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BOSCH TERMAL 
ÜÇLÜSÜ. 
Günlük işlerinizde maksimum yardım. 

Termal görüntüleme kameralarımızı ve kızılötesi termometrele-
rimizi kullanarak, potansiyel zayıf noktaları zorluk yaşamadan 
ortaya çıkarabilirsiniz. Tek ihtiyacınız, ölçülen nesneyle hiçbir 
temas gerektirmeyen basit ve sezgisel yürütülen bir süreçtir.  
Dijital bağlantı sayesinde, Bosch Thermal uygulaması ve GTC 
Transfer Software'i kullanarak analizleri ve detaylı dokümanları 
müşterilerinize doğrudan sunabilir, böylece teklifler veya diğer 
gerekli adımlar için şeffaf bir temel sağlarsınız. Böylece kağıt iş-
lerini geçmişte bırakırsınız.

▶  GTC 400 C Professional 
GTC 600 C Professional 
 
Termal görüntüleme kameraları, sıcaklık farklılıklarını  
hassas bir şekilde görme olanağı sunar ve bu farklılıklar  
kolayca anlaşılan renk kodlarıyla gösterilir. Termal görüntü-
lerin mükemmel tamamlayıcısı olan ücretsiz GTC Transfer 
Software'i kullanarak düzenleme ve detaylı dokümantasyon 
işlemlerini yapabilirsiniz.

▶  GIS 1000 C PROFESSIONAL  
 
Kızılötesi termometre, dairesel alanları hassas  
bir şekilde ölçer ve bağıl nem ve ortam sıcaklığı  
gibi konularda ek bilgi sağlar.



BOSCH 
THERMAL

ÜRÜN  
KARŞILAŞTIRMASI.
Bosch termal görüntüleme kameraları ve kızılötesi termometrelerin dünyasını keşfedin 
ve günlük işlerinizi nasıl daha hızlı ve kolay hale getirebileceğinizi öğrenin.

GTC 400 C Professional 
 
Akıllı Bosch GTC 400 C Professional termal görüntüleme 
kamerası, olası sorunların nerede ortaya çıkabileceğini size 
gösterir. Resim içinde resim gösterimi gibi akıllı fonksiyonlar, 
termal görüntüdeki bilgileri daha kolay gösterme olanağı 
sunar.

▶ Sıcaklık farklarının anında görselleştirilmesi

▶  Resim içinde resim teknolojisi, termal ve gerçek  
görüntüleri üst üste bindirir

▶  Bosch Thermal uygulaması ile hızlı veri alışverişi  
ve kolay dokümantasyon

500
KAYITLI GÖRÜNTÜLER 
KAPASİTE



BOSCH 
THERMAL

BOSCH 
THERMAL

GIS 1000 C Professional  
 
GIS 1000 C Professional kızılötesi termometre, nesnele-
rin sıcaklığına ek olarak ortam sıcaklığını ve bağıl nemi 
de ölçebilir ve bunun yanında geniş bir ölçüm aralığında 
ayrıntılı bilgiler sunar.

▶ Hassasiyet uzmanı

▶ Çiy noktalarını ve termal köprüleri analiz eder

▶ Yüksek doğruluğa sahip ve güvenilir bilgiler

GTC 600 C Professional 
 
GTC 600 C Professional termal görüntüleme kamerası daha 
büyük sıcaklık aralıkları için kullanılabilir ve kızılötesi sensörü 
sayesinde daha yüksek çözünürlükte görüntüler sağlar.

▶ Sesli notlarla ek bilgiler atama

▶  Daha ayrıntılı görüntü sunumu sayesinde  
daha fazla uygulama

▶  2 m'ye kadar düşme dayanıklılığı ile en zorlu koşullar 
altında kullanıma uygundur ve ayrıca su sıçramasına  
ve toza karşı IP54 standardında koruma sağlar

600
KAYITLI GÖRÜNTÜLER 
KAPASİTE

> 200
KAYITLI GÖRÜNTÜLER 
KAPASİTE



UYGULAMA ARALIKLARI. 
Bosch Professional termal ölçme aletlerinin birçok potansiyel uygulaması 
hakkında daha fazla bilgi edinin.

Elektrik
Bosch ısı ölçme aletleriyle önlem alınması gereken durumları 
erkenden tespit edin. 

▶ Sigorta kutularının izlenmesi

▶ Kablo bağlantılarının kontrolü

▶  Elektrikli nesnelerin kontrolü



Bosch termal üçlüsü, karşınıza çıkan her durum için kapsamlı bir genel bakış sunar ve 
sorunları doğru bir şekilde belirleyerek uygun sonuçlar çıkarabilmenizi sağlar. Kullanım 
alanı Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme teknolojisi, pencere yapımı, 
iç kaplama işleri veya araç onarımı olabilir: GIS 1000 C Professional kızılötesi termo-
metre ve GTC termal görüntüleme kameraları birlikte rakipsiz bir ekip oluşturur. 

Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/thermal

Pencere işleri 
Bosch sıcaklık ölçme aletleriyle enerji verimliliğini artırın.

▶  İzolasyon hatalarının ve termal köprülerin yerinin belirlenmesi

▶  Su sızıntısı bulunan veya yalıtımlı olmayan yerlerin belirlenmesi

▶  Müşteriler için iş öncesi ve sonrasına ait karşılaştırmaların kaydedilmesi



İç yapı işleri 
Bosch termal ölçme aletleriyle optimum genel bakış ve anlaşılır dokümantasyon.

▶  Alçıpan inşaatları (ör. sıcak su borularının yerini belirleme delinmesini önleme)

▶  Boyama ve sıva işleri (ör. duvarlarda nemli alanların bulunması)

▶  Onarım ve bakım (ör. enerji kayıplarının işaret edilmesi ve yalıtım gereken yerlerin 
belirlenmesi)

▶  Emlak pazarı (ör. anlaşılması kolay dokümanlar oluşturma)



Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tekniği 
Bosch ısı ölçme aletleriyle sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme teknolojisi hakkında 
daha fazlasını görün.

▶  Zeminden ısıtmalı sistemlerin ve boru geçişinin kontrolü

▶  Isıtma borularının ve sızıntıların belirlenmesi

▶ Radyatörlerin kontrolü

▶ Klima sistemlerinin izlenmesi

Motorlu taşıt 
Bosch ısı ölçme aletleriyle olası arızaları hızlıca tespit edin. 

▶  Ön ve arka cam camı ısıtmasının kontrolü

▶ Koltuk ısıtmasının izlenmesi

▶ Klima sistemlerinin kontrolü

▶ Araç sigorta kutularının izlenmesi



KONTROL İÇİN ALTI İPUCU.

Renk paletinin ayarlanması. GTC modelleri, renk skalasıyla ilgili  
çok çeşitli seçenekler sunar. Düşük sıcaklık farklılıklarında yüksek kontrastlı 
bir renk paleti (ör. gökkuşağı skalası) kullanılması önerilirken, yüksek sıcaklık 
farklılıklarında daha düşük kontrastlı (ör. parlak renkler) bir skala daha kolay 
anlaşılır.

1

Sıcaklık skalasının ayarlanması. Termal görüntüyü yüksek kontrastlı ve 
etkili hale getirmek için skala belirli koşullar altında ayarlanmalıdır. Termal 
kameralarımız bunun için pratik bir kilit fonksiyonuna sahiptir, bu fonksiyonla 
skala kolay ve hızlı bir şekilde iyileştirilebilir. Bu işlem alternatif olarak manuel 
modlarda da mümkündür.

2

Ölçüm zamanını dikkate alın. Eğer mümkünse yalnızca nesneler kuru du-
rumdayken ölçüm yapılmalıdır, çünkü yağmur ve diğer yağışlar yüzey sıcaklığını 
etkilemektedir. Benzer şekilde, önemli ölçüde güneş ışığına maruz kalan nesnele-
rin ölçümlerinden de kaçınılmalıdır. Yapı termografisinde çoğunlukla sonbahar ve 
kış mevsimleri ölçüm için en uygun zaman olarak görülmektedir. Yılın bu zamanla-
rında, iç ve dış mekan arasındaki sıcaklık farkı, sorunlu alanların etkili bir şekilde 
belirlenmesine olanak sağlayacak ölçüde büyüktür.

3







Uygun bir mesafenin sağlanması. Termal görüntülerde yüksek kalitenin sağ-
lanması için ölçüm sırasında minimum mesafeye (30 cm) uyulmalıdır. Bu bağ-
lamda iki adımlı yöntemin daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Örneğin, daha uzak 
mesafeden yapılacak bir ön inceleme, iyi bir genel bakış sağlar. Ardından, daha 
yakın mesafeden alınacak ikinci bir görüntü daha ayrıntılı bilgi sağlayacak  
ve büyük ölçüde daha güvenilir olacaktır.

4

Yansımalarla başa çıkma. Parlak metal gibi güçlü yansımaya neden olan 
nesneler için siyah-mat yapışkan şeritlerin veya özel spreylerin kullanılmasını 
öneririz. Bunlar yansıyan nesnenin üzerine uygulanmalıdır. Kısa bir süre sonra 
bunlar sıcaklığı emer, yüksek emisyon derecesi sayesinde sıcaklığı güvenilir bir 
şekilde belirleyebilirsiniz. Gövde sıcaklığının yansıma etkisi, hafif eğri bir açıyla 
ölçüm yapıldığında en aza indirilebilir.

5

Emisyon derecesini dikkate alma. Celsius biriminde hassas bir değer belirle-
mek istiyorsanız, her durumda emisyon derecesini ve yansıyan sıcaklığı ayarlamanız 
gerekir. Böylece, ölçüm değerlerinde güçlü yansımalardan kaynaklanan hataların 
meydana gelmesi önlenir. Emisyon derecesini alette önceden ayarlanmış malzeme-
den öğrenebilir veya yüzey özelliğini temel alarak tahminde bulunabilirsiniz. 

6



ÇALIŞMALARINIZ İÇİN
DOĞRU ALET.

Genel Bilgiler

Sıcaklık dağılımı + +
Yüzey sıcaklığı yüksek emisyon derecesi + + +
Yüzey sıcaklığı düşük emisyon derecesi 
(ör. çıplak metal)   +*

Sıvı yüzey sıcaklığı + + +
Sıvı sıcaklığı   +*

Gaz sıcaklığı (ör. hava akışı)   +*

Elektrik

Düzenli kontrol ve önleyici bakım  
(anormallikleri bulma ve belgeleme) + + +
Arıza tespiti ve elektrikle ilgili parçaların kontrolü  
(ör. kablo bağlantıları, sigortalar) + + + 
Daha büyük elektrikli parçaların kontrolü (ör. motorlar) + + + + + 
Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tekniği

Zeminden ısıtmalı sistemlerin ve boru geçişinin kontrolü + +
Isıtma borularının ve sızıntıların yerinin belirlenmesi + +
Radyatörlerin kontrolü + + +
Klima sistemlerinin izlenmesi + + +

GTC 
600 C

GTC 
400 C 

GIS 
1000 C



Pencere işleri

Termal köprülerin bulunması + + + +
Sızıntıların tespiti ve yalıtımın kontrolü + + +
İşlem öncesine ve sonrasına ait karşılaştırmaların müşteriler için 
dokümantasyonu + + + + +
Onarım işleri

Sıcak su borularının delinmesini önleme (ör. alçıpan inşaatlarında) + +
Duvarlarda nemli alanların bulunması (ör. boyama ve sıva işlerinde) + + + 
Enerji kayıplarını gösterme ve yalıtım ihtiyacının belirlenmesi  
(ör. onarım ve bakım) + + + +
Anlaşılması kolay dokümanlar oluşturma  
(ör. emlak pazarı için) + + + +
Otomotiv işleri

Konfor ısıtma sistemlerinin kontrolü  
(ör. ön camlar, aynalar, koltuklar) + + 
Fren disklerinin izlenmesi  +*

Klima sistemlerinin kontrolü + + +
Elektrikli bileşenlerin izlenmesi + +
Motor bölmesi kontrolü + +
Egzoz sistemi kontrolü + +
Soğutma sıvısı döngüsü kontrolü + +
Tarım

Hayvanlarda termal görüntüleme (veterinerlikle ilgili  
kullanım için lütfen ülkeye özel düzenlemeleri kontrol edin) + +
Makinelerin kontrolü (ör. aşırı ısınmanın önlenmesi) + + +
Arıcılık + +
Silajdaki sıcaklığın kontrolü + +
* harici termokuple ile (K tipi)  + alet tamamen uygundur  ++ ekstra özellikler daha da kolay uygulama sağlar

Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/thermal



Teknik değişiklikler saklıdır. Baskı hatalarından sorumluluk kabul edilmez. 
Ticari markalar ve ürün adları ilgili marka sahiplerinin tescilli ürünleridir. 


