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Bem vindo ao guia rápido de instalação do CB3000 TDMoE com PABX-IP Meucci BE. 
Este guia lhe auxiliará a instalar o banco de canais CB3000 TDMoE e com a aplicação de 
PABX-IP Elastix.  
 
Recomendações 
 
São necessários alguns cuidados antes para que uma instalação seja bem sucedida, 
como: 
 

1. Aterramento adequado para todos equipamentos envolvidos; 
2. Ambiente com climatização adequada; 
3. Sinalização utilizada pela operadora - E1, FXO e/ou FXS; 
4. Sinalização utilizada pelo PABX legado, caso exista; 
5. Cuidado com conexões analógicas, nunca conectar uma linha de telefonia pública 

em uma porta FXS; 
 
 
Preparando o Servidor PABX-IP Meucci BE 
 
Devemos recompilar o driver dahdi-tools para que a ferramenta necessária para a 
verificação de comunicação entre o CB3000 e o servidor PABX-IP Meucci BE seja 
instalada. 
 
Antes de recompilar o dahdi-tools devemos instalar o pacote newt-devel utilizando o 
yast. 
 
Na console Linux digite: 
 
# yast 
 
Selecione Software -> Software Repositories e tecle “Enter”. 

 
Software Repositories 
 
 



 

Digivoice Tecnologia em Eletrônica Ltda.    
Rua Mateus Grou,109 ● 1º e 2º Andares - Pinheiros ● São Paulo  ● SP ● 05415-015 
Fone: (011) 3016-5200 ● www.digivoice.com.br 

4 
28/08/12 – versão 3 

 
guia-rapido-cb3000-meuccibe-v3.docx 

 

 

Selecione a opção de repositório que utiliza o CD (ou DVD) de instalação e remova 
utilizando a opção Remover (Delete). 

 
Remover repositório de CD 
 
Adicione um novo repositório utilizando a opção Adicionar (Add). 

 
Adicionar novo repositório. 
 
Selecione e marque a opção HTTP e continue com Próximo (Next). 

 
Selecione e marque HTTP 
 
Selecione e marque a opção de Editar a URL completa. Coloque em Nome do Repositorio 
a palavra OSS e no caminho da URL do Repositório coloque: 
 

http://download.opensuse.org/distribution/11.1/repo/oss 
 
Confirme e saia da tela. 

 
URL do Repositório. 
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Após a inserção deste novo repositório vamos instalar o pacote newt-devel utilizando a 
console Linux. 
 
# yast -i newt-devel 
 
Recompilando o pacote dahdi-tools 
 
Antes de recompilar o pacote dahdi-tools é recomendável parar os serviços do Asterisk, 
neste caso utilizamos o comando amportal stop em console Linux: 
 
# amportal stop 
 
Siga o procedimento abaixo para recompilar o dahdi-tools: 

# cd /usr/src/dgvbuild/dahdi/dahdi-tools-2.0.0 
# make clean 
# ./configure 
# make 
# make install 
# make config 

 

Recompilando o dahdi-tools 
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Configuração do CB3000 TDMoE  
 
Podemos, dentre vários modos de uso, utilizar o CB3000 TDMoE para conexão analógica 
em terminais FXS e FXO. No exemplo abaixo temos uma topologia onde utilizamos portas 
FXS para ramais, portas FXO para interfaces celulares e/ou linhas telefônicas, a conexão 
do CB3000 com o servidor PABX-IP Meucci BE será feita por TDMoE. 
 

 

 
 

Topologia 
 
 
Maiores informações encontradas no Manual do Usuário do CB3000 TDMoE disponível em 
http://www.digivoice.com.br/suporte/documentacao . Para acesso basta um rápido 
cadastro gratuito. 
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Arquivo de configuração do CB3000 TDMoE. 
 
O CB3000 TDMoE deverá ser configurado via terminal, maiores informações podem ser 
obtidas no Manual do Usuário. O arquivo de exemplo a seguir esta preparado para um 
CB3000 TDMoE de 4 FXO, 12 FXS. 

;Secao de configuracao E1 
[e1_config] 
e1_sync= 3 
use_crc4= 0 
 
;Secao de configuracao TDMoE 
[tdmoe_config] 
tdmoe_enable= 1 
tdmoe_ports= 16 
tdmoe_sync= 1 
mac_dest= 00:0e:0f:00:03:02 
tdmoe_codec= a_law 
 
:Secao de configuracao de portas  
[port_config] 
;Portas TDMoE FXO 
signalling= tdmoe_fxo 
ports => 1-4 
 
;Portas TDMoE FXS 
signalling= tdmoe_fxs 
ports => 5-16 
 
;Portas FXO Analogicas 
signalling= fxo_direct 
tx_gain= 3 
rx_gain= 3 
ports=> 101-104 
 
;Portas FXS Analogicas 
signalling= fxs_direct 
ports => 105-116 
 
;Fim de Configuracao 
[end_conf] 

 

Arquivo para CB3000 
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Arquivo de configuração system.conf 
 
Este arquivo é responsável pela comunicação da interface de rede do PABX-IP com o 
CB3000 TDMoE. Este arquivo encontra-se no diretório /etc/dahdi. Verifique se já 
existem configurações de outros equipamentos e adicione as configurações abaixo 
evitando conflitos. 

Obs: Antes de editar este arquivo faça um backup do original. 

#Carregar TOM padrao, manter br 
loadzone=br 
#Esquema de TOM padrao, manter br 
defaultzone=br 
 
#Dynamic para 4 FXO e 12 FXS 
dynamic=eth,eth0/aa:bb:cc:dd:ee:ff,16,1 
#Configura a faixa de canais com a interface FXO 
fxsks=1-4 
#Configura a faixa de canais com a interface FXS 
fxoks=5-16 
#Configura a faixa de canais para a emissao do pacote TDMoE 
channels=1-16 
#Configura o codec usado para a faixa de canais 
alaw=1-16 

 

Arquivo system.conf 
 
Após configurar o arquivo system.conf reinicie o servidor e teste se a comunicação entre 
o CB3000 e a placa de rede esta ok. Execute o teste com o comando dahdi_tool. 
 
# dahdi_tool 
 
No exemplo abaixo temos a comunicação para os canais analógicos Ok. Selecione “Select” 
e tecle enter para ter acesso a visualização de canais. 

 
 

Tela do dahdi_tool 
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Podemos verificar os canais ativos. 

 
 

Canais atuvos. 
 
Ao retirarmos do gancho, um aparelho de telefone analógico conectado ao canal 6 do 
CB3000 teremos a confirmação de ocupação do canal comprovando a comunicação entre 
o CB3000 e o Servidor Meucci BE.  

 
 

Ocupação de canais 
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Arquivo de configuração dahdi-channels.conf 
 
Este arquivo deverá conter os canais do CB3000, sem distinção, ou seja tanto os que 
serão utilizados como troncos analógicos, assim como os canais que serão utilizados 
interfaces FXS. 

Devemos incluir o acesso ao arquivo dentro do arquivo de configuração de canais 
chan_dahdi.conf. 

Inclua o comando, #include dahdi-channels.conf, no final do arquivo: 

# echo “#include dahdi-channels.conf” >> /etc/asterisk/chan_dahdi.conf 

 
Crie o arquivo dahdi-channels.conf e insira os canais FXO e FXS no mesmo utilizando: 
 
 # vim /etc/asterisk/dahdi-channels.conf 
 
Dentro deste arquivo devemos colocar os canais, o exemplo abaixo mostra a inserçào dos 
4 canais FXO (1 ao 4) e apenas 2 canais FXS (5 e 6), repita os códigos para quantos 
canais forem necessários. Podem ser adicionados mais parâmetros de configuração para 
os canais conforme a necessidade. 
signalling=fxs_ks ; canal FXO linha 1 a 4 
callerid= 
mailbox= 
callprogress=no 
busydetect=no 
busycount=7 
group=3 
context=from-pstn 
channel => 1-4 
 
signalling=fxo_ks ; canal FXS linha 5 a 16 
context=from-internal 
pickupgroup=1 
mailbox= 
immediate=no 
echotraining=800 
echocancelwhenbridged=no 
echocancel=no 
callprogress=no 
callgroup=1 
callerid= 
busydetect=no 
busycount=7 
accountcode= 
group=>0 
channel=>5-16 
 

 

Arquivo dahdi-channels.conf 
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Identificação de Chamadas em DTMF com FXO 
 
A identificação de uma chamada telefônica em linhas analógicas normalmente é fornecida 
com a sinalização DTMF (Dual Tone Multi Frequency), porém o driver DAHDI somente 
interpreta a sinalização FSK (Frequency-Shift Keying), o CB3000 esta preparado para 
receber a sinalizaçào em DTMF e repassar ao DAHDI em FSK, para tal é necessário 
colocar os parâmetros abaixo para os canais FXO. 
signalling=fxs_ks ; canal FXO linha 1 a 4 
usecallerid=yes 
cidsignalling =bell 
callerid= 
mailbox= 
callprogress=no 
busydetect=no 
busycount=7 
group=3 
context=from-pstn 
channel => 1-4 

 

Arquivo dahdi-channels.conf com canais FXO recebendo identificação de chamada em DTMF 
 
Reinicie o servidor, agora podemos utilizar a interface WEB para configurar os troncos 
FXO e os ramais do CB3000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Digivoice Tecnologia em Eletrônica Ltda.    
Rua Mateus Grou,109 ● 1º e 2º Andares - Pinheiros ● São Paulo  ● SP ● 05415-015 
Fone: (011) 3016-5200 ● www.digivoice.com.br 

12 
28/08/12 – versão 3 

 
guia-rapido-cb3000-meuccibe-v3.docx 

 

 

 
 
Configuração do Meucci BE 
 
As configurações podem ser feitas utilizando a interface WEB disponível na aplicação. 
 
Configurando ramais FXS. 
Os ramais podem ser configurados utilizando a interface WEB, para isso utilize a opção: 
 

Administração->Ramais->Dispositivo Custom->Aplicar 
 
Na tela de configuração do ramal alguns campos devem ser preenchidos para criarmos o 
ramal veja o exemplo. 
Adicionar o ramal e seu identicador: 

 
 

Adicionar ramal. 
 
Adicionar o canal FXS, neste caso o canal 5 do CB3000, finalize e aplique as alterações. 

 
 

Canal FXS. 
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Configurando Troncos FXO 
 
Os troncos podem ser configurados utilizando a interface WEB, para isso utilize a opção: 
 

Administração->Canais->Adicionar um canal personalizado 
 
Na tela de configuração do tronco alguns campos devem ser preenchidos para criarmos o 
tronco veja o exemplo. 
 
Adicionar o nome do tronco e o dispositivo em Parâmetros de Saída, lembre que o grupo 
de canais foi determinado no arquivo dahdi-channels.conf, ao termino aplique as 
alterações: 

 
 

Canais FXO. 
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Configuração do CB3000 em modo Bridge R2/MFC 
 
Podemos, dentre vários modos de uso, utilizar o CB3000 TDMoE para conexão analógica 
em terminais FXS, FXO e conexões digitais E1, tanto em ISDN como em R2. No exemplo 
abaixo temos uma topologia onde utilizamos portas FXS para ramais, portas FXO para 
interfaces celulares e uma porta E1 com sinalização R2/MFC, a conexão do CB3000 com o 
servidor PABX-IP será feita por TDMoE. 
 

 

 
 

Topologia 
 
Para utilizarmos o CB3000 TDMoE em modo bridge E1 com sinalização R2/MFC temos que 
instalar o pacote openr2 e atualizar o Asterisk para a versão 1.4.32. 
 
Atualizando o Asterisk e instalando o openr2 
 
Baixe e instale o openr2: 
 
# cd  /usr/src/ 
# wget  http://openr2.googlecode.com/files/openr2-1.3.2.tar.gz 
# tar  –zxvf  openr2-1.3.2.tar.gz 
# cd  /usr/src/openr2-1.3.2 
 
Compile e instale o driver: 
 
# ./configure  --prefix=/usr 
# make  all 
# make  install  
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Baixe a aplicação Asterisk: 
 
# cd /usr/src/dgvbuild/asterisk 
# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/old-
releases/asterisk-1.4.32.tar.gz 
 
Descompacte utilizando: 
 
# tar –zxvf asterisk-1.4.32.tar.gz 
 
Entre no diretório da nova versão do Asterisk e baixe o pacote do openr2: 
 
# cd /usr/src/dgvbuild/asterisk/asterisk-1.4.32/ 
# wget http://openr2.googlecode.com/files/openr2-asterisk-1.4.32-p1.patch 
 
Atualize o Asterisk com patch do openr2: 
 
# amportal stop 
# patch -p0 < openr2-asterisk-1.4.32-p1.patch 
# ./bootstrap.sh 
# ./configure –prefix=/usr 
# make 
# make install 
 
OBS: NÃO EXECUTE O COMANDO make samples e make config 
 
Reinstale o Asterisk-Addons: 
 
# cd /usr/src/dgvbuild/asterisk/asterisk-addons-1.4.6/ 
# macle clean 
# ./configure 
# make 
# make install 
 
OBS: NÃO EXECUTE O COMANDO make samples e make config 
 
Para testar se o módule openr2 foi instalado corretamente execute o comando na console 
do Asterisk: 
 
CLI> mfcr2 show version 
 
Verifique se a resposta é similar a: 
 
OpenR2 version: 1.3.2, revision: exported 
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Arquivo system.conf com bridge R2/MFC 
 
Adicionar as configurações para a bridge E1 no arquivo system.conf, note que agora é 
necessário incluir a ordem dos pacotes adicionando o parâmetro “/n” após a máscara da 
placa de rede. 
#Carregar TOM padrao, manter br 
loadzone=br 
#Esquema de TOM padrao, manter br 
defaultzone=br 
 
#Dynamic para 4 FXO e 12 FXS 
dynamic=eth,eth0/aa:bb:cc:dd:ee:ff/0,16,1 
#Configura a faixa de canais com a interface FXO 
fxsks=1-4 
#Configura a faixa de canais com a interface FXS 
fxoks=5-16 
#Configura a faixa de canais para a emissao do pacote TDMoE 
channels=1-16 
#Configura o codec usado para a faixa de canais 
alaw=1-16 
 
#Dynamic da bridge E1 R2/MFC 
dynamic=eth,eth0/aa:bb:cc:dd:ee:ff/1,31,2 
#Faixa dos canais cas de audio (R2) 
cas= 17-31:1001 
#Canal de controle do protocolo R2 
dchan= 32 
#Faixa dos canais cas de audio (R2) 
cas= 33-47:1001 
#Configura o codec usado para a faixa de canais E1 
alaw= 17-31,33-47 

 

Arquivo system.conf – R2/MFC 
 
Após configurar o arquivo system.conf reinicie o servidor e teste se a comunicação entre 
o CB3000 e a placa de rede esta ok utilizando a ferramenta dahdi_tool. No exemplo 
abaixo temos a comunicação para os canais analógicos Ok e também dos canais E1 Ok.  

 
 

Tela do dahdi_tool 
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Arquivo dahdi-channels.conf com bridge E1 R2/MFC 
 
Adicione ao final do arquivo a configuração para os canais E1 R2/MFC: 
;Configuracao para E1 R2/MFC 
;Tipo de sinalização 
signalling= mfcr2 
;Variante da sinalização no Brasil usar br 
mfcr2_variant= br 
;Solicitar numero chamador primeiro 
mfcr2_get_ani_first= no 
;Quantidade de digitos do numero chamador 
mfcr2_max_ani= 10 
;Quantidade de digitos do numero chamado (DDR - Entrada) 
mfcr2_max_dnis= 4 
;Categoria do assinante 
mfcr2_category= national_subscriber 
mfcr2_mfback_timeout= 500 
mfcr2_metering_pulse_timeout= 500 
context= from-pstn 
;Ganho de rx 
rxgain= 0.0 
;Ganho de tx 
txgain= 0.0 
restrictcid= no 
hidecallerid= no 
group=> 4 
;Faixa de canais a serem configurados como R2 
channel=> 17-31 
;Faixa de canais a serem configurados como R2 
channel=> 33-47 

 

Arquivo dahdi-channels.conf – R2/MFC 
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Configuração do CB3000 com bridge E1 R2/MFC 
 
Adicione os parâmetros de canais E1 e altere o parâmetro tdmoe_enable= 2. Após 
todas estas configurações reinicie o servidor:  

;Secao de configuracao E1 
[e1_config] 
e1_sync= 3 
use_crc4= 0 
 
;Secao de configuracao TDMoE 
[tdmoe_config] 
tdmoe_enable= 2 
tdmoe_ports= 16 
tdmoe_sync= 1 
mac_dest= 00:0e:0f:00:03:02 
tdmoe_codec= a_law 
 
:Secao de configuracao de portas  
[port_config] 
;Portas TDMoE FXO 
signalling= tdmoe_fxo 
ports => 1-4 
 
;Portas TDMoE FXS 
signalling= tdmoe_fxs 
ports => 5-16 
 
;Portas E1 
signaling= tdmoe_e1cas 
ports= 33-64 
 
;Portas FXO Analogicas 
signalling= fxo_direct 
tx_gain= 3 
rx_gain= 3 
ports=> 101-104 
 
;Portas FXS Analogicas 
signalling= fxs_direct 
ports => 105-116 
 
;Fim de Configuracao 
[end_conf] 

 

Arquivo para CB3000 – R2/MFC 
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Habilitar o cancelador de eco MG2 
 
Podemos utilizar também canceladores de echo quando necessários em TDMoE, neste 
caso será necessário instalar o módulo de cancelamento de echo MG2. 
 
Edite o arquivo Kbuild do driver dahdi-linux para habilitar a compilação do cancelador de 
echo: 
 
# cd /usr/src/dgvbuid/dahdi/dahdi-linux-2.0.0/ 
# vim drivers/dahdi/Kbuild 
 
Retire o comentário da linha 27 deixando como o exemplo abaixo: 

 
 

Retirar comentário cancelador de eco MG2 
 
Recompile o driver dahdi-linux: 
 
# cd /usr/src/dgvbuild/dahdi/dahdi-linux-2.0.0/ 
# make clean 
# make 
# make install 
 
Adicione o parâmetro de cancelamento de eco no arquivo system.conf para os canais que 
deseja ter cancelamento: 
 
echocanceller= mg2,<canais> 
 
Exemplo para adicionar cancelador aos canais FXO: 
#Dynamic para 4 FXO e 12 FXS 
dynamic=eth,eth0/aa:bb:cc:dd:ee:ff/0,16,1 
#Configura a faixa de canais com a interface FXO 
fxsks=1-4 
#Configura a faixa de canais com a interface FXS 
fxoks=5-16 
#Configura a faixa de canais para a emissao do pacote TDMoE 
channels=1-16 
#Configura o codec usado para a faixa de canais 
alaw=1-16 
# habilita o uso de cancelador de eco para os canais FXO 
echocanceller= mg2,1-4 
 

 

Adicionar o cancelador aos canais FXO 
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Configurar o cancelador de echo nos canais FXO no arquivo dahdi-channels.conf: 
signalling=fxs_ks ; canal FXO linha 1 a 4 
echocancel=256 
echotraining=800 
echocancelwhenbridge=no 
callerid= 
mailbox= 
callprogress=no 
busydetect=no 
busycount=7 
group=3 
context=from-pstn 
channel => 1-4 

 

Configurar o cancelador aos canais FXO 
 
Para verificar se o cancelador esta ativo para o canal FXO utilize o comando dahdi show 
channel <canal> na console Asterisk: 
 
CLI> dahdi show channel 1 
 
Verifique o cancelador habilitado: 

 
 

Verificar o cancelador aos canais FXO 
 
OBS: O cancelador de echo somente aparecerá com o status ON quando a chamada 
estiver ativa, no exemplo abaixo foi feito uma chamada para o canal 1 (FXO) do CB3000 e 
executamos o comando dahdi show channel 1 na console do asterisk: 
  

 
 

Verificar o cancelador aos canais FXO 
 
Assim terminamos este Guia de Configurações para uso do CB3000 com a distribuição de 
PABX-IP Meucci BE. 


