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Wat voor Auerswald spreekt

Wanneer u van de voordelen van de moderne communicatietechniek wilt genieten en er zeker van wilt zijn dat u bij proble-
men niet in de steek wordt gelaten, dan is Auerswald de juiste keuze. Wij nemen uw wensen serieus, adviseren u uitgebreid 
en bieden eerlijke garantie- en servicevoorwaarden. En bovendien leveren wij onze klanten snelle, doortastende ondersteu-
ning, wanneer een keer niet alles “soepel” verloopt.

De experts voor All-IP

Bij de overgang van uw conventionele telefoonaansluiting 
naar All-IP geldt voor alles één ding: blijf kalm! Zelfs oudere 
Auerswald ICT-systemen kunnen namelijk met weinig inspan-
ning aan het nieuwe netwerk worden aangepast. Indien 
u uw zinnen heeft gezet op een software-gebaseerde of 
“gehoste” ICT-oplossing, dan wordt met onze COMfortel 
IP-telefoons het comfort nog beter. 

Milieukeurmerk "Blauer Engel" voor groene filosofie
Voor Auerswald staat het principe van duurzaamheid allang 
op de eerste plaats. In principe gebruiken wij geen mate-
rialen die schadelijk zijn voor het milieu, en verlengen met 
talrijke maatregelen de levensduur van onze producten. 
Hiervoor en voor de uitstekende energiezuinigheid zijn wij 
al meerdere keren onderscheiden met het milieukeurmerk 
“Blauer Engel”.

Voorbeeldige flexibiliteit 

Wie in een modern ICT-systeem investeert, wil absoluut niet 
dat dit snel veroudert, als de eisen veranderen. Voor duurza-
me oplossingen zorgt Auerswald via gratis software-updates, 
zeer eenvoudige upgrades met stekkerklare modules en 
comfortabele online-vrijschakeling voor extra functies. Zo 
blijft u ook op langere termijn flexibel en uw investering is 
uitstekend beschermd.

Open voor nieuwe ontwikkelingen

Onze software-gebaseerde communicatie-oplossingen 
zorgen voor een naadloze verbinding tussen computer, 
telefoon en chat-functies: het resultaat van onze nauwe 
samenwerking met software-ontwikkelaars. Tegelijkertijd 
zorgt onze platformstrategie met eenduidige softwarestruc-
tuur ervoor dat systemen van elke omvang profiteren van 
verbeteringen. 

Volledig assortiment

Auerswald biedt u oplossingen die voor u op maat zijn 
gesneden: van eenvoudige SIP-telefoon tot geavanceerde 
business-telefoon met groot touchscreen, video-integratie 
en Bluetooth® tot en met gebarenbesturing. Deze IP-tele-
foons kunnen in de meest uiteenlopende systeemomge-
vingen worden geïntegreerd. Bijzonder veelzijdig zijn deze 
in combinatie met een Auerswald communicatieserver. Elk 
Auerswald systeem is perfect toegesneden op het gebruiks-
doel: bij u thuis of op de werkplek, in de werkplaats, detail-
handel of op kantoor, op de bouwplaats, in de productie, 
de artsenpraktijk of het advocaten- of notariskantoor.

Made in Germany – daar staan wij voor

Het komt door de strakke processen (en vele geniale idee-
en) dat wij ondanks het relatief hoge loonniveau 
in Duitsland toch voordelig kunnen produceren. 
Dit verklaart ook de goede prijs-prestatieverhou-
ding van onze producten. Natuurlijk moeten alle 
Auerswald producten voldoen aan dezelfde hoge 
kwaliteitseisen: met “Made in Germany” onderstrepen wij 
dat u kunt vertrouwen op de betrouwbaarheid van onze 
producten.

De juiste oplossing voor u

UITBREIDBAAR

UITBREIDBAAR

UITBREIDBAAR

UITBREIDBAAR

In deze afbeelding vindt u de aansluit- en 
uitbreidingsmogelijkheden voor alle 
Auerswald ICT-systemen: van de kleine 
uitbreidbare telefooncentrale tot en met 
de volledig modulaire communicatieser-
ver voor de middelgrote onderneming.

Let op:

•  In de middelste kolom vindt u de 
systeemresources resp. de aansluitmoge-
lijkheden: in de basisuitvoering zonder 
uitbreidingen of vrijschakelingen  
en in de volledige uitvoering met het 
maximaal aantal mogelijkheden voor elk 
aansluittype.  
Vanwege het beperkte aantal modu-
lesteekplaatsen is het niet mogelijk alle 
maximale waarden tegelijkertijd te 
realiseren. 

•  De mogelijkheden van de volledig 
modulaire systemen worden uitsluitend 
door de uitbreiding met uitbreidingsmo-
dules en eventuele extra vrijschakelingen 
bepaald. Bij uitlevering zijn deze systemen 
met 2 resp. 4 VoIP-kanalen uitgerust. Deze 
centrales werken pas na het activeren 
van het systeem en het plaatsen van 
minimaal één module.

•  De specificatie “max.” (maximaal) geeft 
een grens aan die niet kan worden 
overschreden. 

•  De specificatie „adv.“ (advies) geeft aan 
welke mate van uitbreiding maximaal 
zinvol is. Onder bepaalde omstandighe-
den is echter meer mogelijk. 

•  Bij de combinatie van externe  
ISDN-, analoge en VoIP-poorten moet 
met het aantal maximaal mogelijk 
buitenlijnen rekening worden gehouden 
(COMpact 4000/5000/5000R,  
COMmander 6000/ 6000R/6000RX).

•  Bij de combinatie van interne 
ISDN-, analoge en VoIP-poorten moet 
met het aantal maximaal mogelijk 
deelnemers rekening worden gehouden  
(COMpact 4000/5000/5000R,  
COMmander 6000/6000R/6000RX).

•  VoIP-kanalen kunnen afzonderlijk extern 
(buitenlijn) of intern (deelnemer) worden 
gebruikt.  
De beschikbare VoIP-kanalen van een 
systeem kunnen daarom willekeurig over 
de beide gebruikstypen worden 
verdeeld.  
In de COMpact 4000/5000/5000R kunnen 
VoIP-kanalen als kanalen voor voicemail- 
en faxboxen worden geconfigureerd.

•  Alle centrales hebben al in de basisuit-
voering voicemailboxen, de COMpact 
3000 ook faxboxen. Het aantal kanalen 
en boxen vindt u op de betreffende pagi-
na's van de centrales (pagina 6 en 7).

1 buitenlijn Basisuitvoering max. 4 deelnemers
1 analoge buitenlijn 1 analoge poort

4 a/b-poorten 4 a/b-poorten

max. 4 buitenlijnen Volledige uitvoering max. 8 deelnemers
1 analoge buitenlijn 1 analoge poort

max. 1 ISDN-poort (S0) max. 1 ISDN-poort max. 1 ISDN-poort (S0/UP0)

max. 2 VoIP-kanalen 2 VoIP-kanalen max. 2 VoIP-kanalen

max. 6 a/b-poorten max. 6 a/b-poorten

INTERN/DEELNEMER

max. 4 buitenlijnen Volledige uitvoering max. 8 deelnemers
1 ISDN-poort (S0) 1 ISDN-poort (S0)

max. 1 ISDN-poort (S0) max. 1 ISDN-poort max. 1 ISDN-poort (S0/UP0)

max. 2 VoIP-kanalen max. 2 VoIP-kanalen max. 2 VoIP-kanalen

max. 6 a/b-poorten max. 6 a/b-poorten

2 buitenlijnen Basisuitvoering max. 4 deelnemers
1 ISDN-poort (S0) 1 ISDN-poort (S0)

4 a/b-poorten 4 a/b-poorten

max. 4 buitenlijnen Volledige uitvoering max. 10 deelnemers
max. 4 VoIP-kanalen max. 4 VoIP-kanalen max. 4 VoIP-kanalen

max. 1 ISDN-poort (S0) max. 1 ISDN-poort max. 1 ISDN-poort (S0/UP0)

max. 6 a/b-poorten max. 6 a/b-poorten

max. 2 buitenlijnen Basisuitvoering adv. 4 deelnemers
max. 2 VoIP-kanalen 2 VoIP-kanalen max. 2 VoIP-kanalen

4 a/b-poorten 4 a/b-poorten

max. 38 buitenlijnen Volledige uitvoering max. 112 deelnemers
max. 1 S2M-aansluiting max. 1 S2M

max. 38 VoIP-kanalen max. 64 VoIP-kanalen max. 64 VoIP-kanalen

max. 16 S0-poorten max. 72 S0-poorten max. 56 S0-poorten

max. 72 UP0-poorten max. 72 UP0-poorten

max. 64 a/b-poorten max. 64 a/b-poorten

max. 8 deurpoorten (FTZ) max. 8 deurpoorten (analg./VoIP/FTZ)

max. 38 buitenlijnen Volledige uitvoering adv. 64 deelnemers
max. 1 S2M-aansluiting max. 1 S2M

max. 38 VoIP-kanalen max. 64 VoIP-kanalen max. 64 VoIP-kanalen

max. 16 S0-poorten max. 32 S0-poorten max. 32 S0-poorten

max. 32 UP0-poorten max. 32 UP0-poorten

max. 32 a/b-poorten max. 32 a/b-poorten

max. 8 deurpoorten (FTZ) max. 8 deurpoorten (analg./VoIP/FTZ)

SYSTEEMRESOURCES

adv. 4 buitenlijnen Basisuitvoering adv. 12 deelnemers
max. 4 VoIP-kanalen 4 VoIP-kanalen max. 4 VoIP-kanalen

max. 2 ISDN-poorten (S0) 2 ISDN-poorten max. 2 ISDN-poorten (S0/UP0)

8 a/b-poorten 8 a/b-poorten

max. 10 buitenlijnen Volledige uitvoering adv. 16 deelnemers
max. 8 VoIP-kanalen max. 8 VoIP-kanalen max. 8 VoIP-kanalen

max. 3 ISDN-poorten (S0) max. 6 ISDN-poorten max. 6 ISDN-poorten (S0/UP0)

8 a/b-poorten 8 a/b-poorten

max. 4 analg. buitenlijnen max. 4 analoge poorten

max. 14 buitenlijnen Volledige uitvoering adv. 32 deelnemers
max. 14 VoIP-kanalen max. 16 VoIP-kanalen max. 16 VoIP-kanalen

max. 3 ISDN-poorten (S0) max. 10 ISDN-poorten max. 10 ISDN-poorten (S0/UP0)

max. 16 a/b-poorten max. 16 a/b-poorten

max. 6 analg. buitenlijnen max. 6 analoge poorten

EXTERN/NAAR BUITENLIJN

VOLLEDIG MODULAIR

VOLLEDIG MODULAIR

COMpact 3000 analog

COMpact 3000 ISDN

COMpact 4000

COMpact 3000 VoIP

COMpact 5000/5000R

COMmander® 6000/6000R

COMmander® 6000RX

Basisuitvoering: 4 VoIP-kanalen (gebruik van de centrale zonder modules is niet mogelijk.)
Deurpoorten (max. 8) worden gevormd uit de interne a/b-poorten en VoIP-kanalen.

Deurpoorten (max. 8) worden gevormd uit de interne a/b-poorten en VoIP-kanalen.

Basisuitvoering: 2 VoIP-kanalen (gebruik van de centrale zonder modules is niet mogelijk.)
Deurpoorten (max. 8) kunnen ook worden gevormd uit de interne a/b-poorten en VoIP-kanalen.

Basisuitvoering: 2 VoIP-kanalen (gebruik van de centrale zonder modules is niet mogelijk.)
Deurpoorten (max. 8) kunnen ook worden gevormd uit de interne a/b-poorten en VoIP-kanalen.

VOLLEDIG MODULAIR



Nadruk op functionaliteitVan instapmodel tot high-end-model:

COMfortel ® Xtension300 
voor COMfortel 2600 / 2600 IP / 
3600 IP

• 30 programmeerbare toetsen 
met twee functieniveaus en 
meerkleurige leds

• Tot maximaal drie toetsuit-
breidingen kunnen worden 
gekoppeld

Auerswald levert telefoons voor elke 

behoefte en elk budget. Of u nu 

een analoog model, een profes-

sionele draadloze telefoon of een 

high-end-systeemtelefoon zoekt: hier 

vindt u de perfecte oplossing.

COMfortel    
Int. telefoonboekpos. / centr. telefoonboek

Naamindicatie / online namen zoeken

Antwoordapparaat geïntegreerd 

Handsfree / luidspreker / intercomfunctie

Headset-aansluiting / DHSG

Sneltoetsen / bezet-lampveld

Toetsuitbreiding 

Kleuren

Systeemaansluiting

COMfortel ® Xtension300

ISDN

COMfortel ® 1600 / 2600

U wilt een ISDN-systeemtelefoon met 
nog meer functies? Met meer toet-
sen, uitbreidingen, groter display, 
draadloze headsets? COMfortel sys-
teemtelefoons bieden uitstekende 
gebruikersvriendelijkheid en uitge-
breide functionaliteit, kunnen ook 
intuïtief worden bediend en beschik-
ken over een uitgesproken ergo-
nomisch, aansprekend design dat 
perfect past in elke omgeving.

COMfortel 1600 en 2600 vormen het 
hoogste evolutionaire niveau voor 
wat betreft onze ISDN-telefoons: met 
touchscreen-bediening en verstel-
bare hoek voor maximaal comfort. 
En u herkent automatisch het aan-
sluittype (S0 of UP0) – een bijzonder-
heid, ontwikkeld door Auerswald. 

COMfortel 1600

• Grafisch touchdisplay

• Intern telefoonboek voor 1.600 
posities 

COMfortel 2600

• Helder 4,3” kleurendisplay met 
touchbediening en 65.000 kleuren

• Geïntegreerde voicemail

• Aansluiting voor kabelgebonden/
draadloze headsets

• Toetsenuitbreiding voor maximaal 
105 toetsen

              1600                              2600

                                 1.600 / •

                                    • / •

                    –                      met SD-/SDHC-kaart 

                                 • / • / •

                 • / –                              • / •                     

                                  15 / •

                    –                 3 x COMf. Xtension  300

                            ISDN-poort (UP0/S0)

ISDN

COMfortel® 1200 / 1400

1200

1.600 / •

• / • 

–                                  optie

• / • / •

   in plaats van hoorn / –                      • / –

10 / •

–

1400

ISDN-poort (UP0/S0)

Zoekt u een systeemtelefoon voor 
uw Auerswald ICT-centrale die het 
comfort en de functionaliteit van 
een "high-end”-telefoon biedt, maar 
tegen een uiterst aantrekkelijke 
prijs? Onze digitale systeemtelefoons 
COMfortel 1200 en COMfortel 1400 
hebben dit alles en overtuigen met 
hun moderne design, verstelbare 
hoek en verlicht, goed leesbaar dis-
play, bij de COMfortel 1400 zelfs met 
touchbediening. Ook aan de muur 
gemonteerd slaan ze een goed 
figuur, ze  bieden in elk geval een 
groot aantal comfortabel te gebrui-
ken functies.

• Voeding via ISDN-bus

• Automatische aansluitherkenning 
S0/UP0

COMfortel 1200

• Scherp z/w-display met automati-
sche verlichting

• Intern telefoonboek voor 1.600 
posities

COMfortel 1400

• Helder 3,5” kleurendisplay met 
touchbediening

• Intern telefoonboek voor 1.600 
posities 

• Voicemail optioneel

COMfortel ® 3600 IP

VOIP

3600 IP

>2.000 / •

• / •

•

• / • / •

 • / • 

15 / •

3 x COMfortel Xtension300

Ethernet

De COMfortel 3600 IP kan als stan-
daard SIP- en als IP-systeemtelefoon 
worden gebruikt en bepaalt wat 
betreft bediening en functionaliteit 
de norm. Men kan het toestel zoals 
gewend via toetsen bedienen, maar 
ook als een smartphone via het 5” 
kleuren-touchdisplay en zelfs met 
gebaren! 

Kalender- en contactgegevens kun-
nen net zoals e-mails heel eenvou-
dig worden gesynchroniseerd: via de 
push-service van uw Google™- of 
Microsoft® Exchange-accounts direct 
op de telefoon. Niet op de laatste 
plaats bieden vijf vrije schermen vol-
doende ruimte om de telefoon met 
apps van uw keuze te bezetten.

COMfortel 3600 IP

• Standaard SIP- en IP-systeemtele-
foon

• 5,0” kleurendisplay met touchbe-
diening en 16,7 miljoen kleuren

• Synchronisatie met bijvoorbeeld 
GoogleTM en Microsoft® Exchange

• Perfecte integratie van IP- 
camera's

• Ingebouwd voicemail-systeem

• Intern telefoonboek voor meer dan  
2.000 posities 

• Bluetooth-interface voor aanwezig-
heidsherkenning en headset-ver-
binding

COMfortel ® 1400 IP / 2600 IP
 

VOIP

Wanneer voor u de mogelijkheden 
en functies van een instapmodel 
niet voldoende zijn, dan adviseren 
wij deze COMfortel-modellen. Deze 
hebben een uitstekende gebrui-
kersvriendelijkheid, kunnen intuïtief 
worden bediend en passen met het 
elegante design en de vele functies 
in elke omgeving. Anders dan de 
ISDN-zustermodellen kunnen deze 
zowel als systeemtelefoons voor Au-
erswald ICT-systemen als voor soft-
PBX of IP-Centrex-oplossingen van 
verschillende fabrikanten en provi-
ders worden gebruikt.

COMfortel 1400 IP

• Helder 3,5” kleurendisplay met 
touchbediening 

• Voicemail en IP-cameraonder-
steuning op aanvraag

COMfortel 2600 IP

• Helder 4,3” kleurendisplay met 
touchbediening 

• Uitbreidbaar met toetsenborduit-
breiding of draadloze headsets

1400 IP                           2600 IP

>2.000 / •

• / •

                optie                met SD/SDHC-kaart  

• / • / •

 • /  –                             • / • 

               10 / •                            15 / •

                   –               3 x COMfortel Xtension300 

                                     Ethernet

VOIP

COMfortel ® 600 / 1200 IP

Fraai design en comfortabele 
functies hoeven niet duur te zijn. 
De analoge, gebruikersvriendelijke 
COMfortel 600 is ideaal geschikt als 
aansluiting op een Auerswald tele-
fooncentrale, maar net zo gemak-
kelijk kan deze op een analoge 
buitenlijn worden aangesloten. 

De COMfortel 1200 IP fungeert als 
instapmodel voor de Auerswald 
COMfortel-IP-serie. Als rasechte 
standaard SIP-telefoon, die com-
fortfuncties zoals BLF (Busy Lamp 
Field) of MWI (Message Waiting In-
dication) eenvoudig via SIP weer-
geeft. Beide hebben het elegante 
design van de compacte Auers-
wald systeemtelefoons.

COMfortel 600

• Analoge comforttelefoon

• Voeding via analoge aansluiting, 
geen extra stroombron of accu 
nodig

COMfortel 1200 IP

• Standaard SIP-telefoon conform 
RFC 3261 met comfortfuncties

• Ideaal geschikt voor Auerswald 
systemen en oplossingen van 
verschillende fabrikanten en 
providers

ANALOOG

600 1200 IP

 99 / –

  • / –                

10 / –

 

a/b-poort  

 300 / • (LDAP)

in plaats van hoorn / –           

10 /•

 

Ethernet

• / –

–

• / – / –

–



Klein of groot: voor elke wens de 
optimale oplossing!

COMmander® 6000 / 6000R / 6000RX

VOIP VOLLEDIG MODULAIRISDNVOIP UITBREIDBAARISDN ANALOOG VOIP UITBREIDBAARISDN ANALOOG VOIP VOLLEDIG MODULAIRISDN ANALOOG

COMpact 5000 / 5000RCOMpact 4000COMpact 3000-serie

Met de bewezen COMpact 3000-se-
rie bewijst Auerswald hoe krachtig 
een kleine telefooncentrale kan zijn. 
De drie versies bieden allemaal een 
centraal voicemail- en faxsysteem 
met automatische melding, prin-
terserverfunctie, aansluitingen voor 
externe geheugens en omvangrijke 
telefoonfuncties. Voor extra analo-
ge of ISDN-buitenlijnaansluitingen 
resp. VoIP-kanalen zijn steekmo-
dules leverbaar voor eenvoudige 
uitbreiding. 

COMpact 3000, alle modellen
• Geïntegreerd antwoordapparaat 

en faxserver
• Systeem*- en standaard telefoons 

(VoIP / ISDN / analoog) aansluit-
baar

• Stroombesparingsfunctie 
(Eco-modus)

• Web-interface en LAN-aansluiting

COMpact 3000 VoIP
• Uitbreidbare VoIP-centrale
• Tot 4 VoIP-kanalen

COMpact 3000 ISDN
• Uitbreidbare ISDN-centrale

COMpact 3000 analog
• Uitbreidbare analoge centrale
• Actieve en passieve faxschake-

laar

Uitstekende flexibiliteit behoort tot 
de DNA van deze modellen, daar-
om zijn de communicatieservers 
uit de COMmander 6000-serie een 
bijzonder betrouwbare investering in 
de toekomst. Ondanks dat deze in-
dividueel op uw huidige wensen zijn 
afgestemd, kunnen deze probleem-
loos aan veranderde communica-
tiebehoeften worden aangepast: of 
u nu een draadloos DECT-systeem of 
een centraal voicemail- en faxsys-
teem wilt toevoegen. De COM-
mander 6000 kan met maximaal 5 
uitbreidingsmodules worden uitge-
rust en is uitstekend geschikt voor 
wandmontage. 

COMmander 6000
• Wachtveld voor 38 buitenlijnge-

sprekken

• Tot maximaal 64 deelnemeraan-
sluitingen

• Tot 64 VoIP-kanalen 

• 5 modulesteekplaatsen

COMmander 6000R
Als COMmander 6000, echter:
• Gesloten 19”-rack- 

behuizing
• Uitbreidbaar tot 15 modulesteek-

plaatsen en 112 deelnemeraan-
sluitingen (COMmander 6000R 
Xtension nodig)

De COMmander 6000R(X)-model-
len zijn voor de integratie in gestruc-
tureerde netwerken ontwikkeld. Als 
volledig modulair ICT-systeem voor 
maximaal 112 deelnemeraansluitin-
gen bieden deze 5 resp. 15 modu-
lesteekplaatsen in een 19"-behuizing, 
die geschikt is voor rack-montage. 
Alle steekplaatsen kunnen vanaf de 
voorzijde worden uitgerust, zonder 
dat de behuizing hoeft te worden 
gedemonteerd.

COMmander 6000RX
Als COMmander 6000R, echter:
• 15 modulesteekplaatsen
• 112 deelnemeraansluitingen

Systemen die meegroeien, wan-
neer uw behoefte groter wordt: Au-
erswald ICT-systemen passen zich 
aan het individuele gebruikerspro-
fiel aan, zowel voor privé doelein-
den, home office of bedrijf en voor 
elk netwerk van analoog en ISDN 
tot en met All-IP.

3000 VoIPICT-systemen 3000 ISDN 3000 analog

Aantal buitenlijnkanalen (analoog / ISDN / VoIP)*

Aantal aansluitingen (analoog / ISDN / VoIP)*

Aantal modulesteekplaatsen

Geïnt. antwoordapparaat en faxserver   

configuratie, ingebruikname

Configuratie via interface 

CTI-koppeling

Koppeling van deurintercoms*   

* Afhankelijk van het uitbreidingsniveau

  – / 0–2 / 0–4    – / 2–4 / 0–2     1 / 0–2 / 0–2

   4–6 / 0–2 / 0–4  4–6 / 0–2 / 0–2   4–6 / 0–2 / 0–2

1

6 / 61

telefoon (3000 analoog / ISDN) + webinterface

Ethernet + ISDN

LAN-TAPI

via a/b-poort

1 Faxfunctie = als optie in Online Upgrade Center verkrijgbaar   2 als optie in Online Upgrade Center verkrijgbaar 
3 in combinatie met een COMpact 4DSP-module  4 in combinatie met een COMmander VMF-module / tot 120 boxen met Release Code
5 of COMmander 6000R met Xtension  6 of via COMmander 2TSM-module  

COMpact 5000 (niet afgebeeld)

VOIP VOLLEDIG MODULAIRISDN

COMmander 6000R (niet afgebeeld)

4000

0–4 / 0–6 / 0–8 (tot. max. 10)

8 / 0–6 / 0–8

2

1 (20)2 / 0 (20)2

webinterface

Ethernet 

LAN-TAPI 

via a/b- / VoIP-poort

            6000RX5         

– / 0–38 / 0–38

0-64 / 0-112 / 0–64

15*

4 (80–120)4 / 0 (80–120)4 

webinterface

Ethernet

LAN-TAPI 

via a/b- / VoIP-poort6

6000

– / 0–38 / 0–38

0–32 / 0–64 / 0–64

5                                                                    

4 (80–120)4 / 0 (80–120)4

webinterface

Ethernet

LAN-TAPI 

via a/b- / VoIP-poort

5000-serie

webinterface

Ethernet

LAN-TAPI 

via a/b- / VoIP-poort

0-6 / 0–6 / 4-14 (tot. max. 14)

0-16 / 0-20 / 0-16

 6, daarvan 1 voor DSP-module            

1 (40)3 / 0 (40)3                                                  

6000R

– / 0–38 / 0–38

0–32 / 0–64 / 0–64

5                                                                    

4 (80–120)4 / 0 (80–120)4    

webinterface

Ethernet

LAN-TAPI 

via a/b- / VoIP-poort

Nooit eerder kon met zo'n compac-
te telefooncentrale praktische elke 
wens worden vervuld: vooral in het 
segment tot 16 deelnemers. De 
COMpact 4000 biedt al in de 
basisuitvoering nuttige functies zoals 
voicemail, SIP- 
comfort, VoIP en afluisterveilig 
telefoneren, en met intelligente 
groepsfuncties resp. CTI-toepassin-
gen brengt deze het volledige 
spectrum van professionele tele-
communicatie in huis. 

Extra functies en buitenlijnen zijn snel 
geïnstalleerd en natuurlijk is de 
COMpact 4000 gereed voor alle 
toekomstige ontwikkelingen zoals 
IPv6 of All-IP-aansluitingen.

COMpact 4000
• Uitbreidbare VoIP-/ISDN-/analoge 

centrale
• Tot 16 interne deelnemers*
• Systeem- en standaard telefoons 

(VoIP / ISDN / analoog) aansluit-
baar

• CTI-functies in het netwerk
• Automatische centrale
• Wachtveld voor 10 buitenlijnge-

sprekken
• Geïntegreerd antwoordapparaat 

en faxserver*
• Integratie in de huis- en gebouw-

automatisering

Grotere ICT-systemen zoals onze 
COMmander 6000-serie hebben 
allang naam gemaakt op het 
gebied van veelzijdigheid en 
aanpassingsvermogen aan groeien-
de wensen. Met de COMpact 5000 
kunnen ook middelgrote onderne-
mingen tot 32 werkplekken van deze 
voordelen profiteren. Vooral de 
19”-rackuitvoering van slechts twee 
hoogte-eenheden met zijn aantrek-
kelijke prijs is uitstekend geschikt voor 
moderne ondernemingen. 

COMpact 5000
• Volledig modulaire VoIP-/ISDN-/

analoge centrale
• Systeem- en standaard telefoons 

(VoIP / ISDN / analoog) aansluit-
baar

• Wachtveld voor 14 buitenlijnge-
sprekken

• Tot 32 interne deelnemers*
• CTI-functies in het netwerk
• Geïntegreerd antwoordapparaat 

en faxserver*
• Integratie in de huis- en gebouw-

automatisering 
• Modelvarianten voor wandmon-

tage en 19”-systemen

COMpact 5000R
Als COMpact 5000, echter:
• Gesloten 19”-rack

COMmander ®-modules
COMmander 6000
– 8/16VoIP-module
– S2M-module
– 4S0-module
– 8S0-module
– 8UP0-module
– 8a/b-module

– VMF-module 
– 2TSM-module

COMmander 6000R/RX:  
Modules als boven, maar met frontplaat 
en patchveld

COMpact 3000-serie 
– 2a/b-module 
– ISDN-module 
– S0-module

COMpact 4000/5000/5000R 
– 2FXO-module 
– 2BRI-module 

COMpact 5000/5000R 
– 4DSP-module 
– 4FXS-module 
– 2FXO-module 
– 2BRI-module

COMpact- modules

Gering stroomverbruik, lange  
levensduur en voorzien voor soft-
ware-updates: voor zoveel duur-
zaamheid werden COMpact 4000, 
5000/5000R en de COMmander 
6000-serie met het milieukeurmerk 
“Blauer Engel” onderscheiden.



COMfortel ® headset

De extreem lichte COMfortel headset van Auerswald 
kan op alle kabelgebonden COMfortel-telefoons  
worden aangesloten. Dankzij de verstelbare  
hoofden de flexibele oorbeugel is een optimale  
pasvorm gewaarborgd.

COMfortel ® DECT headset UP0/ S0 adapter

De professionele COMfortel DECT headset zorgt voor 
draadloze vrijheid bij het telefoneren in combinatie met 
een uitstekende geluidskwaliteit. Deze is geschikt voor 
aansluiting op de telefoons COMfortel 2600 / 2600 IP / 
3600 IP.

Adapter voor alle centrales met interne UP0-poort,  
voor aansluiting van 2 ISDN-telefoons of andere  
ISDN-toestellen met S0-poort.

TFS-Universal plus

• Deurintercomsysteem voor gebruik op analoge 
aansluitingen (a/b-poort) van ICT-systemen 

• Aansluitklemmen voor 1-4 deurbelknoppen

• Individuele inbouw (bijv. brievenbus)

• Briefsignalering, automatische deuropener 

• Eenvoudige installatie met kleefvlakken

TFS-Dialog 200

• Deurintercomsysteem voor gebruik op analoge  
aansluitingen (a/b-poort) van ICT-systemen

• Moderne Slim-Line-behuizing, slechts 16 mm hoog,  
1–4 deurbelknoppen

• Naamplaatverlichting in stroombesparende 
LED-techniek 

TFS-Dialog 300

• Deurintercomsysteem voor gebruik op analoge 
aansluitingen (a/b-poort) van ICT-systemen

• 1–4 grote deurbelknoppen, optioneel als 
lichtschakelaar te gebruiken

• Excellente verstaanbaarheid
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Adapter voor koppeling van een omroepinstallatie  
met praktisch elke telefooncentrale

• Aansluiting op analoge aansluiting  
van een telefooncentrale

• Ingebouwd schakelrelais

a/b-schakelmodule

Schakeluitbreidingen voor TFS-Dialog 200 / 300  
en TFS-Universal plus, passend in bijvoorbeeld  
inbouwdozen. 

• Tot maximaal zes a/b-schakelmodules op slechts 
één tweeaderige kabel toepasbaar

• Elke toets kan één of meerdere schakelmodules 
bedienen, flexibele toekenning mogelijk

• Veilig deur openen dankzij beveiligde module

WG-640

Allround-telefoonkiezer voor bewaken, meten en  
melden bij gebeurtenissen

• 6 ingangen, te gebruiken als maakcontact/ 
verbreekcontact/analoge meetingang

• Alarmeert 4 verschillende telefoonnummers via  
analoge buitenlijn of ICT-aansluiting

• Meetwaarderegistratie/-opslag

• Gecertificeerd als temperatuurregistratie-apparaat

Toebehoren

IP-DECT
Helemaal vrij: 
het wireless-systeem 
voor professionals
Met het altijd uitbreidbare IP-DECT-
systeem profiteren ondernemingen 
van de bewezen DECT-technologie 
en de voordelen van Voice-over-IP. 
Zelfs Unified-Communication-oplos-
singen op basis van Microsoft® Sky-
pe for Business worden ondersteund. 
In de ruwe dagelijkse werkelijkheid 
van industrie en bedrijfsleven zal dit 
zich snel bewijzen, ook vanwege 
het grote bedieningsgemak en de 
lange levensduur van de robuuste 
DECT-handsets.

Aantal VoIP-kanalen

Aantal radiokanalen

Aantal DECT-handsets M-100/M-210/M-310

Aantal IP-DECT basisstations

Aantal repeaters

COMfortel     

COMfortel® WS-400 IP / WS-650 IP

COMfortel WS-400 IP

• IP-DECT server met 6 VoIP-kanalen voor SIP-gebaseerde 
telefoonsystemen van Auerswald of andere fabrikanten

• Uitbreiding naar meercellenserver door eenvoudige 
software-upgrade

COMfortel WS-650 IP

• Professionele IP-DECT meercellenserver voor installaties  
met tot wel 1.024 basisstations 

• Voor SIP-gebaseerde telefoonsystemen van Auerswald of  
andere fabrikanten

• Uitbreidbaar tot 1.024 VoIP-kanalen en 4.096 handsets

COMfortel WS-Base/WS-R2/WS-R4

• Basisstation en repeater voor de opbouw van een IP DECT- 
netwerk met bovengenoemde servers

6 (max. 12)

6 (max. 11)

12 (max. 30)

0 (max. 3)

3

32 (max. 1.024)

–

30 (max. 4.096)

1.024

3 per WS-basisstation

WS-400 IP WS-650 IP

IP-DECT

COMfortel® M-100 / M-210 / M-310

Deze handsets zijn optimaal op de nieuwe IP DECT-oplossing 
afgestemd, met verschillende bijzonderheden: De in vijf 
kleuren leverbare COMfortel M-100 kan eenvoudig worden 
bediend en gereinigd. De elegante COMfortel M-210 slaat in 
elk kantoor een goed figuur: dankzij Bluetooth® kan zelfs een 
draadloze headset worden aangesloten. En de COMfortel 
M-310 met zijn bestendigheid tegen desinfecterende midde-
len is bijzonder goed geschikt voor medische omgevingen.

COMfortel M-100

• Robuuste, ergonomische DECT-handset

• Keuze uit 5 kleuren om onderscheid te maken  
tussen bijvoorbeeld afdelingen

COMfortel M-210

• Comfortabele en functionele DECT-handset voor kantoor- 
en industriële omgevingen

• Bluetooth®-interface voor draadloze headsets

COMfortel M-310

• Robuuste DECT-handset voor toepassing in bijv. de ge-
zondheidszorg

• IP 64-classificatie, bestand tegen desinfecterende midde-
len, alarmknop

IP-DECT


