZAPISANYCH
OBRAZÓW



OBSZARY ZASTOSOWAŃ 
Dowiedz się więcej o możliwych obszarach zastosowań mierników 
temperatury Bosch Professional.

Elektryka
Wczesne wykrywanie możliwych usterek dzięki miernikom 
temperatury Bosch. 

▶ Kontrola skrzynek z bezpiecznikami

▶ Sprawdzanie połączeń przewodów

▶  Przeglądy komponentów elektrycznych



Trzy mierniki temperatury Bosch pozwalają zachować ogląd sytuacji niezależnie od  
warunków oraz umożliwiają wykrycie problemów i wyciągnięcie prawidłowych wniosków. 
Termo-detektor GIS 1000 C Professional w połączeniu z kamerami termowizyjnymi 
GTC to niepokonane trio – niezależnie od tego, czy używa się ich do kontroli instalacji 
elektrycznych, sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych, przy instalacji okien czy 
podczas wykańczania wnętrz lub przy serwisowaniu i naprawie pojazdów. 

Dowiedz się więcej: www.bosch-professional.com/thermal

Instalacja okien 
Poprawa efektywności energetycznej dzięki miernikom temperatury Bosch.

▶  Lokalizowane wad izolacji i mostków termicznych

▶  Wykrywanie przecieków i nieszczelności

▶  Rejestrowanie analiz porównawczych „przed i po” dla klientów



Wykańczanie wnętrz 
Optymalne rozpoznanie sytuacji i przejrzysta dokumentacja dzięki miernikom  
temperatury Bosch.

▶  Sucha zabudowa (np. lokalizowanie rur, aby zapobiec ich przewierceniu w czasie 
prowadzonych prac)

▶  Prace malarskie i tynkarskie (np. lokalizowanie zawilgoceń w ścianach)

▶  Remonty i konserwacja (np. wykrywanie strat energii oraz identyfikowanie potrzeb  
w zakresie izolacji)

▶  Rynek nieruchomości (np. przygotowanie przejrzystej dokumentacji)



Branża sanitarna, grzewcza i klimatyzacyjna 

Lepszy ogląd sytuacji w przypadku instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych 
dzięki miernikom temperatury Bosch.

▶  Sprawdzanie ogrzewania podłogowego i układu rur

▶  Lokalizowanie rur grzewczych i przecieków

▶ Sprawdzanie grzejników

▶ Kontrola klimatyzatorów

Motoryzacja 
Szybkie wykrywanie możliwych usterek dzięki miernikom 
temperatury Bosch. 

▶  Sprawdzanie ogrzewania przedniej i tylnej szyby

▶ Kontrola ogrzewania foteli

▶ Kontrola klimatyzacji

▶ Kontrola skrzynek z bezpiecznikami w pojazdach



SZEŚĆ PORAD, JAK  
WYKONAĆ PRZEGLĄD

Dostosowywanie palety kolorów. Modele GTC oferują różne opcje,  
jeśli chodzi o skalę kolorów. Przy niewielkich różnicach temperatur zaleca 
się ustawienie skali kolorów o dużym kontraście (np. skali w kolorach tęczy), 
natomiast przy mniejszych różnicach temperatur bardziej intuicyjna w inter-
pretacji będzie paleta o mniejszym kontraście (np. odcienie szarości).

1

Dostosowanie skali temperatur. Aby obraz termiczny był kontrastowy, a 
tym samym jednoznaczny w interpretacji, należy w razie potrzeby dostosować 
skalowanie. Nasze kamery termowizyjne oferują w tym celu praktyczną funkcję 
blokady, dzięki której możesz w łatwy i szybki sposób zoptymalizować skalo-
wanie. Opcja jest dostępna także w trybie ręcznym.

2

Uwzględnianie pory wykonania pomiaru. Jeżeli to możliwe, należy wykony-
wać pomiary tylko suchych obiektów, ponieważ deszcz i inne opady mają wpływ 
na temperaturę powierzchni. Analogicznie, należy unikać pomiaru obiektów, 
które były przez dłuższy czas wystawione na działanie promieni słonecznych. W 
przypadku pomiarów na budowach najlepszą porą do ich wykonywania jest jesień 
i zima. O tej porze roku różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz jest dostatecz-
nie duża, aby można było skutecznie zlokalizować problematyczne obszary.

3







Zachowanie odpowiedniej odległości. Aby zagwarantować wysoką jakość 
obrazów termicznych, należy podczas pomiaru zachować minimalną odległość 
(30 cm) od mierzonego obiektu. Skuteczna okazuje się przy tym metoda dwóch 
etapów. Na przykład: wstępna kontrola z większej odległości zapewni dobry 
ogląd sytuacji wyjściowej. Drugi pomiar – tym razem wykonany z bliższej odle-
głości – dostarczy bardziej szczegółowych informacji i będzie znacznie bardziej 
wiarygodny.

4

Eliminowanie odbić. W przypadku silnie odbijających powierzchni, takich jak 
polerowany metal, zalecamy użyć taśmy samoprzylepnej o czarnej matowej 
powierzchni lub specjalnych sprayów. Po nałożeniu ich na odbijający obiekt, 
przejmą one po krótkim czasie jego temperaturę, którą ze względu na wysoką 
emisyjność będziesz mógł dokładnie określić. Wpływ odbicia ciepła własnego 
ciała można natomiast zmniejszyć, ustawiając się lekko pod kątem względem 
mierzonego obiektu.

5

Uwzględnianie emisyjności. Jeżeli chcesz ustalić dokładną wartość temperatury 
w stopniach Celsjusza, zawsze należy ustawić emisyjność i odbitą temperaturę. 
Można w ten sposób uniknąć zafałszowania wartości wskutek silnego odbicia. 
Emisyjność dla wstępnie ustawionych materiałów znajdziesz w urządzeniu, możesz 
ją także oszacować na podstawie materiału, z jakiego wykonana jest powierzchnia. 
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ODPOWIEDNIE NARZĘ-
DZIE DO KAŻDEGO  
Z ZASTOSOWAŃ

Opis

Rozkład temperatury + +
Temperatura powierzchni, wysoka emisyjność + + +
Temperatura powierzchni, niska emisyjność 
(np. polerowany metal)   +*

Temperatura powierzchni cieczy + + +
Temperatura cieczy   +*

Temperatura gazów (np. przepływu powietrza)   +*

Elektryka

Okresowe przeglądy i konserwacja  
(wykrywanie i dokumentowanie nieprawidłowości) + + +
Wykrywanie usterek i przeglądy komponentów elektrycznych  
(np. połączeń przewodów i bezpieczników) + + + 
Przeglądy większych komponentów elektrycznych (np. silników) + + + + + 
Branża sanitarna, grzewcza i klimatyzacyjna

Sprawdzanie ogrzewania podłogowego i układu rur + +
Lokalizowanie rur grzewczych i przecieków + +
Sprawdzanie grzejników + + +
Kontrola klimatyzatorów + + +

GTC 
600 C

GTC 
400 C 

GIS 
1000 C



Instalacja okien

Identyfikowanie mostków termicznych + + + +
Lokalizowanie przecieków i kontrola izolacji + + +
Dokumentowanie analiz porównawczych „przed i po” dla klientów + + + + +
Remonty

Zapobieganie przewierceniu rur z gorącą wodą  
(np. sucha zabudowa) + +
Lokalizowanie zawilgoceń w ścianach  
(np. prace malarskie i tynkarskie) + + + 
Wykrywanie strat energii oraz identyfikowanie potrzeb  
w zakresie izolacji (np. remonty i konserwacja) + + + +
Przygotowanie przejrzystej dokumentacji  
(np. rynek nieruchomości) + + + +
Motoryzacja

Przegląd systemów ogrzewania  
(np. przednia szyba, lusterka, fotele) + + 
Kontrola hamulców  +*

Kontrola klimatyzacji + + +
Kontrola komponentów elektrycznych + +
Sprawdzanie komory silnika + +
Badanie układu wydechowego + +
Sprawdzanie obiegu cieczy chłodzącej + +
Rolnictwo

Termografia stosowana u zwierząt (w przypadku zastosowań 
weterynaryjnych należy zapoznać się z przepisami krajowymi) + +
Kontrola działania maszyn (np. zapobieganie przegrzewaniu) + + +
Pszczelarstwo + +
Kontrola temperatury kiszonki + +
* przy użyciu sondy termicznej (typu K)  + narzędzie optymalne  ++ narzędzie posiada dodatkowe funkcje, które jeszcze bardziej ułatwiają pracę

Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/thermal



Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian parametrów technicznych.  
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe w druku. 
Znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich właścicieli. 


