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1 Inleiding
Het onderhavige systeemhandboek bevat extra informatie over het product
EMZY en de bijbehorende accessoires.
De producten of de systemen die het systeemhandboek beschrijft, mogen alleen
worden bewerkt/gebruikt door iemand die gekwalificeerd is. Gekwalificeerd
personeel is op basis van kennis in staat om bij de omgang met producten of
systemen risico's te herkennen en mogelijk gevaar te vermijden.

1.1 Algemene wettelijke aanwijzingen
EVVA sluit de overeenkomst over het gebruik van EMZY op basis van haar
Algemene Zakelijke Voorwaarden (EVVA-AGB) en haar Algemene
Licentiebepalingen (EVVA-ALB) met betrekking tot de software van het product.
De EVVA-AGB en EVVA-ALB zijn ter inzage beschikbaar op:
https://www.evva.com/at-de/impressum

De voorgaande informatie moet in overeenstemming met de in de
productaansprakelijkheidswet vastgelegde aansprakelijkheid van de fabrikant
voor zijn producten aan de exploitant en gebruikers ter beschikking worden
gesteld. Het niet opvolgen ervan ontslaat EVVA van haar aansprakelijkheid.

Onoordeelkundig gebruik of niet door EVVA toegestane herstellingen of
modificaties, alsook ondeskundige onderhoudswerkzaamheden kunnen leiden tot
storingen en zijn derhalve verboden. Wijzigingen die niet nadrukkelijk door EVVA
zijn vrijgegeven, leiden tot het verlies van de rechten op aansprakelijkheid,
garantie en afzonderlijk overeengekomen garantievorderingen.

Houd de systeemcomponenten uit de buurt van kleine kinderen en
huisdieren. Gevaar voor verstikking door inslikken van kleine onderdelen.
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Aan architecten en adviserende instanties stelt EVVA alle vereiste
productinformatie beschikbaar om hun wettelijk vastgelegde informatie- en
instructieplicht volgens de productaansprakelijkheidswet na te komen.
De vakhandel en verwerkers moeten alle instructies in de EVVAdocumentatie in acht nemen den deze indien nodig ook doorgeven aan hun
afnemers.

1.2 EVVA-Support
De EMZY is een geavanceerd en beproefd product voor automatisch
vergrendelen en ontgrendelen. Wanneer u extra ondersteuning nodig heeft, kunt
u rechtstreeks contact opnemen met uw EVVA-partner.
De lijst van gecertificeerde EVVA-partners kunt u hier oproepen:
https://www.evva.com/at-de/haendlersuche/

Algemene informatie over de EMZY vindt u hier:
https://www.evva.com/emzy/

1.3 Betekenis van de symbolen
In het systeemhandboek gebruiken we voor de duidelijkheid de onderstaande
symbolen:
Symbool

Betekenis
Let op: risico op materiële schade wanneer de betreffende
voorzorgsmaatregelen niet worden nageleefd.

Aanwijzingen en extra informatie

Tips en adviezen

Vermijden resp. foutmeldingen
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Opties

Links

Stap bij handelingsinstructies
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2 Hardware en montage
2.1 Motorknop
De complete motorknop bestaat uit de motoraandrijving, besturingselektronica en andere
mechanische componenten.

1.1.1 Elektronisch knopmechanisme
De
EMZY
EBT-motorknop
is
een
elektrisch
aangedreven
knopcilinder.
Het
motorknopmechanisme omvat daarbij alle mechanische componenten die voldoen aan de eisen
van elektrische vergrendeling en ontgrendeling en de bijbehorende extra functies, zoals de
handmatige noodopening.

De motorknop omvat de volgende functies
Geautomatiseerde vergrendeling en ontgrendeling van knopcilinders
Altijd noodopening van buitenaf met een mechanische sleutel, met name bij stroomuitval.
Altijd noodopening van binnenuit door handmatig draaien van de motorknop, met name
bij stroomuitval
Mogelijkheid tot mechanische afname van de greepknop (dus van de behuizing) voor
demontage en het onderhoud van de motorknop

Mechanische
compatibiliteit
knopcilinderproducten

met

de

volgende

EVVA-

MCS
3KS
3KS+
4KS
ICS
EPS
Akura44 (in voorbereiding)
Bij de bestelling van een EMZY-cilinder worden in de mechanische
knopcilinder andere componenten van andere materialen gebruikt om
ondanks hogere krachten en een torsiemoment de lange levensduur van het
product te garanderen.
Wanneer een normale knopcilinder wordt gebruikt, vermindert de levensduur
van de cilinder aanzienlijk en kunnen er breuken bij componenten ontstaan.
Om een lange levensduur (>300.000 cycli) te garanderen, adviseren wij
alleen het gebruik van daarvoor bestemde cilinders of de ombouw van
bestaande cilinders met daarvoor bestemde componenten.
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Mechanische eigenschappen
Afmetingen voldoen aan de vereisten voor handmatige bediening van de noodopening.
Ondersteunt tandwielen met 10 tanden, 18 tanden en dubbele sluitneuzen
Ondersteunt knopcilinders met SOS-functie om de veiligheid van de gebruiker in geval
van een handmatige sleutelopening van buitenaf en een gelijktijdige elektronische
opening te garanderen
Montage in één- en tweevleugelige massieve of buisframedeuren van hout, kunststof of
metaal is mogelijk
Ondersteunt sloten met één of meerdere toeren
Onafhankelijk van beslag
Compatibel met europrofiel in PC-perforatie (DIN 18252, EN 1303), profiel RP22,
Scandinavian oval-profiel EN Australisch ovalprofiel.
Beschermde metalen behuizingsconstructie met spuitgiet-led / knopafsluiting
et beslag uitsteekt
Bedrijfstemperatuurbereik: -20 °C tot +70 °C bij 20-80% relatieve luchtvochtigheid, niet
condenserend
Temperatuurbereik bij opslag: -40°C tot +90°C
IP-beschermingsgraad: IP54
Openingssnelheid: < 1,5 s/slottoer
– openen en sluiten)

1.1.2 Motorknop-elektronica
De elektronica van de motorknop omvat alle elektronische componenten die voldoen aan de
eisen van elektrische vergrendeling en ontgrendeling en de daarmee verbonden extra functies,
zoals de aansturing van communicatie-interfaces, de spanningsregeling of de integratie van een
drukknop en de optische deurstatusweergave.

De volgende functies worden door EMZY-elektronica beschikbaar
gesteld
Gebruik met door het gebouw beschikbaar gestelde noodstroomvoorziening is mogelijk.
Configuratie-, statusweergave- en firmware-update via BLE-interface en app, openen met
geïntegreerde knop of externe drukknop of andere signaalgevers, deurstatus wordt
optisch aan de knop gesignaleerd en is zichtbaar vanop enkele meters, daarbij worden
RGB-leds gebruikt.
Mogelijkheid tot deactivering van de optische deurstatusweergave.

Niet-functionele kenmerken
De tijdinstellingen blijven maximaal 2 minuten behouden als de stroom uitvalt.
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Andere geheugeninformatie wordt maximaal 10 jaar bewaard in geval van een
stroomstoring.
Bedrijfstemperatuurbereik: -20 °C tot +70 °C bij 20-80% relatieve vochtigheid, nietcondenserend.
Temperatuurbereik bij opslag: -40°C tot +90°C.

Interfaces
Ingang voor de stroomvoorziening via een verbindingskabel vanaf de netadapter (direct of via
de optionele I/O-box).
naar massa schakelbare ingangen voor de optionele aansluiting van grendelcontact,
deurcontact en drukknop.
RS485-protocol voor bekabelde interface voor aansluiting van een optionele I/O-box via
twee verbindingskabels. Hierbij worden twee van de hierboven beschreven ingangen voor
RS485 gebruikt. Deze worden bepaald tijdens de implementatie.
BLE-interface voor configuratie via mobiel eindapparaat, als voorbereiding op de
toekomstige, draadloze verbinding van een optionele I/O-box.
Drukknop met mechanische detectie van de handmatige bediening.
Weergave van de optische deurstatusweergave.
De elektronica van de motorknop is in de knopbehuizing gefixeerd.

1.1.3 Firmware motorknop
De firmware van de motorknop omvat alle op firmware gebaseerde componenten die voldoen
aan de eisen van elektrische vergrendeling en ontgrendeling en de bijbehorende extra functies,
zoals de configuratie, de zelfleerfunctie of de bedrijfsmodusomschakeling.

Functies van de firmware
Configuratie, statusopvraag en FW-update vinden plaats via een BLE-interface.
Optionele I/O-boxen worden door de motorknop geconfigureerd en geactualiseerd.
Doorgeven van configuratiebestanden en firmware-images via de RS485-bus.
De firmware van de motorknop stelt zich na het starten van de inbedrijfstelling via de
BLE-interface automatisch in op de montage-omstandigheden.
Bedrijfsmodusomschakeling kan via de drukknop (> 5 s indrukken) worden geactiveerd;
de laatste omschakeling geldt altijd, ongeacht de bron.
Mogelijkheid tot deactivering van de drukknop om het handmatig openen van binnenuit
desgewenst te verhinderen.
Automatische detectie, of de bedrade RS485-aansluiting actief is, of dat drukknop en/of
deurcontact of grendelcontact rechtstreeks op de motorknop zijn aangesloten via een
met aarde verbonden ingang.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor informatie over gebruik en onderhoud.
Deze vindt u ofwel direct in de productverpakking of op de EMZY-website in
het downloadgedeelte:
https://www.evva.com/emzy/
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2.2 I/O-box

2.2.1

I/O-boxmechanisme

De behuizing van de I/O-box neemt de I/O-box-elektronica op en beschermt deze tegen
omgevingsinvloeden. 6 kabelinvoeringen met kabeltrekontlasting zijn aanwezig, die door middel
van PG-schroefverbindingen zijn uitgevoerd.
De montage gebeurt op een DIN-rail.
De I/O-box-elektronica is in de I/O-box-behuizing vastgezet.
Verbindingskabels die nodig zijn voor de voeding en communicatie met andere
systeemcomponenten, worden via trekontlastende kabelinvoeringen in de I/O-box geleid
en daar op de I/O-box-elektronica aangesloten.
De I/O-box is stabiel aan de wand gemonteerd, in de regel door schroefverbinding.

Niet-functionele kenmerken
Bedrijfstemperatuurbereik: -20 °C tot +70 °C bij 20-80% relatieve luchtvochtigheid, niet
condenserend
Temperatuurbereik bij opslag: -40°C tot +90°C
IP-beschermingsgraad: geen

2.2.2 I/O-box elektronica en firmware
Deze maakt de aansluiting mogelijk van diverse besturingselementen zoals druknop,
deurcontact, grendelcontact en externe besturings- en signaleringsinterfaces. Bovendien
voorziet deze de motorknop d.m.v. een verbindingskabel van stroom via een aangesloten
netadapter.

Functies
Aansturing van de EMZY door toegangssystemen met identificatiemogelijkheden via een
tegen massa geschakelde ingang, bijv.:
o Xesar-wandlezer (aansluiting op Xesar-besturing [online/offline])
o AirKey-wandlezer (aansluiting op AirKey-besturing)
o Andere RFID-wandlezer-eenheden
o PIN-code toetsenbordeenheid
o Biometrie-leeseenheden zoals fingerprint, handscan, eyescan, overige
Aansturing
van
de
EMZY
via
in
de
handel
verkrijgbare
elektronische
vermogensschakelaars.
Verbinding met externe systemen via potentiaalvrije uitgangen die de deurstatus (open,
gesloten, afgesloten, alarm) doorgeven.
Uitvoer
van
de
deurstatus
(vergrendeld,
niet
vergrendeld)
naar
een
gebouwbeheercentrale via een potentiaalvrije uitgang.
Bedrijfsmodusingang: bepaalt dagmodus / locked mode.
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Eigenschappen en specificaties van de I/O-box-elektronica
Interface voor aansluiting van de motorknop via 4 aansluitingen (+/-/RS485)
Hiervoor kan de gespecificeerde 5-polige kabel (E.ZU.EMZY.EVKA4) worden gebruikt,
waarbij in dit geval slechts 4 leidingdraden (+/-/RS485) worden gebruikt.
Als alternatief, speciaal voor het bereiken van langere kabellengtes (van meer dan 4 m),
kan de verbinding tussen I/O-box en klemmenprint voor RS485 met een twisted-pair- of
Cat5e-kabel en via een voedingskabel met 2 x 1,5 mm2 worden gerealiseerd
5
tegen
massa
schakelbare
ingangen
voor
aansturing
via
externe
identificatiemogelijkheden, drukknop of via afstandsbediening resp. voor aansluiting van
grendelcontact of bedrijfsmodusschakelaar.
Potentiaalvrije uitgangen voor de aansturing van externe apparaten zoals een
gebouwbeheercentrale of deuropeners.
Relais met 30 V/1 A
1 relais met 240 V / 6 A
Ingang naar stroomvoorziening via een verbindingskabel vanaf de netadapter.
De I/O-box-elektronica is in de I/O-box-behuizing vastgezet.

Niet-functionele kenmerken
Past in een standaard opbouwdoos van 10 × 10 cm, zonder communicatiemodule.
Voorzien van insteekbare en tegen ompoling beveiligde schroefklemmen, Phönixsteekklemmen zoals in de AirKey-besturing.
Intermediair verbruik: gedefinieerde interfaces (communicatie en elektronica) voor latere
integratie van toegangssystemen via communicatiemodules.
Bedrijfstemperatuurbereik: -20 °C tot +70 °C bij 20-80% relatieve vochtigheid, nietcondenserend.
Temperatuurbereik bij opslag: -40°C tot +90°C.

2.3 Toebehoren
De volledige lijst met aanbevolen EMZY-toebehoren en de specificaties ervan vindt u onder de
EVVA-datasheetzoekfunctie of in de prijslijst:

https://www.evva.com/emzy/

2.4 Aansluitschema’s
Alle verschillende aansluitschema's met verschillende kabellengtes en de verbinding met Xesar
en AirKey vindt u op de EMZY-website in het downloadgedeelte:

https://www.evva.com/emzy/
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3 EMZY-app
De EMZY-app is alleen bedoeld voor de configuratie en het onderhoud van de motorknop en de
I/O-box. De app kan via de Google Playstore voor Android-smartpones of via de Apple Appstore
voor iPhones worden gedownload.
Configuraties en firmware-updates werken ook zonder actieve internetverbinding.

Apple App Store
Google Play Store

3.1 Opbouw van de app
De EMZY-app heeft 3 hoofdmenupunten:
Zoeken
Instellingen
Over

3.2 Zoeken
Hier worden automatisch alle EMZY's binnen bereik weergegeven. Onder 'Nieuwe zoekopdracht'
kunt u de zoekopdracht ook actualiseren.
Wanneer u op de EMZY klikt, wordt het wachtwoord-invoervenster geopend. Het wachtwoord en
de QR-code bevinden zich op de meegeleverde EMZY-wachtwoordkaart.

3.3 Instellingen
Onder Instellingen vindt u de inbedrijfstelling, handmatige instellingen, de statusweergave,
veiligheidsinstellingen en de firmware-update.

Inbedrijfstelling
Met de inbedrijfstelling worden de EMZY en zijn componenten in gebruik genomen. Het proces
wordt stap voor stap begeleid.
Voordat de inbedrijfstelling wordt gestart, moeten de deurparameters worden vastgelegd. De
dagschootterugtrekking, het grendelschakelcontact en de instellingen van de ingangen, voor
openingsknoppen of bedrijfsmodusschakelaars.
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Bij de I/O-box kunnen maximaal 5 verschillende openingsknoppen of bedrijfsmodusschakelaars
worden ingesteld.
Bovendien kunnen de ingangen vooraf worden getest.
Een stapsgewijze handleiding
downloadgedeelte:

met

screenshots vindt

u

op

de

EMZY-website in

het

https://www.evva.com/emzy/

Handmatige instellingen
Hier kunnen verschillende instellingen worden uitgevoerd en ook configuraties van EMZYknoppen worden opgeslagen en in andere EMZY-knoppen worden geladen.

Parameters motorknop
Onder dit punt kan de signaalintensiteit ingesteld en in- of uitgeschakeld worden.
Verder kan een permanente dagschootterugtrekking in de Office Mode worden ingesteld.

Ingangen motorknop
Net als bij de inbedrijfstelling kunnen hier ingangen naderhand worden geconfigureerd. De
geïntegreerde drukknop kan worden gedeactiveerd of als intelligente drukknop worden gebruikt.
Als intelligente drukknop doet de knop dienst als bedrijfsmodusschakelaar en schakelt na de
ingestelde tijd over naar de andere modus.

Ingangen I/O-box
Net als bij de inbedrijfstelling kunnen hier diverse ingangen van de I/O-box ingesteld en
bijgewerkt worden.

Uitgangen I/O-box
Er kunnen tot 3 uitgangen worden ingesteld voor het doorgeven van verschillende alarmen aan
externe systemen.

Alarmtoestanden Office Mode
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Er kunnen verschillende alarmtoestanden met betrekking tot manipulatie of wanneer de deur
niet correct gesloten is, worden geselecteerd.

Alarmtoestanden Locked Mode (standaard)
Er kunnen verschillende alarmtoestanden met betrekking tot manipulatie of wanneer de deur
niet correct gesloten is, worden geselecteerd.

Tijdparameters
Hier kunnen verschillende tijdinstellingen worden ingevoerd.

Status
Onder Status worden de waarden van de inbedrijfstelling, waarden van de EMZY, statistieken en
alarmtoestanden weergegeven.

Veiligheid
Onder Veiligheid kan de EMZY-naam en het wachtwoord worden gewijzigd. Bovendien kan de
EMZY hier naar de fabrieksinstellingen gereset worden.

Software-update
Onder Software-update worden de firmware van de EMZY-knop en de I/O-box geactualiseerd.
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3.4 Info
Onder Info bevinden zich de volgende punten:

Documenten
Directe toegang tot deze
montagehandleidingen.

handleiding,

eerste

stappen,

diverse

aansluitschema's

en

Diagnose
Uitlezen en verzenden van events, errors en waarschuwingen. De diagnose biedt ook een extra
downloadmogelijkheid voor het verzenden van de gegevens naar EVVA-Support.

Privacyverklaring
Directe toegang tot de privacyverklaring.

Licenties
Een lijst van alle licentieovereenkomsten en gebruikte licenties.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Directe toegang tot juridische informatie en algemene voorwaarden.

Programmabibliotheken
Toont de lijst met alle gebruikte programmabibliotheken.

App-versie
Dit punt geeft de gebruikte app-versie aan.
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