
EMZY
Jednoducho automatická bezpečnosť





Prehľad výhod vložky EMZY

	› automatické	uzamknutie	a	odomknutie
	› jednoduché	dovybavenie
	› jednoduchá	konfigurácia	cez	aplikáciu
	› rozhranie	k	systémom	tretích	strán

Jednoduché používanie 
Elektromotorická	cylindrická	vložka	je	pripevnená	na	
vnútornej	strane	dverí	elektromotorickým	gombíkom	

a	z	vonkajšej	strany	sa	dá	ovládať	pomocou	
prístupových	médií,	biometrie	alebo	zadania	kódu.	
Zvnútra	sa	dajú	dvere	odomknúť	pomocou	tlačidla	

EMZY.	Prostredníctvom	rozhrania	EMZY	môžete	
cylindrickú	vložku	mimoriadne	jednoducho	prepojiť	so	

systémami	tretích	strán,	ako	sú	požiarne	zariadenia,	
alarmy,	riadiace	systémy	budov	a	únikové	systémy.

EMZY. Jednoducho automatická bezpečnosť 
Chcete	mať	istotu,	že	určité	vonkajšie	a	vnútorné	dvere	v	citlivých	priestoroch	sa	automaticky	
uzamknú	a	odomknú?	Alebo	potrebujete,	aby	boli	vstupné	dvere	do	zdieľanej	kancelárie	neustále	
otvorené,	no	po	určitom	čase	sa	spoľahlivo	uzamkli?	V	tom	prípade	sa	môžete	spoľahnúť	na	
elektromotorickú	cylindrickú	vložku	EMZY	od	spoločnosti	EVVA,	ktorá	vám	poskytne	automatické	
zabezpečenie.



EMZY. Skvelý dojem už od dverí
Vložka	EMZY	je	synonymom	spoľahlivého	zabezpečenia	a	elegantného	vzhľadu	v	každom	prípade	
použitia.Skvelé	využitie	nájde	v	zdieľaných	kanceláriách,	zdravotníckych	zariadeniach	či	v	prípade	vstupov	
do	mimoriadne	citlivých	oblastí.	Vložka	EMZY	poskytuje	plne	automatické	uzamykanie	a	odomykanie	v	
súlade	s	vašimi	požiadavkami.

Zdieľaná kancelária 
EMZY	–	váš	vrátnik!	Počas	otváracích	hodín	
kancelárie	zostáva	hlavný	vstup	do	kancelárskej	
budovy	otvorený	a	potom	sa	automaticky	
uzamkne.	

Škola 
Niektoré	priestory	je	nutné	z	dôvodu	ochrany	
zdravia	a	bezpečnosti	spoľahlivo	uzamknúť.	
Napríklad	také	školské	chemické	laboratórium.

Jednoduchá konfigurácia cez 
aplikáciu
	
Máte	už	v	dverách	namontovanú	vložku	EMZY?	Potom	ju		
stačí	uviesť	do	prevádzky	pomocou	konfiguračnej	aplikácie.	
Počas	uvedenia	do	prevádzky	sa	do	vložky	EMZY	načítajú	
parametre	zámku	a	dverí,	na	základe	ktorých	sa	nastaví	
uťahovací	moment.



Zdravotnícke zariadenie 
Vďaka	vložke	EMZY	nemusí	sestrička	otvárať	
pacientom	dvere.	Počas	ordinačných	hodín	
zostávajú	dvere
otvorené	a	potom	sa	automaticky	uzamknú.

Vchod dodávateľov
Vložka	EMZY	vo	vchode	dodávateľov	vám	
poskytuje	dodatočné	praktické	využitie:
môžete	ju	otvárať	aj	na	diaľku	pomocou	
externého	tlačidla.

Výhody aplikácie EMZY
 › aktivácia	kancelárskeho	režimu
 › možnosť	prenosu	aktuálnej	konfigurácie	do	novej	vložky	EMZY	
 › výber	optických	signalizácií	tlačidla	v	hlave	gombíka
 › výber	rôznych	stavov	alarmu



Rozhranie k systémom tretích strán
Zabezpečené	je	vstupno-výstupným	modulom,	ktoré	spája	vložku	MEZY	s	
vaším	alarmom	a	výstražným	požiarnym	zariadením,	únikovým	systémom	či	
systémom	na	kontrolu	prístupu.		Vďaka	viacerým	vstupom	a	výstupom	relé	je	
možné	zároveň	pripojiť	viacero	systémov	tretích	strán.	

Optické zobrazenie stavu 
Vložka	EMZY	s	vami	komunikuje	prostredníctvom	LED	tlačidiel.	Keď	je	
uzamknutá,	pulzuje,	a	po	úspešnom	uzamknutí	alebo	odomknutí	zasvieti	
krátko	nazeleno.

Dokonalá automatizácia dverí 
Ak	máte	v	budove	otočné	krídlové	dvere	s	automatickým	pohonom,	bude	pre	
vás	elektromotorická	cylindrická	vložka	EMZY	ideálne	riešenie.

Otváranie na diaľku
Vložka	EMZY	sa	dá	otvoriť	aj	na	diaľku	pomocou	externého	tlačidla.	Táto	
funkcia	je	praktická	napríklad	v	prípade	vchodov	pre	dodávateľov.

Adaptívny točiaci moment
Ide	o	prvú	elektromotorickú	cylindrickú	vložku,	ktorá	používa	len	toľko	sily,	
koľko	je	nevyhnutne	potrebné.	Adaptívny	točiaci	moment	šetrí	dvere	a	zámok,	
vďaka	čomu	sa	vložka	EMZY	pýši	dlhou	životnosťou.

EMZY. Top funkcie 
Vložka	EMZY	je	naša	odpoveď	na	vaše	vysoké	požiadavky	týkajúce	sa	bezpečnosti	a	
pohodlia.	Vložka	EMZY	poskytuje	množstvo	výhod	vrátane	rozhrania,	otvárania	na	diaľku	
či	adaptívneho	točiaceho	momentu.

Automatické uzamknutie na ochranu proti vlámaniu
V	prípade	vlámania	sa	do	ochrany	proti	vlámaniu	zahŕňa	suma	škôd	len	
vtedy,	ak	boli	dvere	bezpečne	uzamknuté.	Vložka	EMZY	sa	našťastie	uzamyká	
automaticky.



EMZY v štandardnom 
vyhotovení   

Táto	vložka	pozostáva	z	elektromotorického	
gombíka,	modulu	sieťového	zdroja,	

dverového	kontaktu,	závorového	kontaktu	
(voliteľné)	a	dá	sa	otvárať	napríklad	

pomocou	nástennej	čítačky,	biometrie	
alebo	klávesnice	na	zadanie	PIN	kódu.

EMZY rozšírená o vstupno-
výstupný modul

Vďaka	vstupno-výstupnému	modulu	je	
možné	pripojiť	vložku	EMZY	k	systémom	

tretích	strán,	ako	je	napríklad	alarm.	Pokus	
o	manipuláciu	odošle	vložka	EMZY	do	
alarmu,	čím	sa	spustí	výstražný	alarm.

Dvojitá konfigurácia
Vložka	EMZY	je	k	dispozícii	v	dvoch	vyhotoveniach	Jedným	je	štandardné	
vyhotovenie	a	druhým	rozšírené	vyhotovenie	so	vstupno-výstupným	modulom.

Závorový 
kontakt

Závorový 
kontakt

Napájanie napätím
24 VDC/110 – 240 VAC

Napájanie napätím
24 VDC/110 – 240 VAC

Hlásič požiaru

Alarm

napr. AirKey
Nástenná čítačka

napr. Xesar
Nástenná čítačka

Vstupno-výstupný 
modul

Dverový kontakt

Dverový kontakt



EMZY. Každý ju miluje 
Vložka	EMZY	je	flexibilná.	Dokáže	sa	prispôsobiť		externým	
elektronickým	systémom,	elektronickým	a	mechanickým	
systémom	EVVA,	rôznym	formám	profilov	a	každému	
procesu	odomknutia	vďaka	svojmu	adaptívnemu	točiacemu	
momentu.

Jednoduché dodatočné 
vybavenie

Montáž	a	zapojenie	vložky	EMZY	sú	
jednoduché.	Vďaka	tomu	je	vhodná	aj	

na	dodatočné	namontovanie	v	prípade	
montáže	pod	alebo	nad	omietku.

Možnosť kombinovania 
s externými 
elektronickými 
systémami
Vložka	EMZY	je	kompatibilná	so	všetkými	
externými	elektronickými	produktmi,	
ako	sú	systémy	na	kontrolu	prístupu,	
klávesnica	na	zadanie	PIN	kódu	či	
biometria.	Samozrejme,	je	kompatibilná	
aj	s	elektronickými	systémami	Xesar	a	
AirKey	od	spoločnosti	EVVA.	

Príslušenstvo EMZY
Okrem	dverového	kontaktu	

je	k	dispozícii	voliteľný	
závorový	spínací	kontakt.	
Prostredníctvom	vstupno-

výstupného	modulu	je	možné	
pripojiť	aj	systémy	tretích	

strán.	

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



Vhodná pre každý 
profil
Vložka	EMZY	potrebuje	len	
jednu	štandardnú	os	gombíka	
EVVA	bez	ohľadu	na	to,	či	ide	o	
oválny,	okrúhly	alebo	Euro	profil.	
Vďaka	dodávaným	nástavcom	sa	
jednoducho	prispôsobí	každému	
typu	profilu.

Adaptívny točiaci moment
až do 2 Nm
Používa	len	toľko	sily,
koľko	je	potrebné

Tlačidlo s optickým 
zobrazovaním stavu
Odomknutie	zvnútra

Veľký výber farieb
Nikel,	lesklý	nikel,	lesklá	mosadz,
patinovaná	čierna,	patinovaná	hnedá,	lesklý	chróm

Bluetooth 
Uvedenie	do	

prevádzky,	
konfigurácia	a	údržba	

cez	aplikáciu	EMZY	

Jednoduchý zacvakávací systém
Jednoduchá	montáž	vďaka	
pružinovému	kolíku

Optická signalizácia
Priamo	na	tlačidle	v	hlave	gombíka	cez	RGB	LED

Integrovaná riadiaca jednotka
Nepotrebujete	externú	riadiacu	jednotku

Rozmer tŕňa od 35 mm
Možnosť	použitia	v	dverách	s	
rozmerom	tŕňa	od	35	mm

Ochrana proti odvŕtaniu a vytiahnutiu 
jadra na vonkajšej strane
Špičková	kvalita	mechaniky	a
vysoká	ochrana	proti	vlámaniu

Jednoduchá montáž a možnosť 
prispôsobenia
vďaka	modulárnej	konštrukcii



Jedinečné služby EVVA
Už	od	roku	1919	sa	služby	EVVA	zameriavajú	na	prospech	zákazníka.	Výsledkom	sú	produkty	orientované	
na	trh,	najlepšie	poradenstvo	pri	produktoch	a	službách	pre	zákazníkov	a	Partnerov	a	know-how	v	oblasti	
uzamykacích	systémov,	čo	zvyšuje	komfort	používateľov	a	prináša	ekonomické	výhody	prevádzkovateľom.

Uzamykacie systémy  
od profesionála

Uzamykací	systém	definuje,	kto	
a	kde	má	prístup.	EVVA	nielenže	
disponuje	komplexným	know-
how	pre	plánovanie	uzamykacích	
systémov,	ale	taktiež	ponúka	
výkonné	uzamykacie	systémy,	
ktoré	dokážu	odzrkadliť	aj	
sebazložitejšiu	štruktúru	
oprávnení.

Váš partnerský 
portál EVVA
Na	našom	partnerskom	portáli	
nájdete	všetko,	čo	vás	ako	EVVA-
Partnera	každodenne	podporuje	
vo	vašej	práci:	cenníky,	katalógy,	
dátové	listy,	ako	aj	možnosť	
prihlásenia	na	školenia.

Mechanika a 
elektronika
EVVA	je	jedným	z	mála	výrobcov,	
ktorý	vyvíja	a	vyrába	elektroniku	
a	mechaniku	vo	Viedni	a	
kombinuje	ich	v	uzamykacích	
systémoch	podľa	potrieb	
zákazníkov	po	celom	svete.

Najlepšie 
poradenstvo
EVVA	je	váš	spoľahlivý	partner.	
Či	už	pri	technických	otázkach	
týkajúcich	sa	produktov	EVVA	
alebo	pri	otázkach	z	oblasti	
plánovania	v	projekte	–	s	EVVA	
môžete	vždy	rátať.



Inovácia Made in Austria

Spoľahnite	sa	na	rodinnú	

firmu,	ktorá	už	100	rokov	

realizuje	výskum,	vývoj	a	

výrobu	s	orientáciou	na	

riešenia	a	charakterizuje	

ju	partnerský	prístup	s	

rešpektom.	EVVA	–	európsky	

líder	v	oblasti	mechanických	

a	elektronických	

prístupových	systémov!
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