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Fasta dome-kameran AXIS 225FD utsedd till bästa 
produkt av Detektor International 

PRESSRELEASE
 

  
 
LUND – (10 November 2005) – Den nylanserade fasta dome-kameran AXIS 225FD utnämndes till bästa 
produkt vid den sjätte årliga ceremonin Detektor International Awards som hölls den 25 oktober 2005 i 
Stockholm. Förstapriset tilldelades i kategorin bästa CCTV eller videoövervakningsprodukt. Detta var 
första gången som Axis tilldelades priset av Detektor International. Företaget har emellertid blivit 
nominerad till det prestigefyllda säkerhetspriset fem år i rad. 
 
Mer än 300 personer från säkerhetsbranschen deltog i banketten som hölls i Globen i Stockholm där även 
säkerhetsmässan Sectech ägde rum. Totalt var tolv säkerhetsprodukter nominerade i kategorierna CCTV och Larm 
och Passerkontroll. Priset Detektor International Award instiftades för att belöna och uppmuntra forskning och 
utveckling inom tekniska säkerhetssystem.  
 
Det var en internationell jury som stod bakom beslutet att ge priset till AXIS 225FD. Tillverkarna kan inte själva 
ansöka om att kandidera, vilket är en bidragande orsak till att Detektor International Award anses vara ett mycket 
prestigefyllt pris. Bedömningen görs uteslutande av en oberoende jury som består av nio experter på området. 
Jurymedlemmarna kommer från Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och USA och har samtliga en koppling 
till Detektor Internationals redaktionsråd. De har vid bedömningen granskat produkter som har lanserats under de 
senaste tolv månaderna från hela världen. 
 
Kameran är en smart och innovativ allt-i-ett-produkt – en högpresterande kamera med progressiv skanning, ström 
via Ethernet (PoE), inbyggt värmeelement och fläkt och ett kamerahus som inte går att krossa. Juryns motivering 
var: ”Axis visar ytterligare ett exempel på avancerad nätverkskamerateknik för videoövervakningsapplikationer.” 
 
– Vi är mycket stolta över det här förstapriset, särskilt med tanke på att det är Axis första fasta dome-kamera. Det 
motiverar oss att fortsätta leda utvecklingen av professionella och innovativa produkter för nätverksvideo, säger 
Johan Lembre, Vice President, Product Management vid Axis Communications. 
 
För mer information kontakta: 
Johan Lembre, Vice President, Product Management, Axis Communications  
Phone: + 46 (0)46 272 1917, E-mail: johan.lembre@axis.com  
Se www.axis.com för information om Axis 
 
Om Axis  
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom 
nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, 
fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs 
vidare till tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-list. Företaget 
agerar globalt via egna kontor i sexton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och 
OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Se www.axis.com för 
information om Axis. 
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