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Uzamykací systém EMZY 

1. Proč EMZY? 

2. Vzhled a části systému 

3. Studie – Typická aplikace 

4. Mechanická část systému EMZY 

5. Odhadovaná cena dodávky a instalace  

Ad 1 

Vložka EMZY je unikátní zamykací prvek a představitel systémové integrace 

v uzamykací technice. Stojí na pomezí mechanických a elektronických 

uzamykacích prvků. Spojuje odolnost a spolehlivost mechaniky, s pružností a 

inteligencí elektroniky. Je těžké několika větami popsat všechny možnosti, které 

do moderní zamykací techniky EMZY přinesla. Podle mého názoru lze EMZY 

považovat za volně programovatelný elektromechanický automat.  A využívat ho 

v režimu autonomního, nebo řízeného provozu. Řízením se myslí zamykání nebo 

odemykání v závislosti na stavech signálů ze systémů řízení  budov, požární a 

zabezpečovací signalizace, GSM brány, externí čtečky identifikačních médií, 

apod… 
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Vlastnosti vložky EMZY MZT35i 

 

Integrace do uzamykacích systémů EVVA 

Nezávisle na tom, zda se jedná o modulový nebo kompaktní způsob provedení, 

knoflík s motorem lze použít do všech uzamykacích systémů. V modulovém 

systému lze délku cylindrické vložky upravit také přímo na místě instalace podle 

příslušné tloušťky dveřního křídla. 

Nezávislost na zámku, kování a dveřích 

EMZY je vhodný díky svému provedení také do bezpečnostních kování s 

ochranou proti vytržení jádra, profilovaných rámových dveří a do všech zámků s 

cylindrem s europrofilem nebo švýcarským kulatým profilovaným cylindrem. 

Jednoduchá obsluha 

EMZY je vybavena barevným knoflíkem s intuitivním ovládáním a zaujímá svým 

kompaktním tvarem. Proto lze velmi pohodlně a snadno ovládat. Je k dostání ve 

dvou provedeních - Denní/noční přepínání, integrovaným knoflíkem lze přepínat 

mezi denním (trvalé otevření) a nočním provozem (permanentně zamčeno). 
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Ad 2 – Komponenty systému EMZY MZT35i 

 

Mechanická vložka Elektromotor + konektor Odchodové tlačítko 
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Řídící jednotka Řídící jednotka v přístrojové krabici 

 

Nedílnou součástí kompletu EMZY je kabel definované délky s konektorem. 
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Napájecí zdroj 230V AC/12 V DC Jiný pohled na elektromotor EMZY 
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Ad 3 – Typická instalace 

Pro objasnění funkce uzamykacího automatu si můžeme uvést jednoduchý 

příklad. 

Máme bytový dům s požadavkem trvalého uzamčení vchodových dveří. Vchodové 

dveře mají být osazeny zamykacím automatem, na vnější straně ovládaným 

identifikačními čipy. Počet bytů je 12. Na každý byt je požadováno 5 kusů 

identifikačních médií. Rozměr původní mechanické vložky ve vchodových dveřích 

(plastová konstrukce) je 40 + 55 mm. 40 mm ven, 55 mm dovnitř. Čtecí hlava na 

čipy bude instalována zvenčí, poblíž dveří. 

Provozní ovládání zvenku 

Obyvatelé bytů se budou identifikovat pomocí 60  kusů proximitních čipů. (Čip je 

identifikován bezkontaktně na vzdálenost cca 10 cm od čtecí hlavy). 

Provozní stav - Návštěvy 

Návštěvníci se budou majitelům bytů identifikovat na monitorech bytových 

videotelefonů a pokud budou vpuštěni do obytné zóny domu, je požadováno 

napojení uzamykacího automatu na systém domovního videotelefonu.   
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Provozní stav - Odchod z domu 

Obyvatelé domu a návštěvy budou při odchodu odemykat stiskem odchodového 

tlačítka na válci vložky EMZY – viz foto výše. Stisk tlačítka znamená odemknutí 

automatu EMZY na 5 sekund. 

 

Havarijní stav – příchod do domu 

Pokud by došlo k poruše zamykacího automatu, je vždy možné zvenku systém 

EMZY nouzově odemknout klíčem. Klíčů je dodáno ke vložce EMZY vždy několik. 

Měly by být rozdány samosprávě domu právě pro případ, kdy je prováděný servis, 

nebo je dlouhodobě naplánovaný výpadek sítě 230 V, apod… Ještě jednou 

zdůrazňuji, že odemykání klíči je nouzové řešení a běžný provoz je prováděn 

pomocí čipů. 

 

Havarijní stav – odchod z domu 

Zevnitř je vždy možné odemknout zamykací automat ručně. Stačí otočit 

knoflíkem vložky a zamykací mechanismus se odemkne.  Užívat pouze v nouzi! 
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 Postup dodávky a instalace 

 

 Legenda 

 1 - zdroj k EMZY 

 2 – řídící jednotka EMZY 

 3 – kontaktní snímač 

 4 – kabelová přechodka 

 5 – snímač čipů/karet 

 6 – vložka EMZY MZT35i 
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Pozice 1 

Poblíž dveří je nutné instalovat zdroj EMZY a do něho přivést samostatně jištěný 

přívod elektrického proudu z rozvaděče. /Silový kabel/ 

Pozice 2                                                                                                                  

Na stejné místo se rovněž instaluje řídící jednotka EMZY. Ideální je oba prvky 

instalovat do větší plastové rozvodné krabice. Vzdálenost tohoto instalačního 

uzlu by neměla přesahovat cca 3 m od místa, kde je instalovaná ve dveřním 

křídle vložka EMZY.  Pozici 1 a 2 propojíme slaboproudým kabelem. 

Pozice 3                                                                                                                     

Na dveřní křídlo je nutné osadit snímací kontakt. Buď povrchový, nebo závrtný. 

Pozici 3 a 2 propojíme slaboproudým kabelem, vedeným například v liště. 

Pozice 4                                                                                                                     

Je zapotřebí instalovat pružnou přechodku kabelu vedoucího z vložky EMZY buď 

povrchem  nebo vnitřkem dveří na zárubeň. To se realizuje 2 kusy montážních 

krabiček, do kterých vede pružný kabel, chráněný pancířem. Pozici 4 a 2 opět 

propojíme slaboproudým kabelem, vedeným v liště. 
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Pozice 5                                                                                                                                    

Před vchod do dveří instalujeme externí čtečku čipů. Propojíme pozice 5 a 2 

slaboproudým kabelem, vedeným v liště. 

Pozice 6                                                                                                                       

Vložku EMZY nainstalujeme do dveří. Opatrně nasadíme konektor na motor a 

originálním kabelem EVVA propojíme body 6 a 4.  Vedení mezi body 4 a 6 může 

být vedeno povrchem v liště, nebo protaženo v předem navrtaných dílech dveří. 

 

Dále bude následovat přivedení systému pod napětí a nastavení vložky a řídící 

jednotky. Následuje připojení a testování funkcí z nadřazených externích 

zařízení. Plus kontrola funkcí a případné odzkoušení čipů kus po kusu. Pokud 

bude vše v pořádku, je možné systém předat do zkušebního provozu.   

Nedílnou součástí zakázky by mělo být zhotovení technické dokumentace a 

revize zařízení. Zákazníci ovšem posledně uváděné kroky neradi platí. V případě  

jakýchkoliv problémů se zařízením se ovšem vždy existence řádné technické 

dokumentace vyplatí. 
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Ad 4 – mechanické součásti vložky EMZY 

Elektromechanická vložka EMZY má kromě elektromotoru také mechanickou 

část. Ta obsahuje spojku a mechanickou vložku. Spojka mezi motorem a 

mechanickou vložkou není navenek viditelná. Mechanická vložka má dvě funkce. 

Montážní a funkční.  

Montážní funkce - za pomoci tělesa mechanické vložky je celý komplet zasazený 

a přišroubovaný do dveří. 

Funkční /havarijní/ význam mechanické vložky - v případě havárie nebo poruchy 

automatického systému, je možné komplet EMZY pomocí mechanické vložky 

odemknout a vstoupit bez poškození dveří do objektu. Zde je vysvětlený důvod, 

proč je součástí elektrické vložky i mechanická vložka – slouží pro nouzové a 

havarijní stavy.  Ovšem v provozním stavu samozřejmě z mnoha důvodů 

upřednostňujeme odemykání čipy, nebo řízení automatu na základě signálů 

z nadřízených modulů, určených pro řízení pohybu osob v objektu. 

Klíče k vložce bývají obvykle 3 kusy a rozdávají se správci domu a členům 

samosprávy. V případě zájmu je možné dodat klíčů víc. Klíče jsou přísně 

chráněné kartou, technologicky, právně a distribuční politikou firmy EVVA. 
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Typy použitelných mechanických vložek 

  

 
 

V systému EMZY MZT35i je možné použít mechanické vložky EPS, ICS, 3KS        

a MCS. Ve všech případech se jedná o nejvyšší technický standard vložek. 

Vložky se dodávají v základním provedení se 3 kusy klíčů /na požádání je možno 

dodat klíčů víc/. Klíče obvykle vlastní samospráva nebo technická správa domu. 
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Ad 5 - Cena zakázky  

Položka ks Cena 

Systém EMZY (motor, kabel, řídící jednotka, kontakt, zdroj) 1 22800 

Vložka EPS se 3 ks klíčů 1 2200 

Externí čtečka s řídící jednotkou (průměrná cena) 1 10000 

čipy 60 6000 

Zdroj čtečky 23OV AC/12V DC 1 2000 

Drobný instalační materiál (lišty, krabice, šrouby…) 1 2000 

Instalace 2 pracovníci - 2 dny po 8 hodinách 1 10000 

Celkem bez DPH 15%  55000 

Celkem s DPH 15%  63250 

 Záruka 2 roky, servis do 24 hodin. 

 
 

Cena zakázky je uvedena orientačně, ovšem je reálně napočítaná. Systém EMZY 

není možné pořídit výrazně levněji, pokud je dodávka včetně nových čipů a 

dalších zařízení, jako jsou jejich čtečky, napájecí zdroje apod… 
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Prodejna vložek EMZY MZT35i v Českých Budějovicích  

 

F. Študlar – Trezory  (v blízkosti prodejny jsou dva autosalony) 

Jeremiášova 1 

370 01 České Budějovice 

 

Pracovní doba:      PO až PÁ 7:30 až 17:00. 

 

Telefony na prodejnu: 

387 425 887 

608 500 803, 608 500 804 

 

Email: 

studlar@trezory-studlar.com 

 

Internet: 

www.klicovesystemystudlar.cz 

www.trezory-studlar.com 
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