Catálogos de Produtos
O portfólio SuperSafe reúne mais de 50 itens produzidos no
Brasil dentro dos mais rígidos padrões de qualidade e são
elaborados com os melhores componentes por fabricantes
especializados.
Filtros de linha - Nas cores cinza e preto, com gabinetes em plástico ABS e 1,5 metro de comprimento total, oferecem mais proteção para os
equipamentos (TV, computador, notebook, DVD player, som, etc.), são compatíveis com o atual padrão brasileiro de plugues e tomadas, bivolt
automático e com um ano de garantia contra defeitos de fabricação.
Filtros de linha de 3-4-5-6 tomadas (Cinza)

Filtros de linha de 3-4-5-6 tomadas (Preto)

Filtros de linha profissionais - Sucesso em data centers, a CTI Golden disponibiliza sua linha de filtros profissionais para outras aplicações.
Disponíveis com vários comprimentos de cabos, com ou sem interruptores remotos. Contam com DPS Classe III (Dispositivo Protetor de Surtos seguindo
norma brasileira nº 5410 e ainda UL 1449, IEC 61643) e vêm em gabinetes metálicos com barramentos de latão meio duro interligando as tomadas.
Os componentes eletrônicos são encapsulados em resina contra a propagação de chamas.
Filtro - 3-4 tomadas (com interruptor remoto)

Filtro - 1-2-3-4-6 tomadas

Borne K - 4-8-12 tomadas

Luminária com sensor - Poupa energia,
acende e apaga automaticamente,
dispensa interruptores.

Sensores de presença - Disponíveis com ou sem fotocélula, utilizam infravermelho que detecta movimento e/ou
variação de temperatura em sua área de monitoramento. E mais: quando não percebem estas alterações,
desligam a lâmpada automaticamente.
Sensores de presença Teto
Sensores de presença Caixa
Sensores de presença Parede

Luminária com sensor

Batenão - Funciona como uma mola.
Suas ranhuras aderem com firmeza
e impedem o fechamento das portas
e janelas, mesmo em caso de pressão
ou força. Disponível nas cores
preto, branco, bronze, prata e cristal.

Fixaki - Organiza de forma
eficiente e prática os controles
remotos de sua casa. São duas peças,
uma para ser fixada no controle
remoto e outra para fixar no local
onde o controle deve ficar.

Pendente automotivo e residencial - Versáteis e ideais para usar em
residências, oficinas, automóveis, barcos, camping, pesca, etc.
Pendente Automotivo Plugue - Led ou Fluorescente
Pendente Automotivo Garra - Led ou Fluorescente
Pendente Residencial Plugue - Led

contato@ctigolden.com.br | Tel: 11 2021-6260
Rua Natal, 619 | Alto da Mooca | CEP: 03186-030 | São Paulo-SP

