Entendendo a WIC de linha alugada S/T BRI
ISDN de uma porta (WIC-1B-S/T-LL)

Índice
Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Convenções
Número de produto
Recursos
Suporte à plataforma
Configuração
Informações Relacionadas

Introdução
A WIC (placa de interface de WAN) da linha alugada de ISDN BRI S/T com uma porta (WIC-1BS/T-LL) é designada especificamente para os roteadores Cisco 1603 R e 1604 R. É voltado para
usuários que requisitam uma linha ISDN BRI de discagem (da porta ISDN embutida do roteador
Cisco 1603 R ou 1604 R) e uma linha ISDN alugada (desse WIC da linha ISDN BRI alugada
inserido no roteador Cisco 1603 R ou 1604 R).
O gráfico abaixo mostra a WIC-1B-S/T-LL.

Pré-requisitos
Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
Consulte a seção Suporte à plataforma para obter informações detalhadas.
As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que
entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Convenções
Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas
técnicas Cisco.

Número de produto
WIC-1B-S/T-LL - Uma porta ISDN BRI S/T de linha alugada com cartão de interface WAN

Recursos
O seguinte alista as características relativas ao WIC-1B-S/T-LL.
●

●

●

●

●

●

64 kbps de suporte de linha dedicada do ISDN na placa WIC-1B-S/T-LL só está disponível no
canal B1.
Apoiado 1604 R no Roteadores do Cisco 1603 R e.
Não suporta a discagem de ISDN.
Único WIC de canal B (canal B1 sempre atribuído).
Nenhum <interface-number>command do bri da linha alugada isdn optará pela caixa o modo
de linha alugada 64 k.
Não suporta troca recente, no entanto nenhum dano ocorrerá no hardware se ele for trocado
enquanto a energia estiver ligada.

Suporte à plataforma
A tabela a seguir detalha o suporte à plataforma do WIC-1B-S/T-LL.
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Note: Este WIC é apoiado somente no Cisco 1603, no 1603-R, nos 1604, ou no 1604-R. Os
suportes de placa WIC-1B-S/T-LL a linha alugada 128k que começa na versão do Cisco IOS
11.3(3)T.
Note: Os Cisco IOS Software Release fornecidos são tipicamente o valor mínimo requerido para
apoiar a plataforma, módulo, ou característica na pergunta. Use o conselheiro de software
(somente para clientes registrados) para escolher o software apropriado para o seu dispositivo de
rede: verificar compatibilidade de recursos de software com os Cisco IOS e CatOS Releases,
comparar IOS Releases ou descobrir quais versões de software suportam o seu hardware.

Configuração
Note: O cartão WIC-1B-S/T-LL é configurado automaticamente no modo de linha alugada ISDN e
nunca opera-se no modo de discador.
Para obter mais informações sobre configuração de linha alugada IDSN, consulte os seguintes
documentos:
●

●

Configurando a Sinalização Especial de ISDN
Pesquisando defeitos a linha alugada

Informações Relacionadas
●

●

●

●

Comparação do Cisco 1601, do Cisco 1604, e das arquiteturas de memória do Cisco 1605 R
Conectando placas WAN e de interface de voz em uma rede
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