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. Sapling saatleri sınıflar, hastaneler, ulaşım
tesisleri, oteller, ticari kompleksler ve diğer birçok
organizasyonda kullanılmaktadır. Bu kuruluşların
zamanı doğru tutmasına yardımcı olmak amacıyla,
Sapling, en ileri teknoloji ve en yüksek kalitede
malzemelerle donatılmış bir dijital saat tasarlamış ve
imal etmiştir.

Çok Çeşitli Özellikler
Sapling’in dijital saatleri çok farklı tesislerde kullanılabilir.
Her türlü organizasyonun ihtiyaçlarını karşılayabilen dijital
saatlerin içerdiği seçenek ve özellikler aşağıda listelenmektedir.

Ebat
2,5 inç (6,35 cm)

4,0 inç (10,16 cm)

Herhangi bir tesiste azami görünürlüğü sağlamak için,
Sapling iki farklı ebatta saatler sunar.
• 2,5 inç (6,35 cm) – rakam yüksekliği
• 4,0 inç (10,16 cm) – rakam yüksekliği

Rakam Sayısı
Senkronize saat sistemleri konusunda, belirli sektörlerin farklı ihtiyaçları vardır. Sapling, gereken düzeyde
hassaslık için, dijital saatlerde dört veya altı rakam kullanma seçeneği sunar. Saat modeline göre, altı rakamlı
saatler, saat ve tarih arasında geçiş yapabilir veya ilerigeri sayım gerçekleştirebilir.
• Dört (00:00)
• Altı (00:00:00)

24 V
110 V
220 V

Güç Kaynağı
Bir kurumun mevcut altyapısı sektörden sektöre hatta
binadan binaya farklılık gösterebilir. Sapling, bir tesisin
altyapısına uyum sağlamak için, sistemdeki dijital
saatlere güç verecek birçok farklı yöntem sunar.
• 24 Volt
• 110 Volt
• 220 Volt
• Ethernet üzerinden güç (sadece IP Sistemi için)

Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz danışmanlık için, lütfen bölgenizdeki satıcımız ile iletişim kurun.

Kalite
Tüm dijital saatler ABD’deki Sapling Genel Merkezi’nde
tasarlanır ve imal edilir. Dijital saatlerde dayanıklı kasa, şık
filtreler ve 7 bölmeli bir LED ekran bulunur. Ayrıca, Sapling’in
güvenlik ve kaliteye olan bağlılığını sergileyen analog saatler,
CE, UL, cUL ve FCC standartlarını karşılayacak şekilde
tasarlanmıştır.

Saat Muhafazaları

Sapling, farklı tipte oda veya koridorlara uygulanabilen çeşitli
muhafaza seçenekleri sunar.
İkili Montaj Muhafazası

Sıva Altı (Gömme) Montaj
Muhafazası

•

Sıva Altı (Gömme) Montaj Muhafazaları - Bu tip
muhafazalar, dijital saatlerin bir tesisin iç duvarlarında aynı
hizada olmasını sağlar. Sıva altı muhafaza seçeneğinde,
duvarda saatin yerleştirileceği, önceden belirlenmiş bir
alan bulunmalıdır. Bu tip muhafazalar, Sapling’in Kablosuz
ve TalkBack Teknolojisi içeren saatleri dışında tüm saatleri
için geçerlidir.

•

Yüzey Montaj Muhafazaları – Bu tip saat muhafazası
tercih edildiğinde, dijital saatler duvarın doğrudan yüzeyine
monte edilmelidir.

•

İkili Montaj Muhafazası – Bu muhafaza seçeneği iki dijital
saatin birbirine bağlanmasına ve bir duvar veya tavana
monte edilmesine olanak tanır. İkili Montaj Muhafazaları,
koridor uygulamaları için idealdir.

Genel Özellikler
•

Sapling’in dijital saatlerinin göstergeleri 12 veya 24 saat
formatında olabilir

•

Tüm dijital saat modellerinde parlaklık düzeyi ayarlanabilir

•

Seçilen ana saatin modeline bağlı olarak, dijital saatler
Zil, Yangın veya Acil Durum sayısal kodları (örn. 112) gibi
birtakım yönlendirilebilir mesajları görüntüleyebilir

•

İletişim kaybı uyarısı

Yüzey Montaj Muhafazası

Aksesuarlar
Geçen Süre Ölçer – Dijital saate bir ‘geçen süre ölçer’in
eklenmesiyle, kullanıcının saat ekranından ileri veya geri sayım
özelliğine geçmesi mümkün olabilir.
Tel Zırhı – Bu özel aksesuar, zorlu ortamlarda saatleri
korumak üzere tasarlanmıştır. Sapling’in Tel Zırhı, her ortamda
maksimum koruma sağlamak amacıyla çinko kaplamaya
daldırılmış çelik çubuklarla imal edilir.
Sapling’in üstün tasarım, dayanıklı malzemeler ve en yenilikçi
teknolojiyle üretim içeren dijital saatleri, her türlü tesis için
ideal çözümdür
Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz danışmanlık için, lütfen bölgenizdeki satıcımız ile iletişim kurun.

