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Silná a zcela inteligentní: Nová EMZY 
Nová elektromotorická cylindrická vložka od společnosti EVVA je 
pohodlnější a silnější než kdykoli dříve. 
 
Aby bylo jisté, že se některé venkovní a vnitřní dveře v citlivých oblastech v určitou dobu automaticky uzamknou a 
odemknou, byla již v roce 1992 uvedena na trh elektromotorická cylindrická vložka EVVA (EMZY). „Od té doby se 
ale velmi změnila. Design byl kompletně změněn a funkce se v průběhu let staly chytřejšími a uživatelsky 
přívětivějšími. Jako například krouticí moment, který je stále silnější,“ vysvětluje Martin Bauer, obchodní 
produktový manažer EMZY ve společnosti EVVA, který odpovídá za opětovné uvedení do prodeje již desítky let 
osvědčeného a úspěšného bezpečnostního produktu. 
 
Ještě silnější, ještě pohodlnější – prostě lepší 
Elektromotorická vložka EMZY byla kompletně přepracována a je nyní dostupná ve vybraných specializovaných 
prodejnách. „Automatické uzamykání a odemykání. Otevírání na dálku. To dokáže mnoho elektromotorických 
cylindrických vložek. To, co však dokáže pouze systém EMZY od společnosti EVVA, a v čem je jedinečný, je 
adaptivní točivý moment. To znamená, že EMZY využívá pouze tolik síly, kolik je nezbytně nutné. To šetří dveře a 
zámek a zajišťuje EMZY a zámku velmi dlouhou životnost,“ dodává Bauer. „EMZY dokáže regulovat adaptivní 
točivý moment až do 2 Nm, a tak bezpečně uzamykat a odemykat i za nejrůznějších obtížných podmínek, jako je 
například nesprávně nastavený přítlak, těžké, zdeformované dveře nebo dveře s několika úrovněmi těsnění.“ 
 
Nová aplikace pro uvedení do provozu usnadňuje mnoho věcí: Jako například seznámení se s parametry zámku a 
dveří nastavením jejich krouticího momentu. Mezi hlavní body nové aplikace EMZY patří výběr ze dvou typů 
kancelářských režimů a výběr optických signálů pro tlačítko s hlavicí. Navíc lze do každé nové hlavice EMZY přenést 
stávající konfigurace a nastavovat různé stavy alarmu.  
 
Snadné použití a připojení 
Elektromotorická cylindrická vložka se upevňuje na vnitřní stranu dveří a zvenčí se ovládá například podle potřeby 
prostřednictvím přístupových médií RFID, biometrických údajů nebo zadání kódu. Z vnitřní strany se odemyká 
pomocí tlačítka EMZY. K systémům třetích stran, jako jsou požární a poplašné systémy, a také ke správním a 
únikovým systémům budov ji lze snadno připojit prostřednictvím rozhraní EMZY (I/O box). „Samozřejmě také s 
elektronickými přístupovými systémy Xesar a AirKey od společnosti EVVA.“ EMZY se snadno montuje, a proto je 
vhodná i pro následnou instalaci při montáži na omítku nebo pod omítku. 
 
EMZY. Miláček všech 
EMZY se přizpůsobí. Elektronickým systémům třetích stran, vlastním elektronickým a mechanickým systémům 
EVVA, různým tvarům profilů a každému procesu uzamykání díky adaptivnímu točivému momentu. „Je doma v 
každém profilu,“ dodává Bauer. Ať už jde o oválný, kulatý nebo euro profil, EMZY potřebuje pouze jednu 
standardní osu hlavice EVVA. S dodávanými nástavci se dá snadno přizpůsobit jakémukoli profilu.  
 
EMZY mluví o tlačítku LED: „Tlačítko, pomocí kterého lze odemknout EMZY, pulzuje v zablokovaném stavu. 
Uživatel odemkne intuitivně. Během procesu uzamykání a odemykání se 6 kontrolek LED otáčí v kruhu, na konci 
úspěšného uzamknutí a odemknutí se EMZY krátce rozsvítí zeleně.“ Elektromotorická cylindrická vložka je k 
dostání v 6 barvách. Dokonale se tak přizpůsobí jakékoli situaci v místnosti.  
 
Nabízí komfort na nejvyšší úrovni díky otevírání na dálku, například tím, že se může dodatečně připojit k externímu 
tlačítku. To je u vchodů pro dodavatele nejen velmi praktické, ale také bezpečné. A ještě jedna dobrá informace: V 
případě vloupání uhradí pojišťovna náklady na škodu pouze v případě, že byla cylindrická vložka bezpečně 
uzamčena. Naštěstí to EMZY dělá automaticky. 
 
 „Pokud je někde uvedeno EVVA, můžete si být jisti, že je to špičkové kvality. Naše produkty jsou důkladně 
testovány a odpovídají nejvyšším bezpečnostním standardům,“ raduje se Martin Bauer. 
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Přehled výhod systému EMZY 

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

 
 
Zde se dostanete k produktovému videu EMZY: https://youtu.be/CXguh1jaQIs  
 
Společnost EVVA je rakouský rodinný podnik (založený v roce 1919) a přední evropský výrobce mechanických a 

elektronických zabezpečovacích systémů. Zabezpečovací produkty společnosti EVVA, které se již osvědčily v celém 

světě, poskytují optimální ochranu a vyšší míru komfortu podnikům, veřejným institucím i soukromým domácnostem. 

Naše celosvětová síť zkušených prodejních partnerů, jakož i naši zaměstnanci, kteří v počtu zhruba 750 pracují ve 

vídeňském ústředí a v 10 pobočkách, zajišťují realizaci individuálně přizpůsobených řešení s vysokou jistotou 

návratnosti investice. Vlastní výzkumné a vývojové oddělení společnosti určuje svými inovacemi trend na evropském 

trhu zabezpečovacích systémů. Neustálým obměňováním svého produktového portfolia zajišťujeme trvalé posilování 
postavení celé skupiny EVVA na vybraných trzích. 
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Kontaktní údaje pro tisk 
Maria Nekham 
T +43 1 811 65-1132 
M +43 664 884 362 87 
E m.nekham@evva.com  
 
Follow us LinkedIn & Facebook 

 

https://youtu.be/CXguh1jaQIs
mailto:office-cz@evva.com
http://www.evva.com/
mailto:m.nekham@evva.com
https://www.linkedin.com/company/evva-sicherheitstechnologie-gmbh
https://www.facebook.com/EVVAgroup

