
EMZY
Proste automatyczne rozwiązanie





Zalety EMZY w skrócie

	› Automatyczne	blokowanie	i	odblokowanie
	› Prosty	montaż	w	istniejącym	systemie
	› Prosta	konfiguracji	z	aplikacji	mobilnej
	› Interfejs	do	systemów	obcych

Po prostu w aplikacji 
Wkładkę	motoryczną	zamontować	z	gałką	

motoryczną	po	wewnętrznej	stronie	drzwi	a	następnie	
można	ją	obsługiwać	od	zewnątrz	za	pomocą	

nośników	dostępowych,	biometrii	lub	wprowadzania	
kodu.	Do	odblokowania	od	strony	wewnętrznej	

służy	przycisk	EMZY.	Poprzez	interfejs	EMZY	można	
go	łatwo	połączyć	z	innymi	systemami	jak	systemy	

przeciwpożarowe	i	alarmowe	oraz	systemy	
sterowania	wyposażeniem	technicznym	budynku	i	

systemy	ewakuacyjne.

EMZY. Proste automatyczne rozwiązanie 
Chcesz	mieć	pewność,	że	określone	drzwi	zewnętrzne	i	wewnętrzne	prowadzące	do	stref	
wrażliwych	będą	blokowane	i	odblokowywane	automatycznie?	Np.	czy	drzwi	wejściowe	do	
wspólnie	użytkowanego	biura	(Shared	Office)	ma	być	w	godzinach	pracy	stale	otwarte,	ale	po	ich	
upływie	niezawodnie	zablokowane?	W	takim	razie	zaufaj	EMZY,	wkładce	motorycznej	EVVA,	która	
zrobi	to	niezawodnie	za	ciebie.



EMZY. Prezentacja siły na drzwiach
Gdziekolwiek	stosowany	jest	system	EMZY,	jest	synonimem	niezawodności,	bezpieczeństwa	i	elegancji	
wizualnej.	We	wspólnie	użytkowanych	biurach	(Shared	Offices),	w	gabinecie	lekarskim	czy	też	w	
drzwiach	do	stref	szczególnie	wrażliwych,	system	EMZY	blokuje	i	odblokowuje	drzwi	całkowicie	
automatycznie,	kiedy	tylko	chcesz.

Shared Office 
EMZY	–	Twój	portier!	W	godziny	pracy	biura	
wejście	główne	biurowca	jest	otwarte	a	
następnie	automatycznie	blokowane.	

Szkoła 
Niektóre	pomieszczenia	muszą	być	w	
celu	ochrony	zdrowia	i	życia	niezawodnie	
zablokowane.	Na	przykład	szkolne	laboratorium	
chemiczne.

Prosta konfiguracji z aplikacji 
mobilnej
	
Masz	zamontowaną	wkładkę	EMZY	na	drzwiach?	Uruchom	
go	za	pomocą	aplikacji	konfiguracyjnej.	Przy	uruchamianiu	
wkładka	EMZY	poznaje	parametry	zamka	i
drzwi	i	dostosowuje	do	nich	swój	moment	obrotowy.



Gabinet lekarski 
EMZY	zwalnia	asystentkę	lekarza	z	otwierania	
drzwi	pacjentom.	W	godzinach	przyjęć	wkładka	
utrzymuje	drzwi	otwarte,	po	ich	upływie	zamyka	
je	automatycznie.

Wejście dla dostawców
Wkładka	EMZY	w	wejściu	dla	poddostawców	
oferuje	dodatkowe	praktyczne	korzyści:
przykładowo	można	ją	otworzyć	zdalnie	
przyciskiem	zewnętrznym.

Główne cechy aplikacji EMZY
 › Uaktywnianie	trybu	Office	Mode
 › Transfer	aktualnej	konfiguracji	na	wkładkę	EMZY	
 › Wybór	sygnalizacji	optycznej	dla	przycisku	na	gałce
 › Wybór	różnych	stanów	alarmowych



Interfejs do systemów obcych
Umożliwia	to	skrzynka	WE/WY,	łącząca	wkładkę	EMZY	z	systemem	alarmowym,	
systemem	sygnalizacji	pożarowej,	systemem	ewakuacyjnym	lub	systemem	
kontroli	dostępu.	Dzięki	wielu	wejściom	i	wyjściom	przekaźnikowym	możliwe	
jest	jednoczesne	połączenie	z	wieloma	systemami	zewnętrznymi.	

Optyczny wskaźnik stanu 
Wkładka	EMZY	komunikuje	się	z	Tobą	za	pomocą	przycisku	LED.	Przycisk	
ten	pulsuje	w	stanie	zablokowanym	i	świeci	przez	chwilę	zielonym	
światłem	po	skutecznym	zablokowaniu	lub	odblokowaniu.

Nadaje się do automatyzacji drzwi 
Jeżeli	w	swoim	systemie	masz	napędy	drzwi	skrzydłowych	obrotowych,	
automatyczna	wkładka	motoryczna	EMZY	jest	dla	Ciebie	optymalna.

Zdalne otwieranie
Wkładkę	EMZY	można	też	otwierać	zdalnie,	np.	zewnętrznym	przyciskiem.	
Jest	to	praktyczne	rozwiązanie	np.	przy	wejściach	dla	poddostawców.

Adaptacja momentu obrotowego
Pierwsza	wkładka	motoryczna,	używająca	tylko	tyle	siły,	ile	jest	niezbędne.	
Adaptacja	momentu	obrotowego	oszczędza	drzwi	i	zamek	i	zapewnia	
przedłużoną	żywotność	wkładki	EMZY.

EMZY. Mocne funkcje 
Wkładka	EMZY	to	nasza	odpowiedź	na	Twoje	wysokie	wymagania	w	zakresie	
bezpieczeństwa	i	komfortu.	EMZY	wyróżnia	się	mocnymi	funkcjami	w	zakresie	interfejsu,	
zdalnego	otwierania	lub	adaptacji	momentu	obrotowego.

Automatyczna blokada wymagana przez towarzystwa 
ubezpieczeniowe
W	razie	włamania	towarzystwo	ubezpieczeniowe	pokrywa	koszty	naprawy	
szkód	tylko,	jeżeli	drzwi	były	bezpiecznie	zablokowane.	Na	szczęście	wkładka	
EMZY	robi	to	automatycznie.



EMZY wersja standardowa   
Składa	się	ona	z	gałki	motorycznej,	zasilacza	

sieciowego,	styku	drzwiowego,	styku	
ryglowego	(opcja)	i	może	być	otwierana	

na	przykład	z	czytnika	naściennego,	za	
pomocą	biometrii	lub	klawiatury	do	

wprowadzania	kodu	PIN.

EMZY wersja rozszerzona ze 
skrzynką WE/WY

Wkładka	EMZY,	wyposażona	w	skrzynkę	
WE/WY,	może	być	łączona	z	systemami	
zewnętrznymi,	na	przykład	z	systemem	
alarmowym.	Wkładka	EMZY	przekazuje	

informację	o	próbie	manipulacji	do	
systemu	alarmowego,	wyzwalając	w	ten	

sposób	alarm.

Dwie możliwości konfiguracji
Wkładka	EMZY	jest	dostępna	w	dwóch	wersjach.	W	wersji	standardowej		
i	w	wersji	rozszerzonej	ze	skrzynką	WE/WY.

Styk ryglowy

Styk ryglowy

Zasilanie
24 V DC/110-240 V AC

Zasilanie
24 V DC/110-240 V AC

Czujka pożarowa

System alarmowy

np. AirKey
Czytnik naścienny

np. Xesar
Czytnik naścienny

Skrzynka WE/WY

Styk drzwiowy

Styk drzwiowy



EMZY. Everybody’s Darling 
EMZY	dopasowuje	się	do	każdej	sytuacji.	Do	
elektronicznych	systemów	innych	producentów,	do	
systemów	elektronicznych	i	mechanicznych	EVVA,	do	
różnych	profili	i	do	każdej	procedury	ryglowania,	dzięki	
adaptacji	momentu	obrotowego.

Prosty montaż w 
istniejącym systemie

Montaż	i	okablowanie	wkładki	EMZY	jest	
proste.	Dlatego	nadaje	się	ona	bardzo	

dobrze	do	montażu	nad-	i	podtynkowego	
w	istniejących	systemach.

Możliwość połączenia 
z elektronicznymi 
systemami innych 
producentów
Wkładka	EMZY	radzi	sobie	z	wszystkimi	
produktami	elektronicznymi	innych	
producentów	oraz	innymi	systemami	
kontroli	dostępu,	klawiaturą	do	
wprowadzania	kodu	PIN	lub	biometrią.	
Oczywiście	także	z	systemami	
elektronicznymi	EVVA	Xesar	i	AirKey.	

Akcesoria EMZY
Oprócz	styku	drzwiowego,	

dostępny	jest	także	styk	
przełącznika	ryglowego.	

Skrzynka	WE/WY	umożliwia	
integrację	z	systemami	innych	

producentów.	

Zgodny z systemami 
mechanicznymi EVVA
Akura	44,	MCS,	4KS,	ICS,	EPS



Pasuje do każdego 
profilu
Do	profilu	owalnego,	okrągłego	
lub	Europrofilu,	wkładka	
EMZY	wymaga	tylko	jednego	
standardowego	trzpienia	gałki	
EVVA	Dostarczone	w	komplecie	
nasadki	umożliwiają	dopasowanie	
do	każdego	profilu.

Adaptacja momentu 
obrotowego
do 2 Nm
Używa	tylko	tyle	siły
ile	jest	niezbędne

Przycisk z optycznym 
wskaźnikiem stanu
Odblokowywanie	od	
wewnątrz

Duży wybór kolorów
Nikiel,	nikiel	polerowany,	mosiądz	polerowany,
patyna	kolor	czarny,	patyna	kolor	brązowy,	chrom	polerowany

Bluetooth 
Uruchomienie,	
konfiguracja	i	
konserwacja	z	

poziomu	aplikacji	
EMZY	

Prosty system klik
Łatwe	składanie	dzięki	kołkowi	
sprężynowemu

Sygnalizacja optyczna
Bezpośrednio	na	przycisku	gałki	RGB-LED

Zintegrowana centralka sterująca
Nie	jest	potrzebna	zewnętrzna	centralka	
sterująca

Wymiar trzpienia od 35 mm
Nadaje	się	do	drzwi	o	wymiarze	trzpienia	
od	35	mm

Zabezpieczenie przed rozwierceniem i 
przed wyciągnięciem rdzenia  
od zewnątrz
Najlepsza	jakość	mechaniczna
oferuje	skuteczną	ochronę	przed	
włamaniem.

Łatwy montaż i dopasowanie
dzięki	modułowej	budowie



Unikalny serwis EVVA
Oferta	EVVA	już	od	1919	r.	koncentruje	się	na	potrzebach	klientów.	Dlatego	oferujemy	produkty	zorientowane	
na	oczekiwania	rynku,	najlepszy	serwis	produktowy	i	doradczy	dla	klientów	i	partnerów	oraz	zaawansowane	
know-how	z	zakresu	projektowania	systemów	zamknięć,	które	zwiększają	komfort	użytkowników	i	zapewniają	
korzyści	ekonomiczne.

Profesjonalne  
systemy zamknięć

System	zamknięć	określa,	
kto	i	gdzie	może	uzyskać	
dostęp.	Firma	EVVA	dysponuje	
zaawansowanym	know-how	nie	
tylko	do	projektowania	systemów	
zamknięć,	ale	też	oferuje	wydajne	
rozwiązania,	które	umożliwiają	
wykonanie	każdej,	nawet	
złożonej	struktury	uprawnień.

Portal partnerski 
firmy EVVA
W	portalu	partnerskim	znajdziesz	
wszystko,	co	jest	potrzebne	w	
efektywnej	codziennej	pracy	jako	
partner	EVVA:	cenniki,	katalogi,	
arkusze	specyfikacji	oraz	
możliwość	zgłoszenia	udziału	w	
szkoleniach.

Mechanika  
i elektronika
EVVA	jest	jednym	z	niewielu	
producentów,	który	opracowuje	
i	wytwarza	mechaniczne	
i	elektroniczne	systemy	w	
Wiedniu,	a	następnie	eksportuje	
je	do	odbiorców	na	całym	
świecie.

Najlepsze 
doradztwo
EVVA	jest	niezawodnym	
partnerem.	Jeśli	masz	pytania	
techniczne	o	produkty	EVVA	
lub	potrzebujesz	wsparcia	w	
projektowaniu	systemu,	możesz	
liczyć	na	naszą	pomoc!



Innowacje Made in Austria

Zaufaj	firmie	rodzinnej,	

która	od	100	lat	bada,	

opracowuje	i	produkuje	

nowe	rozwiązania	oraz	

działa	jako	długoterminowy	

kontrahent.	EVVA	–	

czołowy	producent	

elektronicznych	i	

mechanicznych	systemów	

zamknięć	w	Europie!
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