
למידע נוסף ולייעוץ באשר למערכת המתאימה לכם אנא צרו קשר עם הסוכן המקומי

רקע
חברת סאפלינג מתכננת ומייצרת מערכות שעונים מסונכרנים 
לטובת מוסדות, אירגונים ותעשיות שונות סביב לעולם. אפשר 
בתי  ספר,  בתי  תעופה,  בשדות  שלנו  השעונים  את  למצוא 
ובמקומות  וצבאיים  ממשלתיים  מוסדות  מסחר,  בבתי  חולים, 

רבים אחרים. 

מודרני  עיצוב  איכות,  משלבים  סאפלינג  חברת  של  השעונים 
האנלוגיים  השעונים  מתקדמת.  וטכנולוגיה 
בעוד  מרובעת.  או  עגולה  בתצורה  מוצעים 
קלאסי  באופן  מעוצבים  העגולים  השעונים 
מבנים  בסוגי  להשתלב  שיוכלו  בכדי  ושמרני 
באופן  שונים, השעונים המרובעים מעוצבים 
בתחרות  זכה  אשר  עיצוב  ומיוחד.  מודרני 

בינלאומית בשנת 2011. 

השעונים האנלוגיים מוצעים בתצורות שונות על מנת להתאימם 
באופן המיטבי לצרכים ולאופי השימוש. בנוסף לסוג הטכנולוגיה 

אפשר לבחור בין האפשריות הבאות:

סגנון
שעון עגול או שעון מרובע.

צבע
צבע מסגרת שחור או לבן לשעונים העגולים לבין צבע מסגרת 

אפור מטאלי או לבן לשעונים המרובעים.

מארז השעון
על  להתקנה  המתאימים  שונים  במארזים  מוצעים  השעונים 

הקיר או מהתקרה
מארז יחיד – זה סוג המארז הסטנדרטי המאפשר התקנת   •

שעון אחד על הקיר
• מארז זוגי – סוג מארז זה נועד להכיל שני שעונים ומאפשר 
התקנה מהקיר או מהתיקרה. מארז זה מתאים למקומות בהם 
רוצים לראות את השעה מכיוונים שונים כמו לדוגמא במסדרונות 

או באולם עם תנועת אנשים רבה. 
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סוג חוגת השעון
ניתן לבחור בין סוגים שונים של חוגות:

• חוגות סטנדרטיות - אלו חוגות בעלי עיצוב קלאסי וכוללות 
חוגות עם תצוגת 12 שעות או תצוגת 24 שעות. 

• חוגות מיוחדות - אלו חוגות אופציונליות לבחירה ומוצעות 
בעיצובים שונים כפי הנראה בתרשים. 

איכות
מערכות הזמן המסונכרנות של חברת סאפלינג מתוכננות 

ומיוצרות במטה החברה אשר במדינת פנסילבניה בארצות 
הברית. אנו מייצרים מבחר מערכות משוכללות ואמינות 

שתוכננו לעמוד בסטנדרטים בינלאומיים מחמירים המבטיחים 
בטיחות ואיכות. 

חוגות סטנדרטיות

חוגות מיוחדות 

A חוגה B חוגה C חוגה D חוגה

E חוגה F חוגה G חוגה

S חוגה M חוגה
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גודל השעון
השעונים האנלוגיים מוצעים לבחירה בגדלים שונים:

• שעונים עגולים – אלו מוצעים בקוטר של “12 )30.48 ס”מ( ובגודל של “16 )40.64 
ס”מ(

• שעונים מרובעים – אלו מוצעים בגודל “9 )22.86 ס”מ( או בגודל “12 )30.48 ס”מ(

* מגן שעון – אנו מציעים אביזר המגן על השעון העשוי מרשת מתכת. מגן זה מוצע 
כאביזר ומיועד לשימוש בעיקר באולמות ספורט בבתי הספר, במפעלי ייצור ובכל 

מקום שצריך להגן על השעון באופן פיזי.

מחוגים סטנדרטיים

מחוגים 1

מחוגים 2

מחוגים 3

מקור מתח
בהתאם לסוג המערכת, סוג השעון והמקום בו מותקנים השעונים, אנו מציעים 

שעונים העובדים על ידי מתחים חשמליים שונים:

• מופעלים על ידי סוללות
• 24 וולט

• 110 וולט
• 220 וולט

IP עבור שעוני POE •

כל אפשרויות הבחירה כגון העיצוב, הגודל, מקור המתח ועוד, נועדנו לאפשר גמישות 
והתאמת השעונים לאופי הארגון או המבנה. מעבר לאפשרויות בחירת השעון, אפשר 
ויכולות  מאפשרויות  להנות  ובכך  הטכנולוגיה  מבחינת  המערכת  סוג  את  לבחור  גם 

שונות נוספות, הן מבחינת השעון והן מבחינת המערכת עצמה. 
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מחוגים מיוחדים

מחוגי השעון


