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Hvad er FLAIM Trainer?
FLAIM Trainer™ er et multisensorisk immersivt læringssystem, der kombinerer og
integrerer hardware og software til at levere en multisensorisk træningsløsning for
brandbekæmpelse.
Hvad er inkluderet?
Købet af et enkelt FLAIM Trainer System, FS-FT2, inkluderer et års fuld
hardwaregaranti, systemlicens og softwareabonnement.
Softwareabonnementet giver adgang til det permanente bibliotek
med virtuelle miljøer og scenarier, der hele tiden udvides og
forbedres gennem kvartalsvise opdateringer, som er tilgængelige, så
snart produktet er registreret, og licensen er aktiveret.
FLAIM's softwareopdateringer, forbedringer og udvidelser udbygges
konstant for at sikre indfasningen af ny teknologi og
softwareforbedringer, der sikrer, at du får mere værdi ud af din FLAIM
Trainer investering, herunder:
Immersive og fordybende scenarier i realistiske rammer, øget grafisk
realisme, forbedrede billedhastigheder og -gengivelse samt en udvidelse
af udvalget af virtuelle, immersive læringsmiljøer, hvilket så igen forøger
det tilgængelige udvalg af brandmiljøer og forbedrer og styrker
digitaliseringen af ild, røg, lyd og slukningsmidler.
Hvad er omfattet af garantien?
Garantien dækker fuld reparation eller udskiftning af alle hardwarefejl,
der udspringer af en produktfejl baseret på, at produktet leveres tilbage
til leverandøren.
Er der mulighed for at udvide licensen og garantien?
FLAIM tilbyder et udvidet licensabonnement og en udvidet garanti, der
arrangeres på salgsstedet med en gyldighedsperiode på enten 3 eller 5
år.
FLAIM tilbyder også mulighed for at købe årlige forlængelser af licens og
garanti ved køb FS-FT2-SU, men det er økonomisk mere fordelagtigt at
købe den udvidede garanti på det oprindelige købssted, hvor en flerårig
rabat tilbydes.

FLAIM Trainer System
Hvad indeholder kufferterne?
FS-FT2
FLAIM Trainer V2 inkl. 1 års garanti, licens og softwareabonnement
Figur 1: FLAIM Trainer-systemet
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Figur 4: Standardemballering for SCBA-enheden, VR-headsettet og halvmasken
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Figur 5: Standardemballering for slangetromlen
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FLAIM Trainer Lite
Hvad indeholder kufferterne?
FS-FT2 LITE
FS-FT2 ekskl. slangetromlesæt og varmedragt - inkl. 1 års garanti og
softwareabonnement. FLAIM Trainer LITE kan opgraderes ved at købe
slangetromlesættet og varmedragten på et senere tidspunkt.

Figur 6: FLAIM Trainer-systemet
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Fig. 8: Standardemballering for supportkomponenter
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Figur 9: Standardemballering for SCBA-enheden, VR-headsettet og halvmasken
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FLAIM Trainer - tilvalgsmuligheder
Artikler

Beskrivelse

FS-FT2

FLAIM Trainer V2 inkl. 1 års garanti, licens og softwareabonnement

FS-FT2-3

FLAIM Trainer V2 inkl. 3 års garanti, licens og softwareabonnement

FS-FT2-LITE-1

FS-FT2 ekskl. Slangetromlesæt (FS-HR-V2) og varmedragt (FS-HS) inkl. 1 års garanti, licens og abonnement

FS-FT2-LITE-3

FS-FT2 ekskl. Slangetromlesæt (FS-HR-V2) og varmedragt (FS-HS) inkl. 3 års garanti, licens og abonnement

FS-FT-SU

FLAIM Trainer udvidet 1 års garanti, licens og abonnement

FS-FT-CS

FLAIM Trainer specialdesignet udvikling af VR-miljøer

Krav til FLAIM-batteripakker
Beskrivelse

Antal

M12™ 4.0Ah REDLITHIUM-ION™ batteripakke - M12B4

2

M18™ REDLITHIUM-ION™ High Output batteripakke - Landespecifik

2

M18™ & M12™ Hurtiglader - M12-18FC

2

Bemærk venligst: Som følge af international luftfartslovgivning gælder der særlige regler for transport af batterier

Transportemballering
Beskrivelse

Antal

Pelican 1525 Air L565mm x B370mm x D20mm - 4,2Kg

1

Pelican 1615 Air L840mm x B480mm x D290mm - 19,5Kg

1

Pelican 1615 Air L840mm x B480mm x D290mm - 27Kg

1
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FLAIM TrainerTM Licensabonnement
Punkt

Beskrivelse

Produktregistrering

FLAIM online community registrering, softwareopdateringer, anmodning
om tjenester, håndtering af hændelser og adgang til videnbase

Indholdsabonnement

Styringssystem for indhold som del af administrationsplatformen for
kundeservice

Opdateringer
af miljøer

Vedligeholdelse og opdateringer af FLAIM Trainer-softwaren,
brandvidenskab, virtuelle miljøer og indhold

Idriftsættelse

Klargøring af FLAIM's fysiske og virtuelle systemopsætning

Vedligehold
af produkthardware

Styring af udskiftning af hjælpematerialer, reservedele og reparation
af elementer til FLAIM-systemer og -undersystemer efter behov

Udvikling af
miljøer

Udvikling, afprøvning, kvalitetskontrol, udgavestyring og
udrulning

Projektservices

Kundetilpassede løsninger

FLAIM TrainerTM Garantiregistrering
Beskrivelse
Al garantiregistrering af produkter sker online ved at gå til vores website:
https://www.flaimsystems.com/warranty eller ved at skanne QR-koden.

FLAIM's intellektuelle ejendomsrettigheder
FLAIM Systems' beskyttelse af sine intellektuelle
ejendomsrettigheder omfatter patenter, varemærker, VRindhold med ophavsret og proprietært software.
Proprietært software inkluderer systemsoftware for
abstraktionslag, dataregistrering for indåndingsapparat,
adfærd for virtuel ild, røg og vand og
varmebeskyttelsesdragt med sporing af nærkontakt med
ilden.
FLAIM Trainer-systemet er patentbeskyttet under World
Intellectual Property Organisation (WIPO)
WO2016/131110 A1
FLAIM TrainerTM er et registreret varemærke tilhørende FLAIM
Systems Pty Ltd
ABN 71 620 462 946
Copyright @FLAIM Systems Pty Ltd 2019
Ønsker du et detaljeret tilbud, så kontakt os på:
flaimsystems.com
info@flaimsystems.com
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