
2Stools Flex DAq

O 2Sense é um dispositivo multifunção capaz de operar como
datalogger, módulo de controle básico, gateway wireless e
repetidor de I/O. 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
e grandes processos industriais. Isso torna o 2Sense em uma
solução universal independente de segmento de mercado.

O 2Sense pode ser adquirido com funcionalidades padrão para
con guração livre pelo usuário ou pode ter um rmware especí
co executando rotinas dedicadas a uma determinada aplicação. O
desenvolvimento de rmwares especí cos para uma determinada
aplicação é uma a estratégia da 2Solve para viabilizar customiza
ção com baixo custo. Através da ferramenta de con guração ou
em con gurações customizadas, é possível tratar dados aquisita
dos e executar lógicas utilizando entradas e saídas físicas,
variáveis e parâmetros mapeados de outro dispositivo.

A ferramenta de con guração 2Sense Device Manager utiliza o
conceito de “programação 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 conhecimentos sobre linguagens de programação, bastando
então o conhecimento sobre a lógica que se deseja implementar.
Este produto foi desenvolvido para garantir exibilidade para as
mais diversas aplicações. Por isso, o 2Sense pode ser fornecido
com diversas combinações de entradas, saídas, barramentos e
portas de comunicação cabeadas ou sem o. Isso proporciona
fácil adaptação a qualquer planta ou equipamento, independen
temente do porte.

O 2Sense possui, nativamente, um slot para cartões Micro SD de
até 32GB, uma entrada digital, uma saída digital a relé e barra
mentos I2C e 1-Wire. Os barramentos viabilizam a integração de
display, sensores digitais, magnetômetro, acelerômetro, girosco
pio e uma vasta gama de sensores e atuadores que são constan
temente desenvolvidos. Tal característica aumenta incrivelmente
o poder do 2Sense, pois utilizando tal conceito, é possível
integrar dezenas de sensores em um único dispositivo. Além da
vantagem de quantidade de sensores, o conceito viabiliza a
integração simultânea em um só barramento, sensores de
finalidades diversas, tais como: umidade, temperatura, vibração,
luminosidade, som, etc.

Em demandas customizadas é possível realizar
integrações de módulos adicionais de sensoriamento e
controla diretamente com o microcontrolador através
das portas SPI e UART. O 2Sense também pode ser fornecido
com entrada de pulso, comunicação RS485 RTU ou RS232,
entrada para célula de carga, entradas analógicas 4 à 20mA
comutáveis para 0 a 10V, entradas para sensores tipo
PT100, PT1000 ou termopar.

O 2Sense possui dois slots para instalação de módulos de
comunicação com e sem o, para dessa forma viabilizar a
integração do dispositivo a redes e a outros dispositivos mestres
ou escravos. Dependendo da con guração do produto, é possível
utilizar duas tecnologias iguais ou distintas em redundância.

A característica modular da placa permite adicionar funções
como WiFi, Bluetooth, Ethernet, GPRS, GPS, entre outras tecnol
gias e protocolos, inclusive tecnologias LPWAN como LoRa e
XBee, podendo viabilizar a formação de redes mesh com facilida
de, reduzindo muito o custo com infra-estrutura de comunicação.
O 2Sense também pode ser fornecido com módulo Sigfox.

Como alternativa para amimentação elétrica dos dispositivos
2Sense e 2Sense PumpJack oferecemos o módulo de alimenta-
ção elétrica por célula fotovoltaica
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O 2Sense ainda pode operar como uma espécie de roteador
Bluetooth, facilitando a integração de tablets e smartphones com
sistemas de automação. O objetivo principal de projetar eletrôni-
cas 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 do produto 2Sense proporciona a implantação de
sistemas de automação perfeitamente ajustados em qualidade,
robustez e custo.

As opções de alimentação elétrica viabilizam o uso de baterias
carregáveis, não recarregáveis, fontes DC de 9 a 36vdc e a células
fotovoltaicas, ou painéis solares diretamente conectados ao
2Sense, que atuaria como controlador de carga de bateria.

A funcionalidade de ajustes de tempo de hibernação de aquisição
/ alimentação de sensores e dos módulos de comunicação
proporcionam alto rendimento de baterias, e na configuração
com painel solar integrado, tal funcionalidade proporciona a
utilização de células bem menores, reduzindo os custos do
produto, suportes de fixação, caixas de abrigo e outros custos.

Dependendo da configuração de sleep mode, o 2Sense pode
chegar a consumir apenas 60 micro amperes.

Combinando tecnologias de sensoriamento em barramentos
digitais e baterias específicas, é possível realizar medições e
transmissão de dados por até 5 anos com baixíssimo custo.

A aplicação de entradas, saídas, portas e demais recursos
apresentados no quadro de especificações técnicas não é
possível em sua totalidade, ou seja, é possível implantar uma
combinação de recursos que é limitada pelas capacidades físicas
da eletrônica.

A combinação de recursos do 2Sense pode viabilizar uma
nfinidade de arquiteturas para atendimento a demandas de
sensoriamento e controle.

Esteticamente, a combinação de recursos de hardware e comp
tência técnica resulta em instalações físicas enxutas, com painéis
de baixa complexidade de montagem e manutenção.

Visando garantir mais flexibilidade de aplicação, o 2Sense pode
ser fornecido em diferentes invólucros, plásticos ou em alumínio.

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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Recursos especí�cos por versão

2SENSE DAq AL E 2SENSE DAq ABS E 2SENSE PUMPJACK

Módulo de aquisição e 
transmissão de dados 

"Processador: ATSAMD21G18, Cortex M0+, 32bits 256KB  Flash e 
32KB of SRAM."

Alimentação elétrica  Bateria Li-Ion 3,7V / Bateria 3.6 V liSOCL2 / Fonte de alimentação DC

Monitor de bateria 
integrado Sim

Conexões de antena SMA

Invólucro
"Material: Alumínio fundido

Dimensões: 197x190x98 mm
Prova dàgua
Modelo 12-3"

"Material: Plástico ABS
Dimensões: 190x197x90 mm

Classe de proteção: IP65"

Porta de con�guração Conector micro USB

Antena Externa Interna
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Dados técnicos

Faixa de frequência

Frequência de operação

Alimentação

Dimensões

Acessórios

Antena

Potência de saída

Kit antena OMNI remota

Externa

500 mW

915 MHz

915 MHz

3,6 V cc

120 X 50 X 125 mm


