
Exemplo de Aplicação

Características/Benefícios

Visão Geral

Módulo embarcável 900MHz de maior alcance da  

família XBee,com topologias Mesh ou Multiponto,  

além de avançada função Sleep Mode.

Módulo RF Embarcável - 900 MHz
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Ÿ Nível de alcance em visada de até 45 Km (valor estimado, 

com o uso de antenas de alto ganho).

Ÿ Atualizações de firmware “over-the-air”, através da rede de 

módulos XBee-PRO 900HP ou ainda via nuvem Device 

Cloud.

Ÿ Canal selecionável por software: garantia de maior 

imunidade à interferências.

Ÿ Versão programável permite o desenvolvimento de 

aplicações customizadas:

•  M i c ro p ro c e s s a d o r  F re e s c a l e ™  S 0 8  d e  8 - b i t 

permitecustomizar processamento local diretamente no 

módulo.

• Ferramenta de desenvolvimento CodeWarrior® com 

programação simplificada e SDK.

Ÿ Taxa de dados (throughput) de até 200 Kbps.

Ÿ Algoritmo de seleção de canais (patente pendente) que 

permite a utilização do módulo em redes mais densas.

O módulo embarcável XBee-PRO 900HP é um dos 
modelos de maior alcance de toda a linha Digi XBee. 
A adoção do protocolo de rede DigiMesh viabiliza 
sua operação em redes densas, com suporte 
avançado à Sleep Mode. Também pode ser 
disponibilizado em uma configuração ponto-a-
multiponto proprietário. Com alcance em visada de 
até 45 Km (valor estimado, com o uso de antenas de 
alto ganho) e taxas de dados de até 200 Kbps, esse 
módulo é ideal para aplicações em que haja grandes 
distâncias e a necessidade de maior nível de
throughput.

O XBee-PRO 900HP pode ser facilmente configurado 
através do software Digi X-CTU ou ainda através de 
um conjunto de comandos AT simplificado.

Existem versões pré-certificadas para uso em 
diversos países, resultando numa diminuição ainda 
maior dos custos de desenvolvimento e do “time-to-
market”.

A versão programável torna a customização de 
aplicações ainda mais fácil uma vez que, programar 
diretamente no módulo, elimina a necessidade de 
um processador adicional. Além disso, o software de 
tratamento do protocolo RF está isolado, fazendo 
com que as aplicações possam ser desenvolvidas 
sem riscos para o RF, a performance, a segurança ou 
certificações adicionais.
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SERVIÇOS E SUPORTE DIGI - Você pode comprar com coniança sabendo que a Digi está aqui para ajudá-lo
com técnicos de suporte especialistas e garantia: www.digi.com/support

Visite o site www.digi.com para obter nossos part numbers.

Hardware

Processador
Transceptor ADF7023, Cortex-M3 EFM32G230 @ 28 MHz
Versões Programáveis incluem: Freescale MC9S08QE32

Banda de Frequência 902 to 928 MHz, canal selecionável por software para otimizar a imunidade à interferências

Opções de Antenas e Conectores Wire, U.FL e RPSMSA

Desempenho

RF Data Rate 10 Kbps ou 200 Kbps

Alcance Interno/Ambientes Urbanos (estimado) Até 2000 ft (610 m)

Alcance Externo em Visada (estimado) Até 9 miles (14 km) com antena dipolo; Até 28 miles (45 km) com antena de alto ganho

Potência de Transmissão Até 24 dBm (250 mW) selecionável por software

Sensibilidade de Recepção -101 dBm @ 200 Kbps, -110 dBm @ 10 Kbps

Características

Interface de Dados UART (3V), SPI

GPIO Até 15 Digital I/O, 4 10-bit ADC inputs, 2 PWM outputs

Topologias de Rede DigiMesh, Repeater, Ponto-a-Ponto, Ponto-Multiponto, Peer-to-Peer

Espalhamento Espectral (Spread Spectrum) FHSS (Canais Selecionáveis por Software)

Programação

Memória N/A 32 KB Flash / 2 KB RAM

CPU/Clock Speed N/A HCS08 / Up to 50.33 MHz

Alimentação

Tensão de alimentação 2.1 to 3.6 VDC 2.4 to 3.6 VDC

Consumo em modo de Transmissão 215 mA 229 mA

Consumo em modo de Recepção 29 mA 44 mA

Consumo em modo Sleep 2.5 uA 3 uA

Certificaçãoes

FCC (USA) MCQ-XB900HP 

IC (Canada) 1846A-XB900HP 

C-Tick (Australia) Yes

Anatel (Brazil) Yes

IDA (Singapore) Yes
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XBee-PRO® 900HPEspecificações

(visão lateral)(visão frontal)
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XBee-PRO® 900HP Programável
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