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Apresentação
Há duas décadas, a Sapling é pioneira no fornecimento 
de sistemas de relógios sincronizados com tecnologia de 
última geração para uma ampla gama de setores no mundo 
inteiro. Nossos relógios estão em escolas, hospitais, fábricas, 
complexos comerciais, empresas de transportes, hotéis e 
muitas outras organizações. Esses relógios analógicos contêm 
vários recursos que fazem com que eles estejam entre os 
produtos mais conhecidos no mercado.

Com características como durabilidade, design moderno e 
tecnologia inovadora, os relógios analógicos estão disponíveis 
em dois formatos: credondo e quadrado. Os relógios redondos 
têm um estilo clássico que se integra com 
facilidade ao ambiente. Os quadrados têm 
um design moderno, diferente de tudo o que 
se vê no mercado hoje. O modelo quadrado 
do relógio analógico é vencedor do prêmio de 
excelência “Good Design” de 2011 e finalista 
do prêmio da IDSA (Industrial Designers Society of America) 
de 2012.

Veja a seguir uma lista dos recursos presentes na linha de 
relógios analógicos:

Estilo
Além de serem duráveis e inovadores, os relógios analógicos 
podem ser personalizados de acordo com o ambiente.

Cor
Escolha a cor do revestimento do relógio que combine com o 
interior de qualquer ambiente.

         Preto 

         Branco 

Montagem do relógio
A Sapling oferece opções versáteis de montagem para 
ambientes ou áreas de circulação.

• Montagem simples – Esta forma de montagem permite  
    que o relógio seja fixado à parede para facilitar a   
    visualização. É ideal para ambientes de escritórios, salas de  
    aula, hotéis e muitos outros locais.

• Montagem dupla – Esta forma de montagem permite   
   que o usuário monte dois relógios presos na parede ou no  
   teto. É ideal para áreas de circulação, fábricas, empresas de     
   transportes e muitas outras organizações. 

Montagem simples

Montagem dupla
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Opções do mostrador
Para oferecer aos clientes o máximo de recursos de 
personalização, oferecemos vários tipos de mostradores:

• Mostradores-padrão – Formatos de 12 e 24 horas  
Disponíveis sem custo adicional

• Mostradores especiais – Disponíveis como opção 
adicional

Mostradores-padrão

Mostradores especiais

Mostrador A Mostrador B Mostrador C Mostrador D

Mostrador E Mostrador F Mostrador G

Mostrador S Mostrador M

Qualidade
Projetados e montados na sede da Sapling, nos Estados 
Unidos, todos os produtos são feitos de materiais 
de alta qualidade, como revestimentos duráveis, 
cristal à prova de impacto e mostradores antidesgaste. 
Além disso, o projeto dos relógios analógicos segue 
os padrões CE, UL, cUL e FCC, o que comprova o 
compromisso da Sapling com segurança e qualidade.
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Tamanho
A Sapling oferece vários tamanhos de relógios analógicos que se adaptam a 
qualquer ambiente de qualquer tamanho. 

• Relógio analógico redondo – 30,48 cm ou 40,64 cm

• Relógio analógico quadrado – 22,86 cm ou 30,48 cm 

* Grade de proteção – As grades de proteção estão disponíveis para relógios 
redondos e quadrados. Este acessório protege os relógios em ambientes nos 
quais há risco de danos. As grades de proteção são construídas em aço e 
banhadas em zinco, para fornecer o máximo de proteção em qualquer local.

Ponteiros-padrão Ponteiros especiais

Ponteiros 1

Ponteiros 2

Ponteiros 3

Fonte de energia
Dependendo do setor, as instalações têm diferentes infraestruturas 
internas nos prédios em que funcionam. Por causa disso, a Sapling oferece 
diversas formas de ligar os relógios analógicos ao sistema, o que permite a 
adaptação às necessidades do ambiente.  

• Bateria (apenas para sistemas sem fio e TalkBack)
• 24 Volts
• 110 Volts
• 220 Volts
• Power over Ethernet (apenas para o sistema IP)

Com design superior e a mais avançada tecnologia, nossos relógios 
analógicos são a opção ideal para qualquer ambiente. Além de mostrarem 
o horário da forma mais precisa em toda a organização, os relógios 
analógicos são feitos de materiais da mais alta qualidade e têm vários 
recursos personalizáveis para complementar os recursos integrados dos 
relógios em qualquer tipo de ambiente.

Para obter informações mais detalhadas sobre os relógios analógicos da 
Sapling, consulte um representante local. 
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