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Mocna i bardzo sprytna: Nowa wkładka EMZY 
Nowa elektroniczna wkładka motoryczna EVVA jest wygodniejsza 
mocniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. 
 
Aby dać użytkownikom pewność, że wybrane drzwi zewnętrzne i wewnętrzne do stref wrażliwych są od określonej 
godziny automatycznie blokowane i odblokowywane, firma EVVA już w 1992 roku wprowadziła na rynek 
elektronicznie sterowaną wkładkę motoryczną (EMZY). „Od tamtej pory wkładka ta znacznie się rozwinęła. Kształt 
został całkowicie zmieniony, a funkcje stawały się przez lata coraz bardziej inteligentne i przyjazne dla użytkownika. 
Na przykład coraz większy moment obrotowy", wyjaśnia Martin Bauer, menedżer ds. produktów komercyjnych 
EMZY w firmie EVVA, odpowiedzialny za modernizację tego sprawdzonego i cieszącego się powodzeniem 
zabezpieczenia. 
 
Jeszcze mocniejsza, jeszcze wygodniejsza – po prostu lepsza 
Wkładka EMZY została całkowicie zmodyfikowana i jest dostępna w wybranych sklepach specjalistycznych. 
„Automatyczne blokowanie i odblokowanie. Zdalne otwieranie. To potrafi wiele wkładek motorycznych. Jednak to, 
co potrafi tylko wkładka EMZY firmy EVVA i co sprawia, że jest ona wyjątkowa, to adaptacyjny moment obrotowy. 
Oznacza to, że wkładka EMZY wykorzystuje tylko tyle siły, ile jest potrzebne. Chroni to drzwi i zamek i zapewnia 
bardzo długą żywotność wkładki EMZY i zamka“, mówi Bauer. „Wkładka EMZY może kontrolować adaptacyjny 
moment obrotowy do 2 Nm, dzięki czemu może bezpiecznie blokować i odblokowywać się nawet w 
najtrudniejszych warunkach, takich jak nieprawidłowo ustawiony docisk, ciężkie, odkształcone drzwi lub drzwi z 
wieloma poziomami uszczelnienia“. 
 
Nowa aplikacja rozruchowa ułatwia wiele rzeczy, np.: nauczenie się nauczenie się parametrów zamka i drzwi 
poprzez dostosowanie do nich momentu obrotowego. Do hitów w nowej aplikacji EMZY zaliczają się dwa rodzaje 
trybu Office oraz wybór sygnalizacji optycznej dla przycisku gałki. Ponadto istniejące konfiguracje można przesyłać 
do każdej nowej gałki EMZY i ustawiać różne stany alarmowe.  
 
Łatwa w użyciu 
Wkładka motoryczna jest mocowana po wewnętrznej stronie drzwi, a od zewnątrz może być obsługiwana np. 
przez nośniki dostępowe RFID, biometrię lub wprowadzanie kodu. Do odblokowania od strony wewnętrznej służy 
przycisk EMZY. Poprzez interfejs EMZY (skrzynka I/O) można ją łatwo połączyć z innymi systemami, takimi jak 
instalacje przeciwpożarowe i alarmowe lub systemy automatyki i ewakuacji budynków. „Oczywiście także z 
elektronicznymi systemami zamknięć EVVA Xesar i AirKey”. Wkładkę EMZY montuje się łatwo, dlatego dobrze 
nadaje się ona do późniejszego montażu na- lub podtynkowego. 
 
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. „Nie ma profilu, do którego by nie pasowała“, mówi Bauer. Do profilu owalnego, 
okrągłego lub Europrofilu, wkładka EMZY wymaga tylko jednego standardowego trzpienia gałki EVVA. 
Dostarczone w komplecie nasadki umożliwiają dopasowanie do każdego profilu.  
 
EMZY komunikuje się poprzez przycisk LED: „Przycisk, za pomocą którego można odblokować wkładkę EMZY, 
pulsuje w stanie zablokowanym. Użytkownik intuicyjnie naciska go w celu odblokowania. Podczas zamykania i 
odblokowania 6 diod LED zapala się po okręgu, a na końcu operacji blokowania lub odblokowania wkładka EMZY 
przez krótki czas zapala się na zielono“. Nasze wkładki motoryczne są dostępne w 6 kolorach. Dzięki temu 
doskonale dopasowują się do każdej sytuacji w pomieszczeniu.  
 
Wkładki zapewniają komfort na najwyższym poziomie poziomie dzięki zdalnemu otwarciu, na przykład przez 
podłączenie do zewnętrznego przycisku. W przypadku wejść dla dostawców jest to nie tylko bardzo praktyczne, 
ale i bezpieczne. 
 
I jeszcze jedna dobra informacja: W razie włamania, towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa koszty naprawy szkód 
drzwi były bezpiecznie zablokowane. Na szczęście wkładka EMZY robi to automatycznie. 
 
 „Tam, gdzie jest widoczny napis EVVA, można być pewnym, że wewnątrz kryje się doskonała jakość. Nasze 
produkty są gruntownie testowane i spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa“, mówi Martin Bauer. 
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Zalety EMZY w skrócie 

 Automatyczne blokowanie i odblokowanie 
 Prosty montaż w istniejącym systemie 
 Prosta konfiguracja za pośrednictwem aplikacji mobilnej 
 Interfejs do systemów obcych 

 
Do filmu o produkcie EMZY: https://youtu.be/JJOtLKKZkr0  
 
 
EVVA od 100 lat kojarzy się jednoznacznie z mechanicznymi i elektronicznymi systemami kontroli dostępu na 

najwyższym poziomie technicznym. To, co zaczęło się w roku 1919 wraz za założeniem zakładu badawczo-

testowo-analitycznego „Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt” (EVVA), stanowi dziś centralny element naszej 
firmowej filozofii: Sami prowadzimy badania, sami prowadzimy rozwój i sami produkujemy nasze innowacyjne 
systemy kontroli dostępu. Prowadzona jako przedsiębiorstwo rodzinne, EVVA zalicza się do najlepszych 

przedsiębiorstw w branży: do tej pory zgłosiliśmy ponad 300 patentów, jesteśmy reprezentowani na całym 

świecie przez filie na dziesięciu rynkach europejskich oraz przez dystrybutorów. 
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