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BOSCH THERMAL 
TRIO. 
Maximal assistans i ditt dagliga arbete. 

Med våra värmekameror och infraröda termometrar kan du avslöja 
potentiella svaga punkter utan onödigt krångel. En enkel och intui-
tiv process som inte kräver kontakt med det föremål som ska mä-
tas. Tack vare digitala länkar kan du erbjuda dina kunder en direkt 
inblick och precis dokumentation via appen Bosch Thermal och 
programmet GTC Transfer – som ger ett transparent grundlag för 
övriga steg som krävs. Därmed har pappersarbete blivit något som 
tillhör det förflutna.

▶  GTC 400 C Professional 
GTC 600 C Professional 
 
Värmekamerorna ger en precis översikt över temperaturav-
vikelser, som presenteras på ett tydligt sätt genom en 
färgkodad återgivning. De kompletteras av det kostnadsfria 
programmet GTC Transfer, där du kan redigera och doku-
mentera värmebilder i detalj.

▶  GIS 1000 C PROFESSIONAL  
 
Den infraröda termometern mäter cirkelformade områden  
med precision och ger dig ytterligare information om bland 
annat relativ luftfuktighet och omgivningstemperatur.



BOSCH 
THERMAL

 PRODUKTJÄMFÖRELSE.
Upptäck värmekamerorna och de infraröda termometrarna från Bosch 
och hur du kan göra ditt dagliga arbete snabbare och enklare.

GTC 400 C Professional 
 
Den smarta Bosch GTC 400 C Professional värmekamera 
visar dig var problem kan uppstå. Smarta funktioner som 
bild-i-bild-återgivning gör det enklare för dig att peka ut infor-
mation i värmebilden.

▶ Direkt visualisering av temperaturskillnader

▶  Bild-i-bild-teknik innebär överlappning av värmebild 
och faktisk bild

▶  Snabb dataöverföring och enkel dokumentation via  
appen Bosch Thermal

500
SPARADE BILDER 
KAPACITET



BOSCH 
THERMAL

BOSCH 
THERMAL

GIS 1000 C Professional  
 
Förutom temperaturmätning av föremål kan GIS 1000 
C Professional infraröd termometer även mäta omgiv-
ningstemperaturen och den relativa luftfuktigheten – och 
kompletterar detta med detaljerad information i ett stort 
mätningsintervall.

▶ Specialisten på precision

▶ Analyserar daggpunkter och värmeläckage

▶ Mycket precis och pålitlig information

GTC 600 C Professional 
 
GTC 600 C Professional värmekamera kan användas  
under större temperaturintervall och ger bilder i ännu  
större upplösning tack vare den infraröda sensorn.

▶  Tilldelning av ytterligare information genom  
röstanteckningar

▶  Fler användningsområden tack vare mer detaljerad  
bildrepresentation

▶  För användning under tuffa villkor, med en fallsäkring 
på upp till 2 m samt damm- och stänkvattenskydd  
i klass IP54

600
SPARADE BILDER 
KAPACITET

>200
SPARADE BILDER 
KAPACITET



ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. 
Läs mer om de många användningsområdena för temperaturmätarna från 
Bosch Professional.

El
Upptäck behovet av åtgärder i god tid – med Bosch temperaturmätare. 

▶ Kontroll av säkringsskåp

▶ Kontroll av kabelanslutningar

▶  Kontroll av elektriska komponenter



Bosch thermal trio ger dig en grundlig översikt i alla lägen så att du kan identifiera 
problem korrekt och dra de rätta slutsatserna. Oavsett om det gäller elinstallationer, 
rörläggning, VVS-teknik, fönstermontering, interiörbyggnad eller bilreparationer:  
kombinationen av GIS 1000 C Professional infraröd termometer och GTC värmekamera 
är oslagbar. 

Läs mer: www.bosch-professional.com/thermal

Fönstermontering 
Öka energieffektiviteten – med temperaturmätarna från Bosch.

▶  Lokalisera isoleringsfel och värmeläckage

▶  Lokalisera områden där vatten tränger in eller som inte är täta

▶  Registrering av före- och efterbilder för kunder



Interiörbyggnad 
Optimal överblick och tydlig dokumentation – med temperaturmätarna från Bosch.

▶  Arbete med gipsväggar (t.ex. lokalisering av rör för att förhindra att man  
borrar i dem)

▶  Målning och puts (t.ex. lokalisering av fuktiga områden på väggar)

▶  Renovering och underhåll (t.ex. identifiering av energiförluster och var det finns 
behov av isolering)

▶  Fastighetsmarknaden (t.ex. skapande av tydlig dokumentation)



VVS-, värme- och klimatteknik 

Få större insikt inom VVS-, värme- och klimatteknik – med temperaturmätarna från 
Bosch.

▶  Kontroll av golvvärme och rörläggning

▶  Lokalisering av värmerör och läckage

▶ Kontroll av element

▶ Kontroll av klimatanläggningar

Fordon 
Upptäck eventuella fel snabbt – med Bosch temperaturmätare. 

▶  Kontroll av värme i vindruta och bakruta

▶ Kontroll av sätesvärme

▶ Kontroll av klimatanläggningar

▶ Kontroll av fordonets säkringsbox



6 TIPS FÖR ATT UTFÖRA 
EN KONTROLL.

Justera färgpaletten. Hos GTC-modellerna kan t.ex. färgskalan 
ställas in. Vid små temperaturskillnader rekommenderas en kontrastrik  
färgpalett (t.ex. regnbågsskala), medan en skala med mindre kontraster 
(t.ex. gråskala) är mer intuitiv vid stora temperaturskillnader.

1

Justera temperaturskalan. För att få värmebilden kontrastrik och därmed 
lätt att läsa av måste kanske skaleringen anpassas. Våra värmekameror har 
därför en praktisk låsfunktion med vilken du enkelt och snabbt kan optimera 
skaleringen. Detta kan också göras i manuellt läge.

2

Ta med tiden för mätningen i beräkningen. Mät om möjligt föremål i torrt 
tillstånd, eftersom regn och annan nederbörd påverkar yttemperaturen. På samma 
sätt ska mätning av föremål som utsatts för kraftigt solljus också undvikas.  
Oftast är det höst och vinter som är de bästa årstiderna för mätning. Vid denna tid 
är temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften så stor att problem-
områden enkelt kan lokaliseras.

3







Håll lämpligt avstånd. För att säkerställa hög kvalitet hos värmebilderna ska 
ett minsta avstånd på 30 cm hållas. En arbetsmetod i två steg har visat sig vara 
effektivt. Till exempel ger en första inspektion från längre håll ge en bra översikt. 
En andra bild på närmare håll ger därefter mer detaljerad information och blir 
betydligt mer pålitlig.

4

Hantera reflektioner. Vid alltför kraftigt reflekterande ytor, som blank metall, 
rekommenderar vi användning av svart, matt tejp eller en särskild spray. Om 
du applicerar detta på det reflekterande föremålet tar den till sig föremålets 
temperatur efter en kort stund och du kan fastställa temperaturen med pre-
cision tack vare en hög emissionsgrad. Du kan minska påverkan från din egen 
kroppsvärme genom att mäta i lätt snedställd vinkel.

5

Ta hänsyn till emissivitet. Om du vill fastställa ett precist värde i grader Celsius 
bör du alltid ställa in emissionsgrad och reflekterad temperatur. Då undviker du 
att mätvärdet påverkas av kraftig reflektion. Emissionsgraden hittar du i inställda 
material i apparaten, eller gör en uppskattning baserat på ytans beskaffenhet. 

6



RÄTT VERKTYG FÖR DITT 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE.

Allmän information

Temperaturfördelning + +
Yttemperatur hög emissivitet + + +
Yttemperatur låg emissivitet 
(t.ex. blank metall)   +*

Yttemperatur vätska + + +
Vätsketemperatur   +*

Gastemperatur (t.ex. luftflöde)   +*

El

Regelbunden kontroll och förebyggande underhåll  
(hitta och dokumentera abnormiteter) + + +
Feldetektering och kontroll av elektriska komponenter  
(t.ex. kabelanslutningar, säkringar) + + + 
Kontroll av större elektriska komponenter (t.ex. motorer) + + + + + 
VVS-, värme- och klimatteknik

Kontroll av golvvärme och rörläggning + +
Lokalisering av värmerör och läckage + +
Kontroll av element + + +
Kontroll av klimatanläggningar + + +

GTC 
600 C

GTC 
400 C 

GIS 
1000 C



Fönstermontering

Sökning efter värmeläckage + + + +
Lokalisering av läckage och kontroll av isolering + + +
Före- och efter-dokumentation för kunder + + + + +
Renoveringsarbete

Förebyggande av borrning i varmvattenrör (t.ex. gipskonstruktion) + +
Lokalisering av fuktiga områden på väggar  
(t.ex. målning och putsning) + + + 
Identifiering av energiförluster och isoleringsbehov  
(t.ex. renovering och underhåll) + + + +
Skapa tydlig dokumentation  
(t.ex. för fastighetsmarknaden) + + + +
Arbete med fordon

Kontroll av värmesystem  
(t.ex. vindrutor, speglar, säten) + + 
Kontroll av bromsskivor  +*

Kontroll av klimatanläggningar + + +
Kontroll av elektriska komponenter + +
Kontroll av motorutrymmet + +
Kontroll av avgassystemet + +
Kontroll av kylarvätskekretsen + +
Jordbruk

Värmebilder av djur (för veterinäranvändning, 
beakta nationella föreskrifter) + +
Kontrollera maskineriet (t.ex. förebygga överhettning) + + +
Biodling + +
Kontrollera temperaturen i ensilage + +
* Med extern värmesensor (typ K)  + Instrumentet fullständigt lämpligt  ++ Extrafunktioner för användningen ännu enklare

Mer information på nätet: www.bosch-professional.com/thermal



Med reservation för tekniska ändringar. Vi frånsäger oss allt ansvar för eventuella 
tryckfel. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare. 


