
● ARM MCU baseado em um Cortex - M0+ de até 48 MHz

● Flash incorporado de até 256 KB e SRAM de 40 KB

● Baixo consumo de energia <35 µA / MHz

● DMA, Sleepwalking e sistema de eventos

● Até seis módulos de comunicação serial flexíveis (SERCOMs)

● Até oito temporizadores / contadores

● Dispositivo USB de alta velocidade e host incorporado

● ADC de 12bits com até 20 canais e DAC de 12-bit e dois canais

● Três amplificadores operacionais, dois comparadores analógicos e bloco

lógico programável

● Controlador touch periférico (PTC) para suporte touch de hardware

● Opções de encapsulamento QFP, QFN e WLCSP
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Conhecendo o SAM L - MCUs 

Definindo um novo benchmark de baixa potência para os microcontroladores 
Arm® Cortex® - M23 e Cortex - M0+

Com o enorme crescimento da Internet das Coisas (IoT) e o amplo uso de dispositivos vestíveis e

acessórios de baixo consumo de energia, os engenheiros precisam cada vez mais de soluções de baixo

consumo de energia que também ofereçam segurança robusta e interfaces de uso mais amistáveis. 

A família de microcontroladores (MCUs) SAM L da Microchip é construída com a inovadora tecnologia

picoPower® para oferecer o melhor consumo de energia da categoria até 25 µA / MHz no modo ativo,

menos de 100 nA no modo sleep e no modo wake rápido de 1,2us. 

Esses MCUs alcançaram uma pontuação ULPMark™ com certificação EEMBC de 410, que é a pontuação

mais alta para um dispositivo da classe Arm® Cortex® - M23 ou Cortex® - M0+. 

Além dos recursos de ultra baixa potência, esses dispositivos apresentam um PTC (Peripheral Touch

Controller) aprimorado, segurança robusta, tecnologia Arm TrustZone®, criptografia AES (Advanced

Encryption Standard), host e dispositivo USB de alta velocidade, sistema de eventos e Sleepwalking,

Analógico de 12 bits, amplificadores operacionais integrados e muito mais. Descubra como você pode

usar a série SAM de MCUs para expandir a vida útil da bateria de anos a décadas, adicionar recursos de

touch ao seu produto e proteger seus sensores de IoT. 

   

Familia SAM L 21 de MCUs  

Um rico conjunto de periféricos, flexibilidade e facilidade de uso combinados com consumo de energia

ultrabaixo tornam a série de microcontroladores SAM L21 Arm Cortex - M0+, ideal para dispositivos IoT,

produtos sem fio e qualquer sistema que precise de grandes memórias e baixo consumo de energia. O

SAM L21 foi projetado para uma migração simples e intuitiva entre dispositivos SAM L, oferecendo

módulos periféricos idênticos, código compatível e um mapa de endereços linear. Também é compatível

com a família SAM D de MCUs de uso geral.

   

   

   

Recursos principais do SAM L 21
   

   

 

https://www.microchip.com/design-centers/32-bit/sam-32-bit-mcus/sam-l-mcus#L21
https://www.facebook.com/tctbrasiloficial/
https://www.facebook.com/tctbrasiloficial/

