FireWare Pandora's Box V3
Artikelnummer
Categorie

025-012-036

Vlamsimulatie

· Complete oefendoos voor allerlei scenarios
·
·
·
·
·
·
·
·

Prikkel de zintuigen van je cursist met dynamische oefeningen
Voorzien van 2 krachtige led armaturen en 13 geluidseffecten
Mogelijkheid om een rookmachine aan te sluiten
Draadloos bestuurbaar door iedere device met WiFi en een internetbrowser
Laat de effecten door meerdere instructeurs tegelijk aansturen
Bevat een speciale opbergruimte voor de Cirrus accu rookmachine
Voorzien van krachtige accu
Geleverd in kunststof transportkist 40 x 30 x 23,5 cm

Product informatie
Pandora: een multi-zintuigelijk simulatiemiddel

Snel en eenvoudig een complete oefening uitzetten waarbij veel zintuigen geprikkeld worden? Dat doe je met de vernieuwde Pandora's Box!
Open de Pandora en laat alle effecten ontsnappen. Dynamische en vlameffecten, realistische geluidseffecten en een optionele rookbeleving
met behulp van de FireWare Cirrus (exclusief). En dat allemaal op accu én draadloos te bedienen op afstand.
Lichteffecten meer dan 256 simulatiemogelijkheden
De Pandora bevat 2 krachtige led vuurgloed armaturen, een rode en een oranje. Op de machine kun je de knippersnelheid van de beide leds
instellen. Of je kiest ervoor om ze continu te laten branden. Dankzij deze functie creëer je meer dan 256 simulatiemogelijkheden! De
vlamsimulaties worden automatisch gecombineerd met een realistisch brandgeluid.

Geluid van brandgeluid tot hulpgeroep
Geluid is ontzettend belangrijk tijdens een oefening. De Pandora geeft het gehoorzintuig dan ook de aandacht die het verdient. Naast de
geluiden van een grote of kleine brand, kun je ook het geluid van vonken, een vloeistoflekkage, een explosie, een instorting, een dieselmotor,
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een geweerschot en een gaslek afspelen. Maar ook de slow woop, een blaffende hond, het gesnik van een slachtoffer, een huilende baby en
hulpgeroep zitten in de doos. De Pandora kan al deze geluiden tegelijkertijd afspelen en er zelfs een mix van maken. Vang de oefening
bijvoorbeeld aan met het effect van een kleine brand. Speel hier vervolgens de audio van de grote vlam overheen en simuleer zo de doorslag
van het vuur!
Rook sluit verschillende rookmachines aan
De Pandora heeft een aansluitmogelijkheid voor verschillende rookmachines, waaronder de Cirrus, Cumulus, Stratus en de Nimbo uit ons
eigen assortiment. Als je een rookmachine aansluit, dan kun je deze bedienen met de afstandsbediening van de Padora. In de kist van de
Pandora zit zelfs een speciaal opbergvak voor de FireWare Cirrus. Zo maak je van de Pandora een autonoom oefenmiddel, waarmee je kunt
oefenen in ruimtes zonder stroom. Denk hierbij aan oefeningen op schepen, in cellen of in slooppanden.

Bediening draadloos en op afstand
Niets is zo vervelend als een instructeur die tijdens de oefening naar het incident loopt om machines aan en uit te zetten. Alle functies van de
Pandora zijn daarom draadloos en op afstand te bedienen met je eigen smartphone of tablet. De Pandora brengt zelf een draadloos WiFinetwerk in de lucht. Instructeurs loggen in door een QR-code te scannen of door handmatig een code in te voeren. Er is dus geen
ingewikkelde software nodig. Het is zelfs mogelijk om met meerdere apparaten tegelijkertijd in te loggen. Dan kunnen meerdere instructeurs
de functies samen vanuit diverse posities besturen! De mogelijkheden voor een dynamische enscenering zijn groot.

Op de digitale remote kan de instructeur aflezen of deze verbonden is met de Pandora. Daarnaast wordt er op het scherm aangegeven welke
effecten op dat moment afspelen. Je kunt bovendien met het volume van je geluidseffecten spelen. Wel zo fijn allemaal als je de enscenering
op een grote afstand van het oefenveld organiseert!

Accu urenlang oefenplezier
De interactieve en slimme aan/uit-schakelaar geeft precies aan wanneer de Pandora klaar is voor de oefening. De instructeur ontvang dan
feedback door middel van een geluidsignaal. Met de krachtige accu mag je vervolgens uitgaan van urenlang oefenplezier. Met een volle accu
kun je namelijk de hele dag ensceneren.
De geluidseffecten en de vlameffecten trekken hun stroom uit de accu van de Pandora. Daar kun je dus wel even mee voort. Als je een
rookmachine aansluit, werken deze op een eigen accu (Cirrus) of op netspanning (Cumulus, Stratus en Nimbo). Houd er rekening mee dat de
Cirrus gedurende 10 minuten volcontinu rook kan geven op één (eigen) acculading. Uiteraard wordt de Pandora standaard geleverd met een
hoogwaardige C-tek acculader. Heb je de Pandora opgeborgen en is de accu bijna leeg? Dan schakelt het oefenmiddel zichzelf automatisch
uit, zodat de accu niet in zijn geheel wordt leeg getrokken.
Verpakking robuust en vrije ruimte voor de Cirrus
De Pandora wordt geleverd in een handige transportkist van 40 x 30 x 23,5 cm. Daardoor is het oefenmiddel goed beschermd tijdens opslag,
transport en inzet. De extra ruimte in het krat kan gebruikt worden om een Cirrus accu rookmachine op te bergen. De elektronica is volledig
ingegoten om storingen te voorkomen. Alle connectoren, knoppen en andere componenten zijn daarnaast van hoogwaardige industriële
kwaliteit. Ten slotte is de Pandora zelf gemaakt van robuust roestvast staal. Hij kan echt wel tegen een stootje. Daarom heb je maar liefst 2
jaar garantie!

Brandsimulatie eindeloze mogelijkheden
De mogelijkheden met de doos van Pandora zijn eindeloos. Trek de Pandora bijvoorbeeld eens open in een theater, tussen de decorstukken.
Of verstop hem in een kliko. Door de Pandora te verstoppen en er een rookmachine bij te plaatsen, kun je een mooie brand simuleren met de
nodige effecten. Ben je op zoek naar een complete enscenering in één oefendoos? Dat biedt Pandora's Box!
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Technische informatie
Merk:

FireWare

Gewicht product (kg):

8,40

Accu:

12V / 7 Ah

Afmeting product in cm (LxBxH):
Ingebouwd in kist:
Materiaal:

Ja

RVS/Kunststof

Garantie:

025-012-036

40,0 x 30,0 x 23,5

2 jaar op product- en fabricagefouten m.u.v. de accu
FireWare Pandora's Box V3

003-012-001

FireWare Cirrus
accurookmachine

040-030-032
Oefenset
Brandhaard V4 - NL

001-012-001

FireWare Nimbo
rookmachine

011-012-005
FireWare Phoenix
Silkflame

Artikel bestaat uit

Gerelateerde producten

002-012-001

002-012-002

031-030-003

FireWare Cumulus
rookmachine

FireWare Stratus
rookmachine

FireWare Burning
Smell Spray

025-100-014
FireWare Apollo LED
Oefenblusser
Knijphandvat 6 L NL

025-100-013
FireWare Apollo LED
CO2 Oefenblusser 2
L - NL

015-085-006
FireWare SoundBox
V3 - NL

Andere suggesties
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