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A Commbox e a Digifort são fabricantes de tecnologia
100% brasileiras, especializadas no mercado de segurança
eletrônica.

Parceiras desde 2006, posicionam-se entre os maiores
players nos seus segmentos de atuação, Automação IP e
Sistema de Vídeo Monitoramento, respectivamente.

Equipes internas de P&D altamente qualificadas garantem
a qualidade e a continuidade das soluções desenvolvidas.

Automação IP

As soluções de Automação IP, originaram-se em 2007,
após a integração do Digifort com a plataforma de
Controle de Acesso SafeAccess da Commbox, quando
então uma série de automações complementares ao
controle de acesso vieram a contemplar várias
necessidades de clientes, sejam condomínios, prédios
corporativos, varejo e indústria.

Visualização automática de imagens conforme atuação de
sensores, abertura de portões, controle de iluminação e
monitoramento de alarmes, são algumas das demandas
da época.

Introdução
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Multi I/O series é uma linha de hardware com
características e funcionalidades específicas para controle
e monitoramento de dispositivos e periféricos elétricos e
eletrônicos.

A Multi I/O é composta basicamente por uma CPU com
entradas (inputs) e saídas (outputs) digitais, dotada de
uma interface de comunicação Ethernet utilizando-se do
protocolo IP.

Leds dispostos no painel frontal sinalizam o status de
inputs, outputs, power, comunicação e cpu.

Fig. 1: Modelo MIO402

INPUTS

OUTPUTS

ETHERNET

POWER

Multi  I/O Series
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No intuito de conferir nível superior de robustez ao
produto, todos os inputs e os outputs são eletricamente
isolados.

Modelos de Multi I/O

A linha contempla vários modelos, cuja principal
diferenciação diz respeito a quantidade de inputs e
outputs.
Alimentação via POE também é uma opção entre os
modelos.

Fig. 2: Modelos de Multi I/Os

Modelo Inputs Outputs
Opção

POE

MIO400v3 4 4 Não

MIO402v3 4 2 Sim

MIO800v3 8 8 Sim

MIO0816v3 8 16 Sim

MIO2408v3 24 8 Sim
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Programação embarcada

Além da disponibilidade de controle e monitoramento
através do Digifort, a Multi I/O é capaz de executar
concomitantemente uma programação de comandos
automatizados conforme ocorrência de eventos tais como
atuação de inputs, temporizações, horários etc.

É permitido que uma programação seja armazenada na
memória permanente (Flash) da Multi I/O.

Desta forma, uma aplicação com maior criticidade de
controle pode ser executada diretamente pela Multi I/O e
ainda ser monitorada pelo Digifort.

Esta programação residente na memória da Multi I/O é
chamada de Programação Embarcada, e pode ser
reprogramada remotamente via rede IP.

Fig. 3: Digifort + Programação Embarcada

REDE IP
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Em um cenário mais amplo ainda, as regras de
automação podem ser executadas simultaneamente pelo
Digifort e pela Multi I/O, conciliando robustez e
praticidade ao projeto de automação.

A ferramenta para montar e enviar esta programação
para a memória da Multi I/O chama-se Programador
Lógico.

Consiste em uma ferramenta desktop onde a
programação baseia-se apenas em uma tabela de eventos
e ações (também, conhecida como tabela de causa e
efeito), e não em uma linguagem de programação
tradicional.
Desta forma, não faz-se necessário conhecimentos de
programações formais.

Fig. 4: Programador Lógico

REDE IP

2) Envio do 
programa

1) Construção 
do  programa
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A programação consiste em apenas associar na tabela, 6
componentes básicos:

Download do Programador Lógico e manual em:
www.commbox.com.br

Input Output Contador

Timer Relógio Flag

Fig. 5: Componentes
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Digifort
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O Digifort é um software VMS (Vídeo Monitoring and

Survelience) especializado em monitoramento e gestão

de imagens via rede IP.

Além de uma ampla gama de funcionalidades pertinentes

a aquisição e gravação de imagens, o Digifort também

contempla funcionalidades de automação via rede IP.

O VMS Digifort pode ser integrado a Multi I/O para fins de

automação e acionamentos de equipamentos

eletroeletrônicos.

A adição do módulo ao Digifort requer uma licença

específica para I/O. Uma licença é válida para dispositivos

de até 24 portas de entrada (input) e 24 portas de saída

(output).

Uma vez que o software esteja licenciado como na

imagem abaixo mostra:

Fig. 6: Tela Licenses Manager
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Podemos inserir o dispositivo de I/O ao sistema, e iniciar a
configuração das ações desejadas.
Para inserir o I/O ao Digifort, devemos usar o aplicativo
Cliente de Administração:

Fig. 7: aplicativo Cliente de Administração

Após executado, basta selecionar o servidor de destino 
para a inserção e realizar o Login:

Fig. 8: Tela Login

Após realizado o login, em nossa árvore de opções do 
lado esquerdo, devemos localizar as opções:
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“Dispositivos de I/O”
>>>”Dispositivos”

Fig. 9: Árvore de opções

Localizada a opção, agora vamos adicionar o dispositivo:

Fig. 10: Tela Adicionar o dispositivo

Na aba de cadastro deveremos seguir os seguintes passos:

1. Definir Nome do Dispositivo
2. Definir Descrição do Dispositivo
3. Definir Fabricante (Commbox)
4. Definir Modelo
5. Inserir o Endereço do Equipamento (vide manual do 

fabricante para IP padrão e porta)
6. Inserir porta de Comunicação
7. Definir Usuário e Senha caso necessário (Não há 

necessidade na Commbox)
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Fig. 11: Tela General  Preenchida

I/O

Na Aba de I/O vamos definir quais ações serão tomadas

de acordo com nossa necessidade.

As portas de Input (Contato Seco) nos proporcionam dois

estados, Fechado ou Aberto.

As portas de output (Relays) nos proporcionam a

possibilidade de ativar ou desativar dispositivos

conectados à eles. Os Relays podem trabalhar de duas

formas:

1. Comum Aberto

2. Comum Fechado
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Fig. 12: Tela I/O

Eventos
Nessa aba teremos eventos relacionados ao 
funcionamento do dispositivo como:

A. Falha de Comunicação
B. Restauro de Comunicação

Fig. 13: Tela Events
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Os eventos de falha e restauro da comunicação pode 
disparar eventos aos operadores na interface do Digifort
de acordo com a seguinte lista:
1. Envio de E-mails
2. Disparo de Pop-Ups com imagens ao vivo
3. Disparo de Pop-ups com snap shots da imagem no 
momento do evento
4. Reproduzir sons padrão do sistema (com permissão de 
adição de sons personalizados)
5. Envio de mensagens instantâneas na tela do operador
6. Requisitar uma configuração por escrito ao operador
7. Tocar um som em um grupo de equipamentos 
simultaneamente
8. Chamar presets de câmeras PTZ
9. Acionar scripts de relays (outputs)
10. Ativar ou desativar objetos do sistema
11. Enviar requisições HTTP para outros sistemas
12. Criar um Bookmark
13. Realizar download de gravações de borda
14. Criar eventos de timer (Repetição dos eventos listados 
acima em cadência)

Fig. 14: Tela Actions
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Agendamento

Na aba de agendamento, podemos programar de acordo 
com um calendário semanal, o funcionamento do nosso 
dispositivo de I/O, podendo ativá-lo ou desativá-lo de 
acordo com a necessidade:

Fig. 15: Tela Scheduling



Casos de uso
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As centrais de incêndio, em geral, possuem um output para
sinalizar uma situação de incêndio. Este output pode ser
conectado a um input da Multi I/O, que notificará o
Digifort.

Abertura de portas, e outras automações, podem ser
programadas para o incidente.

1 .  Detecção de Incêndio

Fig. 16: Detecção de Incêndio
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Através do uso de um sensor específico conectado a um
input da Multi I/O, uma situação de alagamento pode ser
monitorada junto ao Digifort.

Acionamentos de sinalizadores podem ser realizados
automaticamente através dos outputs da Multi I/O,
conforme programação.

2.  Alagamento de Data Center

Fig. 17: Inundação Data Center
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Através do sensor de rede elétrica MDA100 (Commbox)
conectado a um input da Multi I/O, detecta-se a presença
e ausência de energia elétrica que é então reportada ao
Digifort.

Da mesma forma, também monitora-se a energia elétrica
fornecida por geradores de energia.

3.  Monitoramento Rede Elétr ica

Fig. 18: Monitoramento Rede Elétrica
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Outputs da Multi I/O podem ser programados para serem
comandados em horários específicos.

Um motor (bomba) de um chafariz, conectado a este
output, pode ser acionado conforme tal programação.

4. Controle de Chafariz

Fig. 19: Controle de Chafariz
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Através dos outputs da Multi I/O, sistemas de iluminação
podem ser controlados de forma manual e automática.

Sensores de iluminação, conectados a inputs da Multi I/O,
agregam inteligência à solução.

5. Controle de I luminação

Fig. 20: Controle de Iluminação
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Programações podem ser realizadas para controlar e
monitorar semáforos através dos outputs da Multi I/O.

Com o uso dos inputs da Multi I/O para monitoramento
de laços indutivos, regras de controle podem ser
aplicadas ao cenário.

6. Controle de Semáforo

Fig. 21: Controle de Semáforo
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A Multi I/O pode ser programada para monitorar sensores de
nível (ex. bóia) no seu input e então comandar no seu output,
um motor ou válvula, de modo a controlar o nível do
reservatório.

Esta operação é totalmente monitorada no Digifort.

7. Controle de Reservatório

Fig. 22: Controle de Reservatório
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Utilizando de bomba, ou solenoide, conectada ao output
da Multi I/O, a irrigação de jardins pode ser automatizada
e monitorada remotamente.

A solução ainda pode ser incrementada com uso de
sensores de umidade ligados aos inputs da Multi I/O de
forma a otimizar o controle, gerando economia de água.

8. Controle de Irrigação

Fig. 23: Controle de Irrigação

MOTOR
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A temperatura de ambientes pode ser controlada e
monitorada conectando um (ou mais) termostato ao
input da Multi I/O.

Através do output da Multi I/O é possível atuar
dispositivos de refrigeração, aquecimento ou sinalização.

9.  Moni toramento de Temperatura

Fig. 24: Monitoramento de Temperatura
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Conectando um fluxostato ao input da Multi I/O é
possível monitorar a condição do fluxo de líquidos e
gases.

De forma automática ou manual, ainda é possível realizar
ações em dispositivos através dos outputs da Multi I/O.

10.  Monitoramento de Fluxo

Fig. 25: Monitoramento de Fluxo
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Através de um pressostato, a pressão presente em um
determinado dispositivo (ex. tubulação, reservatórios)
pode ser monitorada.

Neste cenário, utiliza-se o input da Multi I/O para
conectar o pressostato.

11 .  Monitoramento de Pressão

Fig. 26: Monitoramento de Pressão
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Um porta pode ser aberta, manual ou automaticamente,
através do uso de uma trava ou fecho elétrico conectado
ao output da Multi I/O.

O status da porta é monitorado no Digifort utilizando-se
um simples sensor magnético (reed witch), ou similar,
conectado a um input da Multi I/O.

12.  Abertura de Porta

Fig. 27: Abertura de Porta
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Saídas de emergências podem ser monitoradas no
Digifort, utilizando um sensor magnético (reed switch)
conectado a um input da Multi I/O.

Ações automáticas para movimentações destas saídas
podem ser realizadas utilizando o output da Multi I/O.

13.  Saída de Emergência

Fig. 28: Saída de Emergência

30



Através do monitoramento do sensor de porta conectado a
um input da Multi I/O, o Digifort pode ser programado
para sinalizar a condição de PAMT (Porta Aberta por Muito
Tempo).
Estas situações que expõem o empreendimento a riscos
pode ser mitigada pelo devido monitoramento e
opcionalmente acionamento de dispositivos de sinalização
através dos outputs da Multi I/O

14 .  Moni toramento de Porta  PAMT

Fig. 29: Monitoramento de Porta PAMT
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Controle de cancelas e portões automáticos, pode ser
realizado remotamente no Digifort utilizando um output
da Multi I/O.

Opcionalmente, a presença de veículo pode ser
monitorada através de um sensor (ex. laço indutivo, IVA)
conectado ao input da Multi I/O.

15.  Abertura de Cancela

Fig. 30: Abertura de Cancela
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Ao reconhecer uma placa veicular habilitada, o Digifort,
envia um comando de ativação de output para a Multi
I/O.

Este output, então conectado ao input do módulo de
controle da cancela, comanda a abertura da mesma.

16.  Uso de LPR

Fig. 31: Uso de LPR
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O acesso de pessoas em ambientes controlados pode ser
monitorado em tempo real no Digifort com o uso de um
terminal de identificação com memória de dados local.

O output do terminal deve ser conectado ao input da
Multi I/O. O output da Multi I/O deve ser conectado a
trava ou fecho elétrico da porta.

17 .  Contro le  de  Acesso Stand Alone

Fig. 32: Controle de Acesso Stand Alone
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Com as mesmas funcionalidades da aplicação anterior
(Controle de Acesso Stand Alone), este cenário utiliza-se
da solução em nuvem do Digifort, o Digifort Cloud.

Nesta solução, a Multi I/O comunica-se com o Digifort
através da internet.

18.  Controle de Acesso Cloud

Fig. 33: Controle de Acesso Cloud
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Centrais de alarmes podem interagir com o Digifort
usando suas entradas e saídas digitais em conjunto com
os inputs e outputs da Multi I/O.

Monitoramento e controle são facilmente implementados
de forma simples e eficaz.

19.  Central de Alarme

Fig. 34: Central de Alarme
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Alguns ambientes possuem botão de pânico utilizado para
reportar em tempo real uma situação de risco de forma
discreta.

Estando o botão conectado no input da Multi I/O, a
sinalização no Digifort é realizada imediatamente ao
acionamento do botão.

20. Botão de Pânico

Fig. 35: Botão de Pânico
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Com as mesmas funcionalidades do cenário anterior
(Botão de Pânico), este cenário contempla o uso de
dispositivos wireless (sem fio), composto de botões com
transmissores de rádio e o seu respectivo receptor.

Para tal, basta conectar o output do receptor sem fio ao
input da Multi I/O.

21.  Botão de Pânico sem fio

Fig. 36: Botão de Pânico sem fio
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Através de outputs, as centrais de cerca elétrica podem
atuar um ou mais inputs da Multi I/O de forma a sinalizar
o Digifort em que ponto do perímetro houve a violação,
exibindo imediatamente as imagens pertinentes ao
segmento.

Opcionalmente, um output da Multi I/O pode ser
acionado para realização de alguma regra da aplicação.

22. Cerca Elétrica

Fig. 37: Cerca Elétrica

39



Perímetros podem ser monitorados com o uso de
sensores IVA. Nesta situação eles estão conectados nos
inputs da Multi I/O, que sinaliza o Digifort.

Com o uso de câmeras, pode-se visualizar o segmento do
perímetro em questão.

23 .  Mon i toramento  de  Per ímetro  - IVA

Fig. 38: Monitoramento de Perímetro - IVA
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Uma vez detectada a presença de pessoas no ambiente
pelo Digifort Analitcs, um comando de ativação de output
é enviado para Multi I/O de modo a ativar o sistema de
iluminação, ou outro sistema qualquer.

24. Detecção de Intrusos
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Os geradores de neblina podem ser totalmente
controlados pelo Digifort através dos outputs da Multi
I/O. O controle pode ser manual ou automatizado.

Opcionalmente, pode-se ainda monitorar sinais destes
geradores através dos inputs da Multi I/O.

25. Gerador de Neblina

Fig. 40: Gerador de Neblina
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Automações e monitoramentos de aplicações distintas
podem ser aplicados a uma única Multi I/O.

Já na interface do Digifort o monitoramento e controle
poderá ser individual ou agrupado.

26. Automação Geral

Fig. 41: Automação Geral
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Soluções maiores, que exigem mais de uma Multi I/O são
facilmente operadas no Digifort.

Programações podem ser realizadas utilizando inputs e
outputs de módulos Multi I/Os diferentes.

27. Automação Distribuída

Fig. 42: Automação Distribuída
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As soluções aqui apresentadas têm o intuito de
proporcionar ao leitor uma visão geral para possíveis
oportunidades de aplicação utilizando-se dos módulos
Multi I/O e do Digifort.

Uma série de outras aplicações podem ser elaboradas
pelo leitor de modo que seja requerido apenas pequenos
ajustes em configurações do sistema.

A simplicidade e a facilidade de utilização das soluções
propostas, constituem um ponto muito relevante, o qual
sempre foi, e o será, objeto de muita atenção quando do
desenvolvimento destas soluções.

Novas funcionalidades e configurações haverão de ser
adicionadas em ambos os sistemas, entretanto,
mantendo a compatibilidade e a robustez pertinentes a
solução.

O uso da criatividade, sem dúvida alguma, potencializa
oportunidades incríveis, gerando ótimos resultados.

Use a sua!
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