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FLIR Systems lanserar banbrytande handhållen HD-värmekamera 

FLIR T1020 erbjuder högsta kvalitet för termografiexperter  
 

WILSONVILLE, OR – 8 september 2015 – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) meddelade idag 
lanseringen av FLIR T1020, en värmekamera i toppklass för mängder av applikationer inom industri och 
bygginspektion. T1020 är en bärbar HD-värmekamera med exceptionell mätprestanda, oöverträffat 
tydliga bilder och ett användargränssnitt med hög responsivitet. Med T1020 kan användarna snabbt hitta 
varmgångar, göra noggranna temperaturmätningar och strömlinjeforma hela arbetsprocessen. 

T1020 har unik bildkvalitet tack vare den okylda IR-detektorn på 1024 x 768 pixlar som ger dubbelt så 
hög känslighet som branschstandard för okylda sensorer. Upplösningen förbättras ytterligare av tillskottet 
av FLIR Vision ProcessingTM, som kombinerar FLIR:s unika UltraMaxTM-process för superupplösning med 
FLIR:s patenterade MSX®-bildförstärkningsprogram som lagrar viktiga visuella detaljer som siffror och 
etiketter från den visuella bilden, på värmebilden i full upplösning. De avancerade 
bildbehandlingsfunktionerna ger bilder med den högsta kvalitet som erbjuds i ett kompakt system. 

Värmebilder i HD kräver optik med hög precision och T1020-objektiven har klassledande prestanda. 
T1020 har FLIR:s OSXTM Precision HDIR-optik som ger bästa bildkvalitet och omfång samt möjliggör 
exakta temperaturmätningar från dubbelt så långt avstånd jämfört med standardobjektiven inom 
branschen. T1020 har också ett nytt fokuseringssystem med kontinuerligt autofokus samt ett dynamiskt 
manuellt fokus.  

”Med T1020 har FLIR återigen höjt ribban inom segmentet för premiumtermografi,” säger Andy Teich, 
ordförande och VD för FLIR. ”För att klara detta var vi tvungna att utveckla en serie överlägsen HD-optik 
och våra mest exakta temperatursensorer någonsin. FLIR T1020 har alla verktyg som experterna 
behöver för att jobba snabbt och effektivt.” 

T1020 kan nu köpas från utvalda partner och direkt från FLIR. Om du vill veta mer om T1020 besöker du 
www.flir.com/t1020. 
 
Om FLIR Systems 
FLIR Systems, Inc. är världsledande inom konstruktion, tillverkning och marknadsföring av sensorsystem som förbättrar 
iakttagelseförmåga och medvetenhet. FLIR:s avancerade system och komponenter används för många olika typer IR-applikationer 
som: , säkerhetstillämpningar, tillståndsövervakning, navigering, friluftsliv, forskning och utveckling, processkontroll vid tillverkning, 
sök- och räddningsuppdrag, , transportsäkerhet, gränsövervakning, miljöskydd samt identifiering av kemiska, biologiska, 
radiologiska, nukleära och sprängämnesrelaterade (CBRNE) hot. Mer information finns på FLIR:s webbplats på www.FLIR.com.  
 
Framåtriktade uttalanden 
Uttalanden i detta pressmeddelande av Andy Teich och andra uttalanden i detta pressmeddelande om produkten som beskrivs 
ovan är framåtriktade enligt den betydelse som anges i Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Sådana uttalanden 
baseras på aktuella förväntningar, uppskattningar och projiceringar om FLIR:s verksamhet som, delvis, grundar sig på antaganden 
från ledningen. Dessa påståenden garanterar inte framtida prestanda och omfattar risker och osäkerheter som är svåra att 
förutsäga. Därför kan faktiska resultat avvika markant från det som uttrycks eller antas i sådana framåtriktade uttalanden på grund 
av flera faktorer, inklusive följande: förmågan att tillverka och leverera de system som anges i detta dokument, ändrade priser för 
FLIR:s produkter, ändrad efterfrågan på FLIR:s produkter, produktmix, påverkan från konkurrenters produkter och priser, 
begränsningar av tillgången på kritiska komponenter, överskott eller brist på produktionskapacitet, FLIR:s förmåga att tillverka och 
leverera produkter i tid, FLIR:s efterlevnad av amerikanska exportkontrollagar och regler samt andra risker som kan diskuteras i 



FLIR:s register och rapporter för Securities and Exchange Commission. Sådana uttalanden kan dessutom påverkas av allmänna 
bransch- och marknadsförhållanden och tillväxttakter samt allmänna nationella och internationella ekonomiska förhållanden. 
Sådana framåtriktade uttalanden gäller enbart från det datum då de gjordes och FLIR tar inget ansvar för att uppdatera 
framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser eller omständigheer efter detta lanseringsdatum eller för ändringar som görs av 
detta dokument av nyhetsbyråer eller internetleverantörer. 
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