KEYPAD TA03
BILLENTYŰZET TA03

THE SMART KEYPAD WITH THE SPECIAL HANDLE
INTELLIGENS BILLENTYŰZET SPECIÁLIS FOGANTYÚVAL

THE ENHANCEMENT FOR GOOD FURNITURE
A NAGYSZERŰ BÚTOR TOVÁBBFEJLESZTÉSE
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.

Az új LEHMANN elektronikus billentyűzár ötvözi az
intelligens funkciókat és a korszerű design-t teljes
kényelmet nyújtva a mindennapi használat során. Az
újfajta billentyűzetet könnyű kezelni, értékét növeli,
hogy fogantyúként is működik. Ezen funkciók bővíthetők
továbbá egy opcionális címkecsiptetővel, amelyet a
billentyűzet aljára lehet rögzíteni, praktikus lehetőséget
kínál a zárak számozásához.

Keypad without labelling clip
Billentyűzet jelölő klip nélkül
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Keypad with labelling clip
Billentyűzet jelölő klippel
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Technical details subject to modifications • all data without guarantee
A műszaki változtatások jogát fentartjuk • Minden adat garancia nélkül
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Az előnyök áttekintése:
• Szabad/publikus kód vagy rögzített/fix kód módban használható
• Integrált fogantyú funkció
• Címkézési lehetőség a szekrény számozásához
• IP védettség az M610-vel kombinálva elektronikus szekrény zár
• Ellenáll a tisztítószereknek és a fertőtlenítőszereknek
• Automatikus nyitás opció szabad kód módban
• Automatikus zárás rögzített kód módban
• 3 színű, LED jel (piros, sárga, zöld)
• Kétlépcsős figyelmeztetés az alacsony töltöttségről
• Vészhelyzeti tápegység kereskedelemben kapható 9 V-os
akkumulátorral
• Firmware frissítések az M410 / M610 zárakkal kombinálva
• Kompatibilis az M410 és az M610 szekrényzárral
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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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