
 

 

 
 

Luzes para Coletes de Salvação 
 

As luzes para coletes de salvação são fabricadas segundo o Código LSA, devendo estas possuir uma intensidade 

luminosa mínima de 0,75 candelas em todas as direcções, ter uma fonte de energia capaz de produzir uma 

intensidade luminosa de 0,75 cd durante pelo menos 8 horas, serem visíveis num quadrante tão grande quanto 

possível do hemisfério superior de radiação, isto é, a cima do nível da água, depois de acoplado ao colete de 

salvação e devem ser de cor branca. 
 

 

Luz “Safelite” para Colete de Salvação 

Accionada por Água (Código LSA) 

 

A  Luz “Safelite” para 

Colete de Salvação 

Accionada por Água 

(Código LSA) é um produto 

certificado SOLAS que é 

accionado quando em 

contacto com água. Tem uma etiqueta útil para 

inspecções.  

Funções: 

1. Activada por água: contacto com água 

2. Manual-ON:operação contínua manual 

3. Manual-OFF: desactivada para armazenagem 

 

 

Luz LED “Safelite II” para Colete de Salvação Accionada por Água 

ON-OFF (Código LSA) 

 

A Luz LED “Safelite II” para Colete de 

Salvação Accionada por Água ON-OFF (Código 

LSA) é um produto certificado SOLAS que é 

accionado por água e funciona apenas estando 

dentro desta, prevenindo assim o uso e perda 

desnecessária de bateria que pode ocorrer 

manualmente inadvertidamente. Utiliza tecnologia LED e tem uma etiqueta 

útil para inspecções. 

Funções:  

1. Accionada por água Auto-ON: accionada quando entra na água 

2. Manual-OFF (apenas dentro de água): premir o botão ON/OFF para 

desligar a luz e poupar bateria. 

3. Manual-ON (apenas dentro de água): premir o mesmo botão para ligar a 

luz.  

 
 

Especificações: Luz “Safelite”  
 

• Design compacto, leve e de pequenas dimensões 

• Instalação rápida e fácil através de dois passos 

• Ajustável a qualquer cinto para colete de salvação com cintas entre 20 a 

40mm, garantindo segurança e estabilidade perante movimentos repentinos 

• Bateria de lítio com duração de 5 anos, a contar da data de produção indicada, 

e mais de 8 horas de uso contínuo 

• Feita em plástico durável 

• Impermeável, revestida a resina epóxi para maior segurança 

 

 
 

 

Especificações: Luz LED “Safelite II”  

• Design compacto, leve e de pequenas dimensões 

• Luz LED extra potente, para menor consumo e maior tempo de duração 

• Instalação rápida e fácil através de dois passos 

• Ajustável a qualquer cinto para colete de salvação com cintas entre 20 a 

40mm, garantindo segurança e estabilidade perante movimentos repentinos 

• Bateria de lítio com duração de 5 anos, a contar da data de produção indicada, 

e mais de 8 horas de uso contínuo 

• Feita em plástico durável 

• Impermeável, revestida por soldagem ultra-som e resina epóxi para maior 

segurança 
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