
BOSCHEVE NAPRAVE ZA 
MERJENJE TEMPERATURE.
 Naredi nevidno vidno – vedno in v trenutku.
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Vse je v tvojih rokah. Bosch Professional.





BOSCHEV TROJ-
ČEK NAPRAV ZA 
MERJENJE  
TEMPERATURE. 
Zagotavlja maksimalno pomoč pri vsakodnevnem delu. 

Z našimi toplotnimi kamerami in termodetektorji lahko brez nepo-
trebnih težav odkriješ morebitne šibke točke. Potreben je le prep-
rost, intuitivno voden postopek, ki ne zahteva stika s predmetom.  
Z digitalno povezavo lahko svojim strankam ponudiš tudi neposre-
den vpogled in natančno dokumentacijo prek aplikacije Bosch  
Thermal in programske opreme GTC Transfer Software – in tako  
zagotoviš pregledno podlago za ponudbe ali druge potrebne  
korake. Papirji so postali preteklost.

▶  GTC 400 C Professional 
GTC 600 C Professional 
 
Toplotne kamere ponujajo natančen pregled temperaturnih  
razlik, ki so predstavljene na lahko razumljiv način z barvno 
predstavitvijo. Odlično jih dopolnjuje brezplačna program-
ska oprema GTC Transfer Software, ki omogoča natančnejše 
urejanje in dokumentiranje toplotnih slik.

▶  GIS 1000 C PROFESSIONAL  
 
Termodetektor natančno meri krožna območja in  
nudi dodatne informacije o vidikih, kot sta relativna  
vlažnost in temperatura okolice.



BOSCH 
THERMAL

PRIMERJAVA  
IZDELKOV.
Odkrij svet Boschevih toplotnih kamer in termodetektorjev ter si poglej, 
kako si lahko olajšaš vsakodnevno delo.

GTC 400 C Professional 
 
Pametna Boscheva toplotna kamera GTC 400 C Professional 
ti pokaže, kje se lahko pojavijo težave. Pametne funkcije,  
kot je predstavitev slike v sliki, olajšajo iskanje informacij  
na toplotni sliki.

▶ Takojšnja vizualizacija temperaturnih razlik

▶  Tehnologija slike v sliki ustvari običajno in toplotno  
sliko v enem

▶  Hitra izmenjava podatkov in preprosta dokumentacija  
prek aplikacije Bosch Thermal

500
SHRANJENIH SLIK 
KAPACITETA



BOSCH 
THERMAL

BOSCH 
THERMAL

GIS 1000 C Professional  
 
Termodetektor GIS 1000 C Professional lahko poleg tempe-
rature predmetov meri tudi temperaturo okolja in relativno  
vlažnost – ter to dopolni s podrobnimi informacijami v širo-
kem merilnem območju.

▶ Strokovnjak za natančnost

▶ Analizira rosišča in toplotne mostove

▶ Zelo natančne in zanesljive informacije

GTC 600 C Professional 
 
Toplotna kamera GTC 600 C Professional se lahko uporablja 
za večje temperaturne razpone in zagotavlja slike v še boljši 
ločljivosti zahvaljujoč infrardečemu senzorju.

▶ Dodelitev dodatnih informacij z glasovno opombo

▶  Več načinov uporabe zaradi podrobnejšega prikaza  
slike

▶  Za uporabo v najtežjih pogojih z odpornostjo na padce 
do 2 m ter razredom zaščite IP54 pred škropljenjem in 
prahom

600
SHRANJENIH SLIK 
KAPACITETA

> 200
SHRANJENIH SLIK 
KAPACITETA



NAČINI UPORABE. 
Izvedi več o številnih možnih načinih uporabe naprav za merjenje 
temperature Bosch Professional.

Elektrika
Pravočasno prepoznaj potrebo po ukrepanju – z Boschevimi 
napravami za merjenje temperature. 

▶ Preverjanje omaric z varovalkami

▶ Preverjanje kabelskih povezav

▶  Preverjanje električnih komponent



Boschev trojček naprav za merjenje temperature zagotavlja, da imaš v vseh okoliščinah 
temeljit pregled ter da lahko pravilno prepoznaš težave in se na podlagi tega ustrezno 
odločaš. Ne glede na to, ali se uporablja pri električnih napeljavah, sanitarni in ogreval-
ni tehniki ter klimatizaciji, stavbnem mizarstvu ali popravilu vozil: kombinacija termo-
detektorja GIS 1000 C Professional s toplotnimi kamerami GTC ustvarja neprekosljivo 
ekipo. 

Izvedi več na: www.bosch-professional.com/thermal

Stavbno mizarstvo 
Povečaj energetsko učinkovitost – z Boschevimi napravami za merjenje 
temperature.

▶  Odkrivanje izolacijskih napak in toplotnih mostov

▶  Odkrivanje vdora vode in puščanja

▶  Beleženje primerjav prej in potem za stranke



Notranje opremljanje 
Optimalen pregled in jasna dokumentacija – z Boschevimi napravami za merjenje  
temperature.

▶  Suha gradnja (npr. določanje položaja cevi, da se prepreči vrtanje v cevi)

▶  Pleskanje in ometanje (npr. odkrivanje vlažnih območij na stenah)

▶  Obnova in vzdrževanje (npr. opozarjanje na izgube energije in prepoznavanje potrebe 
po izolaciji)

▶  Nepremičninski trg (npr. ustvarjanje preprosto razumljive dokumentacije)



Sanitarna, ogrevalna tehnika in tehnika klimatizacije 

Podroben pregled sanitarnih, ogrevalnih in klimatskih naprav –  
z Boschevimi napravami za merjenje temperature.

▶  Preverjanje talnega gretja in poteka cevi

▶  Določanje položaja ogrevalnih cevi in puščanj

▶ Pregledovanje radiatorjev

▶ Nadzorovanje delovanja klimatske naprave

Avtomobil 
Hitro prepoznaj morebitne napake – z Boschevimi napravami 
za merjenje temperature. 

▶  Pregled ogrevanja sprednjega in zadnjega stekla

▶ Preverjanje ogrevanja sedežev

▶ Preverjanje delovanja klimatske naprave

▶ Preverjanje omaric z varovalkami v vozilu



ŠEST NASVETOV ZA 
IZVAJANJE PREGLEDA.

Prilagajanje barvne palete. Modeli GTC npr. ponujajo izbiro različnih 
barvnih lestvic. Barvna paleta z večjim kontrastom (npr. mavrična lestvica) je 
priporočljiva za majhne temperaturne razlike, paleta z manjšim kontrastom 
(npr. železne barve) pa je primernejša za večje temperaturne razlike.

1

Prilagajanje temperaturne lestvice. Da toplotno sliko prikažeš z večjim 
kontrastom in izraziteje, je morda treba prilagoditi lestvico. Naše toplotne 
kamere za to ponujajo praktično funkcijo zaklepanja, s katero lahko hitro in 
preprosto optimiziraš lestvico. To je mogoče tudi v ročnem načinu.

2

Upoštevanje časa merjenja. Če je mogoče, meri le predmete v suhem stanju, 
saj dež in druge padavine vplivajo na temperaturo površine. Prav tako se je treba 
izogibati merjenju predmetov, ki so bili znatno izpostavljeni sončni svetlobi.  
V mnogih primerih termografije v gradbeništvu sta jesen in zima idealna letna časa 
za merjenje. V teh letnih časih je temperaturna razlika med notranjostjo in zuna-
njostjo dovolj velika, da se lahko učinkovito določi položaj problematičnih območij.

3







Ohranjanje primerne razdalje. Da zagotoviš visoko kakovost toplotnih slik, 
med meritvijo ohranjaj minimalno razdaljo (30 cm). Učinkovit je pristop v dveh 
korakih. Predhodni pregled z večje razdalje bo na primer zagotovil dober začetni 
pregled. Drugi zajem slike – tokrat na bližnji razdalji – bo nato zagotovil podrob-
nejše informacije in bo bistveno bolj zanesljiv.

4

Spopadanje z odsevi. Za močno odsevne površine, na primer golo kovino, pri-
poročamo uporabo matiranih črnih lepilnih trakov ali posebnih razpršilnikov. 
Če te naneseš na odsevni predmet, bo ta po kratkem času prevzel temperaturo 
in zaradi visoke emisivnosti lahko zanesljivo določiš temperaturo. Vpliv odseva 
lastne toplote telesa lahko zmanjšaš z merjenjem pod rahlim poševnim kotom.

5

Upoštevanje emisivnosti. Če želiš določiti natančno vrednost v stopinjah Celzija, 
vedno nastavi emisivnost in reflektirano temperaturo. Na ta način preprečiš napač-
ne vrednosti meritev zaradi močne odbojnosti. Stopnjo emisivnosti lahko izbereš 
med prednastavljenimi materiali v napravi ali jo oceniš glede na kakovost površine. 

6



PRAVO ORODJE ZA  
VSAKO VRSTO UPORABE.

Splošne informacije

Porazdelitev temperature + +
Temperatura površine, visoka emisivnost + + +
Temperatura površine, nizka emisivnost 
(npr. gola kovina)   +*

Temperatura tekoče površine + + +
Temperature tekočine   +*

Temperatura plina (npr. pretok zraka)   +*

Elektrika

Redni pregled in preventivno vzdrževanje  
(odkrivanje in beleženje nepravilnosti) + + +
Odkrivanje napak in pregled električnih komponent  
(npr. kabelske povezave, varovalke) + + + 
Pregled večjih električnih komponent (npr. motorjev) + + + + + 
Sanitarna, ogrevalna tehnika in tehnika klimatizacije

Preverjanje talnega gretja in poteka cevi + +
Določanje položaja ogrevalnih cevi in puščanj + +
Pregledovanje radiatorjev + + +
Nadzorovanje delovanja klimatske naprave + + +

GTC 
600 C

GTC 
400 C 

GIS 
1000 C



Stavbno mizarstvo

Iskanje toplotnih mostov + + + +
Odkrivanje puščanja in preverjanje izolacije + + +
Dokumentacija primerjav prej in potem za stranke + + + + +
Prenavljanje

Preprečevanje vrtanja v cevi za toplo vodo (npr. pri suhi gradnji) + +
Odkrivanje vlažnih območij na stenah (npr. pleskanje in ometanje) + + + 
Opozarjanje na izgube energije in prepoznavanje potrebe  
po izolaciji (npr. obnova in vzdrževanje) + + + +
Ustvarjanje preprosto razumljive dokumentacije  
(npr. za nepremičninski trg) + + + +
Avtomobilska industrija

Pregled ogrevalnih sistemov  
(npr. vetrobranska stekla, ogledala, sedeži) + + 
Preverjanje zavornih diskov  +*

Preverjanje delovanja klimatske naprave + + +
Preverjanje električnih komponent + +
Preverjanje motornega prostora + +
Pregled izpušnega sistema + +
Preverjanje cikla hladilnega sredstva + +
Kmetijstvo

Toplotno slikanje živali (za uporabo v veterini 
preveri predpise za posamezne države) + +
Preverjanje strojev (npr. preprečevanje pregrevanja) + + +
Čebelarstvo + +
Preverjanje temperature silaže + +
* z zunanjo termospojko (tipa K)  + orodje popolnoma primerno  ++ dodatne funkcije za še lažjo uporabo

Več informacij na spletu: www.bosch-professional.com/thermal



Tehnične spremembe pridržane. Za tiskarske napake ne odgovarjamo. 
Blagovne znamke in imena so last njihovih lastnikov. 


