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Interiörbyggnad omfattar diverse yrken – gips, måleri, 
stuckatur, renovering, sanering och reparation.

Inom alla dessa områden får du hjälp av temperaturmätarna  

från Bosch. I en handvändning kan du kontrollera isolering, 

hitta läckage i väggar eller visa energiförluster. Genom 

visualisering av temperaturskillnader kan du dessutom undvika 

fel vid borrning. Praktiska före/efter-bilder hjälper dig att 

kommunicera med kunderna. 

GTC-modellerna är perfekta även för fastighetsmäklare. Med 

värmekamerorna har du som fastighetsmäklare en fördel när 

du vid en besiktning kan visa direkt i värmebilden att ingen 

1. Gipsmontering 
Gipsmontörer har ett varierat yrke. Gammalt eller nytt – det är 

viktigt att ha överblick. Med temperaturmätarna från Bosch kan 

exempelvis varmvattenrör i gipsväggar lokaliseras med preci-

sion. Genom visualiseringen på värmebilden reduceras risken 

för att borra i rör. Vid lokalisering av rör är det viktigt att varmt 

vatten får rinna genom röret en stund. Efter några minuter syns 

temperaturskillnaden på vägg och golv. 

Observera: vid alltför välisolerade golv och väggar resp. rör 

kan värmen inte komma fram till ytan och visas därför inte på 

värmebilden. Vid golvvärme däremot ska värme komma upp till 

ytan, och därför syns den tydligt på värmebilden. Med värme-

kamerorna sparar du inte bara tid, de minskar även risken för 

större skador.
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kyla kommer in i bostaden eller att golvvärmen fungerar 

felfritt. Därmed ligger du före dina mäklarkollegor och uppvisar 

kompetens samt vinner köparnas förtroende. 

Oavsett inom vilket yrke du är verksam: temperaturmätarna 

från Bosch gör ditt arbete mer effektivt och utstrålar professio-

nalitet.

Användningsmöjligheter



2. Måleri och stuckatur 
Inomhus eller utomhus – temperaturmätarna från Bosch 

hjälper dig vid bygge och reparation av byggnader. Tack vare 

detaljerade mätningar och tydliga värmebilder hittar du 

exempelvis snabbt ställen med fukt eller läckage i väggar, 

eftersom dessa områden är kallare än torra områden. Detta 

visas tydligt på värmebilden. Detta har du nytta av på många 

sätt: om du har målat höga väggar och vill veta om färgen, 

putsen eller murbruket är torrt 

 så att du kan fortsätta jobba. 

3. Renovering och reparation 
Vid renovering och reparation är det avgörande att snabbt 

kunna visa på eventuella temperaturskillnader. Då kan man 

sätta in planerade och effektiva åtgärder. Temperaturmätarna 

från Bosch visar dig var problemet ligger. Otäta eller defekta 

isoleringar innebär energiförlust och därmed dålig energieffek-

tivitet. Med termo-trion upptäcker du dessa svaga punkter 

snabbt och kan åtgärda dem med en gång. En särskild fördel 

vid kommunikation med kunden är dokumentationen som 

optimeras genom intelligent anslutning av apparaterna: om 

exempelvis innerväggarna i en gammal byggnad ska isoleras 

kan du presentera en effektfull före/efter-jämförelse för 

kunden. 

Vatten som tränger igenom platta tak, eller konstruktionsfel 

som leder till fukt i väggarna eller läckage kan snabbt och 

enkelt visas under passande villkor. Om exempelvis en 

isolering av en innervägg har monterats dåligt kan kondens 

sippra in i väggen. Mögel och fuktskador kan bli följden av 

detta eftersom ångbarriären är otät och komponenterna inte 

längre skyddas mot fukt. Bosch temperaturmätare upptäcker 
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Eller om du vill kontrollera om det har bildats kondens på en 

vägg – alltså om det finns en stor skillnad mellan inomhus- och 

utomhustemperatur. Även vid mögelrisk kan temperaturmätar-

na hjälpa dig. Den infraröda termometern GIS 1000 C Professi-

onal är proffset som till och med kan fastställa daggpunkten.

sådana fuktställen eftersom de är kallare än torra ställen. 

Viktigt: för en tillförlitlig kontroll måste en temperaturskillnad 

mellan utomhus och inomhus föreligga. Dessutom är det bäst 

att termografera efter nederbörd, för att fukten fortfarande ska 

finnas kvar.
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4. Bostadsmarknad 
För fastighetsmäklare är temperaturmätarna från Bosch 

praktiska hjälpredor – vid värdering av fastigheter eller för att 

bevisa energieffektiviteten i en byggnad. Med hjälp av värmebil-

derna kan tillståndet hos ett hus snabbt och enkelt visualise-

ras. Det hjälper dig bland annat på plats för att visa potentiella 

köpare att fönster och dörrar är välisolerade och att inga ytter-

ligare investeringar kommer att krävas. Med den kostnadsfria 

appen och programvaran kan alla värmebilder dessutom enkelt 

dokumenteras för mäklare och kund.
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