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TRUSTFENCE

Conectividade simplicada com certicações wireless globais

Flexibilidade em cada etapa: do protótipo à produção

Estabilidade com disponibilidade e suporte a longo prazo do produto

Segurança e suporte completo da plataforma de software com 
gerenciamento de dispositivos

Soluções System on Module ultracompactas e 
altamente integradas

Os System on Modules (SOM) da Digi oferecem múltiplas 
soluções wireless embarcadas incluindo  802.11a/b/g/n/ac, 
Bluetooth e opções para adição de celular. Construídos com 
os mais recentes processadores, tais como NXP i.MX6UL e 
NXP i.MX6, os SOMs da Digi oferecem segurança aos 
dispositivos conectados em aplicações de IoT. O 
desenvolvimento é acelerado a partir dos ambientes de 
desenvolvimento embarcados Android e Linux, incluindo o 
Projeto Yocto. 

Computadores de placa única versáteis prontos 
para o uso

A Digi criou uma linha de computadores de placa única 
(SBC) compactos, econômicos, versáteis e prontos para uso. 
Eles oferecem uma redução significativa no tempo de 
colocação no mercado, eliminando praticamente o risco, o 
esforço e a complexidade tradicionais dos projetos de placas 
personalizadas sem sacrificar a flexibilidade ou as 
capacidades. Os SBCs da Digi suportam ARM, NXP, 
processadores Rabbit e múltiplas interfaces sem fio.
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Produtos de Rede
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Console Servers

Roteadores

Acesso seguro e gerenciamento de servidores e dispositivos de rede

Conectividade USB e serial

Gateways XBee

Digi Passport e Digi CM fornecem acesso de console seguro e inteligente a ativos de data 
center e infraestrutura críticos, tais como roteadores, servidores, switches, controladores de 
energia e armazenamento. O gerenciamento integrado de energia de terceiros facilita a 
reinicialização e a recuperação de ativos remotamente. O log detalhado e os controles de 
acesso refinados permitem a integração em sistemas de gerenciamento de rede existentes.

Conectividade USB e Serial

As soluções Digi USB oferecem opções para conexão direta USB e USB sobre IP para uso 
com sistemas remotos ou virtualizados. As soluções de cartão serial da Digi fornecem 
opções de conectividade compactas para computadores de pequeno porte em aplicações 
comerciais e industriais.

Gateways celulares com gerenciamento escalável de dispositivos 

Os gateways celulares da Digi fornecem uma conectividade WAN celular fácil de instalar, 
apropriada para uso industrial e comercial em ambientes que exigem invólucros à prova 
de intempéries ou grandes variações de temperatura. Os gateways industriais da Digi são 
ideais para conectar grandes redes de sensores ou dispositivos baseados em XBee, 
permitindo WAN para RF, Ethernet ou conexões serial.

Servidores seriais

Modems embarcados (XBee Celular)

Servidores seriais externos que fornecem conectividade a qualquer dispositivo serial

Os servidores seriais Digi conectam equipamentos críticos em aplicações, oferecendo 
opções de 1, 2, 4, 8, 16, e 32 portas seriais sobre Ethernet com conectividade transparente 
para aplicações seriais com o driver RealPort da Digi, ou através de soquetes TCP ou UDP. 
As conexões baseadas em TLS, SSL ou SSH fornecem criptografia robusta. Versões somente 
em RS232 ou de múltiplas interfaces selecionáveis (232/422/485) estão disponíveis.

O modo simplificado de integrar conectividade celular embarcada

O XBee da Digi oferece a maneira mais fácil de integrar a conectividade celular em um 
dispositivo OEM. Com a introdução de padrões 3GPP como LTE Cat 1, LTE-M, NB-IoT, bem 
como padrões mais antigos como 3G HSPA/GSM, a Digi possui o modem celular para o seu 
projeto. Os modems celulares Digi XBee fornecem conectividade celular fácil sem a 
necessidade de passar por um processo de certificação de operadoras ou órgãos reguladores.

Roteadores celular 3G, 4G LTE e LTE-A seguros e robustos

Os roteadores celulares da Digi são projetados para manter suas máquinas conectadas nos 
ambientes mais exigentes. Os roteadores celulares industriais da Digi fornecem 
conectividade 3G, 4G LTE e LTA-Advanced (LTE-A) segura para aplicações em energia, 
transporte e cidades inteligentes. Os roteadores comerciais Digi são ideais para varejo, 
sinalização digital e quiosques, aplicações estas onde uma conexão com fio não é possível.

Soluções Celular

LTE CAT 1 LTE-M NB-IoTGlobal 3G
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Módulos RF embarcados pré-certificados, fáceis de usar e com formato comum

A Digi oferece uma variedade de módulos e modems RF pré-certificados para projetos 
embarcados. As séries de módulos XBee 2,4 GHz e 900 MHz estão disponíveis para 
montagem SMT ou through-hole e oferecem múltiplas interfaces, incluindo 802.15.4, 
ZigBee, Thread, DigiMesh e ponto-multiponto. As opções de aplicação variam desde 
curto alcance e baixo consumo até ambientes com ruído, urbanos e remotos que exijam 
longo alcance.

Os modems RF M2M, adaptadores e extensores de alcance sem fio e de longo 
alcance da Digi oferecem soluções sem fio fáceis de instalar em equipamentos 
existentes. Temos as opções ZigBee, DigiMesh, ponto-multiponto, 2,4 GHz e 900 MHz 
para adicionar rapidamente uma rede sem fio. Nossos rádios industriais XLR PRO de 
900 MHz fornecem conectividade em ambientes com ruído RF com a melhor faixa de 
alcance de 1 a 160 km (LOS).

Modems e adaptadores RF para adição de comunicação sem fio a equipamentos existentes

Gateways RF para IP programáveis com gerenciamento escalável de dispositivos 

Os gateways IP da Digi fornecem uma solução de baixo custo para conectar redes XBee 
à redes WAN, Celular e IP. Com gateways RF para IP programáveis, você possui 
conectividade rápida e gerenciamento escalável de dispositivos. Os gateways Digi são 
oferecidos em invólucros comerciais e industriais e suportam ZigBee, DigiMesh, ponto-
multiponto, 2,4 GHz e 900 MHz para projetos globais.

DigiMesh 802.15.4 2.4 900

Módulos RF

Modems

Gateways

Para ,  e  entre em contato conosco!  especificações dúvidas cotações,

Será um prazer entender e discutir suas  e necessidades de conectividade
propor uma de nossas alternativas. Atendemos todo território nacional.

Mais Informações?
vendas@vikacontrols.com.br

11 3159.3674

Vídeo: Conectando com ConançaVídeo: O Ecossistema XBee da Digi
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https://www.youtube.com/watch?v=1xrTetaDx8U
https://www.youtube.com/watch?v=OeHHd0gn_os

