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FLIR Systems przedstawia innowacyjną ręczną kamerę termowizyjną 

FLIR T1020 oferuje najwyższą jakość pracy ekspertom w dziedzinie termowizji  
 

WILSONVILLE, OREGON – 8 września 2015 r. – FLIR Systems, Inc. Spółka (NASDAQ: FLIR) 
zaprezentowała dzisiaj profesjonalną kamerę termowizyjną FLIR T1020, przeznaczoną do 
zaawansowanych  pomiarów w przemyśle i diagnostyce budowlanej. T1020 to przenośne urządzenie o 
wysokiej rozdzielczości, wyposażone w aktywny interfejs użytkownika, które umożliwia niezwykle 
sprawne wykonywanie pomiarów i zapewnia wyjątkową jakość obrazu. Dzięki kamerze T1020 można 
znacząco przyspieszyć prace diagnostyczne, szybko identyfikując gorące punkty i wykonując niezwykle 
precyzyjne pomiary. 

Wyjątkową jakość obrazu T1020 uzyskano dzięki zastosowaniu niewymagającego chłodzenia detektora 
podczerwieni o rozdzielczości 1024 x 768 pikseli, o czułości dwukrotnie wyższej od typowych, używanych 
w branży czujników niewymagających chłodzenia. Wysoką rozdzielczość uzupełnia funkcja FLIR Vision 
ProcessingTM, łącząca wyjątkowy proces tworzenia obrazów o super rozdzielczości, FLIR UltraMaxTM 
oraz zastosowanie opatentowanej przez firmę FLIR opcji MSX®, która wzbogaca obraz termowizyjny o 
perspektywę i ważne informacje ze zdjęcia foto, takie jak numery i etykiety.  Funkcje zaawansowanego 
przetwarzania obrazu dostarczają najwyższej jakości zdjęcia, oferowane przez przenośne, kompaktowe 
urządzenia. 

Wysoka rozdzielczość wymaga precyzyjnie działających elementów optycznych, w które wyposażono 
najlepszy w swojej klasie obiektyw modelu T1020. W kamerze T1020 zastosowano elementy optyczne 
FLIR OSXTM Precision HDIR, które zapewniają wyjątkową jakość obrazu i zasięg zobrazowania, 
pozwalając naprecyzyjne pomiary temperatury z odległości dwukrotnie większej niż typowe obiektywy, 
stosowane w branży. T1020 wyposażono również w nowy układ ustawiania ostrości, oferujący ciągle 
działający autofokus oraz dynamiczne, ręczne ustawianie ostrości.  

„Wprowadzając na rynek kamerę T1020, firma FLIR ponownie podniosła poprzeczkę w segmencie 
urządzeń termowizyjnych o najwyższej jakości” – powiedział Andy Teich, prezes i dyrektor generalny 
FLIR. „Aby to osiągnąć musieliśmy zaprojektować linię elementów optycznych, przeznaczonych do 
rejestracji obrazów o wysokiej rozdzielczości, a także opracować czujniki temperatury najbardziej 
dokładne spośród kiedykolwiek stosowanych przez naszą firmę. FLIR T1020 wyposażono we wszystkie 
narzędzia, których potrzebują eksperci do szybkiej i sprawnej pracy.” 

Kamerę T1020 można obecnie nabyć u wybranych dystrybutorów i bezpośrednio od firmy FLIR. Więcej 
informacji na temat T1020 można znaleźć pod adresem www.flir.com/t1020. 
 
Informacje o FLIR Systems 
FLIR Systems, Inc. to światowy lider w dziedzinie projektowania, produkcji i sprzedaży rozwiązań, które rozszerzają możliwości 
wykrywania i rozpoznawania problemów. Zaawansowane systemy i komponenty FLIR wykorzystuje się w szerokiej gamie 
zastosowań, takich jak termowizja, rozpoznawanie otoczenia i bezpieczeństwo, w tym nadzór powietrzny i naziemny, utrzymanie 
ruchu , nawigacja, rekreacja, badania i rozwój, kontrola procesów produkcyjnych, poszukiwania i ratownictwo, wykrywanie przemytu 
narkotyków, bezpieczeństwo transportu, patrolowanie granic i obszarów morskich, monitorowanie środowiska, a także wykrywanie 



materiałów wybuchowych oraz zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych (ang. CBRNE). Więcej informacji 
można znaleźć na witrynie internetowej FLIR, pod adresem www.FLIR.com.  
 
Stwierdzenia wybiegające w przyszłość 
Stwierdzenia pana Andy’ego Teicha oraz inne stwierdzenia, zawarte w niniejszej informacji prasowej mają charakter stwierdzeń 
wybiegających w przyszłość, w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów 
wartościowych z roku 1995. Te stwierdzenia są oparte na obecnych przewidywaniach, szacunkach i prognozach dotyczących 
działalności firmy FLIR, które są częściowo oparte na założeniach przyjętych przez jej kierownictwo. Te stwierdzenia nie mają 
charakteru gwarancji przyszłych wyników i są związane z czynnikami ryzyka i niepewności, których prognozowanie jest trudne. Z 
tego względu rzeczywiste wyniki i rezultaty mogą istotnie różnić się od treści zawartych lub przewidywanych w takich stwierdzeniach 
wybiegających w przyszłość, ze względu na wiele czynników, takich jak: zdolność do produkowania i dostarczania urządzeń 
wymienionych w niniejszej informacji prasowej, zmian cen produktów FLIR, zmian popytu na produkty firmy FLIR, zmian 
asortymentu produktów, wpływu dostępności konkurencyjnych produktów oraz ich cen, ograniczeń w dostawach komponentów o 
krytycznym znaczeniu, nadmiaru lub niedoboru mocy produkcyjnych, zdolności firmy FLIR do terminowej produkcji i wysyłki 
produktów, ciągłego przestrzegania przez FLIR amerykańskich przepisów dotyczących kontroli eksportu oraz innych czynników 
ryzyka, wymienianych co pewien czas w formularzach i sprawozdaniach przekazywanych przez FLIR Komisji Papierów 
Wartościowych i Giełd. Oprócz tego, wpływ na takie stwierdzenia mogą mieć ogólne warunki rynkowe i tempo rozwoju branży, a 
także ogólne warunki ekonomiczne w kraju i zagranicą. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość są dokonywane w dniu ich 
publikacji. Spółka FLIR nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za aktualizowanie jakichkolwiek stwierdzeń wybiegających w 
przyszłość, tak aby uwzględniały zdarzenia lub okoliczności, które wystąpią po opublikowaniu niniejszej informacji prasowej, albo 
zmiany dokonane w niniejszym dokumencie przez serwisy prasowe i operatorów internetowych. 
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