
LANTERNA CIRCULAR DE LED

- Ver e ser visto em todas as direções!
- Elimina as sombras, não importa 
pra onde você se move

HALO 360°



• Visível a mais de 400m de distância em todas as direções
• Iluminação super potente e periférica
• A bateria recarregável fornece de 5h:30 a 34 horas de 
autonomia, dependendo do modo usado
• Conecta-se de forma segura a qualquer capacete padrão
• Leve e sem fio
• Fácil funcionalidade de botão único

Resistente a queda
de até 7m

Suporta o peso de
um veículo médio

Submersível
até 60seg

À prova de impacto,
choque e Intempéries



Modos de iluminação:

Brilho total em 360º para permitir que o usuário veja e seja visto em todas as direções.
Use o modo Halo enquanto se movimenta e executa vários trabalhos.

Uma luz rotativa / pulsante que chama a atenção para maximizar a chance do usuário ser visto por outras pessoas.
Use o HI Alert para sinalizar ou avisar, enquanto trabalha ao redor de veículos ou máquinas em movimento, ou 
sempre que você quiser ser mais perceptível.

200% de potência para o terço frontal do Halo iluminando o espaço de trabalho do usuário para a periferia visual.
Use o modo Task para iluminar completamente todo o seu espaço de trabalho até sua periferia visual.

Uma solução de iluminação de baixa potência de 360 ° para momentos em que o brilho total não é o 
exigido. 
Alterne para Dim ao trabalhar próximo a outras pessoas ou ao local desejado



HALO x Lanternas de cabeça:

SEGURANÇA

O Halo é um sistema pessoal
de segurança ativa que se 
Conecta a qualquer capacete 
e produz um anel de luz ao
redor do usuário, permitindo 
que ele veja e seja visto 
em todas as direções em todos
os momentos.

Uma lanterna de cabeça comum
não é projetada ou destinada a 
ser utilizada como dispositivo de 
segurança; apenas como uma luz
de tarefa pontual.

X

BRILHO

O Halo produz até 202 lumens 
em 360 ° ou 77 candelas no
modo Task.

X
Uma lanterna comum produz 
apenas 50-70 lumens em uma 
direção focada.

VISIBILIDADE

O Halo ilumina ativamente o 
usuário em 360 ° o tempo todo, 
tornando-o visível a mais de  
400mde distância.

X
A lanterna de cabeça  não 
oferece benefícios de 
visibilidade de segurança, 
exceto de frente.

MODO TASK

O modo Task do Halo lança a luz
através da área de trabalho do 
usuário para sua periferia visual.

A lanterna apenas um estreito 
feixe de luz.X

POTÊNCIA

O Halo é alimentado por uma
única bateria recarregável de
íons de lítio que fornece mais
de 5:30h com a maior potência
e é certificada para 500 ciclos 
de carga.

X

Uma lanterna de cabeça comum
é tipicamente alimentado por 
pilhas AA ou AAA o que gera um
custo muito alto e diminui a 
potência.

DURABILIDADE

O Halo é construído para resistir
a ambientes de trabalho difíceis
e é submetido a um rigoroso 
conjunto de testes de durabilidade. 
Sua classificação IP67 significa que 
é à prova de poeira, sujeira, lama, 
água, chuva e neve sem efeito.

X

As lanternas não são projetadas
para ambientes agressivos e 
geralmente duram apenas 
alguns meses em campo antes 
de quebrarem. Eles geralmente 
têm uma classificação abaixo de
IP54 não podendo ser usadas em
ambientes molhados.



AUTONOMIA

BATERIAS

LUMENS

LÂMPADA

RESISTÊNCIA

MODOS DE LUZ

Modo HALO (alto)
Modo TASK (frontal)
Modo DIM (baixo)
Modo HI-ALERT (sinalizador)

PESO

284g

DIMENSÕES

330 x 260 x 31 mm

UL 1638, CSA C22.2, UL 8750
IEC/EN 60598-1, IEC/EN 60598-2-4
IEC/EN 62031
Dielectric strength: 30,000V minimum

CERTIFICAÇÕES

Modo HALO (alto): 5:30h
Modo TASK (frontal): 5:30h
Modo DIM (baixo): 34h
Modo HI-ALERT (sinalizador): 14h

18650 Li-Ion Battery
3.7V @ 0.6 amps

LED

IP67

Modo HALO (alto): 202
Modo TASK (frontal): 183
Modo DIM (baixo): 41
Modo HI-ALERT = (sinalizador)



CONTATO:

E-MAIL: contato@raclite.com.br
TEL: 31 3357.7722

www.raclite.com.br
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