KEYPAD TA03
KLAWIATURA TA03

THE SMART KEYPAD WITH THE SPECIAL HANDLE
INTELIGENTNA KLAWIATURA ZE SPECJALNYM UCHWYTEM

THE ENHANCEMENT FOR GOOD FURNITURE
ULEPSZENIE W DZIEDZINIE ZAMYKANIA MEBLI
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.

Nowy elektroniczny zamek Lehmann z klawiaturą łączy
inteligentne funkcje i nowoczesny design z możliwością
praktycznego codziennego wykorzystania. Nowa
klawiatura charakteryzuje się łatwym sterowaniem i na
dodatek służy jako uchwyt. Z boku klawiatury można
umieścić napis, będący praktycznym i atrakcyjnym
szczegółem przy numerowaniu skrzynek.

Keypad without labelling clip
Klawiatura bez klipu znacznikowego
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Keypad with labelling clip
Klawiatura z klipem znacznikowym
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Technical details subject to modifications • all data without guarantee
Zastrzega się możliwość zmian technicznych • Wszystkie dane bez gwarancji
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Zalety:
• Możliwość używania w trybie fix lub free (public)
• Zintegrowana funkcja uchwytu
• Możliwość włożenia napisu w celu ponumerowania skrzynki
• W kombinacji z zamkiem M610 oferuje ochronę IP
• Odporny na działanie środków czyszczących i dezynfekujących
• Automatyczna opcja otwierania w trybie free (public)
• Automatyczna opcja otwierania w trybie fix
• 3 kolory, LED sygnalizacja (czerwona, żółta, zielona)
• Dwa poziomy ostrzeżenia w przypadku niskiego napięcia w bateriach
• Awaryjne źródło energii z ogólnie dostępnej baterii 9V
• Aktualizacja Firmware w kombinacji z zamkami M410 / M610
• Kompatybilny z zamkami 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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