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PENCERE  
IŞLERI



Bosch ısı dedektörleri bir pencere ustası  
olarak size güvenilir rehberlik sağlar. 
 
Bina cephelerinin arkasını görmenize, pencere ve kapılardaki 
zayıf noktaları hızlı tespit etmenize yardımcı olur. Ayrıca yalıtım 
hatalarından kaynaklanan ısı köprülerini veya yalıtımsız noktaları 
doğrudan tespit etmenizi ve sorunu gidermenizi sağlar. Termal 
görüntülerle örneğin pencere montajı veya pencere bakımındaki 
başarılı çalışmalarınızı belgeleyebilir ve müşterilerinize öncesi/
sonrası karşılaştırmalarını etkileyici bir şekilde sunabilirsiniz. 
 

1. Yalıtım hataları ve ısı köprüleri arama
Eski pencereler, kapılar veya hareketli panjur kutuları çoğunlukla 
yeterli yalıtıma sahip değildir fakat bu zayıf noktalar çıplak gözle 
algılanabilir özellikte değildir. Bu durumun enerji kaybına olan 
etkileri çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. Siz onlardan biri 
değilsiniz: Pencerelerin hatalı montajı ısı köprülerine neden 
olabilir. Bosch'un termal kameralarıyla yetersiz izolasyonu, 
cereyan kaynaklarını veya sızan nemi müşterileriniz için de 
hemen görüntüleyebilirsiniz, böylece doğru önlemleri alabilirsiniz. 
 
Renk skalasının pratik Lock fonksiyonu ile birçok pencere ve 
kapıyı kolayca birbirleriyle karşılaştırabilirsiniz. Lock fonksiyonu 
ek olarak örneğin bir pencerenin altındaki sıcak radyatör gibi 
arızalı ısı kaynaklarını tek düğmeyle görüntülemenizi sağlar. 
 
Hatalı yalıtımdan kaynaklanan küf oluşumundan şüpheleniyorsa-
nız GIS 1000 C Professional kızılötesi termometreyi kullanabilir-
siniz. Bu tür küf sorunları çoğunlukla doğrudan pencerelerin 
çerçevesinde veya panjur kutularının altında bulunmaktadır. 
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Pencere ve kapıların doğru montajı yalnızca oda iklimi için değil, 
enerji verimliliği için de önemlidir; bu, müşterileriniz için giderek 
daha çok önem kazanan bir konudur. Bu durum göz önünde 
bulundurulduğunda, Bosch ısı dedektörleri enerji ile ilgili yeni-
leme çalışmalarında bilgilendirme için de son derece faydalıdır: 
Pencere yapım işleri masraflı olabilir ve çoğu müşteri açık kanıt-
lar gösterilmediği sürece bu çalışmaları ertelemek ister. Bosch 
termal kameralar ve kızılötesi termometre ile köklü bir envanter 
çıkarabilir veya örneğin çatı pencerelerindeki mevcut enerji 
kaçaklarını açıkça görülebilir hale getirebilirsiniz. Böylece yeni 
pencerelerin gerekliliğini açıkça gösterebilirsiniz.

Uygulama seçenekleri

Kızılötesi termometre bağıl nem ve ortam sıcaklığına yönelik 
ilave ölçümle yoğuşma noktasını bildirebilir ve küflenme 
tehlikesinin olup olmadığını kolay anlaşılır şekilde gösterir.



2. Su sızıntısını ve yalıtımsız noktaları belirleme
Pencere veya kapılardan su sızması, önemli sorunlara yol 
açabilir. Bosch'un ısı dedektörleriyle yalıtımsız noktaları hızlıca 
belirleyebilirsiniz; su sızıntısı nemli alanların oluşmasına neden 
olur, bu alanlar da termal görüntüde daha soğuk olarak görüntü-
lenir. İdeal termografik ölçümü bir yağıştan hemen sonra, ölçüm 
yapılacak noktalar ıslakken gerçekleştirebilirsiniz. Böylece söz 
konusu bölgeleri daha yakından inceleyebilir ve derhal noktasal 
olarak müdahale edebilir veya gerekirse pencerenin tamamını 
değiştirebilirsiniz. 
 
Prensip olarak şuna dikkat edilmelidir: Güvenilir bir kontrol için 
dış sıcaklık ile iç sıcaklık arasında en az 10° C sıcaklık farkı olma-
lıdır. Pencere ve kapılarda yılın soğuk bir döneminde termografik 
ölçüm yapıldığında da, gösterilen sıcaklık farkı genellikle azdır. 
Bu gibi durumlarda sıcaklık skalasının uygun şekilde ayarlanması 
bir o kadar önemlidir. 
 
Yani: Termal görüntünün kontrastlı olması ve yalnızca anormal 
bölgeleri ön plaka çıkarması için skala, Lock fonksiyonu veya 
manuel mod üzerinden bağıl, düşük bir germe aralığına sahip 
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olmalıdır. Isı dedektörleri dış uygulamalarda kullanılırken sıcaklık 
ve yağış gibi etkileyen faktörler, iç uygulamalardaki kullanımdan 
daha fazla dikkate alınmalıdır.
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