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Inleiding

WAN-controllers worden gebruikt om grote netwerken aan te sluiten met behulp van verschillende
media. Dit document maakt een lijst van de WAN-controllers die u kunt gebruiken met de routers
van Cisco 7000, 7010, 720x, 75xx en 3600. Elke controller in de lijst van dit document heeft een
link naar verwante informatie.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Beschikbare controllers

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Cisco 7000 Series:

Deze WAN-controllers zijn beschikbaar voor Cisco 7000 Series routers:

Fast seriële interfaceprocessor (FSIP)

Raadpleeg de installatie en configuratie van Fast Serial Interface Processor (FSIP) voor een
inleiding tot de FSIP. Raadpleeg ook Cisco 7000 Hardware Installatie en onderhoud voor meer
specifieke informatie over FSIP, inclusief:

DCE-configuraties voor FSIP en FSIP●

FSIP seriële verbindingsapparatuur en -verbindingen●

FSIP-LEDs●

Netsnoeren van de seriële adapter●

E1-G.703/G.704 poortadapter

Raadpleeg de installatie en configuratie van de poortadapter voor FSIP en SSIP, E1-G.703/G.704
voor een introductie naar de poortadapter E1-G.703/G.704. Raadpleeg Cisco 7000 hardware-
installatie en -onderhoud om een productoverzicht en informatie over de E1-G.703/G.704-kabels
te bekijken.

HSSI-interfaceprocessor (HIP)

Raadpleeg de HSSI-interfaceprocessor (High-Speed Serial Interface) voor installatie en
configuratie van een snelle HIP. Raadpleeg ook Cisco 7000 hardware-installatie en -onderhoud
om meer specifieke informatie over HIP te bekijken, inclusief:

HSSI-aansluitingen en -aansluitingsapparatuur●

HSSI-aansluitsignalen●

HSSI-kabels installeren●

HIP-LEDs●

MIP-interfaceprocessor (Multi-Channel Interface Processor)

Raadpleeg de MIP-installatie en -configuratie (MultiChannel Interface Processor) voor een
inleiding tot MIP. Raadpleeg ook Cisco 7000 Hardware Installatie en onderhoud om meer
specifieke informatie over MIP te bekijken, inclusief:

MIP-installatie en -configuratie●

MultiChannel-verbindingen●

MIP-interfacekabel●

MIP-LEDs●

Gekanaliseerde T3-interfaceprocessor (CT3IP)

Raadpleeg de gekanaliseerde T3 interfaceprocessor (CT3IP) voor installatie en configuratie voor
een introductie naar CT3IP.

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9eca.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9eca.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9eca.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_book09186a008007e0ff.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9ecb.html#xtocid0
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9ecb.html#xtocid0
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9ecb.html#xtocid0
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_book09186a008007e0ff.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_book09186a008007e0ff.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9ece.html#xtocid0
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9ece.html#xtocid0
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9ece.html#xtocid0
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9ece.html#xtocid0
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_book09186a008007e0ff.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps359/prod_installation_guide09186a0080665972.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_book09186a008007e0ff.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9cc7.html#wp923


Gekanaliseerde T3-interfaceprocessor (CT3IP-50)

Raadpleeg gekanaliseerde T3 interfaceprocessor (CT3IP-50) voor installatie en configuratie voor
een introductie naar CT3IP-50.

PA-2CE1 gekanaliseerde E1 poortadapter

Raadpleeg PA-2CE1 gekanaliseerde E1 poortadapter voor meer informatie over PA-2CE1
gekanaliseerde E1 poortadapters, waaronder:

Installatie-richtsnoeren●

Advies over het configureren van de PA-2CE1●

PA-MC-2T3+ meerkanaals poortadapter

Raadpleeg PA-MC-2T3+ multikanaals T3 poortadapter-installatie en -configuratie voor informatie
over PA-MC-2T3+ multikanaals poortadapters, waaronder:

Verwijderen en installeren van poortadapters als PA-MC-2T3+●

Configuratie van de gekanaliseerde en niet-gekanaliseerde modus voor de PA-MC-2T3+●

Cisco 7010 Series:

Deze WAN-controllers zijn beschikbaar voor Cisco 7010 Series routers:

Fast seriële interfaceprocessor (FSIP)

Raadpleeg de installatie en configuratie van Fast Serial Interface Processor (FSIP) voor een
inleiding tot de FSIP. Raadpleeg ook Cisco 7010 Hardware Installatie en onderhoud om meer
specifieke informatie over FSIP te bekijken, inclusief:

FSIP- en seriële configuraties●

FSIP-LEDs●

Netsnoeren van de seriële adapter●

FSIP en SSIP, E1-G.703/G.704 poortadapter

Raadpleeg de installatie en configuratie van poortadapter voor FSIP en SSIP, E1-G.703/G.704
voor een introductie naar FSIP en SSIP.

HSSI-interfaceprocessor (HIP)

Raadpleeg een van deze koppelingen voor informatie over HIP:

Cisco 7010 Hardware installatie en onderhoud voor informatie over SSI-verbindingen, SSI-
verbindingssignalen en HIP-LEDs

●

HSSI-HIP-installatie en -configuratie●

Snelle seriële interfacekabels (HSSI’s) installeren●

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9ecd.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/multichannel_serial/pa-2cei_channelized_e1_install_config/pa_c2ce1.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/multichannel_serial/pa-mc-2t3+_multichannel_t3_install_config/mc_2t3.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9eca.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9eca.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9eca.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_book09186a00800e9d7b.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9ecb.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9ecb.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9ecb.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_book09186a00800e9d7b.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9ece.html#xtocid0
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/cables_and_attenuator/hssi_cable_install/HSSIcab.html


MIP-interfaceprocessor (Multi-Channel Interface Processor)

Raadpleeg de MIP-installatie en -configuratie (MultiChannel Interface Processor) voor een
inleiding tot MIP. Raadpleeg ook Cisco 7010 Hardware Installatie en onderhoud om meer
specifieke informatie over MIP te bekijken, inclusief:

MIP-configuraties●

Multikanaals verbindingen●

MIP-interfacekabel●

MIP-LEDs●

Gekanaliseerde T3-interfaceprocessor (CT3IP)

Raadpleeg de gekanaliseerde T3 interfaceprocessor (CT3IP) voor installatie en configuratie voor
een introductie naar CT3IP.

Gekanaliseerde T3-interfaceprocessor (CT3IP-50)

Raadpleeg gekanaliseerde T3 interfaceprocessor (CT3IP-50) voor installatie en configuratie voor
een introductie naar CT3IP-50.

PA-MC-2T3+ meerkanaals poortadapter

Raadpleeg PA-MC-2T3+ multikanaals T3 poortadapter-installatie en -configuratie voor informatie
over PA-MC-2T3+ multikanaals poortadapters, waaronder:

Verwijdering en installatie van poortadapters●

Configuratie van ongekanaliseerde en gekanaliseerde modus voor de PA-MC-2T3+●

Cisco 7202 Series:

Deze WAN-controllers zijn beschikbaar voor Cisco 7202 Series routers:

PA-H HSSI-poortadapter

Klik op PA-H HSSI-poortadapter - installatie en configuratie voor informatie over PA-H HSSI-
poortadapters, waaronder:

Verwijderen en installeren van poortadapters en aansluiting van PA-H interfacekabels●

Configuratie van de PA-H●

PA-2H 2-poorts HSSI-poortadapter

Raadpleeg PA-2H 2-poorts HSSI-poortadapter-installatie en -configuratie voor informatie over PA-
2H 2-poorts HSSI-poortadapters, inclusief:

Verwijderen en installeren van poortadapters en aansluiting van PA-2H interfacekabels●

Configuratie van de PA-2H●

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps359/prod_installation_guide09186a0080665972.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_book09186a00800e9d7b.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9cc7.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9ecd.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/multichannel_serial/pa-mc-2t3+_multichannel_t3_install_config/mc_2t3.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cfig_nts/3280hssi/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cfig_nts/4771hssi/index.htm


PA-T3 seriële poortadapter

Raadpleeg PA-T3 seriële poortadapter-installatie en -configuratie voor informatie over PA-T3
seriële poortadapters, waaronder:

Verwijdering en installatie van poortadapters●

Configuratie van de PA-T3●

PA-T3+ seriële poortadapter

Raadpleeg PA-T3+ seriële poortadapter-installatie en -configuratie voor informatie over PA-T3+
seriële poortadapters, waaronder:

Verwijdering en installatie van poortadapters●

Aansluiting van een seriële kabel●

Configuratie van de PA-T3+●

PA-MC-T3 multi-kanaals T3 poortadapter

Raadpleeg de gekanaliseerde T3 poortadapter-installatie en -configuratie voor twee uitgangen
voor informatie over PA-MC-T3 multikanaals T3-poortadapters, inclusief:

Verwijdering en installatie van poortadapters●

Aansluiting van PA-MC-T3 kabels●

Configuratie van de PA-MC-T3●

Cisco 7204 en 7206 Series:

Deze WAN-controllers zijn beschikbaar voor Cisco 7204- en 7206-Series routers:

PA-4T synchrone seriële poortadapter

Opmerking: dit is niet beschikbaar voor 7206 Series routers.

Raadpleeg PA-4T synchrone seriële poortadapter-installatie en -configuratie voor informatie over
PA-4T synchrone seriële poortadapters, waaronder:

Verwijdering en installatie van poortadapters en aansluiting van een PA-4T interfacekabel●

Configuratie van de PA-4T●

PA-4T+ synchrone seriële poortadapter

Raadpleeg PA-4T+ synchrone seriële poortadapter-installatie en -configuratie voor informatie over
PA-4T+ synchrone seriële poortadapters, waaronder:

Verwijdering en installatie van poortadapters●

Aanhangsel van de PA-4T+ interfacekabel●

Configuratie van de PA-4T+ interfaces●

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cfig_nts/4721st3/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cfig_nts/6093st3p/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7200vx/portadpt/chan_ser/pact3_4t/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7200vx/portadpt/chan_ser/pact3_4t/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7200vx/portadpt/chan_ser/pact3_4t/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7204/7204cfig/2660pa4t/index.htm
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/serial/pa-4t+_sync_serial_install_config/4159m4tp.html


PA-8T-V35 synchrone seriële poortadapter

Raadpleeg PA-8T-V35 synchrone seriële poortadapter-installatie en -configuratie voor informatie
over PA-8T-V35 synchrone seriële poortadapters, inclusief:

Verwijdering en installatie van poortadapters●

Aanhangsel van PA-8T-V.35 interfacekabels●

Configuratie van PA-8T-V.35-interfaces●

PA-8T-X21 synchrone seriële poortadapter

Raadpleeg PA-8T-X21 synchrone seriële poortadapter-installatie en -configuratie voor informatie
over PA-8T-X21 synchrone seriële poortadapters, inclusief:

Verwijdering en installatie van poortadapters●

Bijgevoegd van PA-8T-X21 interfacekabels●

Configuratie van PA-8T-X21-interfaces●

PA-8T-232 synchrone seriële poortadapter

Raadpleeg PA-8T-232 synchrone seriële poortadapter-installatie en -configuratie voor informatie
over PA-8T-232 synchrone seriële poortadapters, inclusief:

Verwijdering en installatie van poortadapters●

Bijvoeging van een compacte seriekabel●

Configuratie van PA-8T-232 interfaces●

PA-4E1G seriële poortadapter

Raadpleeg PA-4E1G seriële poortadapter-installatie en -configuratie voor informatie over PA-
4E1G seriële poortadapters, waaronder:

Verwijdering en installatie van poortadapters en interfacekabels●

Configuratie van de PA-4E1G●

Gekanaliseerde E1-poortadapter

Raadpleeg PA-2CE1 gekanaliseerde E1-poortadapter - installatie en -configuratie voor een
inleiding tot de gekanaliseerde E1-poortadapter.

Gekanaliseerde T1-poortadapter

Raadpleeg de gekanaliseerde T1-poortadapter - installatie en -configuratie voor een inleiding tot
de gekanaliseerde T1-poortadapter.

Gekanaliseerde T3 poortadapter met twee WAN

Raadpleeg de gekanaliseerde T3 poortadapter-installatie en -configuratie voor twee uitgangen

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/serial/pa-8t-v35_sync_serial_install_config/3792m8tv.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/serial/pa-8t-x21_sync_serial_install_config/3794m8tx.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/serial/pa-8t-232-sync_serial_install_config/3795m8te.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/serial/pa-4eig1_serial_install_config/4115e1g7.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/multichannel_serial/pa-2cei_channelized_e1_install_config/pa_c2ce1.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7505/portadpt/ser_isdn/pa_2ct1/3940ct1p.htm#xtocid132590
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7206/7206cfig/4584ct3d.htm#xtocid277760
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7206/7206cfig/4584ct3d.htm#xtocid277760
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7206/7206cfig/4584ct3d.htm#xtocid277760


voor een introductie naar de gekanaliseerde T3 poortadapter met twee uitgangen.

PA-E3 seriële poortadapter

Raadpleeg PA-E3 seriële poortadapter-installatie en -configuratie voor informatie over PA-E3
seriële poortadapters, waaronder:

Verwijdering en installatie van poortadapters●

Aanhangsel van PA-E3-kabels●

Configuratie van de PA-E3●

PA-MC-T3 multi-kanaals T3 poortadapter

Raadpleeg de gekanaliseerde T3 poortadapter-installatie en -configuratie voor twee uitgangen
voor informatie over PA-MC-T3 multikanaals T3-poortadapters, inclusief:

Verwijdering en installatie van poortadapters en aansluiting van een PA-MC-T3 kabel●

Configuratie van de PA-MC-T3●

Multikanaals DS1/PRI poortadapter

Raadpleeg de installatie en configuratie van meerkanaals DS1/PRI-poortadapter voor informatie
over multikanaals DS1/PRI-poortadapters, waaronder:

Verwijdering en installatie van poortadapters en aansluiting van een RJ-48C beschermde
kabel

●

Configuratie van multikanaals DS1/PRI-interfaces●

PA-MC-2E1/8E1 PRI-poortadapter

Raadpleeg PA-MC-2E1/8E1 PRI-poortadapter - installatie en configuratie voor informatie over PA-
MC-2E1/8E1 PRI-poortadapters, waaronder:

Verwijdering en installatie van poortadapters en aansluiting van een kabel voor
netwerkinterface

●

Configuratie van de PA-MC-2E1 en PA-MC-8E1●

Cisco 7505, 7507, 7513 en 7576 Series:

Deze WAN-controllers zijn beschikbaar voor de Cisco 7505, 7507, 7513 en 7576 Series routers.
Raadpleeg deze documenten voor meer informatie over elk van deze documenten:

Gekanaliseerde T3-interfaceprocessor●

Fast seriële interfaceprocessor (FSIP)●

HSSI-interfaceprocessor●

Multi-kanaals interfaceprocessor●

PA-MC-2T3+ multikanaals T3 poortadapter●

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/serial/pa-e3_serial_install_config/pa_e3.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7200vx/portadpt/chan_ser/pact3_4t/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7200vx/portadpt/chan_ser/pact3_4t/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7200vx/portadpt/chan_ser/pact3_4t/index.htm
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/multichannel_serial/multichannel-dsi.pri_install_config/4815ds1p.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/multichannel_serial/multichannel-dsi.pri_install_config/4815ds1p.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/multichannel_serial/multichannel-dsi.pri_install_config/4815ds1p.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cfig_nts/5083e1p/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7505/interpro/install/ipicgct3.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9eca.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7505/portadpt/hssi_pa/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7505/portadpt/ser_isdn/pa_2ct1/3940ct1p.htm
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/multichannel_serial/pa-mc-2t3+_multichannel_t3_install_config/mc_2t3.html


   

Cisco 3600 Series:

Raadpleeg deze documenten voor meer informatie over de WAN-controllers die beschikbaar zijn
voor Cisco 3600 Series routers:

Geïntegreerde data Service Unit/Channel Service Unit (DSU/CSU) modules en WAN-
interfacekaarten

●

Cisco 3600 Series productondersteuningspagina voor multiservice platforms●

HSSI-netwerkmodules aansluiten●

Gerelateerde informatie

WAN-pagina voor technische ondersteuning●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps233/products_tech_note09186a0080093c56.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps233/products_tech_note09186a0080093c56.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps274/tsd_products_support_eol_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/interfaces/nm/hardware/installation/guide/ConntHs.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk713/tk628/tsd_technology_support_protocol_home.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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