
EAGLE INDUSTRIAL EAGLE LIGHT

Recomendado 
para

Operadores de equipamentos pesados
Motoristas de caminhões rodoviários e outros veículos longos
Motoristas de transporte de cargas perigosas
Motoristas de longas distâncias

Trabalhadores móveis
Pessoal de serviço de campo
Trabalhadores de turno
Profissionais em sobreaviso
Trabalhadores com longo deslocamento até o local de trabalho

Óculos Encapsulado em material robusto, apropriado para uso em locais 
severos e úmidos.

 O Eagle Light é o primeiro sistema de detecção de sonolência compac-
to desenvolvido para equipamentos leves ou uma equipe de trabalho 
móvel.

Conexão Óculos com ou sem fio da Optalert.
Sistema único por veículo.

Óculos sem fio da Optalert.
Eagle Light é transferível entre veículos diferentes.

Recursos 
do sistema

Tablet robusto
Indicadores grandes, de fácil leitura
Atualizações de software são baixadas e instaladas automaticamente
Tela anti-reflexo do tipo Gorilla
Apropriado para mineração, caminhões rodoviários e equipamentos 
pesados

Fácil e rápida instalação
Apropriado para uso em áreas de boa cobertura de celular ou WiFi 
com envio de alertas para o monitoramento em tempo real, assim como 
auto-gestão de fadiga em áreas sem cobertura de dados.
Atualizações de software são baixadas e instaladas automaticamente
Apropriado para veículos leves como caminhonetes, carros e vans.

Tela Pontuações de sonolência do operador (JDSä) são exibidas na tela do 
Eagle Industrial, alertando o usuário sobre o risco de sonolência.

Pontuações de sonolência do operador (JDSä) são exibidas na tela simi-
lar à um smartphone, alertando o usuário sobre o risco de sonolência.

Gestão de 
Risco

Pontuações de sonolência e outros dados do sistema são enviados para o servidor de dados, habilitando supervisores e gestores à visualizar os 
níveis de sonolência em sua frota em tempo real.

Benefícios Múltiplas camadas de defesa para a redução do risco de acidentes causados pela sonolência. 
Pode ser usado por múltiplos através de fácil conexão com os óculos Optalert.
Dados coletados podem ser utilizados na gestão de sonolência.


