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KFXO – IP 
subscriber board for Soft PBX 
 

 

A placa KFXO-IP possui um conjunto de recursos, baseado em DSP, que a torna muito atrativa ao mercado Soft  
PBX, apresentando-se como uma ótima opção para aplicações que utilizam linhas telefônicas analógicas,  

necessitam de recursos de voz avançados e canais IP com excelente cancelamento de eco.  
Utilizando os drivers Khomp, a KFXO-IP é uma ótima opção para a conexão de linhas telefônicas analógicas ao 
Asterisk® ou FreeSWITCH™.  
A placa oferece recursos avançados de voz implementados nos DSPs, proporcionando sensível melhora no 
desempenho de aplicações com software de código aberto.  O cancelamento de eco, recurso indispensável para 
interfaces FXO, é realizado pela placa em hardware dedicado. 
 
 

Características e Benefícios: 
 

 8 ou 4 interfaces de linha analógica 

 Modularidade 2 x 4 
 Compatível com Asterisk® e FreeSWITCH™  

 Call progress para as 8 linhas simultaneamente  

 Detecção de discagem DTMF e decádica, além de silêncio, presença de audio (voz) e tom de fax, 

em todos os canais simultaneamente 
 Geração de sinais de 425Hz, beep e DTMF pela placa  

 Detecção de sinais DTMF para identificador de chamadas (BINA)  

 Cancelamento de eco com delay de até 64ms em todos os canais simultaneamente, 

independente de outros recursos 
 Cancelamento de eco compatível com as normas ITU-T G.165 e G.168 (2000 e 2002) 
 Convergência e ajuste de delay automáticos durante toda a ligação 

 Filtro de ligações a cobrar global ou por chamada, baseando-se em duplo atendimento ou o tom 

de chamada a cobrar  
 Suporte a "bridging nativo", conectando diretamente o audio entre canais da mesma placa  

 Suporte a gravações em modo "bridging nativo", utilizando o audio pré-mixado da placa 

 Agrupamento de canais em rotas de saída ou bi-direcionais (saída e entrada) 

 Balanceamento de ligações entre canais de uma ou mais rotas de saída  

 Impedância de linha configurável para 900 ou 600 Ohms 
 Conectores RJ45 para conexão das linhas 

 Interface PCI V2.2 universal (3V3 e 5V). Dimensões da placa: 15,9 x 10,6cm 

 Garantia de fábrica: 3 anos 

KFXO –80 IP 300 
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Linha KFXO-HI disponível para Soft PBX 

                              
 

Outras Imagens: 

 
KFXO - 40 IP 300 

 

A linha de placas KFXO-HI da Khomp também está disponível para 
Asterisk®, com suporte pelo channel driver. As placas KFXO-240HI, 
KFXO-80HI e KFXO-40HI são placas de gravação passiva em alta 
impedância de ramais de PABX ou linhas telefônicas analógicas. Saiba 
mais no Catálogo de Placas - CTI. 


