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Silná a úžasne inteligentná: nová vložka EMZY 
Nová elektronická elektromotorická cylindrická vložka značky EVVA 
prináša väčšie pohodlie a výkon ako kedykoľvek predtým. 
 
Už v roku 1992 uviedla spoločnosť EVVA na trh elektronickú elektromotorickú cylindrickú vložku (EMZY). Vďaka nej 
máte istotu, že konkrétne vonkajšie a vnútorné dvere v citlivých priestoroch sa v konkrétnom čase automaticky 
uzamknú a odomknú. „Odvtedy však prešla výrazným vývojom. Úplne sa zmenil jej tvar a jej funkcie sa v priebehu 
rokov stali ešte inteligentnejšími a používateľsky prívetivejšími. Napríklad krútiaci moment je čoraz silnejší,“ 
vysvetľuje Martin Bauer, komerčný produktový manažér EMZY v spoločnosti EVVA, ktorý zodpovedá za opätovné 
uvedenie tohto desaťročia osvedčeného a úspešného bezpečnostného výrobku na trh. 
 
Ešte silnejšia, ešte komfortnejšia – jednoducho lepšia 
Vložka EMZY prešla kompletným prepracovaním a je už k dispozícii vo vybraných špecializovaných predajniach. 
„Automatické uzamykanie a odomykanie. Aktivácia otvárania na diaľku. To dokážu mnohé elektromotorické 
cylindrické vložky. Čo však dokáže len vložka EMZY od spoločnosti EVVA a čo ju robí jedinečnou, je adaptívny 
krútiaci moment. To znamená, že EMZY používa len toľko sily, koľko je bezpodmienečne potrebné. To šetrí dvere a 
zámok a zabezpečuje veľmi dlhú životnosť vložky EMZY a zámku,“ dodáva Bauer. „EMZY dokáže regulovať 
adaptívny krútiaci moment až do 2 Nm, a tým bezpečne uzamykať a odomykať dvere aj v rôznych náročných 
podmienkach, aké panujú napríklad v prípade nesprávne nastaveného prítlaku, ťažkých, skrútených dverí alebo 
dverí s viacerými úrovňami tesnenia.“ 
 
Nová aplikácia na uvedenie do prevádzky uľahčuje mnohé: napríklad naučenie sa parametrov zámku a dverí a 
následné nastavenie príslušného krútiaceho momentu. K najdôležitejším bodom v novej aplikácii EMZY patrí výber 
spomedzi dvoch druhov kancelárskych režimov a výber optických signálov pre tlačidlo v hlave gombíka. Okrem 
toho je možné preniesť existujúce konfigurácie do každého nového gombíka EMZY a nastaviť rozličné stavy alarmu.  
 
Jednoduché používanie i napojenie 
Elektromotorická cylindrická vložka sa upevňuje na vnútornej strane dverí a zvonku sa obsluhuje podľa potreby 
napríklad prostredníctvom prístupových médií RFID, biometrie alebo zadania kódu. Zvnútra sa dajú dvere 
odomknúť pomocou tlačidla EMZY. Prostredníctvom rozhrania EMZY (vstupno-výstupný modul) môžete cylindrickú 
vložku mimoriadne jednoducho prepojiť so systémami tretích strán, ako sú požiarne zariadenia, alarmy, riadiace 
systémy budov a únikové systémy. „Samozrejme, je kompatibilná aj s elektronickými prístupovými systémami Xesar 
a AirKey od spoločnosti EVVA.“ Vložka EMZY sa jednoducho montuje, vďaka čomu je vhodná aj na dodatočné 
namontovanie v prípade montáže pod alebo nad omietku. 
 
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 krútiacemu 
momentu. „Je doma v každom profile,“ zdôrazňuje Bauer. 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.  
 
Vložka EMZY komunikuje prostredníctvom LED tlačidiel: „Tlačidlo, pomocou ktorého sa dá EMZY odomknúť, v 
uzamknutom stave pulzuje. Používateľ ho teda intuitívne stlačí, aby dvere odomkol. Počas procesu zamykania a 
odomykania sa do kruhu otáča 6 LED diód, na konci úspešného zamknutia a odomknutia vložka EMZY krátko 
zasvieti na zeleno.“ Naša elektromotorická cylindrická vložka je v ponuke v 6 farbách. Vďaka tomu sa perfektne 
prispôsobí každej miestnosti.  
 
Najvyššiu úroveň komfortu ponúka prostredníctvom otvárania na diaľku, pretože je možné ju pripojiť napríklad k 
externému tlačidlu. To je veľmi praktické a navyše bezpečné napríklad v prípade riešenia vchodov pre dodávateľov. 
 
A máme pre vás ešte jednu dobrú správu: v prípade vlámania sa do ochrany proti vlámaniu zahŕňa suma škôd len 
vtedy, ak bola cylindrická vložka bezpečne uzamknutá. Vložka EMZY sa našťastie uzamyká automaticky. 
 
 „V prípade značky EVVA máte istotu špičkovej kvality. Naše výrobky podrobujeme náročným testom a 
zodpovedajú najvyšším bezpečnostným štandardom,“ spokojne konštatuje Martin Bauer. 
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Prehľad výhod vložky EMZY 
 Automatické uzamknutie a odomknutie 
 Jednoduché dovybavenie 
 Jednoduchá konfigurácia cez aplikáciu 
 Rozhranie k systémom tretích strán 

 
Pozrite si video o výrobku EMZY: https://youtu.be/XY1KlmXyXaE 

 
 
EVVA je už 100 rokov synonymom pre mechanické a elektronické prístupové systémy na najvyššej technickej 
úrovni. To, čo začalo v roku 1919 založením „Inštitútu pre výskum, experimenty a aplikáciu“ (EVVA), je dnes 
ústredným prvkom našej firemnej filozofie: Sami realizujeme výskum a vývoj a tiež sami naše inovatívne 
prístupové riešenia vyrábame. Ako rodinný podnik sa EVVA radí medzi medzinárodne najúspešnejšie firmy svojho 
odvetvia: dnes máme prihlásených viac než 300 patentov, s pobočkami sme zastúpení na desiatich európskych 
trhoch a prostredníctvom distribútorov po celom svete. 

Zodpovednosť za obsah 
EVVA s.r.o. Nitra 
Piaristická 2 | 949 01 Nitra | Slovakia 
T +421 37 7413 235 | F +421 37 6542 345 
evva@evva.sk | www.evva.com  

Tlačový kontakt 
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/XY1KlmXyXaE
mailto:evva@evva.sk
http://www.evva./
mailto:m.nekham@evva.com
https://www.linkedin.com/company/evva-sicherheitstechnologie-gmbh
https://www.facebook.com/EVVAgroup

