
Australia | Canada | Chile | Europe | info@nltinc.com | www.nltinc.com

Recursos lanterna Messenger:
•

Dispositivo de mensagens de texto bidirecional 
robusto que fornece comunicação em tempo real.

Leitor RFID incorporado que permite o rastreamento 
de pessoas.

Projetado para armazenar e alimentar tag Wi-Fi ou 
RFID para rastreamento de localização de pessoas e 
controle de acesso.

Os mineiros recebem mensagens no visor LCD e 
podem responder com até 40 mensagens 
predeterminadas.

Cada resposta é unicamente registrada e marcada 
com hora no servidor.

•

•

•

•

Saída Lux 
Tempo de 
descarga Peso

11000 Lux (typical) 12hr (min) 1.6kg (54.4 oz)

Tradição lanternas Northern Light® 
Os sistemas de lanternas Northern Light® são baseados em uma história de “primeiros” da indústria. Nos últimos 35 
anos, a Northern Light Technologies trouxe uma série de “novidades” para a indústria, a primeira lanterna LED de alta 
qualidade, a primeira lanterna com LED e baterias íon-Lítio que atendem aos padrões internacionais de iluminação, a 
primeira tag colocada em lanterna, e as primeira que poderiam ter duas etiquetas funcionais. A Northern Light 
Technologies construiu seus negócios em uma tradição de inovação.

Hoje, a marca Northern Light® é reconhecida em todo o mundo e é a escolha preferida de mineradores e empreiteiros.

Inovação em iluminação
Com mais de 35 anos de experiência em mineração, a Northern Light Technologies construiu uma equipe de especialistas 
para avaliar tecnologias novas e emergentes e, quando possível, adaptar essas tecnologias para uso em mineração e 
indústria de escavação de túneis.

Infraestrutura de rede
Para obter informações sobre a infra-estrutura de rede de alta velocidade e o software para suportar suas necessidades 
de lanternas com capacidade de rastreamento, entre em contato conosco sobre
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533 McNicoll Avenue 
Toronto, Ontario
Canada, M2H 2C9
E-mail: info@nltinc.com
Tel. +1 (416) 425-6559

Unit 1 & 2
22-26 Cessna Drive
Caboolture, QLD 4510
E-mail: info@nltinc.com.au
Tel. 011 +61 7 5495 2944

Espronceda 539
Ñuñoa -Santiago de Chile
E-mail: info@nltchile.cl
Tel. (56-2) 2343 05 06

NLT Canada NLT Australia NLT Chile



Recursos lanterna Polaris
•

•

•

•

•

`

Recursos lanterna Eclipse:

•

•

•

•

•

•
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Modelo Saída Lux 
Tempo de 
descarga Peso

3 7000 lux (typical) 12hr (min) 350g (12.8 oz)

4 8200 lux (typical) 12hr (min) 400g (14.1 oz)

Modelo Saída Lux 
Tempo de 
descarga Peso

2.6Ah 7000 lux (typical) 12hr (min) 170g (6 oz)

Lanternas

Suporta tags Wi-Fi ou RFID para rastreamento 
(Compatibilidade de tags sujeita à aprovação IS e\ou 
NLT).

Possui vida útil excepcionalmente longa, excedendo os 
5 anos quando usado em turnos padrões.

Classificada para turno de 12 horas com uma saída de 
luz de 7000 ou 8200 lux baseada na configuração da 
bateria.

Substituição do pacote de células para uma vida útil 
ainda mais longa.

Qualquer infraestrutura de carregamento NLT pode 
ser adaptada para o NLT Eclipse.

Cabo iluminado como um opcional para identificação 
dos mineiros por trás.  

Lanterna sem fio , leve e em um compartimento IP 67.

LED principal para saída de alta luminosidade e LED 
secundário para uso auxiliar ou de emergência.

Certificado MSHA Intrinsecamente seguro, ATEX e 
IECEx para o mercado global de carvão.

Peças de manutenção para reparo de tags, baterias, 
capas frontais e várias opções de clips.

Qualquer infraestrutura de carregamento NLT pode 
ser adaptada para o NLT Polaris.
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Recurso lanterna Rebel:
•

•

•

•

•

•

Capacidade da 
célula 

Saída Lux 
Tempo de 
descarga Peso

2.6Ah 17000 lux (high beam) 5hr 170g (6 oz)

2.6Ah 5000 lux (low beam) 20hr 170g (6 oz)

Recusros lanterna Genesis:
•

•

•

•

•

•

Capacidade da 
célula 

Saída Lux Peso

2.6Ah 6000 Lux (typical) 12hr (min) 180g (6.6 oz)

Tempo de 
descarga 

Lanternas com Sistema integrado 

•

Lanterna sem fio , leve e IP 67.

O LED principal tem duas configurações de luz que 
permitem uma saída de luz alta em 17000 lux e uma 
saída de luz média em 5000 lux.

LED secundária para uso auxiliar ou de emergência.

5 horas de duração da bateria com configuração no 
foco de luz alto e 20 horas de bateria com 
configuração em foco médio.

Peças de manutenção para reparo de tags, baterias, 
capas frontais e várias opções de clips.

Qualquer infraestrutura de carregamento NLT pode 
ser adaptada para o NLT Rebel.

Tag de rastreamento RFID\Wi-Fi ou tag de prevenção 
de colisão ativada.

Lanterna leve sem fio com compartimento IP 67.

LED principal para saída de alta luminosidade e LED 
secundário para uso auxiliar ou de emergência.

Integrado com as soluções de diferentes fornecedores.

Certificado MSHA Intrinsecamente seguro, ATEX, 
IECEx, ANZEx para o mercado de carvão.

Peças de manutenção para reparo de tags, baterias, 
capas frontais e várias opções de clips.

Qualquer infraestrutura de carregamento NLT pode 
ser adaptada para o NLT Genesis.
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Recursos lanterna Eagle:
•

•

•

•

•

•

•

•

Capacidade da 
célula

Saida Lux
Tempo de 
descarga PesoModelo

1-cell 3.35Ah 8500 lux (typical) 12hr (min) 300g

2-cell 5.2Ah 12500 lux (typical) 12hr (min) 330g

Recursos lanterna Eagle:
•

•

•

•

•

Capacidade da 
célula

Saida Lux
Tempo de 
descarga Peso

5.2Ah 12500 lux (typical) 12hr (min) 610g

•

O modelo básico inclui rastreamento por Wi-Fi e luz traseira 
azul piscando. Opções eletrônicas de proximidade 
disponíveis por meio de parceiros selecionados da NLT 
(entre em contato para obter mais informações).

3 botões – 1 botão para controlar a luz e 2 botões laterais 
para integração de terceiros.

Bateria de baixo perfil usada na parte de trás do capacete 
para melhor distribuição de peso e ergonomia.

Projetado para abrigar e alimentar tag Wi-Fi ou RFID para 
rastreamento de localização de pessoal e controle de 
acesso.
LED azul na parte da bateria, a luz permite a visibilidade do 
usuário por trás.

Indicador on-line\ off-line  (Somente modelo com 
proximidade)

Confirmação de notificações de evacuação (Somente 
modelo com proximidade).

.Qualquer infraestrutura de carregamento NLT pode ser 
adaptada para o NLT Eagle.

O modelo básico inclui rastreamento Wi-Fi e cabo iluminado 
com luz azul piscando. Opções eletrônicas de proximidade 
disponível por meio de parceiros selecionados da NLT (entre 
em contato para obter mais informações).

3 botões – 1 botão para controlar a luz e 2 botões laterais 
para integração de terceiros.

Projetado para abrigar e alimentar a tag Wi-Fi ou RFID para 
rastreamento de localização de pessoas e controle de 
acesso.

Cabo iluminado em LED azul para permitir a visibilidade do 
usuário por trás.

Indicador on-line \ off-line . ( Somente modelo com 
proximidade)

Confirmação de notificações de evacuação. (Somente 
modelo com proximidade)


