
Informatieblad ISDN, basis informatie.

ISDN is een digitale vorm van telefonie die niet uitwisselbaar is met standaard telefonie (PSTN).
Met behulp van een omvormer kunnen wel normale telefoon toestellen aangesloten worden, KPN 
verkoopt deze omvormers onder de naam Quatrovox.

Een ISDN installatie kan er zo uitzien. Op de ISDN bekabeling (rood en groen) kunnen alleen 
apparaten aangesloten worden zie bedoeld zijn voor ISDN.
Op de Quatrovox kunnen klassieke (analoge) telefoons/faxen/modems aangesloten worden.

De ISDN bekabeling lijkt qua uiterlijk sterk op die van een computer netwerk, maar is hiermee zeer 
beperkt uitwisselbaar. ISDN werkt met een doorlus systeem een netwerk met een ster systeem op 
basis van netwerk switches.

Belangrijke verschillen zijn dat ISDN bekabeling wordt doorverbonden van wandcontactdoos naar 
wandcontact doos. Daarnaast moet de bekabeling aan beide uiteinde worden afgesloten met 
weerstanden van 100 Ohm.

Standaard is in de NT1 kast een set afsluit weerstanden aanwezig en aangesloten (zie eventueel de 
handleiding van de NT1 kast voor meer informatie).
Bij gebruik van wandcontactdozen, moet de wandcontactdoos aan het uiteinde van de lijn voorzien 
zijn van afsluit weerstanden, een zogenaamde afsluitdoos. Alle andere wandcontactdozen zijn 
zogenaamde doorlusdozen, zonder afsluit weerstanden.

In de situatie zoals in de tekening, mag de totale kabel lengte niet groter zijn dan 150 Meter.
De kabellengte van de NT1 kast naar de Quatrovox mag niet groter zijn dan 10 Meter.
De Quatrovox mag ook, met maximaal 10 meter kabel, op één van de wandcontactdozen 
aangesloten worden.
De kabels tussen een wandcontactdoos en de aan te sluiten apparatuur mag maximaal 10 meter zijn.
Er mogen maximaal 12 wandcontactdozen aangesloten worden (een dubbele telt voor 2) en 
maximaal 8 ISDN apparaten (Quatrovox meegerekend), waarvan er maximaal 4 zonder net- of 
batterijvoeding mogen werken.
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Materialen :
Voor de vaste bekabeling kan 4 aderige telefoon kabel met massieve aders of 8 aderige UTP 
netwerk kabel met massieve aders gebruikt worden. Voor het aanbrengen van de aders in de 
wandcontact-dozen heeft u LSA Gereedschap nodig.

Voor de verbinding tussen de NT-1 kast en de eerste wandcontactdoos kunt u het best 8 aderig 
gebruiken omdat deze met een 8 polige RJ-45 plug moet worden aangesloten op de NT-1, 4 aderige 
kabel in een 8 polige plug prutsen is haast ondoenlijk.

Het gebruik van 8 aderige kabel voor de overige verbindingen heeft overigens voordelen, de 4 niet 
gebruikte aders kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aansluiten van analoge telefoons die 
op de Quatrovox aangesloten moeten worden. Gebruik de aders als paren dus Bruin en Bruin-Wit 
als een paar en Oranje/Oranje-wit als het andere.

Voor het verbinden van apparatuur met de wandcontactdozen kunt u UTP netwerk kabels 
gebruiken, maar er zijn ook platte ISDN patch kabels beschikbaar in zwart en wit.

Kleurcodering voor gebruik bij het aansluiten van wandcontactdozen
Aansluiting 4 aderig 8 aderig ref
a2 Oranje Groen-Wit 3
a1 Blauw Blauw 4
b1 Rood Blauw-Wit 5
b2 Wit Groen 6

Het is ook mogelijk netwerk wandcontactdozen te gebruiken, zie ref voor de aansluitpunten. U dient 
dan wel, met losse draden, de beide contact stroken door te verbinden omdat deze niet, zoals bij een 
ISDN doos, doorgelust zijn. Gebruik in laatste wandcontactdoos een RJ-45 afsluitweerstand of 
plaats zelf 100 Ohm weerstanden over de aderparen.
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