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CWS 6500 IP-DECT system 

CWS 6500 är efterföljaren till 6000 och är en komplett trådlös lösning för alla typer av verksamheter som 

vill bygga en robust kommunikationslöning baserat på Ethernet (LAN). Det skalbara CWS6500 systemet, 

byggs med fördel från 2 basstationer upp 512 basstationer. Systemet bygger på SIP och basar ansluts 

direkt till nätverket (LAN) och strömförsörjs via PoE. 

 

Systemkapacitet 

 1024 basstationer 

 11 samtal / basstation 

 4096 telefoner/terminaler 

 1024 samtal / system (G.711) 

 768 samtal / system (G.729) 

 

Media resource (G.711) 

 32 samtal 

 

Media resource (G.729) 

 24 samtal 

 

Codec stöd 

 G.711 A-law och μ-law 

 G.726 (32 kbps – 4 bit ADPCM) 

 G.729 (licens option) 

 

Kryptering  

 enligt standard DECT (HW PCS 04 eller senare) eller 

utökad kryptering (ej GAP). 

 

EMC  (Reglerande standards) 

 EN 55022 

 EN 55024:A, A2 

 FCC RULES, CRF47, PART15, class B digital device 

 

Säkerhet (Reglerande standards) 

 UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 

 EN 60950-1 

 

 Miljö 

 Relativ fuktighet: mellan 20 % och 80 % 

 EU direktiv: 2002/95/EC (RoHS) och 2002/96/EC 

(WEEE) 

 

Provisioning server 

 TFTP 

 FTP 

 HTTP 

 
Konfigurering 

 Browser 

 Inbyggd webserver (HTTP eller HTTPS) 

 

 IP-gränssnitt 

 RJ45  

 Ethernet 100Mbit 

 SIP (RFC 3261) 

 DHCP/Statisk IP-adress 

 DNS 

 NTP 

 RTP 

 

Meddelandehantering 

 Fullt stöd för meddelandehantering via CMS 

 

Elektriska krav  

 8V/500 mA 

 Typisk strömförbrukning: 4W per enhet 

 AC adapter 110 VAC till 240 VAC, 50/60 Hz. 

 

Fysiska egenskaper 

 Storlek (B x D x H): 440 x 199 x 44 mm 

 Vikt: 2354 g. 

 Grå 

 Väggmonterad, inomhusbruk 

 IP20 

 

 

 

Tilläggsmoduler för CWS 6500: 
 

- CWS 6500 IP-DECT Media resource 

 

- CWS 6500 IP-DECT 19” Media resource 

 

Utökningsmoduler för att hantera fler samtidiga samtal och 

på samma gång "lastbalansera" i ett system med flera 

mediaresurser. Hanterar 32 samtidiga samtal. Kan 

användas för lastbalansering eller som en redundant CWS 

6000 server, som vid behov tar över funktioner från den 

primära servern.  

 

 Standby enhet 

 redundans 

 lastbalansering 

 minimiering av trafik över WAN i större installationer 


