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O SUPERLITE 400 foi desenvolvido 

em cooperação com a polícia civil de 

Munique, Alemanha 

Vantagens do SUPERLITE 400 

Maior potencial de emissão de luz na área de uso 

de luz forense; altisima emissão de UVA 

Operação com bateria recarregável de 60 Minutos 

Peso reduzido: 6kg 

Segurança e conforto pela chave mágnetica manual 
patenteada 

Pode ser usado portando na bolsa 

Condutor de luz á líquido de alta flexibilidade 

Preço acessível 
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SUPERLITE 400 - Busca de evidências com 10 espectros de luz 

Espectro 

0 

1 

2 

400-700nm 
branco 

320-500nm 
UVA+azul 

400-500nm 
azul 

320-400nm 
UVA 

415nm 
violeta 

440nm 
azul 

460nm 
azul 

490nm 
turquesa 

550nm 
verde 

570nm 
verde-amarelo 

E Potência 

10,0 W 

6,6 W 

5,5 W 

Óculos/Filtro 

transparente 
(proteção UV) 

laranja 

laranja 

transparente 
(proteção UV) 

Aplicação 
Busca geral de evidência 
Pegadas 

Busca geral de evidência 

Busca geral de evidência 
Esperma, urina, Fibras etc. 
Busca geral de evidência 
Manchas, impressões latentes, fibras 
têxteis, fluídos corporais 
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Todos as 
informações 
são apenas 
valores 
indicativos 

1,8 W 

sem 
1,9 W 

Manchas e impressões latentes de sangue B 
4 

amarelo/laranja Esperma, resíduo pólvora 

a amarelo/laranja 

laranja 

laranja 

laranja 

ver v 

Impressões latentes tratado com pó 
fluorescente, esperma 

Impressões latentes (Cianocrilato - Ardrox 
ou Cianocrilato - DFO) 

Impressões latentes (Cianocrilato - 
Ninhidrina ou Cianoacrilato - Rodamina 6G) 

Impressões latentes tratado com DFO, 
Redução da fluorescência 

Impressões latentes tratado com Ninhidrina, 
Redução da fluorescência no fundo 

5 

6 

7 

8 

9 

2,1 W 

2,0 W 

1,3 W 

1,4 W 

2,2 W 
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SUPERLITE 400 Manuseio - Elementos de operação 

Cabo do condutor de luz 

Carregador com cabo 
de conexão veicular Braço telescópico com 

suporte do condutor de luz 

Iluminação permanente 

Chave de segurança 
liga/desliga 

Regulagem de intensidade 

Chave de seleção de filtros 

Condutor de luz á líquido 

Bateria de Li-Ion com 
display LED de estado 

Visão frontal Visão posterior 
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SUPERLITE 400 - Cabo 

C 
C 
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SUPERLITE 400 - Aplicações 

40° Spot 15° Spot 

Iluminação do local Exemplo: Busca geral, exitação de fluorescência 
ou como farol de busca de longo alcance 
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SUPERLITE 400 - Aplicações 

Modulador de feixe 

• LUMATEC 

• SUPERLITE 400 

• 
Busca com luz rasante larga 

LExichttechnik Exemplo: Visualização de pegadas 

• Spurensuche 

• Praxiserfahrung 
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SUPERLITE 400 - Aplicações 

Boroscópio, Endoscópioiio 

Iluminação ´por meio de boroscópios / endoscópios 
Adaptador para boroscópios e endoscópios (acessório) para análise de cavidades 
(exemplo: chassi de carro, vasilhames, armas de fogo) 
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SUPERLITE 400 - Como posso identificar.....? 

Manchas de sangue altamente diluídas 

Invisível sob luz branca S-400, Filtro 4 faz o sangue aparecer preto 

• Fundo: Carpete (cinza) 
• Exitação: 415nm 
• Observação: Óculos (laranja), para aumento do contraste 
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SUPERLITE 400 - Como posso identificar.....? 

Vestígios de saliva 

Invisível sob luz branca S-400, Filtro 3 ou 5 exibe traços de saliva 

• Fundo: 
• Exitação: 
• Observação: 

Armário de metal (azul) 
UVA + Azul (320-500nm) 
Óculos (laranja) 
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SUPERLITE 400 - Como posso identificar.....? 

Fibras sobre o tecido da poltrona do carro 

Invísivel sob luz branca S-400,Filtro 3 excita a fluorescência da fibra 

• Fundo: 
• Exitação: 
• Observação: 

Tecido (listras marrom) 
UV-A (320-400nm) 
Óculos (laranja ou transparente) 
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SUPERLITE 400 - Como posso identificar.....? 

Vestígios de esperma 

Invísivel sob luz branca S-400, Filter 3 ou 5 mostra o vestígio 

• Fundo: 
• Exitação: 
• Observação: 

Carpete (cinza) 
UVA (320-400nm) 
Óculos (laranja), óculos (transparente) 
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SUPERLITE 400 - Exemplos de aplicações no laboratório 

Impressões latentes tratada com pó fluorescente 

Greenwop Redwop 

• Fundo: 
• Exitação: 
• Observação: 

Chapa de alumínio 
UVA + Azul (320-500nm) 
Óculos (laranja) 

• Fundo: 
• Exitação: 
• Observação: 

Chapa de alumínio 
UVA + Azul (320-500nm) 
Óculos (laranja) 



SUPERLITE 400 - Exemplos de aplicações no laboratório 

Impressões latentes após fumegação com cianocrilato e coloração com corante fluorescente 

ARDROX Basic Yellow 

• Fundo: 
• Exitação: 
• Observação: 

Folha de plástico (colorida) 
UVA (320-400nm) 

Óculos (laranja) 

• Fundo: 
• Exitação: 
• Observação: 

Folha de plástico (colorida) 
460nm 

Óculos (laranja) 



SUPERLITE 400 - Exemplos de aplicações no laboratório 

Impressões latentes após fumegação com cianocrilato e coloração com corante fluorescente 

Basic Red DFO 

• Fundo: 
• Exitação: 
• Observação: 

Folha de plástico (colorida) 
490nm 

Óculos (laranja) 

• Fundo: 
• Exitação: 
• Observação: 

Papel (branco) 
460nm 

Óculos (laranja) 



SUPERLITE 400 - Como posso identificar.....? 

Pegadas de sapatos no luz rasante 

Sob luz branca S-400 Filtro 8 + Moderador de feixe 

reforça os contrastos 

• Fundo: 
• Exitação: 
• Observação: 

050303 

melamina preta 
verde (500-600nm) 
sem óculos de filtro 
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Competência em ótica desde 1976 

Pioneiro tecnológico em três áreas 

significantes de ótica para aplicação 

na medicina e industria: 

. 

Condutor de luz líquido 

Fontes de luz-UV 

de alto desempenho 

Coaguladores-IR 
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