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Padrões abertos e uma grande variedade de ferramentas 
e códigos livres disponíveis são os ingredientes chave no 
crescimento e no sucesso do Java e da criatividade da 
comunidade de desenvolvedores. A Gemalto está indo 
em frente neste conceito para a área embedded com a 
nova Cinterion® Concept Board, um kit de 
Desenvolvimento extensível amigável ao usuário que 
utiliza Java, soluções Cinterion e a Aplicação 
SensorLogic Enablement Platform para o rápido projeto e 
lançamento de soluções M2M de nova geração. Oferece 
um ambiente simples, com tudo o que um desenvolvedor 
precisa para rapidamente transformar ideias em 
aplicações M2M prontas para o mercado. 

O que você irá criar? Para entusiastas, amadores e artistas, a Concept Board 
pode ser conectada a placas do tipo Arduino e inclui um 
poderoso módulo M2M Cinterion para conectividade 2G 
e 3G global.

Contando com uma inteligente estratégia Java e 
oferecendo as ferramentas e recursos de código aberto 
necessárias para a inovação, estamos acelerando o 
crescimento da Internet das Coisas, que por sua vez 
está melhorando o estilo de vida moderno de hoje e 
simplificando a forma como vivemos e trabalhamos no 
mundo. De carros conectados a um mHealth a 
sistemas inteligentes de energia, a Tecnologia M2M 
Cinterion utilizada pela Gemalto e distribuída no Brasil 
pela Duodigit está liderando o caminho para o futuro.



Duodigit Concept Board Cinterion Características

• 8 linhas GPIO com level-shifters
• Acesso para avaliação e interface

• LEDs exibem o status a todo tempo

CONTROLE GPIO

• Módulo Java EHS6 • Módulo Wireless 2G/3G Global com Java™ ME
Incorporado

• Interface e alimentação acessível 
• Pin-out conhecido por placas Arduino

• Compatível com uma grande variedade de 
placas de extensão Arduino
• Apropriada para placas de extensão 

JAVA

CONEXÃO COM PLACAS EXTERNAS

• Interface serial com o módulo EHS6
• Ponte TFDI USB/VCP na placa

• Alimentação 5v

PORTA SERIAL DO MÓDULO (ASC0)

• Sinalizam comunicação serial

• Sinalizam RING e SLEEP

•Interface USB com o módulo EHS6 
• Alimentação 5v

LEDS DE INTERFACE SERIAL PESO

• Antena On-board
• Suporta todas as bandas

• Conector para antena externa na placa

ANTENA (GSM / UMTS)

• Botões para uso geral do usuário
• Botões Start / Off
• SIM-Holder com detecção de cartão

• Pads para solda opcional de baterias 
recarregáveis
• Circuito de carga simples na placa

CARACTERÍSTICAS GERAIS
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Contate-nos e saiba mais:
contato@duodigit.com.br


