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Jednoduše automaticky bezpečné

EMZY. Jednoduše automaticky bezpečné
Chcete mít jistotu, že se konkrétní venkovní a vnitřní dveře a vstupy do citlivých míst budou
automaticky uzamykat a odemykat? Měly by být vstupní dveře do sdílené kanceláře trvale otevřeny
během pracovních hodin, ale poté vždy spolehlivě uzamčeny? Pak důvěřujte EMZY, motorické
cylindrické vložce EVVA, která vám automaticky zajistí bezpečnost.

Přehled výhod systému EMZY

› Automatické uzamykání a odemykání
› Snadné dovybavení
› Snadná konfigurace pomocí aplikace
› Rozhraní pro systémy třetích stran

Snadné použití
Motorická cylindrická vložka je připevněna na
vnitřní straně dveří pomocí motorické hlavice a lze
ji zvenčí ovládat prostřednictvím přístupových médií,
biometrických údajů nebo zadáním kódu. Z vnitřní
strany se odemyká pomocí tlačítka EMZY. K systémům
třetích stran, jako jsou požární a poplašné systémy,
a také k řídicím a únikovým systémům budov ji lze
snadno připojit prostřednictvím rozhraní EMZY.

EMZY. Silný dojem u dveří
Bez ohledu na to, kde se systém EMZY používá, představuje spolehlivé zabezpečení a optickou eleganci.
Ať už ve sdílených kancelářích, v ordinaci lékaře nebo u dveří do obzvláště citlivých míst,
systém EMZY se automaticky uzamkne a odemkne, kdykoliv budete chtít.

Sdílená kancelář

Škola

EMZY - váš vrátný! Hlavní vchod do kancelářské
budovy je otevřen během úředních hodin a poté
je automaticky uzamčen.

Některé místnosti musí být spolehlivě uzamčeny
kvůli zajištění ochrany života a zdraví. Například
školní chemická laboratoř.

Snadná konfigurace pomocí aplikace
Nainstalovali jste systém EMZY na dveře? Nyní jej
zprovozněte pomocí konfigurační aplikace. Během uvádění
do provozu se EMZY seznámí s parametry zámku a
dveří a podle toho upraví svůj točivý moment.

Lékařská ordinace
Sestřička nebude muset otevírat dveře pacientům,
na to je tu systém EMZY. Během pracovní doby
nechává dveře otevřené, poté je automaticky
uzamkne.

Vstup pro dodavatele
EMZY u vchodu dodavatele vám nabízí
další praktickou výhodu:
Můžete jej také otevřít na dálku,
například pomocí externího tlačítka.

To nejdůležitější z aplikace EMZY
› Aktivace kancelářského režimu Office
› Přeneste stávající konfiguraci do nového systému EMZY
› Výběr optických signálů pro hlavici
› Volba různých stavů alarmu

EMZY. Výkonné vlastnosti
EMZY je naší odpovědí na vaše vysoké požadavky na bezpečnost a pohodlí. Ať už jde o
rozhraní, dálkové otevírání nebo adaptivní točivý moment, EMZY nabízí výkonné funkce.

Automaticky uzamčeno z pojistných důvodů

V případě vloupání uhradí pojišťovna náklady na škodu pouze v případě, že
byly dveře bezpečně uzamčeny. Naštěstí to EMZY dělá automaticky.

Rozhraní pro systémy třetích stran
I/O box umožňuje a spojuje systém EMZY s vaším poplašným nebo požárním
systémem, systémem vedení únikových cest nebo systémem kontroly přístupu.
Několik reléových vstupů a výstupů umožňuje integraci několika systémů
třetích stran současně.

Optické zobrazení stavu
EMZY s vámi komunikuje pomocí LED diody. V uzamčeném stavu bliká a
po úspěšném zamknutí nebo odemčení krátce svítí zeleně.

Vhodný pro automatizaci dveří
Pokud máte ve svém systému automatické pohony otočných dveří, pak vám
dobře poslouží automatická elektromotorická cylindrická vložka EMZY.

Adaptivní točivý moment
První elektromotorická cylindrická vložka, která používá pouze tolik síly, kolik
je nezbytně nutné. Adaptivní točivý moment chrání dveře a zámek a poskytuje
EMZY prodlouženou životnost.

Otevírání na dálku

EMZY lze například otevřít také na dálku pomocí externího tlačítka. To je
praktické například pro vstupy dodavatelů.

Konfigurovatelný dvěma způsoby
EMZY je k dispozici ve dvou verzích. Jednou ve standardní verzi,
jednou v rozšířené verzi s I/O boxem.

Dveřní kontakt

Standardní verze EMZY

Skládá se z motorické hlavice, napájecí
jednotky, dveřního kontaktu, blokovacího
kontaktu (volitelně) a otevírá se například
pomocí nástěnné čtečky, biometrické
klávesnice nebo klávesnice s PIN kódem.

např. AirKey
Nástěnná čtecí jednotka

Elektrické napájení
24 VDC/110-240 VAC

Blokovací
kontakt

Dveřní kontakt

EMZY rozšířený o I/O box

S I/O boxem lze EMZY připojit k systémům
třetích stran, jako je například poplašný
systém. EMZY upozorní poplašný systém
na pokus o manipulaci a spustí tak
poplach.

např. Xesar
Nástěnná čtecí jednotka

I/O box

Blokovací
kontakt
Požární hlásič

Poplašné zařízení

Elektrické napájení
24 VDC/110-240 VAC

EMZY. Miláček všech
EMZY se přizpůsobí. Cizím elektronickým systémům,
vlastním elektronickým a mechanickým systémům EVVA,
různým tvarům profilů a každému procesu uzamykání díky
adaptivnímu točivému momentu.

Lze kombinovat s
elektronickými systémy
třetích stran
EMZY zvládne všechny elektronické
produkty třetích stran, jako jsou jiné
kontrolní přístupové systémy, klávesnice s
PIN kódem nebo biometrie. Samozřejmě
také s elektronickými systémy EVVA Xesar
a AirKey.

Příslušenství EMZY
Kromě dveřního kontaktu je
volitelně k dispozici blokovací
kontakt. Díky I/O boxu lze
také integrovat systémy jiných
výrobců.

Snadné dovybavení
EMZY je jednoduše nainstalován a
zapojen. Proto je také vhodný pro
následnou instalaci povrchovou nebo
zápustnou.

Kompatibilní s mechanikou
EVVA
Akura 44, MCS, 4KS, ICS, EPS

Velký výběr barev
Nikl, leštěný nikl, leštěná mosaz,
patinovaná černá, patinovaná hnědá, leštěný chrom

Doma v každém
profilu
Ať už jde o oválný, kulatý nebo
europrofil, EMZY potřebuje pouze
jednu standardní osu hlavice
EVVA. S dodávaným nástavcem se
dá snadno přizpůsobit jakémukoli
profilu.

Tlačítko s optickým
zobrazením stavu
Odemykání zevnitř

Jednoduchý zacvakávací systém
Snadná montáž díky pružinovému
kolíku
Bluetooth
Uvedení do provozu,
konfigurace a údržba
prostřednictvím
aplikace EMZY

Adaptivní točivý moment
až 2 Nm
Použije pouze tolik síly,
kolik je nutné

Integrovaná řídicí jednotka
Není nutná žádná externí řídicí jednotka

Rozteč zámku od 35 mm
Lze vybavit dveře s roztečí
zámku od 35 mm

Vnější ochrana proti
odvrtání a proti vytažení jádra
Špičková mechanická kvalita
zajišťuje vysokou ochranu před vloupáním.

Snadná montáž a přizpůsobitelnost
díky modulové konstrukci
Optická signalizace
Přímo na hlavici pomocí RGB LED diody

Jedinečné služby společnosti EVVA
Servisní služby společnosti EVVA jsou již od roku 1919 zaměřeny na užitek pro zákazníka. Výsledkem jsou
tržně orientované výrobky, vynikající poradenství a služby pro zákazníky a partnery s know-how uzamykacího
systému, které zvyšuje uživatelský komfort a provozovatelům přináší ekonomické výhody.

Uzamykací systémy
od profesionálů
Uzamykací systém určuje, kdo má
kam přístup. Společnost EVVA
má při navrhování uzamykacích
systémů nejen rozsáhlé knowhow, ale také výkonné uzamykací
systémy, které lze realizovat ve
složité struktuře přístupových
oprávnění.

Portál partnerů
EVVA

Mechanika
a elektronika

Na našem partnerském portálu
najdete vše, co vám jako
partnerům EVVA každodenně
pomáhá při vaší práci: ceníky,
katalogy, datové listy a také
možnosti přihlášení na školení.

Společnost EVVA je jedním
z mála výrobců, kteří vyvíjejí
a vyrábějí elektronické
a mechanické systémy ve Vídni
a kombinují je po celém světě
v uzamykacích systémech podle
potřeb zákazníků.

Nejlepší poradenství
Společnost EVVA je spolehlivý
partner. Na společnost EVVA se
můžete kdykoli spolehnout, ať
už se jedná o technické otázky
týkající se výrobků EVVA, nebo
pomoc při navrhování projektu.

Inovace z Rakouska

Důvěřujte rodinné firmě,
jejíž výzkum, vývoj a výroba
je již 100 let orientována
na řešení a se svými
partnery jedná vždy s úctou.
EVVA – celoevropský lídr
v oblasti mechanických
a elektronických
přístupových systémů!
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