
Computador Industrial 2Stools IC

O 2STools Industrial Computer (IC) é uma solução híbrida de 
automação que une funcionalidades de computador industrial e 
de controlador lógico programável.

Utilizando o 2SToolsIC, é possível aquisitar dados e imagens, 
viabilizando monitoramento e controle em tempo real de 
processos e equipamentos. Esse dispositivo faz parte de uma 
família de produtos de automação projetados para IoT/Indústria 
4.0 que foram criados para facilitar e baratear a automação de 
pequenos processos industriais. Isso torna o 2SToolsIC em uma 
solução universal independente de segmento de mercado.

Por ser um híbrido de computador industrial e CLP, o 2SToolsIC 
pode ter lógicas configuradas, ter um software específico 
executando rotinas dedicadas ou embarcar softwares comple-
mentares e unir dados aquisitados (IO) e funcionalidades de 
softwares de outros desenvolvedores . As lógicas podem utilizar 
entradas e saídas físicas, variáveis e parâmetros mapeados de 
outro dispositivo ou entradas e saídas virtuais resultantes de 
lógicas. Tais lógicas podem ser programadas através da interface 
2SToolsIC Device Manager, que utiliza o conceito de “programa-
ção orientada ao objeto”. Então, basta preencher campos de 
escrita textual, listas de opções e caixas de marcação. Esse        
conceito de programação elimina a necessidade de conhecimen-
tos sobre linguagens de programação, bastando então o conhe-
cimento sobre a lógica que se deseja implementar.

Também é possível programar lógicas como conceito ladder ou 
em blocos utilizando a ferramenta Node Red. 

Caso o 2SToolsIC seja utilizado como parte de um sistema 
“travado”, basta embarcar o código específico na memória. Com 
isso é possível transformar o dispositivo em parte de um sistema 
dedicado a uma função específica.

Este produto foi desenvolvido para garantir flexibilidade para as 
mais diversas aplicações. Assim como um CLP possui “cartões”, o 
2SToolsIC possui uma família de Extension Boards, atribuindo 
assim, inúmeras funcionalidades. Isso proporciona fácil adaptação 
a qualquer planta ou equipamento, independentemente do 
porte. 

O 2SToolsIC possui, nativamente, entradas e saídas digitais, 
entrada de pulso e comunicação RS485 RTU. Extension Boards 
podem adicionar funções tais como RTD (temperatura), entradas 
analógicas ativas ou passivas, saídas analógicas, entradas e saídas 
digitais adicionais, ou outros cartões de I/O desenvolvidos sob 
demanda.

Um grande diferencial do produto é a capacidade de integrar 
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sensores digitais i²C, one wiire, SPI e UART. Tal característica 
aumenta incrivelmente o poder do 2SToolsIC, pois utilizando tal 
conceito, é possível integrar dezenas de sensores em um único 
dispositivo. Muito mais do que quantidade de sensores, o 
conceito viabiliza a integração simultânea de sensores de 
finalidades diversas, tudo em um só barramento.
Utilizando sensores digitais, é possível integrar, por exemplo, 
medições de umidade, temperarura, vibração, luminosidade, som, 
etc.

A Communication Board, é a principal responsável por viabilizar a 
integração do dispositivo a redes e a dispositivos mestres ou 
escravos. A flexibilidade que a Communication Board oferece é 
outra grande vantagem do 2SToolsIC. A característica modular da 
placa permite adicionar funções como WiFi, Ethernet, GPRS, GPS, 
entre outras tecnologias e protocolos, inclusive tecnologias 
narrow band IoT tais como LoRa, Sigfox ou até XBee, que pode 
viabilizar a formação de redes mesh com facilidade, reduzindo 
muito o custo com infra-estrutura de comunicação. 

O 2SToolsIC ainda conta com portas USB e portas ethernet. 
As portas USB podem ser utilizadas para expansão de IO, 
viabilizando a conexão de módulos de expansão de baixo custo. 
Além disso, podem viabilizar a conexão de outros dispositivos de 
automação, conversores e periféricos tais como teclados e outros 
dedicados a entrada de dados.
Quanto às portas ethernet, além de viabilizar a integração do 
2SToolsIC em redes de naturezas diversas, também pode ter 
integrados a si outros dispositivos desta forma.  Graças à flexibili-

dade de aplicação de recursos, as portas ethernet podem ser 
Power over Ethernet (PoE), tornando possível alimentar câmeras 
de segurança e rádios de transmissão, por exemplo. 

O 2SToolsIC ainda pode operar como ponto de acesso de rede 
Wi-Fi. Com isso, é possível acessar configurações, controlar 
equipamentos, visualizar variáveis de processo ou de diagnóstico 
e até criar uma rede local viabilizando acesso por dispositivos 
móveis para comunicação por voz e vídeo. Além dos recursos 
para integração de I/O, o 2STools IC conta com uma intuitiva 
interface gráfica embarcada, possibilitando visualização de 
variáveis, configurações, gráficos e execução de comandos locais 
e remotos por meio do dispositivo. A interface gráfica embarcada 
elimina a necessidade de instalação de softwares de configura-
ção, evitando assim os transtornos de incompatibilidade. Desen-
volvida em “Angular”, a interface responsiva se adapta à tela de 
qualquer dispositivo.

Graças à porta HDMI e as portas USB, basta conectar periféricos 
para que o 2STools IC seja utilizado como um poderoso desktop.

Um complemento tecnológico da família 2SToolsIC é o módulo 
2SToolsIC Remote IO. Utilizando esse dispositivo, é possível 
expandir a capacidade de entradas, saídas e portas de comunica-
ção utilizando comunicação serial modbus RS485/232 com fio, ou 
tecnologias de transmissão sem fio, tais como LoRa ou ZigBee.
A aplicação do módulo 2SToolsIC Remote IO, combinado, por 
exemplo com a tecnologia ZigBee reduz os custos de integração 
entre pontos remotos, aplicando conceitos de rede ponto à 
ponto, multi-ponto ou mesh.

O objetivo principal de projetar eletrônicas tão flexíveis é oferecer 
os dispositivos ideais para cada aplicação, independentemente 
do segmento de mercado.

As competências da 2Solve em engenharias de automação, 
elétrica, eletrônica e telecomunicações, combinadas com a 
flexibilidades dos produtos 2SToolsIC proporcionam a implanta-
ção de sistemas de automação perfeitamente ajustados em 
qualidade, robustez e custo.

Esteticamente, a combinação de recursos de hardware e compe-
tência técnica resulta em instalações físicas enxutas, com painéis 
de baixa complexidade de montagem e manutenção.
Queremos conhecer sua demanda para que juntos possamos 
projetar a melhor solução.

Além de oferecer solução de hardware para aplicações conven-
cionais de automação, nosso modelo de negócio busca a parceria 
com especialistas e demandantes para o desenvolvimento de 
soluções específicas.
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Especificações técnicas básicas do Computador Indus-
trial 2SToolsIC:
• Processador BCM2837 (1Gbyte LPDDR2 RAM)
• Sistema operacional Linux (opção com Windows)
• Porta para comunicação serial RS232/RS485
• Porta HDMI
• LED Indicaor de ligado 
• Slot para SD card até 32GHz
• Real-time Clock
• Três entradas digitais 24Vdc (Isoladas - 1000 Vac)
• Duas saídas digitais a relé (300mA com 125Vac, 1A com 30 VDC 
/ Isolada - 1000 Vac)
• Uma entrada de pulsos ativa 12Vdc 1kHz (Isoladas - 1000 Vac)
• Uma porta USB 2.0 universal
• Uma porta USB 2.0 para expansão de I/O
• Uma porta Ethernet compatível 10/100Mbps (opção p/ PoE 
12Vdc 10W Isolada 1500V)
• Uma porta Ethernet compatível 10/100Mbps  (opção PoE 24Vdc 
8W Isolada 1500V)
• Um slot para instalação de placa de expansão de I/O “Extension 
board”.
• Wireless communication
• Módulo Wi-Fi 802.11b/g/n 
• Módulo wireless ZigBee Digi XBee-PRO® 915MHz
• Módulo wireless LoRaWAN ou LoRa Mesh 915MHz RadioEnge
• Módulo wireless Sigfox

Programação:
• 2STools IC Device Manager
• Ladder com CodeSys ou Open PLC
• Blocos com Node RED
• Programação em baixo nível com Python
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Gráficos de tendência
• Visualização de variáveis em tempo real e histórico
• Seleção de período em barras e calendário
• Cursor com labels de variáveis
• Exporta imagem de gáficos em formatos pdf, svg, png e 
jpeg
• Comparação entre variáveis

Lista de alarmes
• Data
• Hora
• Variável
• Descrição do alarme
• Sugestão de ação corretiva

Dashboard intuitivo embarcado
• Acesso via web com senha criptografada
• Perfil de acesso configurável
• Visualização rápida de status de variáveis
• Interface responsiva
• Compatível com PC, smartphone, tablets, etc.
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Ferramentas de programação
• Interface embarcada com acesso via navegadores 
web
• Configuração em interface proprietária Device 
Manager
• Programação em blocos com Node-RED
• Programação em Ladder com Codesys e Open 
PLC

Monitoramento e lógica por imagem
• Detecção de movimento
• Alarmes integrados a lógicas de automação

Alarmes via e-mail
• Alarmes direcionados conforme perfil
• Falha detectada e ação sugerida
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