
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 
DE TEMPERATURA BOSCH.
 Tornar visível o invisível – de modo fiável e em segundos.

www.bosch-professional.com

It’s in your hands. Bosch Professional.





O TRIO BOSCH 
THERMAL. 
A ajuda perfeita para o teu trabalho quotidiano. 

Com as nossas câmaras de imagem térmica e os termómetros 
de infravermelhos, consegues descobrir diretamente os possí-
veis pontos fracos. Sem contacto e muito simples, com manu-
seamento intuitivo. Graças à ligação em rede digital, ofereces 
aos teus clientes além disso informações diretas e uma docu-
mentação exata mediante a app Bosch Thermal e o GTC Trans-
fer Software – como base transparente para ofertas ou quais-
quer outros passos necessários. A papelada faz parte do 
passado.

▶  GTC 400 C Professional 
GTC 600 C Professional 
 
As câmaras de imagem térmica oferecem uma vista geral 
precisa das diferenças de temperatura, que são apresenta-
das de uma forma facilmente compreensível através de um  
código de cores. Elas são complementadas da melhor 
forma pelo GTC Transfer Software gratuito que te permite 
o processamento e a documentação das imagens térmicas 
com grande detalhe.

▶  GIS 1000 C PROFESSIONAL  
 
O termómetro de infravermelhos mede com precisão  
áreas circulares e faculta informações adicionais sobre 
aspetos como a humidade relativa e a temperatura  
ambiente.



BOSCH 
THERMAL

COMPARAÇÃO  
DE PRODUTOS.
Descobre o mundo das câmaras de imagem térmica e dos termómetros de  
infravermelhos Bosch e fica a saber como tornar o teu trabalho diário mais  
rápido e fácil.

GTC 400 C Professional 
 
A câmara de imagem térmica inteligente Bosch GTC 400 C 
Professional mostra onde poderão ocorrer possíveis proble-
mas. Funções inteligentes como a representação picture- 
in-picture permitem localizar mais facilmente a informação 
na imagem térmica.

▶ Visualização imediata das diferenças de temperatura

▶  A tecnologia picture-in-picture sobrepõe imagens  
térmicas e reais

▶  Intercâmbio de dados rápido e documentação fácil 
através da app Bosch Thermal

500
IMAGENS GUARDADAS 
CAPACIDADE



BOSCH 
THERMAL

BOSCH 
THERMAL

GIS 1000 C Professional  
 
Para além das temperaturas dos objetos, o termómetro 
de infravermelhos GIS 1000 C Professional também 
mede nomeadamente a temperatura ambiente e a humi-
dade relativa do ar – oferecendo igualmente informações 
detalhadas numa grande amplitude de medição.

▶ O especialista em precisão

▶ Analisa pontos de condensação e pontes térmicas

▶ Informação altamente precisa e fiável

GTC 600 C Professional 
 
A câmara de imagem térmica GTC 600 C Professional pode 
ser usada para intervalos de temperatura maiores, propor-
cionando imagens com uma resolução ainda maior graças ao 
seu sensor de infravermelhos.

▶ Atribuição de informação adicional através de notas de voz

▶  Mais aplicações graças a uma representação de imagem  
mais detalhada

▶  Para usar sob as condições mais adversas com resistên-
cia a quedas de até 2 m, bem como o cumprimento dos 
padrões da classe de proteção IP54 contra pó e salpicos 
de água

600
IMAGENS GUARDADAS 
CAPACIDADE

> 200
IMAGENS GUARDADAS 
CAPACIDADE



CAMPOS DE APLICAÇÃO. 
Descobre aqui as possibilidades de utilização variadas dos instrumentos  
de medição de temperatura da Bosch Professional.

Sistema elétrico
Reconhecer atempadamente quando poderá ser preciso agir – 
com os instrumentos de medição de temperatura Bosch. 

▶ Controlar caixas de fusíveis

▶ Verificação das ligações de cabos

▶  Verificação dos componentes elétricos



O trio térmico Bosch permite manter o controlo em qualquer situação, reconhecer os 
problemas e tirar as conclusões certas. Independentemente de se tratar da instalação 
de sistemas elétricos, da canalização, aquecimento e ar condicionado, da construção 
de janelas e de trabalhos de interior ou da reparação de automóveis: a combinação do 
termómetro de infravermelhos GIS 1000 C Professional com as câmaras de imagem 
térmica GTC cria uma equipa imbatível. 

Mais informações em: www.bosch-professional.com/thermal

Construção de janelas 
Aumentar a eficiência energética – com os instrumentos de medição de 
temperatura Bosch.

▶  Encontrar erros de isolamento e pontes térmicas

▶  Localizar áreas com infiltração de água e locais com fugas

▶  Registar comparações do antes e depois para os clientes



Trabalhos de interior 
Vista geral ideal e documentação clara – com os instrumentos de medição de  
temperatura Bosch.

▶  Prefabricados e acabamentos (p. ex. localizar tubos para não os furar)

▶  Trabalhos de pintor e estucador (p. ex. encontrar locais húmidos em paredes)

▶  Obras de renovação e reparação (p. ex. indicar perdas de energia e identificar  
a necessidade de isolamento)

▶  Mercado imobiliário (p. ex. criar documentação clara)



Canalização, aquecimento e ar condicionado 

Ver simplesmente mais ao nível da canalização, aquecimento e ar condicionado –  
com os instrumentos de medição da temperatura Bosch.

▶  Verificar aquecimentos por piso radiante e disposições dos tubos

▶  Localizar tubos de aquecimento e fugas

▶ Analisar radiadores

▶ Controlar sistemas de ar condicionado

Automóveis 
Descobrir possíveis defeitos rapidamente – com os instrumentos 
de medição da temperatura Bosch. 

▶  Verificação do aquecimento do para-brisas e do vidro traseiro

▶ Controlar o aquecimento dos bancos

▶ Verificar sistemas de ar condicionado

▶ Controlar caixas de fusíveis dos veículos



SEIS DICAS PARA REALIZAR 
UMA INSPEÇÃO.

Ajustar a paleta de cores. Os modelos GTC incluem funcionalidades como 
diversas opções para a escala de cores. No caso de diferenças de tempera-
tura recomenda-se uma paleta de cores de alto contraste (p. ex. escala do 
arco-íris), ao passo que no caso de variações maiores será mais intuitiva uma 
paleta de contraste inferior (p. ex. cores de incandescência).

1

Adaptar a escala de temperatura. Pode ser necessário adaptar a escala 
para configurar uma imagem térmica de alto contraste e consequentemente 
pertinente. As nossas câmaras de imagem térmica disponibilizam para tal 
uma função de bloqueio prática que te permite otimizar esta escala fácil e 
rapidamente. Em alternativa, isto também é possível no modo manual.

2

Considerar o momento da medição. Se possível, deves medir os objetos 
exclusivamente em estado seco, uma vez que a chuva e outras precipitações in-
fluenciam a temperatura de superfície. Da mesma forma, deve evitar-se a medição 
de objetos que tenham estado significativamente expostos à luz solar.  Em muitos 
casos da termografia de construção, o outono e o inverno são as estações do ano 
ideais para a medição. Nessas alturas do ano, a diferença de temperatura entre o 
interior e o exterior é suficientemente grande para localizar áreas problemáticas 
de modo eficaz.

3







Manter uma distância adequada. Para garantir uma qualidade superior das 
imagens térmicas, deves manter uma distância mínima (30 cm) na medição. Um 
procedimento de dois passos provou ser eficaz. Por exemplo, uma verificação 
preliminar a partir de uma maior distância irá proporcionar uma boa vista geral 
inicial. Uma segunda captura de imagem – desta vez a uma distância menor – irá 
depois proporcionar informações mais detalhadas e será significativamente mais 
fiável.

4

Lidar com reflexos. No caso das superfícies excessivamente refletoras, como 
metal polido, recomendamos a utilização de fitas adesivas pretas mates ou 
de sprays especiais. Se os aplicares no objeto refletor, eles assumem a sua 
temperatura após um tempo de espera breve e poderás determiná-la de modo 
fiável graças ao elevado grau de emissões. Por sua vez, a influência da reflexão 
do próprio calor corporal pode ser minimizada, medindo num ângulo ligeira-
mente oblíquo.

5

Considerar a emissividade. Se desejares apurar um valor preciso em graus 
Celsius, deves ajustar em todo o caso o grau de emissões e a temperatura refletida. 
Assim evitas que os valores de medição sejam adulterados por uma reflexão inten-
sa. Consulta o grau de emissões nos materiais predefinidos na ferramenta ou faz a 
sua estimação com base na qualidade da superfície. 

6



A FERRAMENTA CERTA
PARA A TUA APLICAÇÃO.

Informação geral

Distribuição da temperatura + +
Emissividade elevada da temperatura da superfície + + +
Emissividade baixa da temperatura da superfície 
(p. ex. metal polido)   +*

Temperatura da superfície do líquido + + +
Temperatura do líquido   +*

Temperatura do gás (p. ex. fluxo de ar)   +*

Sistema elétrico

Inspeção regular e manutenção preventiva  
(localizar e documentar anomalias) + + +
Deteção de falhas e inspeção dos componentes elétricos  
(p. ex. ligações de cabos, fusíveis) + + + 
Verificação dos componentes elétricos maiores (p. ex. motores) + + + + + 
Canalização, aquecimento e ar condicionado

Verificar aquecimentos por piso radiante e disposições dos tubos + +
Localizar tubos de aquecimento e fugas + +
Analisar radiadores + + +
Controlar sistemas de ar condicionado + + +

GTC 
600 C

GTC 
400 C 

GIS 
1000 C



Construção de janelas

Procurar pontes térmicas + + + +
Localizar fugas e verificar o isolamento + + +
Documentação de comparações do antes e depois para os clientes + + + + +
Trabalhos de renovação

Evitar perfurar canos da água quente (p. ex. prefabricados e 
acabamentos) + +
Encontrar locais húmidos em paredes (p. ex. trabalhos de pintor 
e estucador) + + + 
Indicar perdas de energia e identificar necessidade de isolamento 
(p. ex. renovação e manutenção) + + + +
Criar documentação clara  
(p. ex. mercado imobiliário) + + + +
Trabalhos em automóveis

Inspeção de sistemas de aquecimento de conforto  
(p. ex. para-brisas, espelhos, bancos) + + 
Controlar os discos dos travões  +*

Verificar o ar condicionado + + +
Controlar os componentes elétricos + +
Verificação do compartimento do motor + +
Análise do sistema de escape + +
Verificação do ciclo da água de refrigeração + +
Agricultura

Termografia em animais (para uso veterinário,  
verificar os regulamentos específicos do país) + +
Verificar a maquinaria (p. ex. prevenir sobreaquecimento) + + +
Apicultura + +
Verificar a temperatura na silagem + +
* com termopar externo (tipo K)  + ferramenta inteiramente adequada  ++ funcionalidades extra para uma aplicação ainda mais fácil

Mais informações online: www.bosch-professional.com/thermal



Reservado o direito a alterações técnicas. Excluída a responsabilidade por erros  
de impressão. As marcas registadas e os nomes comerciais são propriedade dos 
respetivos titulares. 


