
Os principais desafios de iluminação
e as melhores soluções para cada um

Mineração



Mineração a céu aberto



DESAFIO: Lavra a céu aberto ou de superfície
- Trabalho noturno na extração de minérios que estão depositados próximos à superfície.
- Deficiência de Iluminação no ato do carregamento dos caminhões.

As iluminações mais usadas por nossos clientes de mineração aberta são o Sistema de 
Iluminação Remoto, sem cabos, que possuem enorme potência, agilidade e praticidade e 
Lanternas de Mão de alta performance. Ajudando muito na performance, custos 
operacionais e aumentando a produtividade da mineradora.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Kit de iluminação potente, simples e prático 
com cabeça ajustável em 360° ou 120° para
iluminação total da sua área

Alcance: Raio de 75m no modo 360° | 
150m no modo 120°
Autonomia: 4h Alto | 8h Médio | 32h Baixo

Recarregável 12V 26Ah Lithium
Cree LED 216W LED

20.000 Alto | 14.000 Médio | 6.000 Baixo

- Design de mão confortável e fácil operação

- Potente com Botão tático de apertar na
parte traseira

Lumens: Alto: 1.100
Alcance: 236m
Autonomia: Alto: 3h | Baixa: 5h

1*18650 /2*16340/2*CR123A
Cree XML2 U2de alta potência

- Adequado para diferentes locais de trabalho
- Extremamente potente

Lumens: Alto: 3.400

Alcance: 390m

Autonomia: Alto: 4:30

2x 26650 - 3700mAh

CREE LED XHP

https://www.youtube.com/watch?v=ooNO4WSP6yg
https://www.youtube.com/watch?v=v1M2Feoiiq0
https://www.youtube.com/watch?v=W7noqDB3Xks


DESAFIO: Deficiência de Iluminação da sala de 
elétrica de retomadora de minério de roda de 
caçamba
A boa iluminação da sala de elétrica é muito importante para a praticidade e agilidade nas 
operações por parte dos usuários. Trata-se de um local estreito, normalmente de 2 a 2,5 
metros de largura e com aproximadamente 30 metros de cumprimento e 2,40 metros de 
altura.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:
Faixa de LED Raclite x-Glo 36-220V - A instalação de faixa de LED com 36 LED’s por metro
e alimentação 220V é extremamente rápida. Sua iluminação também é muito eficiente: como 
a sala é um ambiente fechado, sem janelas, a faixa de LED deixa o ambiente muito claro.

Por possuir uma autonomia de 50 metros com apenas uma fonte inicial de energia (tomada), 
basta conectá-la à tomada e esticar o lance fixando-o através de fita hellermann, dupla face, 
ganchos ou trilhos. Uma instalação feita em poucos minutos.

Projetada para fornecer iluminação temporária e permanente para inúmeras aplicações.
• Seguro
• Excelente custo benefício
• (IP67)
• Anti chamas
• Fácil manutenção

• Fácil de instalar
• Energia eficiente
• Resistente à impactos e choque
• Praticamente indestrutível
• Alta durabilidade

FAIXA 36 LED's/METRO 



DESAFIO: Deficiência de Iluminação em túneis de 
acesso a barragens
Túneis de acesso de veículos e pessoas com tubulações de extensão muito longa, superior a 
400 metros. Mesmo com uma boa altura, acima de 5,5 metros, a iluminação convencional 
é ineficiente – seja pela potência dos refletores convencionais, seja pelo alto índice de 
manutenção requerida.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:
Solução: Faixa de LED Raclite x-Glo 220V ou 24V - A instalação de faixa de LED é feita 
em poucos minutos e sua iluminação muito eficiente. A faixa de LED deixa o ambiente muito 
claro. Por possuir uma autonomia de até 50 metros com apenas uma fonte inicial de energia 
(tomada), basta conectá-la à tomada e esticar o lance fixando-o através de fita hellermann, 
dupla face, ganchos ou trilhos pré-existentes.

Para grandes extensões, se necessita uma tomada a cada 50 metros 220V. Caso queira 
eliminar cabeamento, utilizamos a versão de 24V, onde fornecemos fontes de alimentação a 
cada “x” metros durante toda a extensão necessário. Ou seja: não há limite de distância.

Projetada para fornecer iluminação temporária e permanente para inúmeras aplicações.
• Seguro
• Excelente custo benefício
• (IP67)
• Anti chamas
• Fácil manutenção

• Fácil de instalar
• Energia eficiente
• Resistente à impactos e choque
• Praticamente indestrutível
• Alta durabilidade

FAIXA 220V ou 24V



DESAFIO: Deficiência de Iluminação em túneis 
estreitos como localizados abaixo de espessadores
Túneis estreitos e muito longos são uma realidade nas plantas de mineração. Túneis embaixo 
dos espessadores que separam o minério da lama, por exemplo. São relativamente baixos 
com aproximadamente 2 metros de altura, 1,5m de largura e extensão superior à 60metros. 

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:
Solução: Faixa de LED Raclite x-Glo 220V ou 24V - A instalação de faixa de LED é feita 
em poucos minutos e sua iluminação muito eficiente. A faixa de LED deixa o ambiente muito 
claro. Por possuir uma autonomia de até 50 metros com apenas uma fonte inicial de energia 
(tomada), basta conectá-la à tomada e esticar o lance fixando-o através de fita hellermann, 
dupla face, ganchos ou trilhos pré-existentes.

Para grandes extensões, se necessita uma tomada a cada 50 metros 220V. Caso queira 
eliminar cabeamento, utilizamos a versão de 24V, onde fornecemos fontes de alimentação a 
cada “x” metros durante toda a extensão necessário. Ou seja: não há limite de distância.

Projetada para fornecer iluminação temporária e permanente para inúmeras aplicações.
• Seguro
• Excelente custo benefício
• (IP67)
• Anti chamas
• Fácil manutenção

• Fácil de instalar
• Energia eficiente
• Resistente à impactos e choque
• Praticamente indestrutível
• Alta durabilidade

FAIXA 220V ou 24V



DESAFIO: Deficiência de Iluminação em transportador 
aéreo de minério
A grande altura dos transportadores, junto à dificuldade de acesso e trabalho no local (pois 
são muito estreitos) tornam a iluminação e manutenção dos refletores muito difícil. Além de 
terem extensão muito longas, acima de 150 metros.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:
Solução: Faixa de LED Raclite x-Glo 220V ou 24V - A instalação de faixa de LED é feita 
em poucos minutos e sua iluminação muito eficiente. A faixa de LED deixa o ambiente muito 
claro. Por possuir uma autonomia de até 50 metros com apenas uma fonte inicial de energia 
(tomada), basta conectá-la à tomada e esticar o lance fixando-o através de fita hellermann, 
dupla face, ganchos ou trilhos pré-existentes.

Para grandes extensões, se necessita uma tomada a cada 50 metros 220V. Caso queira 
eliminar cabeamento, utilizamos a versão de 24V, onde fornecemos fontes de alimentação a 
cada “x” metros durante toda a extensão necessário. Ou seja: não há limite de distância.

Projetada para fornecer iluminação temporária e permanente para inúmeras aplicações.
• Seguro
• Excelente custo benefício
• (IP67)
• Anti chamas
• Fácil manutenção

• Fácil de instalar
• Energia eficiente
• Resistente à impactos e choque
• Praticamente indestrutível
• Alta durabilidade

FAIXA 220V ou 24V



DESAFIO: Sinalizar áreas sem fonte de energia
Sinalização pisca-pisca em áreas sem fonte de energia (vias de acesso, estacionamento, 
trevos, ferrovias)

Utilizamos os pontaletes já existentes como base para fixação do sinalizador ULTRA-X solar, 
bastando encaixá-lo na parte superior do pontalete. Durante o dia mantem-se desligado e 
recarregando através da placa fotovoltaica instalada dentro do sinalizador, e ao anoitecer é 
acionado automatocamente, tendo autonomia de uso de 60 horas.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

60h horas com o brilho total

Painel solar 4v 60ma

LED vermelho

Visível até 1km de distância

https://www.youtube.com/watch?v=Wm4AvE7tEV0


Mineração subterrânea



DESAFIO: Lavra subterrânea exploração. Bate choco
O bate choco é uma operação arriscada, sendo uma das maiores fontes de acidentes no setor.

Por lidar diretamente com rochas instáveis, existe um alto risco de desmoronamento, 
principalmente quando é realizado de forma manual. Por isso, ter uma boa iluminação é 
essencial para a visibilidade do espaço e dos próprios funcionários. Nosso refletor sem 
cabo tem sido um sucesso sendo utilizado nessa tarefa obtendo uma boa visualização e 
iluminação focada. 

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

Kit de iluminação potente, simples e prático 
com cabeça ajustável em 360° ou 120° para
iluminação total da sua área

Alcance: Raio de 75m no modo 360° | 
150m no modo 120°
Autonomia: 4h Alto | 8h Médio | 32h Baixo

Recarregável 12V 26Ah Lithium
Cree LED 216W LED

20.000 Alto | 14.000 Médio | 6.000 Baixo

O nosso Sistema de Iluminação Remoto, sem cabos, que possuem enorme potência, 
agilidade e praticidade também é utilizado com sucesso.

- Refletor leve, compacto e recarregável
- Testado e aprovado na maiores industrias
do mundo. Com base magnética

Lumens: 6.000 Alto | 3.500 Médio | 1.750 
Baixo
Alcance: 60m Alto | 30m Médio | 15m Baixo

Autonomia: 2:15h Alto | 4h Médio | 8h Baixo

Recarregável Li-on (97.68Wh)

LEDs 60 x CREE SMD

https://www.youtube.com/watch?v=ooNO4WSP6yg


DESAFIO: Câmeras de refúgio
Parte extremamente importante na mineradora as câmeras de refugio necessitam de um 
ótimo sistema de iluminação para garantir a segurança de todos.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:
As câmaras de refúgio são essenciais para a segurança dos trabalhadores das minas, caso 
ocorra algum acidente. As mineradoras escolheram a nossa Faixa de LED Industrial. Com 
suas características únicas como tecnologia anti-poeiras, à prova d’água, eficiência de luz 
ótica, robustez de classe industrial, entre diversas outras, têm encantado nossos clientes.

São utilizadas tanto a Faixa de luz branca quanto as luzes vermelhas de emergência.

Projetada para fornecer iluminação temporária e permanente para inúmeras aplicações.
• Seguro
• Excelente custo benefício
• (IP67)
• Anti chamas
• Fácil manutenção

• Fácil de instalar
• Energia eficiente
• Resistente à impactos e choque
• Praticamente indestrutível
• Alta durabilidade



DESAFIO: Túnel e entrada e saída de veículos
Como o espaço é estreito, deve haver um controle de tráfego muito organizado para evitar 
problemas.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:
Com a nossa Faixa de LED Industrial, produto com a melhor aceitação nas minas pelo 
mundo, o ambiente fica completamente iluminado e com melhor visualização, além  do 
consumo ser muito menor e a eficiência ser maior que as iluminações usadas em grande 
parte das minas. Ideal para túneis e corredores, extremamente resistente e de fácil instalação.

A faixa de Led Raclite também é usada para sinalizar a entrada e saída de veículos com a 
opção de uso das cores vermelho e verde acionados com sensores.

Projetada para fornecer iluminação temporária e permanente para inúmeras aplicações.
• Seguro
• Excelente custo benefício
• (IP67)
• Anti chamas
• Fácil manutenção

• Fácil de instalar
• Energia eficiente
• Resistente à impactos e choque
• Praticamente indestrutível
• Alta durabilidade



DESAFIO: Lanterna de mineiro
As mineradoras se preocupam muito com a robustez e autonomia da lanterna, além de uma 
iluminação potente

Sucesso total em todos os clientes a Raclite Dunamis é nossa lanterna tipo mineiro 
recarregável. Altamente resistente com de IP (68), ela aguenta água, poeira, chamas e 
impactos. Ela sobressai muito na eficiência, economia e potência. Uma lanterna tecnológica 
e inovadora que possui painel de OLED informando data e autonomia da bateria.

SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO:

232 lumens e 13.000lux

16 horas com o brilho total

Bateria Panasonic de Li-on durável de 
6,8Ah. Vida útil da bateria de 
aproximadamente 1200 ciclos 

LED de longa duração (100.000h de 
vida útil) livre de manutenção

Raclite DunamisConcorrência

https://www.youtube.com/watch?v=sJ2ZgKtFjsE


Quem usa as
Lanternas Antiexplosão Raclite!

Diversas empresas do Brasil escolhem e confiam nas Lanternas Raclite, tais como: 

E centenas de outras grandes, médias e pequenas empresas.



CONTATO:

E-mail: contato@raclite.com.br
Tel: 31 3357.7722

Whatsapp: (31) 98486.1002

www.raclite.com.br
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