DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
CONTRA RAIOS E SURTOS ELÉTRICOS

LINHA PLUGUE E USE
INSTALAÇÃO SIMPLES E SEGURA.
É SÓ PLUGAR E USAR.

Plugue e Use é a mais prática linha de produtos CLAMPER, destinada
às pessoas que querem garantir a longevidade e integridade dos seus
equipamentos com máxima eficiência. Basta plugar o dispositivo
na tomada e seus bens eletroeletrônicos estarão protegidos contra
surtos elétricos provocados por raios e liga/desliga de máquinas
indutivas conectadas na mesma rede elétrica.
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iCLAMPER Pocket
A família iCLAMPER Pocket apresenta DPS portáteis,
ideais para proteção de eletroeletrônicos móveis, como
smartphones, laptops e tablets; e também equipamentos
individuais de ambientes residenciais e corporativos.
Prático, versátil e fácil de usar, o iCLAMPER Pocket se
credencia como a melhor opção para a mobilidade do seu
dia a dia. Nas versões preto, branco e transparente.

iCLAMPER Pocket X
A família iCLAMPER Pocket X dispõe de modelos
para as mais diversas necessidades, com circuitos de
entrada e saída nos padrões brasileiro e internacional.
Prático, versátil e fácil de usar, o iCLAMPER Pocket X se
credencia como a melhor opção para a mobilidade do
seu dia a dia. Evite queimas causadas por raios e surtos
elétricos. Use CLAMPER. Nas versões preto, branco e
transparente.

CLAMPER Energia 2

CLAMPER Energia 5

Praticidade para o seu dia a dia: o
CLAMPER Energia 2 permite que
você proteja até dois equipamentos
ao mesmo tempo contra os danos
causados por raios e surtos elétricos.

O iCLAMPER Energia 5 é um DPS +
Filtro de linha de alta capacidade. Possui
chave microdisjuntor, que desarma
ao detectar sobrecargas; capaz de
proteger simultaneamente até cinco
equipamentos conectados à rede elétrica.
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Proteja, simultaneamente, o aparelho
eletroeletrônico conectado à tomada
e também linhas de dados, como:
antenas externas, receptores de TV
a cabo ou modems de internet via
cabo coaxial.

Perfeito para a proteção daqueles
aparelhos
eletroeletrônicos
ligados
simultaneamente à rede de energia
elétrica e linha telefônica via cabo RJ11,
como telefones, PABX, modems de
internet, entre outros.

CLAMPER Energia 8
Com oito tomadas, o CLAMPER Energia 8, é a solução ideal
para a proteção de vários equipamentos ligados à rede elétrica.
Um DPS de alta capacidade, que possui chave microdisjuntor
que desarma ao detectar sobrecargas; LED indicador de terra
presente e proteção ativa; design sofisticado. Disponível em
três modelos: transparente, preto e branco.

Além da proteção a oito equipamentos ligados à energia
elétrica e todos os diferenciais já citados, o CLAMPER
Multiproteção 8 também protege os aparelhos ligados
simultaneamente à rede telefônica via conector RJ11
(telefone, PABX, modem ADSL, entre outros) e linha de
dados via cabo coaxial (antenas externas, decodificador de
TV a cabo, modem de internet, etc).

(31) 3689.9500 | atendimento@clamper.com.br | www.clamper.com.br

CDI 010185/04

CLAMPER Multiproteção 8

