
ОФОРМЛЕННЯ 
ПРИМІЩЕНЬ
Оптимальний огляд і чітке документу-
вання — з використанням приладів  
для вимірювання температури Bosch
www.bosch-professional.com/thermal 



Оформлення приміщень охоплює різні види робіт —  
від гіпсокартонного будівництва, малярних і штукатурних 
робіт до реконструкції, санації і ремонту.

У всіх цих видах діяльності вам допомагатимуть прилади для 

вимірювання температури Bosch. Наприклад, всього кількох 

маніпуляцій достатньо для обстеження теплоізоляції, 

виявлення місць витікання тепла в стінах або відображення 

втрат тепла. Окрім того, завдяки візуалізації різниці темпе-

ратур можна уникати помилок під час просвердлювання 

отворів. Практичні порівняння теплових зображень, 

отриманих до і після виконання робіт зарекомендували себе 

як потужний доказовий засіб у спілкуванні з клієнтами. 

1. Встановлення гіпсокартону 
У спеціалістів з гіпсокартонного будівництва різнобічна 

професія. Незалежно від того, йдеться про стару будівлю 

чи нову, важливо все тримати в полі зору. Наприклад, за 

допомогою приладів для вимірювання температури Bosch 

можна точно локалізувати в гіпсокартонних конструкціях 

труби з гарячою водою. Візуалізація на тепловому зобра-

женні зменшує ризик випадково просвердлити отвори в 

таких трубах під час наступних робіт. Для локалізації труби 

важливо пропускати по цій трубі деякий час гарячу воду. 

Через кілька хвилин на поверхні стін і підлоги буде помітна 

різниця температур. 

Слід враховувати: у разі облицювання стін і підлоги якіс-

ною теплоізоляцією або з якісним теплоізолюванням труб 

тепло не зможе проходитись до поверхонь і тому його не 

буде видно на тепловому зображенні. Тепло від підлогового 

опалення повинне надходити до поверхні, тому на тепло-

вому зображенні його буде добре видно. Використання 

тепловізійних камер не тільки дозволяє зекономити час, але 

й зменшує рівень ризику більших пошкоджень.
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Моделі GTC також ідеально пристосовані для використання 

маклерами, що працюють на ринку нерухомості. Наприклад, 

ви як маклер за допомогою тепловізійної камери можете під 

час огляду безпосередньо на тепловому зображенні 

продемонструвати, що холод не потрапляє в будинок, або 

що опалення в підлозі відмінно функціонує. Це вигідно 

вирізнятиме вас серед колег-маклерів, демонструватиме 

вашу компетентність і викличе велику довіру в потенційних 

покупців. 

Неважливо, яким видом діяльності ви займаєтеся: прилади 

для вимірювання температури Bosch підвищать ефектив-

ність вашої роботи й покажуть високий рівень вашого 

професіоналізму.
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2. Малярні й штукатурні роботи 
Прилади для вимірювання температури Bosch допомагають 

під час робіт з оформлення й ремонту будівель, як у 

приміщені, так і зовні. Завдяки детальним вимірюванням і 

переконливим тепловим зображенням можна, наприклад, 

легко знайти вологі місця або витоки в стінах, тому що такі 

місця холодніші від сухих, а це добре видно на тепловому 

зображенні. Він може стати у нагоді вам у багатьох ситуаці-

ях: коли у разі високих стін потрібно знати, чи висохли 

фарба, штукатурка або зашпатльовані місця, перш ніж у 

3. Реконструкція і ремонт 
Якомога швидше виявлення можливої різниці температур 

безпосередньо під час реконструкції та ремонту має 

вирішальне значення. Тому що лише таким способом можна 

будувати реалістичні плани і цілеспрямовано діяти. Прилади 

для вимірювання температури Bosch показують спеціалісту, 

де щось зроблено не так. Негерметична або пошкоджена 

теплоізоляція стає причиною втрат енергії і за рахунок цього 

погіршує енергоефективність. За допомогою трьох термо-

чутливих приладів можна швидко виявляти проблемні 

місця, щоб мати можливість усувати проблеми. Особливою 

перевагою під час спілкування із замовником є функція 

документування, використання якої є дуже простим завдяки 

інтелектуальному під'єднанню пристрою до мережі: напри-

клад, якщо стару будівлю згодом оптимізували шляхом 

теплоізолювання внутрішніх стін, можна презентувати 

клієнту переконливе порівняння стану до і після реконструк-

ції. 

За належних умов можна також швидко й просто виявити 

просочування води крізь плоскі дахи або дефекти в кон-

струкції, які призводять до мокріння стін або витікання 

води. Наприклад, якщо внутрішня ізоляція стін погано 

нанесена,  

у стіну може просочуватися тала вода. Як наслідок можуть 

з'явитися пліснява і викликані сирістю пошкодження, 
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цьому місці продовжувати роботи. 

Або коли потрібно перевірити, чи на стіні зібрався конден-

сат — тобто чи велика різниця між температурою в примі-

щенні й зовні. Прилади для вимірювання температури також 

допомагають у разі, якщо будівля уражена пліснявою. У 

цьому випадку дуже добре використовувати інфрачервоний 

термометр GIS 1000 C Professional, оскільки він може 

визначати навіть точку роси.

оскільки пароізоляція негерметична і деталі конструкції 

більше не захищені від вологи. Прилади для вимірювання 

температури Bosch виявляють такі вологі ділянки, оскільки 

вологі місця холодніші від сухих. 

Важливо знати: для отримання надійних результатів перевір-

ки повинна бути певна різниця температур між зовнішнім і 

внутрішнім простором. Окрім цього, в ідеальному варіанті 

термографічні дослідження слід проводити безпосередньо 

після опадів, поки ще збереглася волога.
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4. Ринок нерухомості 
Для маклерів з продажу нерухомості прилади для вимірю-

вання температури Bosch є практичними помічниками — 

безпосередньо під час оцінки нерухомості або для надання 

доказу енергоефективності будівлі. За допомогою тепло-

вих зображень можна швидко й просто візуалізувати стан 

будинку. Це серед іншого допомагає консультувати на місці 

потенціальних покупців, щоб, наприклад, показати, що вікна 

й двері добре ізольовані й у них не потрібно вкладати додат-

кові кошти. До того ж за допомогою безкоштовних додатку 

й програми можна дуже просто документувати всі теплові 

зображення як для маклера, так і для клієнта.
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