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EMZY. Eenvoudig automatisch beveiligd
U wilt er zeker van zijn dat bepaalde buiten- en binnendeuren die toegang geven tot kwetsbare zones
automatisch worden vergrendeld en ontgrendeld? Zo wilt u bijvoorbeeld dat de buitendeur van het
gedeelde kantoor tijdens kantooruren geopend blijft en vervolgens veilig wordt afgesloten? Vertrouw
dan op EMZY, de EVVA-motorcilinder die u deze beveiliging automatisch biedt.

De voordelen van EMZY op een rij

› Automatische vergrendeling en ontgrendeling
› Gemakkelijk achteraf te monteren
› Eenvoudige configuratie via een app
› Interface voor externe systemen

Eenvoudig in gebruik
De motorcilinder kan met de motorknop aan
de binnenkant van de deur worden bevestigd
en van buiten worden bediend door middel van
toegangsmedia, biometrie of invoer van een
code. Aan de binnenkant kan de cilinder worden
ontgrendeld via de EMZY-drukknop. Via de EMZYinterface kan de cilinder heel makkelijk worden
gekoppeld aan externe systemen, zoals branddetectieen alarmsystemen en geleide- en vluchtsystemen.

EMZY. Een krachtpatser aan de deur
Waar u de EMZY ook gebruikt, de cilinder zorgt voor een betrouwbare beveiliging en ziet er ook nog
eens goed uit. Of het nu in een gedeeld kantoor, in een dokterspraktijk of bij deuren die toegang geven
tot kwetsbare zones is, de EMZY vergrendelt en ontgrendelt helemaal automatisch, wanneer u dat wilt.

Gedeeld kantoor

School

EMZY: uw portier! Tijdens kantooruren is
de hoofdingang van het kantoorgebouw
ontgrendeld, nadien wordt deze automatisch
vergrendeld.

Veel ruimtes moeten vanwege de veiligheid goed
worden vergrendeld. Denk bijvoorbeeld aan het
scheikundelab van een school.

Eenvoudige configuratie via een app
U hebt de EMZY in de deur gemonteerd? Dan kunt u deze
nu in gebruik nemen met behulp van de configuratie-app.
Bij de inbedrijfstelling leert de EMZY de slot- en deurparameters
kennen en stemt hij het draaimoment daarop af.

Dokterspraktijk
Dankzij EMZY hoeft de doktersassistente niet ook
nog de deur voor patiënten te openen. Tijdens
de spreekuren blijft de
deur geopend en daarbuiten vergrendelt de
cilinder deze automatisch.

Ingang voor leveranciers
Een EMZY bij de leveranciersingang biedt nog
een extra praktisch voordeel:
de deur kan bijvoorbeeld van afstand worden
geopend met een externe bedienknop.

De belangrijkste functies van de EMZY-app
›
›
›
›

Activering van de Office Mode
Bestaande configuraties overzetten naar de nieuwe EMZY
Keuze uit optische signalen voor de drukknop
Keuze uit verschillende alarmen

EMZY. De sterke eigenschappen
De EMZY is ons antwoord op uw hoge eisen op het gebied van veiligheid en comfort.
Of het nu gaat om een interface, bediening op afstand of een aangepast draaimoment,
de EMZY heeft vele goede eigenschappen.

Automatisch vergrendeld met het oog op de verzekering

In het geval van een inbraak vergoedt de verzekering de schade indien de deur
veilig was vergrendeld. Dat doet de EMZY gelukkig automatisch.

Interface voor externe systemen
Dit wordt mogelijk gemaakt door de I/O-box, die EMZY verbindt met uw alarmof branddetectiesysteem, vluchtwegsysteem of toegangscontrolesysteem.
Door meerdere in- en uitgangen met relais is het mogelijk meerdere externe
systemen tegelijk te koppelen.

Optische statusweergave
De EMZY communiceert met u via de ledtoetsen. De toetsen trillen
in vergrendelde toestand en lichten kortstondig groen op na een
succesvolle vergrendeling of ontgrendeling.

Geschikt voor deurautomatisering
Uw systeem is uitgerust met automatische deuraandrijving met rotors? Dan is
de automatische motorcilinder EMZY voor u de beste keuze.

Aangepast draaimoment
De eerste motorcilinder die enkel zoveel kracht gebruikt als noodzakelijk. Het
aangepaste draaimoment ontziet deur en slot en draagt bij aan de hogere
levensduur van de EMZY.

Afstandsbediening

De EMZY kan ook van afstand worden geopend, bijvoorbeeld door middel
van een externe knop. Dat is bijvoorbeeld praktisch bij een ingang voor
leveranciers.

Op twee manieren te configureren
De EMZY is er in twee uitvoeringen. Er is een standaarduitvoering en
een uitgebreide uitvoering met I/O-box.

Deurcontact

EMZY in de
standaarduitvoering

Deze bestaat uit de motorknop, de
netadapter, het deurcontact en het
vergrendelingscontact (optioneel) en kan
bijvoorbeeld worden geopend door middel
van een wandlezer, biometrische lezer of
pincodetoetsenbord.

bijv. AirKey
Wandlezer

Spanningsvoorziening
24 VDC/110-240 VAC
Vergrendelingscontact

Deurcontact

EMZY uitgebreid
met een I/O-box

Met de I/O-box kan EMZY worden
gekoppeld aan externe systemen,
zoals bijvoorbeeld een alarmsysteem.
EMZY deelt een manipulatiepoging met
het alarmsysteem, waarna een
alarm afgaat.

bijv. Xesar
Wandlezer

I/O-box

Vergrendelingscontact
Brandmelder

Alarmsysteem

Spanningsvoorziening
24 VDC/110-240 VAC

EMZY. Everybody’s Darling
De EMZY past zich aan. Voor externe elektronische
systemen, EVVA's elektronische en mechanische systemen,
verschillende profielvormen en elke activering, dankzij zijn
aangepaste draaimoment.

Te combineren met
externe elektronische
systemen
De EMZY is samen te gebruiken met
alle externe elektronische producten,
zoals andere toegangscontrolesystemen,
pincodetoetsenborden of biometrische
lezers. En natuurlijk ook met de EVVAelektronica Xesar en AirKey.

De EMZY-toebehoren
Naast het deurcontact
is er optioneel een
vergrendelingscontact
verkrijgbaar. Met de I/O-box
kunnen ook externe systemen
worden gekoppeld.

Eenvoudig uit te breiden
De EMZY is eenvoudig te monteren en te
bekabelen. De cilinder is daarom ook geschikt
om achteraf op of in te bouwen.

Compatibel met de
mechanische componenten
van EVVA
Akura 44, MCS, 4KS, ICS, EPS

Grote keuze in kleur
Nikkel, nikkel gepolijst, messing gepolijst,
gepatineerd zwart, gepatineerd bruin, chroom gepolijst

Past in elk profiel
De EMZY heeft alleen een
standaard EVVA-knopas nodig
bij zowel een ovaal-, rond- als
europrofiel. Met de meegeleverde
adapter past hij zich aan elk
profiel aan.
Toetsen met optische
statusweergave
Ontgrendelen vanaf de
binnenkant
Eenvoudig kliksysteem
Dankzij de veerstift/-pen eenvoudig
te monteren
Bluetooth
Inbedrijfstelling,
configuratie en
onderhoud via de
EMZY-app

Aangepast draaimoment
tot 2 Nm
Gebruikt slechts zoveel
kracht
als noodzakelijk

Geïntegreerde besturing
Er is geen externe besturing nodig

Optische signalen
Rechtstreeks op de drukknop via RGB-led

Doornmaat vanaf 35 mm
Geschikt voor deuren met een
doornmaat vanaf 35 mm

Uitboor- en kerntrekbeveiliging
aan de buitenzijde
De mechanische kwaliteit is van topniveau
en biedt optimale beveiliging tegen inbraak.

Eenvoudig te monteren en
aan te passen
dankzij het modulaire systeem

Unieke EVVA-service
De dienstverlening van EVVA is al sinds 1919 gericht op het voordeel van de klant. Het resultaat zijn
marktgerichte producten, optimaal productadvies en dienstverlening voor klanten en partners, evenals
knowhow van sluitsystemen die het gebruikersgemak vergroot en beheerders een economisch voordeel
oplevert.

Sluitsystemen
van de professional
Een sluitsysteem bepaalt wie
waar toegang krijgt. EVVA heeft
niet alleen de nodige kennis van
de berekening van sluitplannen,
maar biedt ook sluitsystemen
die voor elke complexe structuur
kunnen worden gebruikt.

Uw EVVAPartnerportaal
Op ons Partnerportaal vindt u
alles wat u als EVVA-Partner bij
uw dagelijkse werk nodig hebt:
prijslijsten, catalogi, datasheets
en de mogelijkheid om u aan te
melden voor trainingen.

Mechanische en
elektronische
systemen
EVVA is een van de weinige
fabrikanten die elektronische en
mechanische systemen in Wenen
ontwikkelt en produceert om
ze wereldwijd te combineren in
sluitsystemen volgens de wensen
van klanten.

Optimaal advies
EVVA is uw betrouwbare partner.
Of het nu technische vragen over
EVVA-producten betreft, dan wel
de planning van een bepaald
project, op EVVA kunt u altijd
rekenen.

Innovatie ontwikkeld in Oostenrijk

Vertrouw op het
familiebedrijf dat al 100
jaar oplossingsgericht
onderzoek doet, ontwikkelt,
produceert en als partner
respectvol handelt.
EVVA – een Europese
leider in mechanische
en elektronische
toegangssystemen!
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