
HiPath Cordless Office
Rozwiàzania bezprzewodowe
dla urzàdzeƒ serii HiPath 3000

HiPath Cordless Office jest zintegrowanym systemem ∏àcznoÊci bezprzewodowej,
umo˝liwiajàcym korzystanie z komfortowych funkcji systemu HiPath 3000.

Zastosowanie w firmie systemu ∏àcznoÊci bezprzewodowej pozwala uniknàç ciàg∏ych
prób po∏àczenia si´ z osobà nieobecnà przy swoim biurku. Wp∏ywa to na wzrost efek-
tywnoÊci ∏àcznoÊci wewn´trznej, redukcj´ kosztów oraz popraw´ wizerunku firmy.



W systemie HiPath Cordless Office zasto-
sowane zosta∏y nast´pujàce standardy
∏àcznoÊci bezprzewodowej:

• DECT (Digital Enhanced Cordless Tele-
communication), uznany na ca∏ym
Êwiecie standard dla ∏àcznoÊci radio-
wej. Dla u˝ytkowników oznacza to do-
skona∏à jakoÊç dêwi´ku i zabezpiecze-
nie przed pods∏uchem. 

• GAP (Generic Access Profile), standard
umo˝liwiajàcy wspó∏prac´ aparatów
bezprzewodowych ró˝nych producen-
tów.

W oparciu o nowoczesne standardy DECT
i GAP, HiPath Cordless Office oferuje u˝yt-
kownikom szerokà gam´ funkcji.

Funkcje

S∏uchawki Gigaset
4000C/Gigaset 4000C
Micro/Gigaset active
WszechstronnoÊç i mobilnoÊç aparatów
Gigaset 4000C, 4000C mikro i Gigaset ac-
tive sprawia, ˝e sà to ulubione przez u˝yt-
kowników modele telefonów bezprzewo-
dowych. Zapewniajà one znakomità cyfro-
wà jakoÊç dêwi´ku, wysoki poziom
odpornoÊci na pods∏uchy oraz du˝y zasi´g
dzia∏ania (do 50 metrów w budynkach oraz
do 300 m na zewnàtrz). 

Poza niskimi kosztami inwestycji i eksplo-
atacji, aparaty te sà ∏atwe w obs∏udze,
w czym znaczàcà rol´ odgrywa 4-wierszo-
wy wyÊwietlacz wspó∏pracujàcy z przyci-
skami do wybierania poszczególnych po-
zycji menu.

Innà zaletà jest ochrona dost´pu do ca∏e-
go systemu bezprzewodowego: u˝ytkow-
nicy telefonów bezprzewodowych pracu-
jàcych w innych systemach nie mogà bez
upowa˝nienia zyskaç dost´pu do systemu
Cordless Office, gdy˝ aparaty rejestruje
si´ w systemie w sposób scentralizowany. 

Aparaty systemu HiPath Cordless Office
umo˝liwiajà telefonowanie w ca∏ym ob-
szarze zasi´gu systemu, a u˝ytkownicy
mogà korzystaç z funkcji systemu komuni-
kacyjnego w dowolnym miejscu na tere-
nie firmy.

Stacje bazowe
Stacje bazowe tworzà komórki radiowe dla
potrzeb ∏àcznoÊci bezprzewodowej. Za po-
mocà 1 do 3 ∏àczy UP0/E sà one do∏àczane
do modu∏u ∏àcznoÊci radiowej w centrali
lub za pomocà 1 interfejsu UP0/E bezpo-
Êrednio z uk∏adem sterowania systemem.
Rodzaj po∏àczenia zale˝y od wariantu sys-
temu. Pozwala to na zestawienie równo-
czeÊnie do 12 po∏àczeƒ za poÊrednictwem
jednej stacji bazowej (w przypadku przy∏à-
czenia 3 interfejsów UP0/E).

Lokalizacja stacji bazowych jest okreÊlana
przez specjalistów firmy Siemens po doko-
naniu pomiarów pola i warunków radio-
wych oraz opracowanego na tej podstawie
projektu. W celu ochrony przed warunkami
atmosferycznymi stacja bazowa mo˝e byç
zamkni´ta w ogrzewanej obudowie.

Przy∏àczenie do systemu
W zale˝noÊci od pojemnoÊci systemu, apara-
ty sà przy∏àczane do systemu za poÊrednic-
twem centrali radiowej lub bezpoÊrednio do
uk∏adu sterowania. Administrowanie danymi
u˝ytkowników realizowane jest dla ca∏ego
systemu bezpoÊrednio przez oprogramowa-
nie systemowe, co znacznie u∏atwia zarzà-
dzanie systemem. Liczba stacji bazowych
i aparatów pracujàcych w systemie uzale˝-
niona jest od jego pojemnoÊci (patrz dane
techniczne). Ka˝de z ∏àczy UP0/E mo˝e udo-
st´pniaç 2 lub 4 kana∏y g∏osowe w zale˝noÊci
od konfiguracji sprz´towej, wskutek czego
mo˝liwe jest równoczesne zestawianie do
250 po∏àczeƒ na ca∏ym obszarze z 4 centrala-
mi radiowymi oraz 64 stacjami bazowymi.
W przypadku bezpoÊredniego po∏àczenia,
maksymalna liczba stacji bazowych wynosi
7, liczba zestawionych po∏àczeƒ wynosi 28.

Po∏àczenia 
jednokomórkowe

W systemach HiPath 3300/3350/3500/3550
dost´pna jest wersja podstawowa w po-
staci jednokomórkowej ze stacjà bazowà
BS3/S. Przy dwóch realizowanych po∏àcze-
niach, rozwiàzanie to pozwala na obs∏ug´
do 8 aparatów.

Technologia 
wielokomórkowa
Pokrycie radiowe wymagane w budyn-
kach lub na terenie firmy osiàga si´ przez
zastosowanie wielu stacji bazowych. Ko-
mórki radiowe stacji bazowych zainstalo-
wanych w firmie nak∏adajà si´ w taki spo-
sób, ˝e bez zak∏óceƒ mo˝na zestawiaç
i prowadziç rozmowy na ca∏ym obszarze
(roaming i przekazywanie po∏àczeƒ).

¸àczenie systemów w sieci
W przypadku systemów po∏àczonych
w sieç dost´pnoÊci abonenta mo˝na roz-
szerzyç na ca∏à sieç w drodze roamingu
pomi´dzy systemami i wykorzystania
funkcji przekazywania po∏àczeƒ.

Roaming pomi´dzy systemami
W sieci z∏o˝onej z maksymalnie 16 syste-
mów, funkcja roamingu mi´dzysystemo-
wego umo˝liwia dost´p do u˝ytkownika
poprzez ten sam numer wewn´trzny. Nie-
zb´dne sà do tego po∏àczenia pomi´dzy
systemami wykorzystujàce specjalny pro-
tokó∏ Siemensa o nazwie CorNet N. Po
przejÊciu do innej lokalizacji, s∏uchawka
aparatu rejestruje si´ tam przy u˝yciu swo-
jego kodu PIN i numeru ksià˝ki telefonicz-
nej. Informacja ta jest przesy∏ana po∏àcze-
niem cyfrowym do systemu pierwotnego,
dostarczajàc informacji o lokalizacji u˝yt-
kownika, co umo˝liwia mu automatyczne
kierowanie po∏àczeƒ przychodzàcych za
poÊrednictwem ∏àczy mi´dzy systemami. 



Aparaty telefoniczne

Gigaset 4000 Comfort
Charakterystyka

• System g∏oÊnomówiàcy, podÊwietlany
klawisz g∏oÊnego mówienia

• PodÊwietlany, 4-wierszowy wyÊwietlacz
graficzny z symbolami stanu pracy tele-
fonu

• Dialogowe, klawiszowe wybieranie
funkcji lokalnych przy pomocy menu
(dost´pnego w siedmiu j´zykach)

• Wbudowana lokalna ksià˝ka telefonicz-
na o pojemnoÊci 100 pozycji (obs∏ugi-
wana specjalnym klawiszem)

• Porozumiewanie z u˝ytkownikiem przy
pomocy menu, z dost´pem do funkcji
systemu HiPath 3000

• Indywidualne ustawianie g∏oÊnoÊci
dzwonka, tonu dzwonka i g∏oÊnoÊci s∏u-
chawki

• D∏ugie czasy rozmów/czuwania

• Mo˝liwoÊç rejestrowania w maks. czte-
rech systemach DECT/GAP (np. HiPath
Cordless Enterprise lub Gigaset)

Czasy rozmowy/gotowoÊci

• NiCd – maks. 10/100 godzin

• NiMH (1500 mAh) – maks. 20/220 go-
dzin

Wymiary (D x S x G w mm)
160 x 50 x 28

Waga z bateriami: 165 g
Temperatura pracy: od 0°C do +45°C
WyÊwietlacz: modu∏ graficzny LCD

Ustawienia telefonu

• G∏oÊnoÊç dzwonka (7 poziomów)

• Ton dzwonka (10 poziomów)

• G∏oÊnoÊç s∏uchawki (3 poziomy)

S∏uchawka w wersji prze-
mys∏owej Gigaset active

• Odporny na wstrzàsy, obudowa odpor-
na na uderzenia

• Zacisk mocujàcy z obrotowym moco-
waniem

• Wysoka odpornoÊç na zak∏ócenia

• Odporny na zachlapanie i opryskanie

• Zabezpieczenie przeciwwybuchowe

• Klawiatura mo˝e byç obs∏ugiwana
przez osoby w r´kawicach ochronnych

• Przystosowany akustycznie do pracy
w ha∏aÊliwym otoczeniu

• Mo˝liwoÊç pod∏àczenia zestawu s∏u-
chawkowo-mikrofonowego

• ¸adowarka 2000L

• Waga oko∏o 160 g



Aparat telefoniczny 
Gigaset Micro 4000
Cechy podobne do Gigaset 4000C, ale bez
funkcji g∏oÊnomówiàcej

Wymiary (D x S x G w mm)
122 x 43 x 18 

Waga z bateriami: 98 g

Czasy rozmowy/gotowoÊci
15/200 godzin (z bateriami NiMH)

Zestaw s∏uchawkowo-
-mikrofonowy do Gigaset
4000 Micro
S∏uchawka (czu∏oÊç)
108 ± 5 dBV/Pa przy 1 kHz

Mikrofon (czu∏oÊç)
–44 ± 3 dBV/Pa przy 1 kHz

Waga: 15 g

Opaska na ucho

¸adowarka do aparatów
Gigaset 4000L
i 4000L Micro
Czas ∏adowania dla baterii NiCd
5 do 6 godzin

Czas ∏adowania dla baterii NiMH 
(1500 mAh)
8 do 9 godzin

Zasilanie
Zasilacz wtyczkowy 220/230 V AC 
Zasilacz wtyczkowy 110 V AC 

Wymiary (D x S x G w mm)
Gigaset 4000L: 85 x 76 x 77 
Gigaset 4000L Micro: 85 x 77 x 80

Gigaset 4000L Micro



Dane techniczne

Dane systemowe
Standard interfejsu radiowego: 
DECT, GAP

Pasmo transmisyjne
1,880 MHz do 1,900 MHz
1,910 MHz do 1,930 MHz

Liczba cz´stotliwoÊci noÊnych: 10

Pasmo cz´stotliwoÊci noÊnych: 1,728 MHz

Transmisja:

• MC (Multiple Carrier)

• TDMA (Time Division Multiple Access)

• TDD (Time Division Duplexing)

Ramka TDMA: 10 ms

SzerokoÊç ramki TDMA: 0,417 ms

Liczba szczelin w ramce: 24 (12 pe∏nych
kana∏ów dupleksowych)

Ca∏kowita liczba kana∏ów: 120 kana∏ów
dupleksowych

Pr´dkoÊç transmisji bitów: 1152 kbit/s

Kodowanie g∏osu: 32 kbit/s ADPCM (Ada-
ptive Differential Pulse Code Modulation –
Adaptacyjna Ro˝nicowa Modulacja Impul-
sowo – Kodowa)

Modulacja: GFSK (Gaussian Filtered Fre-
quency Shift Keying – Kluczowanie Przesu-
ni´ç Cz´stotliwoÊci z Filtrem Gaussa)

Konfiguracja systemu
Integracja

• HiPath 3300/3350
Po∏àczenie bezpoÊrednie: maks. 3 sta-
cje bazowe BS3/1 z 16 aparatami lub 1
stacja BS3/S z 8 aparatami 2 lub 4 po∏à-
czenia (rozmowy) na jednà stacj´ bazo-
wà

• HiPath 3500/3550
Po∏àczenie bezpoÊrednie: maks. 7 sta-
cji bazowych BS3/1 z 32 aparatami lub
1 stacja BS3/S z 8 aparatami 2 lub 4 po-
∏àczenia (rozmowy) na jednà stacj´ ba-
zowà

• HiPath 3700/3750
Po∏àczenie z centralà radiowà: maks. 4
centrale radiowe, maks. 64 stacji bazo-
wych BS3/1 lub BS3/3 z 250 aparatami

• Po∏àczenia z centralà radiowà (zale˝nie
od specyfiki kraju): maks. 16 stacji bazo-
wych BS3/1 lub BS3/3 z 64 aparatami

Centrala radiowa
Interfejs liniowy

• Typ: UP0/E

• Liczba kana∏ów na ka˝dy interfejs linio-
wy: 4 kana∏y B, 32 kbit/s

• Liczba interfejsów liniowych: 16

• Zasi´gi dla po∏àczenia bezpoÊredniego:
HiPath 3000 do 1000 m

Obudowa zewn´trzna
• Wymiary (D x S x G w mm): 

296 x 256 x 90

• Waga: 960 g

• Temperatura pracy: –20°C do +45°C

• WilgotnoÊç wzgl´dna: do 95%

Stacje bazowe DECT
Interfejs liniowy

• Typ: UP0/E

• Liczba kana∏ów na ka˝dy interfejs linio-
wy: 2/4 kana∏y B, 32 kbit/s

• Liczba interfejsów liniowych: maks. 3

Obudowa BS3/1 lub BS3/S (1 x UP0/E)

• Wymiary (D x S x G w mm): 
181 x 139 x 69

• Waga: 266 g

• Zakres napi´cia zasilania: 42 do 54 V

• Pobór mocy: maks. 1,7 W

• Zakres temperatur:
Wewnàtrz: –5°C do +50°C
Na zewnàtrz: –20°C do +45°C

BS3/3 (3 x UP0/E)

• Wymiary (D x S x G w mm): 
202 x 172 x 43 (+ 44 mm na anteny)

• Waga: 474 g

• Zakres napi´cia zasilania: 42 do 54 V

• Pobór mocy: maks. 3,2 W

• Zakres temperatur:
Wewnàtrz: –5°C do +50°C
Na zewnàtrz: –20°C do +45°C



Nasza si∏a 
to Paƒstwa przewaga

www.hipath.pl

Firma Siemens jest Êwiatowym dostaw-

cà nowoczesnych technologii informa-

tycznych i komunikacyjnych. ˚adna inna

organizacja nie posiada w swoim portfo-

lio tak innowacyjnej i szerokiej oferty.

Przy pomocy konwergentnej technologii

HiPath mo˝esz korzystaç z wszechstron-

nych rozwiàzaƒ IP.

Siemens Sp. z o.o. • Information and Communication Networks
ul. ˚upnicza 11 • 03-821 Warszawa • www.hipath.pl
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Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zawierajà tylko ogólne opi-
sy i charakterystyki parametrów. które nie zawsze dotyczà rzeczywistych
zastosowaƒ w opisany tutaj sposób, lub które mogà ulec zmianie w trak-
cie prac rozwojowych nad produktami. Dost´pnoÊç produktów i ich pa-
rametry techniczne mogà ulec zmianie bez uprzedzenia.

Wydrukowano w Polsce

Mo˝liwoÊci techniczne i zmiany dostaw zastrze˝one


