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Snel en zeer eenvoudig kan men 
deze modulaire motorknopcilinder 
in elk EVVA sluitplan toepassen en 
bestaande systemen uitbreiden: 
EPS  - ICS – 3KSplus – MCS 

 

De nieuwe EMZY generatie van EVVA biedt meer zekerheid, comfort en design. 
Makkelijk en snel kan met de EMZY motorcilindermodule elk EVVA sluitsysteem 
aangepast worden naar een elektronisch gestuurde vergrendeling en 
ontgrendeling van de deur. 
 
 

EVVA-Motorknopcilinder. 
De EMZY motorknopcilinder is te combineren 
met: 
  Toegangscontrolesystemen 
  Alarminstallaties 
  Sluitsystemen 
  Brandmeldsystemen  

 
De hoofdfunctie van deze motorcilinder is 
om de dag- en nachtschoot aan te sturen. Dit 
zorgt voor een perfecte afsluiting en 
daarmee is een “eenvoudige deur” om te 
zetten in een veiligheidsdeur”. 
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Besturing MCU MI 
 
De motorcilinder besturing MCU-MI kan in 
een normale inbouw wandcontactdoos met 
een minimale doorsnede van 60mm worden 
verwerkt. De afdekking van de  
wandcontactdoos kan d.m.v. een gangbaar 
blinddeksel. De behuizing is uitsluitend voor 
binnenmontage geschikt. Indien 
buitenmontage is gewenst dient een tweede 
waterdichte afwerking te worden voorzien. 

Voeding MCU NT 
 

De voeding voor de motorcilinder 
besturing kan in een normale standaard 
verdeeldoos (P-Q 75 / 75 X 75mm) 
gemonteerd worden. De afdekking van 
de verdeeldoos kan met een standaard 
deksel worden  uitgevoerd. De montage 
van de voeding dient te geschieden 
door uitsluitend geschoold en hiertoe 
gerechtigd personeel. 
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Technische specificaties: 

Voorwaarden: 

 De deur moet zuiver zijn afgehangen met weinig weerstand op de dag - 

of nachtschoten van het insteekslot. (meerpuntsloten!!) 

 Het insteekslot moet DIN europrofiel-cilinder geschikt zijn en dient de 

cilinder minimaal 365 graden te laten rond-draaien in een draairichting 

geteld vanaf de basisstand. (Eenmalige initialisatie!) 

 Buitendraaiende deuren dienen een effectieve doornmaat te hebben van 

min. 35 mm. (Dus doornmaat minus de kozijnoverlapping!) 

 Anti-panieksloten mogen alleen dan worden gecombineerd met de Emzy 

indien deze niet zelfsluitend zijn, en in de sluitkom een 

nachtschootcontact wordt aangebracht en aangesloten op de besturing. 
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MCU MI     besturing 

  

Voedingsspanning   12 VDC  +/- 5% 1 A 

Max. vermogensopname  15 VA 

Noodstroomvoorziening extern door installateur te voorzien. 

Voorgeschreven specificaties moeten in acht worden genomen! 

Temperatuur    -20 tot max. +70º C 

Luchtvochtigheid   20 % tot 80 % niet condenserend. 

Inbouwmaat  geschikt voor standaard inbouwdoos 

UP58  

DIN 49073-1 (66x66x23mm) 

Max. lengte kabel   10m (art. nr.EVKA) 

Max. aansluitkabel Ø    1.5 mm2 

Gewicht     40g. 

 

MCU NT     voeding 

 

Voedingsspanning   AC 230 V +/- 10% 50Hz 35 VA 

Uitgangsspanning   12 VDC/1A. 

Afmetingen    71 x 72 x 45mm (BxDxH) 

Inbouwmaat    80 x 80mm 


