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Společnost FLIR Systems uvádí na trh revoluční termografickou kameru s 

vysokým rozlišením 
FLIR T1020 nabízí tu nejvyšší kvalitu a výkon pro profesionály v oblasti termografie  

 

WILSONVILLE, OR – 8. září, 2015 – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) dnes oznámila, že uvádí na 
trh prémiovou termografickou kameru FLIR T1020, která je určena k použití v řadě průmyslových a 
stavebních diagnostických aplikacích. T1020 je ruční kamera s vysokým rozlišením, která má výjimečně 
výkonný systém, mimořádnou čistotu obrazu a velmi rychlé uživatelské rozhraní. Kamera T1020 
umožňuje uživatelům rychle najít horká místa, přesně změřit jejich teplotu a zjednodušit celý pracovní 
proces. 

Kamera T1020 se vyznačuje vynikající kvalitou obrazu, kterou zajišťuje nechlazený infračervený detektor 
s rozlišením 1 024 x 768 pixelů, který nabízí dvakrát lepší teplotní citlivost (NETD), než je v tomto odvětví 
obvyklé. Toto rozlišení dále vylepšuje technologie FLIR Vision ProcessingTM, která spojuje unikátní 
proces super rozlišení FLIR UltraMaxTM s patentovaným softwarem FLIR MSX® pro vylepšení 
zobrazování, který dokáže překrýt termogramy v plném rozlišení pomocí důležitých vizuálních detailů a 
aspektů, jako jsou čísla a štítky, a to při plném rozlišení termogramu Pokročilé funkce zpracování obrazu 
poskytují nejkvalitnější snímky, jaké dokáže kompaktní systém nabídnout. 

Zobrazení ve vysokém rozlišení vyžaduje velmi přesnou optiku, a proto je kamera T1020 vybavena 
objektivem s nejlepšími parametry ve své třídě. Kamera T1020 disponuje přesným optickým systémem 
FLIR OSXTM Precision HDIR, který poskytuje vynikající kvalitu obrazu společně s velkým dosahem a 
umožňuje přesně měřit teplotu z až dvojnásobné vzdálenosti ve srovnání se standardními objektivy. 
Kamera T1020 je také vybavena novým systémem ostření, který nabízí jak nepřetržité automatické 
ostření, tak dynamické manuální ostření.  

„S příchodem kamery T1020 společnost FLIR zase jednou zvýšila laťku v segmentu prémiové 
termografie,“ řekl Andy Teich, prezident a generální ředitel FLIR. „Abychom mohli uvést takto prvotřídní 
zařízení, bylo zapotřebí vyvinout skutečně špičkovou optiku a naše doposud nejpřesnější teplotní 
senzory. Kamera FLIR T1020 má všechny nástroje, které profesionálové potřebují k rychlé a efektivní 
práci.“ 

Kameru T1020 si nyní můžete zakoupit u vybraných partnerů nebo přímo od společnosti FLIR. Bližší 
informace o kameře T1020 naleznete na stránce www.flir.com/t1020. 
 
O společnosti FLIR Systems 
FLIR Systems, Inc. je předním světovým představitelem v oblasti konstrukce, výroby a prodeje senzorových systémů, které zvyšují 
vnímání a informovanost. Pokročilé systémy a komponenty společnosti FLIR jsou používány pro širokou škálu informačních, 
termovizních a bezpečnostních aplikací, včetně vzdušného a pozemního sledování, monitorování provozních podmínek, navigace, 
rekreace, výzkumu a vývoje, řízení procesu výroby, pátracích a záchranných akcí, odhalování zakázaných drog, bezpečnosti 
dopravy, pohraničního a námořního hlídkování, monitorování životního prostředí a chemické, biologické, radiologické, jaderné 
detekce a detekce výbušnin (CBRNE). Více informací naleznete na stránce www.FLIR.com.  
 
Výhledová tvrzení 
Tvrzení obsažená v této zprávě od Andyho Teicha a další tvrzení o výše popisovaném produktu jsou výhledová tvrzení ve smyslu 



přepracovaného zákona o vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Tato tvrzení jsou založena 
na současných očekáváních, odhadech a prognózách spojených s obchodní činností společnosti FLIR, částečně na základě 
předpokladů ze strany vedení společnosti. Tato tvrzení nijak negarantují budoucí výkonnost a obsahují rizika a nejistoty, které lze 
jen obtížně předvídat. Z toho důvodu se skutečné výstupy a výsledky mohou materiálně lišit od toho, co je vyjádřeno nebo 
předpovídáno v těchto výhledových tvrzeních, a to vzhledem k řadě faktorů, včetně: schopnosti vyrábět a dodávat systémy 
odkazované v této zprávě, změn cen produktů FLIR, měnící se poptávky po produktech FLIR, kombinace produktů, vlivu 
konkurenčních produktů a cen, omezení dodávek kritických komponentů, nadbytečné nebo nedostatečné výrobní kapacity, 
schopnosti společnosti FLIR vyrábět a dodávat produkty včas, trvalého dodržování regulačních zákonů a nařízení pro vývoz z USA 
ze strany společnosti FLIR a dalších rizik čas od času uváděných ve zprávách a dokumentech Komise pro burzy a cenné papíry 
společnosti FLIR. Tato tvrzení mohou být dále ovlivněna všeobecnými podmínkami v odvětví a na trhu, rychlostí růstu a obecnými 
vnitrostátními a mezinárodními hospodářskými podmínkami. Tato výhledová tvrzení jsou vyjadřována k datu vydání a společnost 
FLIR nemá žádnou povinnost aktualizovat žádná výhledová tvrzení, aby odrážela události nebo okolnosti, které nastaly po datu 
vydání této zprávy, nebo změny tohoto dokumentu provedené poskytovateli kabelových nebo internetových služeb. 
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