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FLIR Systems introduceert baanbrekende handheld HD-warmtebeeldcamera 

FLIR T1020 biedt hoogwaardige prestaties voor warmtebeeldprofessionals  
 

WILSONVILLE, VS – 8 september 2015 – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) introduceert vandaag de 
FLIR T1020, een hoogwaardige warmtebeeldcamera bedoeld voor uiteenlopende industriële 
toepassingen en gebouwinspecties. De T1020 is een handheld HD-camera met uitzonderlijke 
meetprestaties, superieure beeldhelderheid en een uiterst reactieve gebruikersinterface. Met behulp van 
de T1020 kunnen gebruikers hot spots snel vinden, deze nauwkeurig meten en het volledige werkproces 
stroomlijnen. 

De T1020 levert een uitstekende beeldkwaliteit vanwege de 1024 x 768-pixel ongekoelde IR-detector die 
twee keer zo gevoelig is als de branchenorm voor ongekoelde sensoren. Deze resolutie wordt verder 
versterkt door FLIR Vision ProcessingTM, een combinatie van FLIR’s unieke UltraMaxTM 
superresolutieproces met FLIR’s gepatenteerde MSX®-beeldverbeteringssoftware voor overlays met 
belangrijke visuele details en perspectief, zoals cijfers en labels, over het warmtebeeld in hoge resolutie. 
De geavanceerde beeldverwerkingsfuncties bieden de hoogste kwaliteit beelden die een compacte 
camera kan leveren. 

Voor het maken van HD-beelden zijn hoogwaardige lenzen vereist. De lenzen van de T1020 leveren 
uitmuntende prestaties. De T1020 is voorzien van FLIR’s OSXTM Precision HDIR-lenzen, die een 
superieure beeldkwaliteit en een uitstekend bereik leveren. Ook kunnen deze nauwkeurige 
temperatuurmetingen verrichten vanaf een afstand die dubbel zo ver weg is als de branchenorm. De 
T1020 is daarnaast voorzien van een nieuw scherpstelsysteem met continue autofocus en dynamische 
handmatige scherpstelling.  

“Met de T1020 heeft FLIR de lat binnen het hoogwaardige warmtebeeldsegment wederom hoger gelegd”, 
aldus Andy Teich, President en CEO van FLIR. “Om dat te kunnen realiseren hebben we een lijn met 
superieure HD-lenzen ontworpen en onze meest nauwkeurige temperatuursensoren ooit ontwikkeld. De 
FLIR T1020 beschikt over alle tools die professionals nodig hebben om snel en efficiënt te werken.” 

De T1020 is verkrijgbaar via geselecteerde partners en rechtstreeks via FLIR. Ga voor meer informatie 
over de T1020 naar www.flir.com/t1020. 
 
Over FLIR Systems 
FLIR Systems, Inc. is wereldleider op het gebied van de ontwikkeling, productie en marketing van sensorsystemen waarmee 
perceptie en bewustzijn worden verbeterd. De geavanceerde systemen en componenten van FLIR worden ingezet voor diverse 
soorten thermografie, omgevingsbewustzijn, beveiligingstoepassingen waaronder bewakingssystemen op de grond en vanuit de 
lucht, conditiebewaking, navigatie, recreatie, R&D, productieprocescontrole, zoek- en reddingsoperaties, onderschepping van drugs, 
transportveiligheid, (maritieme) grenscontroles, milieubewaking en CBRNE-dreigingsdetectie. Ga voor meer informatie naar de 
website van FLIR: www.FLIR.com.  
 
Toekomstgerichte verklaringen 
De verklaringen van Andy Teich in dit persbericht en andere verklaringen in dit persbericht over het hierboven beschreven product 
zijn toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dergelijke verklaringen zijn 
gebaseerd op actuele verwachtingen, schattingen en projecties met betrekking tot FLIR' die (gedeeltelijk) zijn gebaseerd op 
veronderstellingen van het management. Deze verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s en 



onzekerheden die zich moeilijk laten voorspellen. De feitelijke resultaten of prestaties kunnen derhalve aanzienlijk verschillen van de 
uitgesproken of voorspelde verwachtingen in dergelijke op de toekomst gerichte verklaringen als gevolg van diverse factoren, 
waaronder: de mogelijkheid tot het produceren of leveren van de in dit persbericht genoemde systemen, wijzigingen in de 
prijsstelling van producten van FLIR, een gewijzigde vraag naar producten van FLIR, het productassortiment, het effect van 
concurrerende producten en prijzen, beperkingen ten aanzien van de levering van cruciale onderdelen, tekorten of overschotten ten 
aanzien van de productiecapaciteit, het vermogen van FLIR om de producten tijdig te produceren en te verzenden, FLIR's 
voortdurende naleving van de Amerikaanse exportwet- en regelgeving, en andere risico's die vermeld worden in documenten en 
rapporten van FLIR's Securities and Exchange Commission. Daarnaast kunnen deze verklaringen effecten ondervinden van de 
algemene omstandigheden en groei binnen de branche en de markt, en algemene nationale en internationale economische 
omstandigheden. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze worden gedaan en FLIR neemt 
geen enkele verplichting op zich om deze te herzien op basis van nieuwe gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit 
persbericht of voor wijzigingen in dit document die zijn aangebracht door nieuwsdiensten of internetproviders. 
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