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ESTABILIDADE com disponibilidade e suporte a longo 
prazo do produto

SEGURANÇA e suporte completo da plataforma de 
so�ware com gerenciamento de dispositivos

CONECTIVIDADE simplificada com certificações wireless 
globais

FLEXIBILIDADE em cada etapa: do protótipo à produção

System-on-Module (SoM) e
Single Board Computers (SBC)

Soluções embarcadas para lançamento rápido ao 
mercado de produtos com disponibilidade a longo 
prazo, conectividade e segurança.

ConnectCore 6UL (SoM)

Principais CaracterísticasA menor plataforma sistema em módulo NXP 
i.MX6UL UltraLite sem fio e de baixo consumo do 

mercado para desenvolvimento 
de dispositivos conectados 
inteligentes e seguros.

 
em ARM ConnectCore 6UL da 
Digi foram projetados para 
atender aos requisitos críticos 

de fabricantes de dispositivos para aplicações 
médicas, industriais, de transporte, de energia e 
cidades inteligentes. Nossas soluções seguras e 
escalonáveis oferecem conectividade sem fio 
integrada e suporte completo a so�ware embarcado. 

Baseado no processador da NXP i.MX6UL-2 Cortex-A7 
528 MHz

Memória flash NAND 256MB/1GB e DDR3 256MB/1GB

Ultra-baixo consumo de energia com Microcontroller 
Assist™ integrado

Menor do mercado: 29x29x3,5 mm

Sistema operacional Linux embarcado (Yocto Project)

Conectividade dual Ethernet 10/100

Opção Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + 
Bluetooth 4.2

Padrão industrial (temperatura, 
choque e vibração)

Plataforma de segurança 
exclusiva Digi TrustFence®
Plataforma de so�ware 
embarcado Linux livre de 
royalties

5 anos de garantia

TRUSTFENCE

Conectividade de rede Curto time-to-market

Controle de processo e
confiabilidade

Longo prazo de
disponibilidade 

Saiba mais

Os sistemas embarcados baseados

https://www.vikacontrols.com.br/produtos/system-on-module-digi-connectcore-6ul/


ConnectCore 6UL e 6UL SBC
Soluções em Sistemas Embarcados para IoT

ConnectCore 6UL SBC

Principais CaracterísticasLinha de poderosos 
computadores de placa 
única (SBC) compactos, 
econômicos, versáteis e 
prontos para uso. 

A linha ConnectCore 6UL 
SBC da Digi oferece um 
computador de placa única 
poderoso, seguro e 
extremamente econômico 

com suporte completo a Linux, que conta com a 
estrutura de segurança pronta para uso Digi 
TrustFence® para inicialização (boot) segura, 
sistemas de arquivos criptografados, proteção de 
portas e mais.  Essas SBCs servem como projeto de 
referência para os sistemas 
ConnectCore 6UL e também 
podem ser utilizadas como 
produto final para acelerar o 
tempo de lançamento de 
soluções ao mercado.

Solução de baixo custo pronta para uso

Time-to-market acelerado

Pronta para produção e com esforço reduzido de 
design de hardware

Projeto robusto com temperatura de operação 
padrão industrial

BSP Linux Yocto Project completo com código fonte

Conectividade Wi-Fi 802.11ac dual band

Pronta para conectividade celular

Capacidade para integração de display e câmera

Uma ou dupla Rede Ethernet 10/100 Mbit

Bluetooth 4.2 com suporte para Bluetooth Low 
Energy (BLE)

Estrutura de segurança Digi TrustFence®
Disponível em Kits de desenvolvimento 

Saiba mais

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

www.vikacontrols.com.br

Digi TrustFence® Estrutura de segurança completa, gratuita e nativa para aplicações de IoT

AUTENTICAÇÃO O TrustFence fornece opções 
de autenticação de dados e gerenciamento de 
identidade de dispositivos. Além disso, o Digi 
TrustFence garante que os produtos não sejam 
enviados com configurações padrão de usuário 
e senha.

CONEXÕES SEGURAS Os mais recentes 
protocolos de criptografia para transmissão de 
dados para garantir a integridade dos dados 
que fluem através de uma rede.

Suporte a VPN, firewall, ferramentas de 
encriptação e autenticação para a mais 
alta proteção cibernética e com custo 
zero de implementação:

BOOT SEGURO Garante que apenas imagens 
de so�ware assinadas possam ser executadas 
no dispositivo.

PORTAS PROTEGIDAS Controle de acesso às 
portas internas e externas para prevenir 
intrusão local.

ARMAZENAMENTO SEGURO Sistema de 
encriptação de dados local mantém dados 
internos seguros.

MONITORAMENTO CONTÍNUO E SUPORTE A 
Digi fornece serviços contínuos de medição e 
monitoramento de ameaças, além de realizar 
auditorias de segurança internas e externas e 
comunicação proativa sobre ameaças futuras.

TRUSTFENCE

https://www.vikacontrols.com.br/produtos/single-board-computer-digi-connectcore-6ul-sbc/
https://www.vikacontrols.com.br/

