
PRÍSTROJE BOSCH NA 
MERANIE TEPLOTY.
 Zviditeľni neviditeľné – okamžite a kedykoľvek.

www.bosch-professional.com

Je to v tvojich rukách. Bosch Professional.





TROJICA BOSCH 
THERMAL. 
Poskytuje maximálnu pomoc pri každodennej práci. 

Vďaka našim termokamerám a infračerveným teplomerom  
môžeš bez komplikácií odhaliť potenciálne rizikové miesta.  
Stačí len jednoduchý, intuitívny proces, ktorý nevyžaduje žiadny 
kontakt s meraným objektom. Vďaka digitálnemu prepojeniu 
môžeš svojim zákazníkom ponúknuť priamy prehľad a presnú 
dokumentáciu prostredníctvom aplikácie Bosch Thermal a pre-
nosového softvéru GTC Transfer Software – ako transparentný 
základ na cenové ponuky a všetky ostatné potrebné kroky.  
Papierovanie tak bude už minulosťou.

▶  GTC 400 C Professional 
GTC 600 C Professional 
 
Termokamery poskytujú presný prehľad o teplotných 
rozdieloch, ktoré sú prehľadne znázornené prostredníctvom 
farebného kódovania. Ich vynikajúcim doplnkom je bezplat-
ný prenosový softvér GTC Transfer Software umožňujúci  
detailnejšie úpravy a dokumentovanie termosnímok.

▶  GIS 1000 C PROFESSIONAL  
 
Infračervený teplomer presne meria kruhové plochy  
a poskytuje ďalšie informácie, ako napr. relatívnu vlhkosť 
a okolitú teplotu.



BOSCH 
THERMAL

POROVNANIE  
PRODUKTOV.
Objav svet termokamier a infračervených teplomerov Bosch 
a spôsob, ako si môžeš urýchliť a uľahčiť každodennú prácu.

GTC 400 C Professional 
 
Inteligentná termokamera Bosch GTC 400 C Professional 
zobrazuje miesta, kde môže dochádzať k potenciálnym 
problémom. Inteligentné funkcie, ako napr. zobrazenie 
obrázka v obrázku, uľahčujú presnú identifikáciu informácií 
na termosnímke.

▶ Okamžitá vizualizácia teplotných rozdielov

▶  Technológia obrázka v obrázku umožňuje  
prekryť termosnímky a reálne fotografie

▶  Rýchla výmena dát a jednoduchá dokumentácia  
prostredníctvom aplikácie Bosch Thermal

500
KAPACITA PRE 
ULOŽENIE SNÍMOK



BOSCH 
THERMAL

BOSCH 
THERMAL

GIS 1000 C Professional  
 
Infračervený teplomer GIS 1000 C Professional dokáže  
merať okrem teploty objektov aj okolitú teplotu a relatívnu 
vlhkosť a doplniť ich o podrobné informácie v širokom 
rozsahu merania.

▶ Presný špecialista

▶ Analýza rosných bodov a tepelných mostov

▶ Mimoriadne presné a spoľahlivé informácie

GTC 600 C Professional 
 
Termokameru GTC 600 C Professional možno používať na 
väčší rozsah teplôt a vďaka svojmu infračervenému snímaču 
poskytuje ešte vyššie rozlíšenie.

▶ Doplnenie ďalších informácií hlasovou poznámkou

▶  Širšie možnosti použitia vďaka podrobnejšiemu  
zobrazeniu

▶  Určená do najnáročnejších podmienok vďaka odolnosti 
voči pádu až z 2 metrov, ako aj ochrane voči striekajúcej 
vode a prachu na úrovni normovej triedy IP54

600
KAPACITA PRE 
ULOŽENIE SNÍMOK

> 200
KAPACITA PRE 
ULOŽENIE SNÍMOK



ROZSAH POUŽITIA 
Zisti viac o mnohých ďalších potenciálnych možnostiach použitia prístrojov 
na meranie teploty Bosch Professional.

Elektrina
Zisti, kde je potrebné včas prijať opatrenia – s prístrojmi Bosch 
na meranie teploty. 

▶ Monitorovanie poistkových skríň

▶ Preverovanie káblových spojov

▶  Kontrola elektrických komponentov



Trojica prístrojov na meranie teploty Bosch ti zaručí dôkladný prehľad v každej situácii 
a umožní presne identifikovať problémy a navrhnúť vhodné riešenia. A možno ju použiť 
na elektrické komponenty, sanitárne, vykurovacie a klimatizačné technológie, montáž 
a kontrolu okien, dokončovacie práce v interiéri alebo opravy motorových vozidiel:  
kombinácia infračerveného teplomera GIS 1000 C Professional s termokamerami  
GTC tvorí neporaziteľný tím. 

Viac informácií na: www.bosch-professional.com/thermal

Montáž okien 
Zvýš energetickú účinnosť – s prístrojmi Bosch na meranie teploty.

▶  Vyhľadávanie nedostatkov izolácií a tepelných mostov

▶  Vyhľadávanie miest, kadiaľ preniká voda alebo ktoré nie sú vodotesné

▶  Zaznamenanie stavu pred úpravami a po nich ako porovnanie pre zákazníkov



Výstavba interiéru 
Ideálny prehľad a jasná dokumentácia – s prístrojmi Bosch na meranie teploty.

▶  Montáž suchých stavieb (napr. vyhľadávanie potrubí, aby nedošlo k ich prevŕtaniu)

▶  Maľovanie a omietanie (napr. vyhľadávanie vlhkých miest na stenách)

▶  Renovácia a údržba (napr. vyhľadávanie energetických strát a identifikácia  
potreby izolácie)

▶  Realitný trh (napr. tvorba ľahko pochopiteľnej dokumentácie)



Sanitárna, vykurovacia a klimatizačná technika 

Pri sanitárnej technike, vykurovaní a klimatizácii uvidíš jednoducho viac –  
vďaka prístrojom Bosch na meranie teploty.

▶  Kontrola podlahového vykurovania a vedenia rúr

▶  Vyhľadávanie rúr vykurovania a netesností

▶ Kontrola vykurovacích telies

▶ Monitorovanie klimatizačných systémov

Motorové vozidlo 
Rýchlo odhaľ možné chyby – s prístrojmi Bosch na meranie teploty. 

▶  Kontrola ohrevu čelného skla a zadného okna

▶ Monitorovanie ohrevu sedadla

▶ Kontrola klimatizačných systémov

▶ Monitorovanie poistkových skríň vo vozidlách



ŠESŤ TIPOV NA VYKONÁ-
VANIE KONTROLY.

Úprava palety farieb. Modely GTC ponúkajú funkcie, ako napr. rozličné mož-
nosti stupnice farieb. Pri malých teplotných rozdieloch sa odporúča vysoko-
kontrastná paleta farieb (napr. farby svetelného spektra), zatiaľ čo pri väčších 
rozdieloch sú intuitívnejšie menej kontrastné farby (napr. metalické farby).

1

Úprava teplotnej škály. Na vytvorenie kontrastnej termosnímky s veľkou 
výpovednou hodnotou sa musí za určitých okolností prispôsobiť škálovanie. 
Naše termokamery na tento účel ponúkajú praktickú funkciu uzamknutia, 
s ktorou môžeš toto škálovanie ľahko a rýchlo optimalizovať. Alternatívne  
je to možné aj v manuálnom režime.

2

Zohľadnenie doby merania. Ak je to možné, mal by si objekty merať výlučne 
v suchom stave, pretože dážď a iné zrážky majú vplyv na teplotu povrchov. Takisto 
sa treba vyhýbať meraniu objektov, ktoré boli v značnej miere vystavené slneč-
nému žiareniu. V mnohých prípadoch termografie stavieb sa za optimálne ročné 
obdobia pre merania považujú jeseň a zima. V tomto ročnom období je rozdiel 
medzi teplotami v interiéri a exteriéri dostatočne veľký na efektívne vyhľadanie 
problematických miest.

3







Dodržiavanie vhodného odstupu. Aby bola zaručená vysoká kvalita termosní-
mok, mal by si pri meraní zachovávať minimálnu vzdialenosť (30 cm). Ako efektív-
ny sa osvedčil postup v dvoch krokoch. Predbežná kontrola z dlhšej vzdialenosti 
napríklad poskytne dobrý úvodný prehľad. Druhá zaznamenaná snímka – tentoraz 
zbližša – potom poskytne podrobnejšie informácie a bude výrazne spoľahlivejšia.

4

Ako zvládnuť odrazy. Pri povrchoch s príliš silnými odrazmi, ako je nezakrytý 
kov, odporúčame použiť čierne matné lepiace prúžky alebo špeciálny sprej. Ak 
ich nanesieš na odrážajúci povrch, prijmú po krátkej dobe čakania jeho teplotu 
a ty ju dokážeš spoľahlivo určiť na základe veľkej emisivity. Vplyv odrazu vlast-
nej telesnej teploty sa dá však minimalizovať meraním v mierne šikmom uhle.

5

Zohľadnenie emisivity. Ak chceš zistiť presnú hodnotu v stupňoch Celzia, mal 
by si v každom prípade nastaviť emisivitu a odrážanú teplotu. Zabrániš tak tomu, 
aby boli namerané hodnoty skreslené silným odrážaním. Emisivitu zistíš z materi-
álov prednastavených v prístroji alebo ho odhadneš na základe stavu a charakteru 
povrchu. 

6



SPRÁVNY PRÍSTROJ
PRE TVOJE POTREBY.

Všeobecné informácie

Šírenie teploty + +
Povrchová teplota materiálov s vysokou emisivitou + + +
Povrchová teplota materiálov s nízkou emisivitou 
(napr. odhalený kov)   +*

Povrchová teplota kvapalín + + +
Teplota kvapalín   +*

Teplota plynov (napr. prúdenie vzduchu)   +*

Elektrina

Pravidelná kontrola a preventívna údržba  
(vyhľadanie a dokumentácia abnormalít) + + +
Detekcia porúch a kontrola elektrických komponentov  
(napr. káblových spojok, poistiek) + + + 
Kontrola väčších elektrických komponentov (napr. motorov) + + + + + 
Sanitárna, vykurovacia a klimatizačná technika

Kontrola podlahového vykurovania a vedenia rúr + +
Vyhľadávanie rúr vykurovania a netesností + +
Kontrola vykurovacích telies + + +
Monitorovanie klimatizačných systémov + + +

GTC 
600 C

GTC 
400 C 

GIS
1000 C



Montáž okien

Vyhľadávanie tepelných mostov + + + +
Vyhľadávanie únikov a kontrola izolácie + + +
Dokumentácia stavu pred úpravami a po nich ako porovnanie pre 
zákazníkov + + + + +
Renovačné práce

Predchádzanie zavŕtaniu do rúr s teplou vodou  
(napr. montáž suchých stavieb) + +
Vyhľadávanie vlhkých miest na stenách  
(napr. maľovanie a omietanie) + + + 
Vyhľadávanie energetických strát a identifikácia potreby izolácie 
(napr. renovácia a údržba) + + + +
Tvorba ľahko pochopiteľnej dokumentácie  
(napr. realitný trh) + + + +
Automobily

Kontrola komfortných vykurovacích systémov  
(napr. čelné sklá, zrkadlá, sedadlá) + + 
Monitorovanie brzdových kotúčov  +*

Kontrola klimatizačných systémov + + +
Monitorovanie elektrických komponentov + +
Kontrola priestoru motora + +
Kontrola výfukového systému + +
Kontrola cyklu chladiacej kvapaliny + +
Poľnohospodárstvo

Termosnímky zvierat (v prípade veterinárneho použitia 
je nutné overiť si nariadenia platné v danej krajine) + +
Kontrola stojov (napr. predchádzanie prehrievaniu) + + +
Včelárstvo + +
Kontrola teploty siláže + +
* s externým termočlánkom (typ K)  + úplne vhodný prístroj  ++ extra funkcie, ktoré ešte viac uľahčujú používanie

Viac informácií: www.bosch-professional.com/thermal



Právo na technické zmeny vyhradené. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za tlačové 
chyby. Obchodné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov. 


