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Sectorul de amenajări interioare cuprinde diverse activităţi – 
de la construcţii din gips-carton şi lucrări de zugrăvit şi 
tencuit, până la lucrări de renovare, reabilitare şi revizie.

În toate aceste domenii îţi sunt de ajutor aparatele Bosch de 

măsurare a temperaturii. Prin câteva mişcări simple poţi 

examina, de exemplu, termoizolaţia, poţi depista scurgerile din 

pereţi sau poţi evidenţia pierderile de energie. Prin vizualizarea 

diferenţelor de temperatură pot fi evitate, de asemenea, 

defecţiunile în cazul lucrărilor de găurire. Comparaţiile 

practice de tipul „înainte şi după” a imaginilor termice se 

dovedesc a fi extrem de utile în comunicarea cu clientul. 

1. Construcţii din gips-carton 
Constructorii de gips-carton au o meserie versatilă. Indiferent 

dacă este vorba despre o construcţie veche sau nouă – impor-

tant este să nu scăpăm nimic din vedere. Cu aparatele de mă-

surare a temperaturii de la Bosch pot fi, de exemplu, localizate 

cu precizie ţevile de apă caldă în construcţiile de gips-carton. 

Prin vizualizarea pe imaginea termică se reduce riscul de a gă-

uri ţevile în timpul executării lucrărilor ulterioare. Pentru locali-

zarea ţevilor este important ca mai întâi să circule un timp apă 

caldă prin ţeavă. După câteva minute, diferenţa de temperatură 

pe suprafaţa peretelui sau a podelei devine vizibilă. 

Ai grijă: În cazul pardoselilor sau lambriurilor, respectiv ţevilor 

bine izolate, căldura nu poate pătrunde până la suprafaţă şi, 

de aceea, nu este afişată pe imaginea termică. În schimb, în 

cazul instalaţiilor de încălzire prin pardoseală căldura trebuie 

să iasă la suprafaţă, motiv pentru care aceasta este clar vizibilă 

în imaginea termică. Prin utilizarea camerelor de termoviziune 

nu doar economiseşti timp, ci reduci şi riscul producerii unei 

deteriorări mai mari.
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Modelele GTC sunt ideale şi pentru agenţii imobiliari. Cu 

camera de termoviziune obţii avantaje în calitate de agent 

imobiliar, de exemplu, atunci când, în timpul vizitării unei case, 

poţi demonstra direct prin imaginea termică că în casă nu intră 

frigul sau că sistemul de încălzire prin pardoseală funcţionează 

impecabil. În felul acesta te evidenţiezi în faţa colegilor tăi, 

demonstrezi competenţă şi te bucuri de o mare încredere în 

rândul potenţialilor cumpărători. 

Indiferent în ce domeniu lucrezi, cu aparatele de măsurare a 

temperaturii de la Bosch lucrezi mai eficient şi mai profesio-

nist.

Posibilităţi de utilizare



2. Lucrări de zugrăvit şi tencuit 
Indiferent dacă sunt utilizate în interior sau în exterior – apara-

tele de măsurare a temperaturii de la Bosch te ajută în cadrul 

activităţii tale în tot ceea ce priveşte proiectarea şi întreţinerea 

clădirilor. Datorită măsurărilor detaliate şi a imaginilor termice 

relevante găseşti rapid, de exemplu, locuri umede sau scurgeri 

în pereţi, deoarece aceste zone sunt mai reci decât zonele 

uscate, ceea ce face ca imaginea termică să fie clar vizibilă. 

Acest lucru te ajută în multe privinţe: Atunci când, în cazul 

pereţilor înalţi, vrei să ştii dacă vopseaua, tencuiala sau 

umplutura este deja uscată înainte de a putea continua lucrul. 

3. Renovare şi revizie 
Mai ales în cazul renovării şi reviziei este esenţial să identifi-

căm rapid posibilele diferenţe de temperatură. Căci numai 

astfel se poate planifica şi acţiona cu precizie. Aparatele de 

măsurare a temperaturii de la Bosch îţi arată unde există o 

problemă. Termoizolaţiile neetanşe sau defectuoase presupun 

pierderi de energie şi, implicit, o eficienţă energetică mai 

slabă. Cu Thermo-Trio detectezi rapid aceste puncte slabe, 

astfel încât să le poţi remedia. Un avantaj deosebit în cadrul 

comunicării cu clientul este documentaţia, care este extrem de 

simplă datorită interconectării inteligente a aparatelor: Dacă, 

de exemplu, o construcţie veche este ulterior optimizată prin 

termoizolarea pereţilor interiori, poţi prezenta clientului o 

comparaţie eficientă de tipul „înainte şi după”. 

Şi apa infiltrată în acoperişuri plane sau defectele de construc-

ţie care au ca rezultat pereţi umezi sau scurgeri pot fi identifi-

cate rapid şi uşor în condiţii optime. Dacă, de exemplu, 

termoizolaţia pereţilor interiori este montată necorespunzător, 

condensul se poate infiltra în perete. Consecinţele pot consta 

în formarea mucegaiului şi deteriorări cauzate de umiditate, 

deoarece bariera de vapori este neetanşă, iar componentele nu 
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Sau atunci când vrei să verifici dacă s-a format condens pe un 

perete – adică, dacă există o diferenţă mare între temperatura 

încăperii şi temperatura exterioară. Aparatele de măsurare a 

temperaturii te ajută chiar şi în cazul în care în clădire există 

mucegai. Astfel, termodetectorul GIS 1000 C Professional este 

un adevărat profesionist deoarece poate determina chiar şi 

punctul de condens.

mai sunt protejate împotriva umidităţii. Aparatele Bosch de 

măsurare a temperaturii detectează astfel de zone umede, 

deoarece zonele umede sunt mai reci decât cele uscate. 

Important: Pentru efectuarea unei verificări sigure, trebuie să 

existe o diferenţă de temperatură între mediul exterior şi cel 

interior. De asemenea, ideal ar fi să se utilizeze camera de 

termoviziune imediat după o cădere de precipitaţii, astfel încât 

umiditatea să fie încă prezentă.
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4. Piaţa imobiliară 
Pentru agenţii imobiliari, aparatele de măsurare a temperaturii 

de la Bosch sunt ajutoare practice, mai ales în cazul evaluă-

rii imobilelor sau pentru a dovedi eficienţa energetică a unei 

clădiri. Cu ajutorul imaginilor termice, starea unei case poate fi 

vizualizată rapid şi uşor. Acest lucru ajută, printre altele, la ofe-

rirea de consultanţă la faţa locului potenţialilor cumpărători, 

pentru a demonstra, de exemplu, că ferestrele şi uşile sunt 

prevăzute cu termoizolaţii de calitate şi că aici nu ar trebui fă-

cute investiţii suplimentare. În plus, cu aplicaţia şi software-ul 

gratuite, toate imaginile termice pot fi documentate extrem de 

simplu atât pentru agenţii imobiliari, cât şi pentru clienţi.
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