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FLIR Systemsتتططللقق ككااممييرراا ححررااررييةة ججددييددةة ممححممووللةة ووففاائئققةة االلددققةة  

FLIR T1020 االلححرراارريي االلتتتصصصوووييرر للخخبببررااءء ججووودددةة وووأأععللىى أأدددااءء أأفففضضضلل تتتوووفففرر  
 

WILSONVILLE, OR – 8 2015 ،سسببتتممببرر٬ – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR أأععللننتت االلييوومم إإططللااقق )FLIR 
T1020 ٬، االلككااممييرراا االلححررااررييةة االلففاائئققةة االلممصصممممةة ببغغررضض االلااسستتخخدداامم ففيي االلععددييدد ممنن االلتتططببييققااتت االلتتششخخييصصييةة االلصصننااععييةة
 ههيي أأددااةة ممححممووللةة ففاائئققةة االلددققةة تتتتممييزز ببأأددااء ااسستتثثنناائئيي ووووضضووحح ممتتممييزز للللصصووررةة ووووااججههةة ممسستتخخددمم تتتتممييزز T1020ووااللببنناائئييةة. 
 للممسستتخخددممييههاا ببااللععثثوورر االلسسررييعع ععللىى االلممننااططقق االلسسااخخننةة٬، ببلل ووققييااسسههاا ببددققةة T1020حح ببسسررععةة االلااسستتججااببةة االلععااللييةة. ووتتسسمم
 ووززييااددةة ففااععللييةة ععممللييةة إإججررااء االلععمملل ببأأككممللههاا.

 ببووضضووحح االلصصووررةة االلففاائئقق ببسسبببب االلككااششفف االلذذيي ييععمملل ببااللأأششععةة تتححتت االلححممررااء غغييرر االلممببررددةة ببددررججةة T1020 1024ووتتممتتاازز 
× 768 ببككسسلل ووااللتتيي تتووففرر ححسسااسسييةة تتففووقق االلممععااييييرر االلصصننااععييةة للللممسستتششععررااتت غغييرر االلممببررددةة ببممققدداارر االلضضععفف. ككمماا تتممتت 
ةة االلممععااللججةة االلففاائئققةة ووااللففررييددةة ٬، ووااللذذيي ييممززجج ببيينن ققددررFLIR Vision ProcessingTMززييااددةة االلددققةة ببششككلل أأككببرر ببإإضضااففةة 
® االلممسسججللةة ببببررااءةة ااخختتررااعع ببااسسمم ششررككةة MSX ووببررممججييااتت تتححسسيينن االلصصووررةة للتتققننييةة FLIR االلخخااصص ببششررككةة UltraMaxTMللـ
FLIR االلتتيي تتتتررااككبب ففووقق االلممننظظوورر ووااللتتففااصصييلل االلببصصررييةة االلههااممةة٬، ككااللأأررققاامم ووااللععللااممااتت٬، ووععللىى االلددققةة االلككااممللةة للللصصووررةة 
 االلممتتققددممةة للللصصوورر صصووررًاا ببأأففضضلل ججووددةة ييممككنن أأنن تتتتووااففرر ببننظظاامم صصغغييرر.االلححررااررييةة. ووتتووففرر ممززاايياا االلممععااللججةة 

 T1020 ببععددسسااتت تتققددمم أأففضضلل أأددااء. تتُززوودد T1020ييتتططللبب االلتتصصووييرر ععاالليي االلددققةة أأججههززةة ببصصررييةة ععااللييةة االلددققةة للذذاا تتززوودد 
 ووااللذذيي ييققددمم صصووررًاا ذذااتت ججووددةة ففاائئققةة ووأأددااءً ففاائئقق االلممددىى ووتتسسممحح FLIR’s OSXTM Precision HDIRببااللننظظاامم االلببصصرريي 
ببققييااسسااتت ددققييققةة للددررججااتت االلححررااررةة ببددءًاا ممنن االلضضععفف ووححتتىى أأققصصىى ددررججةة ممممككننةة ممققااررننةة ببااللممععااييييرر االلصصننااععييةة للللععددسسااتت. 
 ككذذللكك ببننظظاامم االلتتررككييزز االلججددييدد االلذذيي ييووففرر االلضضببطط االلتتللققاائئيي االلممسستتممرر للللتتررككييزز ففضضللااً ععنن االلتتررككييزز T1020تتممتتاازز 
 تتغغييرر االلييددوويي. االلمم

 االلتتففووقق ثثااننييةة ٬FLIR، ااسستتططااععتت T1020 ووممددييررههاا االلتتننففييذذيي "ممعع ككااممييرراا FLIRووييصصررحح آآنندديي تتييشش٬، ررئئييسس ششررككةة 
ووااللااررتتققااء ببممسستتووىى االلأأددااء ببققططااعع االلتتصصووييرر االلححرراارريي االلممممتتاازز". "ووققدد تتططللبب تتححققييقق ذذللكك تتصصممييمم ممججممووععةة ممنن االلأأننظظممةة 
 ببككااففةة FLIR T1020 ددررججااتت االلححررااررةة ددققةة ععللىى االلإإططللااقق. ووتتُززوودد االلببصصررييةة ععااللييةة االلددققةة ووااللممممتتااززةة ووتتططووييرر أأككثثرر ممسستتششععررااتت
 االلأأددووااتت االلتتيي ييححتتااججههاا االلخخببررااء للللععمملل ببسسررععةة ووككففااءةة".

T1020 ممتتااححةة االلآآنن للللششررااء ممنن ششررككااء االلتتووززييعع االلممححدددديينن٬، ووممنن ششررككةة FLIR ممببااششررةة. للممععررففةة االلممززييدد ععنن T1020 ٬، تتففضضلل
 .www.flir.com/t1020ببززييااررةة 
 
 FLIR Systemsننببذذةة ععنن ششررككةة 

FLIR Systems, Inc االلتتتيي االلمممسسستتتشششععررااتتت أأنننظظظظظمممةة وووتتتسسسوووييققق وووتتتصصصنننييعع تتتصصصمممييممم مممججااللااتتت فففيي ععااللمممييًاا رراائئدددةة شششرركككةة ههيي 
 تتتطططططبببييقققااتتت مممننن وووااسسسععةة مممججممموووععةة فففيي االلمممتتتقققدددمممةة ووومممكككووونننااتتتههاا FLIR أأنننظظظظظمممةة وووتتتسسستتتخخدددممم .وووااللوووععيي االلإإدددررااككك تتتححسسسييننن إإللىى تتتههدددففف
 ووومممررااقققبببةة وووااللأأررضضضييةة٬، االلججوووييةة االلمممررااقققبببةة ذذذللككك فففيي بببممماا االلأأمممنننييةة٬، وووااللتتتطططططبببييقققااتتت االلممموووااقققففف وووإإدددررااككك االلححرراارريي االلتتتصصصوووييرر
 وووااللإإنننقققااذذذ٬، وووااللبببححثثث االلتتتصصصنننييعع٬، ععمممللييااتتت فففيي وووااللتتتححكككممم وووااللتتتطططططوووييرر٬، وووااللبببححثثث وووااللتتتررفففييهه٬، وووااللمممللااححةة٬، االلححااللةة٬،
 وووكككشششففف االلبببييئئيي٬، وووااللررصصصددد وووااللبببححررييةة٬، االلبببررييةة االلححدددوووددد ععللىى وووااللدددوووررييااتتت االلنننقققلل٬، وووسسسللاامممةة االلمممخخدددررااتتت٬، ووومممكككاافففححةة
 االلمممععللووومممااتتت٬، مممننن للمممززييددد .(CBRNE) وووااللمممتتتفففججررااتتت وووااللنننووووووييةة وووااللإإشششععااععييةة وووااللبببييوووللوووججييةة االلكككييممميياائئييةة االلمممخخااطططططرر
  .www.FLIR.com ععللىى االلإإللكككتتتررووونننيي FLIR ممموووقققعع بببززييااررةة تتتفففضضضلل
 

 تتصصررييححااتت ممتتططللععةة
 االلمممنننصصصوووصصص بببااللمممععنننىى مممتتتطططططللععةة تتتصصصررييححااتتت ههيي أأععللااهه االلوووااررددد االلمممنننتتتجج بببشششأأننن االلبببييااننن بببههذذذاا االلأأخخررىى وووااللتتتصصصررييححااتتت االلبببييااننن ههذذذاا فففيي تتتييششش آآنننددديي تتتصصصررييححااتتت إإننن
 االلححااللييةة وووااللااسسستتتقققررااءءااتتت وووااللتتتقققدددييررااتتت االلتتتوووقققععااتتت ععللىى مممبببنننييةة االلتتتصصصررييححااتتت فففههذذذهه .1995 للععااممم االلخخااصصصةة االلمممااللييةة للللأأوووررااققق االلتتتقققااضضضيي إإصصصللااحح قققاانننوووننن فففيي ععللييهه
 وووتتتنننطططططووويي االلمممسسستتتقققبببلليي للللأأدددااءء ضضضممماانننًاا االلتتتصصصررييححااتتت ههذذذاا تتتععتتتبببرر وووللاا .االلإإدددااررةة تتتضضضععههاا اافففتتتررااضضضااتتت ععللىى ججززئئيي بببشششكككلل تتتُبببنننىى وووااللتتتيي FLIR أأععممماالل بببشششأأننن



 ههذذذهه فففيي بببهه مممتتتنننبببأأ أأووو ععللييهه مممنننصصصوووصصص ههووو ععمممّاا ممماادددييًاا االلفففععللييةة االلنننتتتاائئجج تتتخختتتللففف قققددد ذذذللككك٬، ععللىى بببنننااءءً .بببههاا االلتتتنننبببؤؤؤ ييصصصععببب شششككك وووججووواانننببب مممخخااطططططرر ععللىى
 فففيي وووااللتتتغغييررااتتت االلصصصححفففيي االلبببييااننن ههذذذاا فففيي إإللييههاا االلمممشششاارر االلأأنننظظظظظمممةة وووتتتقققدددييممم تتتصصصنننييعع ععللىى كككااللقققدددررةة :االلععوووااممملل مممننن االلععدددييددد نننتتتييججةة االلمممتتتطططططللععةة االلتتتصصصررييححااتتت
 االلمممكككووونننااتتت إإمممددداادددااتتت ععللىى وووااللقققييوووددد وووأأسسسععااررههاا االلمممننناافففسسسةة االلمممنننتتتججااتتت وووتتتأأثثثييرر االلمممنننتتتججااتتت ووومممججممموووععااتتت FLIR مممنننتتتججااتتت ععللىى االلمممتتتغغييرر وووااللطططططللببب FLIR مممنننتتتججااتتت أأسسسععاارر
 وووقققووواانننييننن للللووواائئحح االلمممسسستتتمممرر FLIR ووواامممتتتثثثاالل االلمممنننااسسسببب االلوووقققتتت فففيي االلمممنننتتتججااتتت وووشششححننن تتتصصصنننييعع ععللىى FLIR وووقققدددررةة االلإإنننتتتااججييةة االلسسسععةة ززععجج أأووو وووززيياادددةة االلححييوووييةة
 االلمممااللييةة االلأأوووررااققق للججنننةة وووسسسججللااتتت بببتتتقققااررييرر آآخخرر إإللىى وووقققتتت مممننن مممنننااقققشششتتتههاا ييتتتممم االلتتتيي االلأأخخررىى وووااللمممخخااطططططرر االلمممتتتححدددةة بببااللوووللااييااتتت االلصصصاادددررااتتت ععللىى االلررقققاابببةة
 االلااقققتتتصصصاادددييةة وووااللظظظظظرروووففف االلععاامممةة وووااللصصصنننااععةة االلأأسسسوووااققق وووظظظظظرروووففف نننمممووو بببمممععدددللااتتت االلتتتصصصررييححااتتت ههذذذهه تتتتتتأأثثثرر قققددد ذذذللككك٬، ععللىى وووععللااوووةة .FLIR للشششرركككةة وووااللبببوووررصصصااتتت
 ههذذذهه بببتتتححدددييثثث االلتتتززااممم أأيي تتتتتتححممملل وووللاا فففييهه إإصصصدددااررههاا تتتممم االلذذذيي االلتتتااررييخخ مممننن ااععتتتبببااررًاا إإللاا االلمممتتتطططططللععةة االلتتتصصصررييححااتتت ههذذذهه مممثثثلل تتتسسسرريي وووللاا .االلععاامممةة وووااللمممححللييةة االلدددوووللييةة
 وووكككااللااتتت قققبببلل مممننن االلمممسسستتتنننددد بببههذذذاا تتتججررىى تتتغغييييررااتتت أأيي أأووو االلصصصححفففيي٬، االلبببييااننن ههذذذاا تتتااررييخخ تتتتتتبببعع االلتتتيي االلظظظظظرروووففف أأووو االلأأححدددااثثث تتتععكككسسسلل االلمممتتتطططططللععةة االلتتتصصصررييححااتتت
 .االلإإنننتتتررنننتتت خخدددمممااتتت ووومممقققدددممميي االلأأنننبببااءء

 

 االلممسسؤؤوولل االلإإععللاامميي
 رروودد ههااييززمماانن

5100 3665 32+ 
ruud.heijsman@flir.com 
 
 

 ممسسؤؤوولل االلععللااققااتت ممعع االلممسستتثثممرريينن
 ششيينن ههااررييسسوونن

3547-498-503 1+ 
shane.harrison@flir.com 
 

	  


