
IP LDK-20

LG bedrijfscentrales zijn de oplossing voor al uw
bedrijfscommunicatie, op het gebied van telefonie.
Door de modulaire opbouw kunnen LG bedrijfscentrales
meegroeien met de wensen binnen uw bedrijf.

De IP LDK-20 is de kleinste deelnemer van de IP LDK
familie, en wordt standaard geleverd met aansluiting
voor 2 ISDN-2 lijnen en 8 toestellen. De IP LDK-20 is
uitbreidbaar naar 4 ISDN-2 lijnen, 8 VoIP kanalen en
24 toestellen. De krachtige IP LDK-20 is gebouwd met
de technologie van de grotere bedrijfscentrales uit de
IP LDK lijn. Alle bekende telefoon features zijn
standaard aanwezig zoals wachtstand, doorverbinden,
conferentie, maar ook nieuwe features zoals VoIP,
Networking, WLAN handsets, Remote Service
Gateway, Computer Telephony Intergration(CTI),enz.

Door gebruik te maken van het Voice Mail Interface
Board(VMIB) heeft u de mogelijkheid van persoonlijke
voice mail op elk toestel. Tevens kan er gebruik
gemaakt worden van wachtrij melding (momentje
geduld) bij binnenkomende oproepen of een keuze
menu (toets 1 voor administratie, toets 2 voor verkoop,
enz).

Voor thuiswerkplekken heeft de IP LDK-20 diverse
oplossingen, zoals de Remote Service Gateway(RSG)
waarbij de RSG aansluiting levert voor een digitaal

toestel en een analoge aansluiting, bijvoorbeeld een
fax. De twee aansluitingen krijgen automatisch een
toestelnummer van de IP LDK-20 toegewezen zodat
het lijkt alsof het één geheel is. Het is ook mogelijk om
IP-systeemtelefoon te gebruiken voor een thuiswerker,
waarbij alle functionaliteit hetzelfde is als een
systeemtoestel op het kantoor. 

Om twee of meerdere vestigingen met elkaar te
koppelen heeft de IP LDK lijn mogelijkheid om
Networking toe te passen. Door gebruik van routing
tabellen kan er eenvoudig onderling gecommuniceerd
worden door middel van Voice over IP(VoIP).

Samen met de LDP 7000 serie toestellen heeft u
beschikking over een professionele bedrijfscentrale.
Deze toestellen zijn bruikbaar op de hele IP LDK lijn en
zijn leverbaar in het wit(créme) en antraciet. 
In combinatie met een bluetooth headset aangesloten
op de LDP 7024 creëert u een grotere mobiliteit in het
kantoor. 

De IP LDK-20 beschikt over veel meer mogelijkheden
die hier niet genoemd zijn.Wilt u meer over deze
mogelijkheden weten dan kunt u een afspraak met één
van onze dealers maken. Deze kunt u vinden op
www.lgtelecom.nl

LG, DE OPLOSSING VOOR BEDRIJFSCOMMUNICATIE



OMSCHRIJVING IP LDK-20
Capaciteit maximaalOMSCHRIJVING

SYSTEEM EIGENSCHAPPEN VAN DE IP LDK-20
Afmeting per behuizing 410x260x86 mm
Accu voeding 24V(DC) 3AH
Netvoeding uitgang +/-5,+24V
Netvoeding ingang 230V/ 90W
Bekabeling 4(2) Wire twisted pair
Aantal gesprekspaden interne lijnen 24 
Netlijnen Max. 8 netlijnen

Voorgeprogrammeerde display tekstberichten •
Indicatie bericht •
Apart belsignaal voor netlijn oproepen •
Kiezen op naam •
Nummerweergave (Clip) •
Clip op analoge toestelpoorten •
Uitgaande nummerweergave (Clip) •
Clip onderdrukken •
Datum & tijd weergave •
VoIP O
RS-232C aansluiting •
Deurintercom •
Noodstroom accu aansluiting •
Deuropener •
Achtergrondmuziek •
Wachtwoord •
Onderscheidende belsignalen •
Naamherkenning bij terugval •
Onderdrukt belsignaal •
Programmeren met de computer •
DISA •
DID naam •
MSN ondersteuning •
Doorkiezen (DID) •
Ruggespraak •
Multi conferentie •
Niet storen (DND) •
Handenvrij kiezen •
Handenvrij telefoneren •
GSM mobility •
Flex plekken/hot desking •
Privé lijn •
Flexibel nummerplan •
‘Meet-me’ omroep •
Totale  omroep •
Groepsoproep •
Alarm indicatie •
Oproep beantwoorden vanaf ander toestel •
Diverse instelbare belsignalen •
Oproep achter gesprek plaatsen •
Terugbel/boodschap wacht indicatie •
Externe volgstand •
Laagste kosten route (LCR) •
Verplicht wachtwoordgebruik •
Automatische gesprekverdeling (ACD,UCD) •
Parkeerstanden •
Externe systeemtoegang •
Sirene/claxon aansturing •
Instelbaar belsignaal •
Universeel beantwoorden in nachtstand •
Netlijn toegangbeperking •
Netlijn doorverbinden •
Gespreksregistratie •
Wachtmuziek •
Remote service •
Instelbare netlijn toewijzing •
Wacht rij binnenkomende netlijnen •
Laatste nummer herhaling •
Verkort kiezen (systeem) •
Verkort kiezen (toestel) •
LAN poort 10Mb O
Computer Terminal Intergratie (CTI) •
EZ-phone O
Tapi 3rd party O
Voicemail O

dealer:

• = Basis uitvoering
O = Optineel

Modelwijzigingen alsmede druk- en zetfouten voorbehouden 
Door een permanent ontwikkelings proces kunnen features wijzigen.

SYSTEEMKAARTEN IP LDK-20

E-mail: info@t-m-t.nl
Website: www.lgtelecom.nl

Maximaal totaal aantal poorten 40
Netlijn poorten 8
VoIP kanalen 8
Toestelpoorten 24
Systeem toestellen (max.)* 22
Enkelvoudige toestellen (max.)* 20
Bedienposten 5
Intercompaden Onbeperkt

Omroep
Extern 1 zones
Intern 9 zones
Aansluiting muziekbronnen 1
Aansluiting externe contacten 2
Aansluiten externe alarm/belingang 1 
RS232 seriële poort 1

Verkort kiezen
Toestel 100 per toestel 
Systeem 500
Laatste nummer herhalen 32 cijfers
Memo geheugen 48 cijfers
Toon ontvangers 3
Netlijn groepen 8
Toestel groepen 10
DISA lijnen Elke netlijnpoort

Conferentie
3 deelnemers Onbeperkt 

STIB1 1 ISDN S/T-interface
STIB 1 ISDN T-interface en 1 S/T interface
LCOB2 2 analoge netlijnen
LCOB 4 analoge netlijnen
DTIB4 4 digitale systeemtoestellen
DTIB8 8 digitale systeemtoestellen
SLIB4 4 enkelvoudige toestellen
SLIB8 8 enkelvoudige toestellen
DTIM Uitbreidingskast met 8 digitale tst.
SLIM Uitbreidingskast met 8 analoge tst.
LANU 1 LAN poort 10Mb
MODU Modem opsteekkaart
VMIB Voice mail board 3 kanalen 100 min. 
AAFB Automatic Attendant 2 kanalen
VOIM VoIP uitbreidingskast met 4 kanalen
VOIU Opsteekkaart in VOIM met 4 kanalen

* Maximaal aantal toestellen is niet meer dan 24 in totaal


