KEYPAD TA03
KLÁVESNICE TA03

THE SMART KEYPAD WITH THE SPECIAL HANDLE
CHYTRÁ KLÁVESNICE SE SPECIÁLNÍM ÚCHYTEM

THE ENHANCEMENT FOR GOOD FURNITURE
POSUN V OBLASTI ZAMYKÁNÍ NÁBYTKU
The new LEHMANN electronic keypad lock combines
smart function and contemporary design with pure
convenience in everyday use. The all-new keypad is easy
to operate and even doubles up as a handle too.
The attention to detail continues with an optional labelling
clip that can be attached to the underside of the keypad,
providing a practical and attractive option for numbering
lockers.

Nový elektronický klávesnicový zámek Lehmann slučuje
chytré funkce a současný design s čistou praktičností pro
každodenní používání. Nová klávesnice se jednoduše
ovládá a také slouží jako úchytka. Zajímavým detailem
je možnost popisku na boční straně klávesnice, který
poskytuje praktickou a atraktivní volbu pro číslovací
skříňky.

Keypad without labelling clip
Klávesnice bez popisovacího klipu
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Keypad with labelling clip
Klávesnice s popisovacím klipem
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Technical details subject to modifications • all data without guarantee
Technické změny vyhrazeny • Všechna data bez záruky
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Výhody:
• Možnost používání v režimu fix nebo free (public)
• Integrovaná funkce úchytky
• Možnost popisku pro očíslování skříňky
• V kombinaci se zámkem M610 ochrana IP
• Odolný vůči čistícím prostředkům a desinfekci
• Automatická možnost odemykání v režimu free (public)
• Automatická možnost zamykání v režimu fix
• 3 barvy, LED signalizace (červená, žlutá, zelená)
• Dva stupně varování při nízkém napětí v bateriích
• Nouzový zdroj energie z běžně dostupné 9-ti V baterie
• Aktualizace Firmware v kombinaci se zámky M410 / M610
• Kompatibilní se zámky M410 a M610
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The advantages at a glance:
• Use in free code or fixed code mode
• Integrated handle function
• Adaptable identification with labelling clip
• IP protection rating when used in combination with M610
electronic locker lock
• Resistant to cleaning agents and disinfectants
• Automatic opening option in free code mode
• Automatic locking option in fixed code mode
• 3 colour, LED signal (red, yellow, green)
•2
 -stage low battery power warning
• E mergency power supply with commercially available
9V block battery
• Firmware updates in combination with M410 / M610 locks
• Compatible with M410 and locker lock M610
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