The Smart Doorphone Company

FASTTEL® TELEFOONVERKLIKKERS
Telerelais, Telebel, Teleflash
Vaak zijn er situaties waar het moeilijk hoorbaar is wanneer
iemand u opbelt. We zijn echter in een tijdperk waarin bereikbaar
zijn een zeer grote rol speelt. In sommige omstandigheden waar
er veel lawaai is zorgt dit dan ook voor gemiste oproepen, verlies
van contacten en misschien zelfs klanten.
Daarom is het belangrijk dat u altijd en overal op de hoogte wordt gebracht dat iemand u probeert te
bereiken. Het gamma van Fasttel® Telefoonverklikkers biedt dan ook verschillende oplossingen om
te vermijden dat u ooit nog een oproep mist. Voor verschillende uiteenlopende situaties heeft
Fasttel® een passende oplossing in het gamma: slecht horenden, lawaaierige ateliers, fabrieken,
machinekamers, restaurants, feestzalen, dancings, cafés, ziekenhuizen, instellingen waar dan weer
geen lawaai gemaakt mag worden,…
Fasttel Telebel DB8708
Deze elektronische telefoonbel meldt een binnenkomende
telefonische oproep via een 115dB geluidssignaal. Dit signaal kan
echter wel geregeld worden als deze maximum 115 dB te luid is.
Verder is deze Telebel zeer eenvoudig aan te sluiten op een analoge
telefoonlijn of analoge binnenlijn van uw telefooncentrale. Het
volstaat deze aansluiting te maken zonder extra voedingen of
dergelijke. De Telebel is ook beschikbaar met een extra contact en is
tevens spatwaterdicht zodat deze overal kan worden geplaatst.
Fasttel Telerelais DB8506
Waar een elektronische bel niet voldoet wordt vaak een
claxon of een zwaailicht gebruikt om een telefoonoproep
te melden. Dit ziet men vaak in fabrieksgebouwen. De
Telerelais zorgt voor de sturing van een claxon of
zwaailicht wanneer iemand u opbelt. Door de Telerelais
aan te sluiten op uw telefoonlijn of extensie van de
telefooncentrale en met de claxon of zwaailicht hebt u
een eenvoudig en efficiënte telefoonverklikker.
Fasttel Teleflash DB8808
Waar niets boven het lawaai kan komen of waar geen lawaai mag
gemaakt worden is het interessanter om een visuele telefoonverklikker
te plaatsen. De Teleflash is hiervoor de ideale oplossing. Met het uiterst
sterke Xenon flitslicht is deze Teleflash zo opvallend dat u er zelfs met de
rug naartoe gekeerd mag staan.
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