
Ring Flash 250
Telefonsignalsindikator med akustisk och optisk 
indikering och med trådlös sändare och mikrofon

Hearing excellence since 1965

Bo Edin AB
Besök

Tel
Fax

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruksanvisning och CE-certifikat som kan laddas ner från  
Dokumentarkiv på www.edin.se. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.
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Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

08-767 18 18
08-767 18 20

E-post
Internet

info@edin.se
edin.se  •  univox.eu

Ring Flash 250 är en telefonsignalsindikator med optisk och akustisk indikator 
för telefon och dörrklocka. 

Koppla in indikatorn i telefonjacket och den valda larminställningen visar när 
telefonen ringer. Den trådlösa sändaren, med tillhörande mikrofon, monteras på 
väggen bredvid dörrklockan. Den skickar signalen vidare till Ring Flash 250, som 
visar att det ringer på dörren. Koppla in en vibrator och lägg den i under kudden/
madrassen, så känner du när det ringer (tillbehör). En idealisk lösning för dig som 
sover tungt och som vill kunna svara i telefon nattetid. 

Telefonindikatorn passar också väl i miljöer med hög ljudvolym eller för personer 
med nedsatt hörsel. Ställ in den justerbara volymen efter dina önskemål. Det 
finns 3 valbara signaler för att visa att det är telefonen som ringer och 2 valbara 
signaler för dörrklockan.

Möjlighet finns att koppla ihop flera indikatorer om det finns behov av att täcka 
flera rum.

Produktöversikt
Indikator 

Storlek: 120 x 120 x 120 mm (BxDxH) 
Vikt:  292 g, exkl nätadapter 
Färg: granitgrå 
Telefonlinjesladd:  2 m

Art nr Beskrivning

273550 RingFlash 250, optisk, akustisk indikator för telefon och  
 dörrklocka

Se, hör och känn – när det ringer!Egenskaper 

• Kraftig akustisk signal upp till 95 dB

• Justerbar volym, steglös

• Tydlig optisk indikering (blixt)

• 4 larminställningar: 
Akustisk + vibrator (tillbehör) 
Blixt + akustisk 
Blixt + vibrator 
Avstängd

• Räckvidd upp till 25 m

• Helt kompatibel med PowerTel telefoner 
men också telefoner från andra tillverkare

• Enkel att ansluta till telefoner med 
telefonlinjekontakt

• Levereras med 1 st telefonlinjesladd

• 3 valbara larmsignaler för telefon

• 2 valbara larmsignaler för dörrklocka

• Trådlös sändare med mikrofon för 
dörrklocka

• Kan stå på en plan yta eller monteras på 
väggen

• Uttag för PTV 100 vibrator (tillbehör)

• Nätdrift

• Tillval för trådlös indikering för rök eller 
gas detektor, eftermontering (ingår ej)


