
لمزيد من المعلومات والستشارات مجانية، يرجى االتصال بوكيلكم المحلي

نظرة عامة
طوال عقدين من الزمان، كانت Sapling رائدة في تزويد مختلف أنواع 
الجودة.  عالية  المتزامن  التوقيت  بأنظمة  العالم  حول  المتواجدة  الصناعات 
يمكن أن تجدوا ساعاتنا في المدارس والمشافي والمصانع ومباني األعمال 
الضخمة ومرافق المواصالت والفنادق وأنواع كثيرة أخرى من المؤسسات. 
من  تشكيلة  تحوي  هذه  التناظرية  الساعات  فإن  الخصوص،  وجه  وعلى 
الخصائص التي تجعل منها إحدى أكثر المنتجات شعبية في السوق.مع ميزات 
كالديمومة والتصميم العصري والتكنولوجيا الخالقة، فإن الساعات التناظرية 

الساعة  توفر  المربع.  أو  الدائري  بشكلين:  متوفرة 
الدائرية طرازاً كالسيكياً يمكنه االندماج بسهولة ضمن 
المربعة  الساعة  وتوفر  منشأة.  ألي  الحالي  التصميم 
تصميماً عصرياً مغايراً لكل ما هو موجود ضمن هذا 
أيضاً  المربعة  التناظرية  الساعة  فازت  حالياً.  القطاع 
بجائزة التصميم الجيد للعام 2011 ووصلت للتصفيات 
النهائية في جمعية المصممين الصناعيين في أميريكا 

.)IDSA(
فيما يلي تشكيلة من الخصائص المتوفرة مع سلسلة الساعات التناظرية:

الطراز
لكي  التناظرية  الساعات  تعديل  باإلمكان  فإنه  واالبتكار،  للديمومة  إضافة 

تتناسب ومنشأتكم.

اللون
اختاروا لون علبة الساعة لكي تناسب الحيز الداخلي لمنشأتكم.

حامل الساعة
توفر Sapling خيارات حوامل متعددة للغرف أو في الممرات.

• الحامل الفردي - يسمح هذا النوع من الغطاء بتعليق ساعة واحدة على 
حائط لكي تتم رؤيتها بسهولة. هذا النوع من الحوامل مثالي لبيئة المكاتب 

والصفوف الدراسية والفنادق والكثير غيرها.
• الحامل المزدوج  - يسمح هذا النوع من الغطاء للمستخدم أن يعلق ساعتين 
على حائط أو من سقف. هذه الوضعية مثالية للممرات والمصانع ومرافق 

المواصالت والكثير غيرها.
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خيارات قرص الساعة
بهدف توفير قدرات التعديل للحد األقصى للزبائن، نقدم تشكيلة من أقراص 

الساعة لالختيار فيما بينها:

•  أقراص الساعة النموذجية - تعرض 12 ساعة أو 24 ساعة - متوافرة 
دون تكلفة إضافية

• أقراص الساعة الخاصة - متوافرة كخيار إضافي

الجودة
تشتمل كافة منتجات Sapling، وهي التي تمت هندستها وتجميعها في مقر 

Sapling الرئيس في الواليات المتحدة، على مواد عالية الجودة تتضمن 
علبة ذات ديمومة وكريستاالً ال يتهشم وأقراصاً ال تبهت. إضافة لذلك، فإن 

الساعات التناظرية مصممة لكي تفي بمعايير عالمية مثل CE و UL و 
cUL وFCC، مما يظهر التزام Sapling باألمان والجودة.

أقراص الساعة النموذجية

أقراص الساعة الخاصة

A قرص الساعة B قرص الساعة C قرص الساعة D قرص الساعة

E قرص الساعة F قرص الساعة G قرص الساعة

S قرص الساعة M قرص الساعة
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المقاس
توفر Sapling تشكيلة من مقاسات الساعات لكي تتالئم وأي منشأة، أياً كان الحجم.

• الساعة التناظرية الدائرية - 12” )30.48 سم( أو 16” )40.64 سم(

• الساعة التناظرية المربعة - 9” )22.86 سم( أو 12” )30.48 سم(

* حماية األسالك - حمايات األسالك متوافرة للساعات المربعة والدائرية كلتيهما. تم تصميم هذه األداة 
المساعدة على وجه التحديد لكي تحمي الساعات في البيئات القاسية. يتم صنع حمايات األسالك مع 

قضبان فوالذية ويتم غمسها بغالف من التوتياء لكي توفر حماية قصوى في أي بيئة.

عقارب الساعة النموذجية

عقارب الساعة 1

عقارب الساعة 2

عقارب الساعة 3

مصدر الطاقة
لدى العديد من المنشآت أشكال عدة من البنى التحتية داخل المباني التي تعمل فيها، حسب نوع 

الصناعة. لهذا السبب، توفر Sapling طرقاً متعددة لتشغيل الساعات التناظرية ضمن نظام يالئم 
االحتياجات الحالية ألي منشأة.

• البطارية )أنظمة Wireless و TalkBack فقط(
• 24 فولط

• 110 فولط
• 220 فولط

• الطاقة عبر شبكة المعطيات الداخلية )أنظمة IP فقط(

بتصميم متفوق في الخارج وأكثر التكونولوجيات تقدماً في الداخل، فإن ساعاتنا التناظرية هي الخيار 
األمثل ألي منشأة. إضافة لعرض الوقت األكثر دقة عبر كامل المؤسسة، فقد تم تصنيع هذه الساعات 
التناظرية بمواد عالية الجودة ولها العديد من الخصائص التي يمكن تعديلها لتحسين الخصائص المدمجة 

في الساعة ضمن أي نوع من المنشآت.

لمزيد من المعلومات حول ساعات Sapling التناظرية، ال تترددوا في االتصال بوكيلكم المحلي.
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عقارب الساعة الخاصة

عقارب الساعة


