Genel Bakış
Sapling, dünyanın dört bir yanında yer alan çok çeşitli sektörlere
en ileri teknolojiyi içeren senkronize saat sistemleri sunmakta
son 20 yıl boyunca bir öncü olmuştur. Saatlerimiz okullar,
hastaneler, üretim tesisleri, ticari kompleksler, ulaşım tesisleri,
oteller ve diğer birçok organizasyonda kullanılmaktadır.
Özellikle, bu analog saatler piyasada en çok tercih edilen
ürünlerden biri haline gelmelerini sağlayan birçok özellik
içerirler.
Dayanıklılık, modern tasarım ve yenilikçi teknoloji gibi
niteliklere sahip analog saatler, iki biçimde sunulur: yuvarlak
veya kare. Yuvarlak saatler, bir tesisin mevcut yerleşim planına
kolaylıkla entegre edilebilen klasik bir tarz
sunarlar. Kare saatler, günümüzde sektörde
hiç benzeri olmayan modern bir tasarım
sağlarlar. Kare analog saat, ayrıca 2011 İyi
Tasarım Ödülü’nü (Good Design Award)
almış ve 2012 IDSA (Industrial Designers
Society of America) Finalisti seçilmiştir.
Analog saat
bulunmaktadır:

serisinde

aşağıda

listelenen

özellikler

Tarz
Analog saatler, dayanıklılık ve yenilikçiliğinin yanı sıra tesise
uyum göstermek üzere isteğe göre de uyarlanabilir.

Renk
Tekli Montaj Muhafazası

Saat kasası için, tesisin iç dekorasyonuna uygun bir renk
seçilebilir.
Siyah
Beyaz

Saat Montajı
Sapling, odalar veya koridorlar için çok yönlü montaj seçenekleri
sunar.
• Tekli Montaj – Bu tür muhafazalar, bir duvarda kolayca
görülebilmesi için bir adet saatin monte edilmesine olanak
tanır. Bu tip montajlar ofis yerleşimleri, sınıflar,oteller, vb.
mekânlar için idealdir.

İkili Montaj Muhafazası

• İkili Montaj – Bu tür muhafazalar, kullanıcının bir duvar
veya tavana iki adet saat monte etmesine olanak sağlar. Bu
uygulama koridorlar, üretim tesisleri, ulaştırma tesisleri, vb.
mekânlar için idealdir.
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Kadran Seçenekleri
Müşterilerimize en üst düzeyde ve eksiksiz bir
kişiselleştirme olanağı sağlayabilmek için, aralarından
seçim yapılabilecek farklı kadran seçenekleri
sunuyoruz:

Standart Kadranlar

• Standart kadranlar - 12 Saat veya 24 Saat 		
görünümü – Hiçbir ek ücret ödemeden
• Özel kadranlar - İlave bir opsiyon olarak mevcut

Kalite

Kadran S

ABD’deki Genel Merkez’inde tasarlanan ve üretilen
tüm Sapling ürünleri dayanıklı kasa, kırılmaya
dayanıklı kristal ve solmaz kadran gibi yüksek
kalitede malzemeler içerir. Ayrıca, Sapling’in güvenlik
ve kaliteye olan bağlılığını sergileyen analog saatler,
CE, UL, cUL ve FCC standartlarını karşılayacak
şekilde tasarlanmıştır.

Kadran M

Özel Kadranlar

Kadran A

Kadran B

Kadran E

Kadran C

Kadran F

Kadran D

Kadran G
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Standart Akrep-Yelkovan

Özel Akrep-Yelkovan

Akrep-Yelkovan 2

Akrep-Yelkovan 1

Akrep-Yelkovan 3

Ebat
Sapling, her büyüklükte tesise yerleştirilmek üzere, çok çeşitli ebatlarda
analog saatler sunar.
• Yuvarlak Analog Saat – 12 inç (30,48 cm) veya 16 inç (40,64 cm)
• Kare Analog Saat – 9 inç (22,86 cm) veya 12 inç (30,48 cm)
9” (22,86 cm)

12” (30,48 cm)

* Tel Zırhı – Tel Zırhı hem yuvarlak hem kare saatler için mevcuttur. Bu
özel aksesuar, zorlu ortamlarda saatleri korumak üzere tasarlanmıştır.
Tel Zırhı, her ortamda maksimum koruma sağlamak amacıyla çinko
kaplamaya daldırılmış çelik çubuklarla imal edilir.

Güç Kaynağı

12” (30,48 cm)

16” (40,64 cm)

24 V
110 V
220 V

Sektöre bağlı olarak birçok tesisin bina iç mekânları farklı altyapı
biçimlerine sahip olabilir. Bu nedenle Sapling, analog saatlere, her türlü
tesisin mevcut gereksinimlerine uygun bir sistem içinde güç sağlamak
için birbirinden farklı yöntemler sunar.
• Pil (sadece Kablosuz ve TalkBack Sistemler için)
• 24 Volt
• 110 Volt
• 220 Volt
• Ethernet üzerinden güç (sadece IP Sistemi için)
Dış kısmında üstün bir tasarıma ve iç kısmında en ileri teknolojiye sahip
analog saatlerimiz, her türlü tesis için ideal tercihtir. Bu analog saatler,
tüm organizasyon genelinde en doğru zamanı görüntülemenin yanı sıra
yüksek kalitede malzemelerden üretilirler ve herhangi bir tesiste saatintüm niteliklerinden tam olarak yararlanabilmek amacıyla, çok çeşitli
kişiselleştirme özellikleri sunarlar.
Sapling’in analog saatleri hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki
yetkili satıcımızla irtibata geçin.
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