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De Gira Home Server is de boordcomputer voor het intelligente huis. Als interface tussen
de moderne elektrotechnische installatie en het computernetwerk stuurt hij alle componenten van de huistechniek aan, die onderling via het KNX / EIB systeem zijn gekoppeld,
en biedt hij de mogelijkheid talrijke andere technologieën, zoals deurcommunicatiesystemen of hiﬁ-installaties, in de huisbesturing te integreren. Dankzij de internetkoppeling
kunnen alle functies gemakkelijk via de meest uiteenlopende bedieningsapparaten worden bereikt – thuis en onderweg. De Gira Facility Server beschikt over dezelfde functionaliteit, maar is speciaal toegerust voor de hoge eisen van bedrijfstoepassingen. Bovendien kan hij met andere Facility Servers worden gekoppeld.
The Gira Home Server is the on-board computer for the intelligent home. As the interface between the modern electrical installation and the computer network, it controls all
the components of the home technology which are networked via the KNX / EIB system.
It also enables the integration of a wide range of additional technologies, such as door
communication systems or hi-ﬁ systems, into the home control. Thanks to the Internet
connection, all the functions can be conveniently accessed using a wide variety of operating devices – at home and while away. The Gira Facility Server features the same functionality but is designed especially for the demanding requirements in the commercial
sector. In addition, it can be networked with additional Facility Servers.

www.gira.nl/homeserver, www.gira.nl/facilityserver
www.gira.com/homeserver, www.gira.com/facilityserver

Intelligent gebouwbeheer biedt meer comfort, efﬁciëntie en veiligheid. Met het
Gira KNX / EIB systeem kunnen probleemloos b.v. centrale besturingen, lichtscènes,
aanwezigheidssimulaties en tijdgestuurde ruimteverwarming worden gerealiseerd. De
gebouwbesturing kan exact aan de persoonlijke behoeften worden aangepast en op elk
moment opnieuw worden geprogrammeerd. Repeterende handelingen zoals het bedienen
van jaloezieën en rolluiken of het sproeien van de tuin kunnen automatisch op het
gewenste tijdstip of afhankelijk van de weersituatie worden geregeld.
Intelligent building management offers more convenience, value and security. Examples
of solutions which can easily be realised using the Gira KNX / EIB system include central
device control, light scenes, occupied-home simulation and time-controlled room heating.
The building control can be individually adapted to the needs of the user and reprogrammed
at any time. Repeating sequences such as blind control or watering the garden can be
controlled automatically at the desired times or dependent on the weather conditions.
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De Gira Home Server
verbindt het KNX / EIB
systeem via TCP/IP met
het lokale computernetwerk en internet. Daardoor
kan, onafhankelijk van
waar men zich bevindt,
met verschillende
bedieningsapparaten,
zoals iPhone of laptop,
toegang worden verkregen tot alle intelligente
functies van de huistechniek en kunnen andere
technologieën in de
huisbesturing worden
geïntegreerd, b.v.
deurcommunicatie-installaties, camera’s of
audiosystemen.
The Gira Home Server connects the KNX / EIB system
to the local computer
network and the Internet
using TCP / IP. Therefore, it
is possible to access the
intelligent functions of the
home technology regardless of where you are
using various operating
devices such as an iPhone
or a laptop. Additional
technologies can also be
integrated into the home
control, including door intercom systems, cameras
or audio systems

Gira Interface

Gira Home Server 4 [design: Gira Designteam, Radevormwald]
Gira Home Server 4 [Design: Gira Design Team, Radevormwald]

Ongeacht met welk
bedieningsapparaat
toegang tot de Gira
Home Server wordt verkregen, de Gira Interface geeft alle informatie uniform en
overzichtelijk weer. Alle
functies zijn binnen
twee niveaus bereikbaar. Functies als een
individueel conﬁ gureerbaar startscherm en
persoonlijke favorieten
zorgen voor een snel,
intuïtief gebruik.
Regardless of which
operating device is
used to access the
Gira Home Server, the
Gira Interface displays
all the information
uniformly and clearly.
All functions are available within two levels.
Further options such
as an individually conﬁ gurable start screen
or personal favourites
enable fast and intuitive
use.

Awards
Gira Interface

Gira Interface
Concept/design
Concept/Design

iF gold award 2008
Design Zentrum NRW,
Plus X Award 2009,
Innovationspreis
Architektur + Bauwesen 2009

schmitz Visuelle
Kommunikation,
Wuppertal
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Gira Interface
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Functieweergave
Function display

Pop-upvenster
Pop-up menu

In één oogopslag zijn de apparaten in een ruimte en hun status te zien. Alle
functies kunnen rechtstreeks vanuit deze weergave worden bediend.
All devices in a room and their status can be seen at a glance.
All functions can be directly operated from this display.

Detailinformatie en bedieningselementen worden niet op een nieuw niveau
getoond, maar in een pop-upvenster. Dat zorgt voor een overzichtelijke
bediening.
Detailed information and operating elements do not open up on another
level but within a pop-up menu over the list view. This ensures concise,
clear operation.

Licht centraal uit
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Camera
Inst. 21,0°
Gem. 20,5°

Verwarming centraal
Jaloezie centraal
Opvragen

Inleren

Scène diner

Opvragen
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Everything about you

0%

Scène TV

Muziekplayer
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1:15

-2:14

Favorieten
Favourites

Muziekbesturing
Music control

Het menuonderdeel "Favorieten" bevat een verzameling meestgebruikte
instellingen. Hier kunnen b.v. lichtscènes of veelgebruikte functies worden
opgeslagen.
The "Favourites" menu item is a collection point for the most frequently
used settings. For example, light scenes or often used functions can be
saved here.

Alle favoriete songs direct paraat bij thuiskomst ‘s avonds. Ook deze mogelijkheid biedt de Gira Home Server. Directe aansturing van Media Player is
geïntegreerd.
The Gira Home Server makes sure your favourite songs are available
when you come home in the evening. Direct control of the Media Player
is integrated.

MyTouch

Energiestoplicht

Weer

Energiediagram

Weerstation Berlin [24.09.11 19:45]

Favorieten

E-Mail
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25.09.2011
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14 °C
4 °C

Dinsdag
27.09.2011

18 °C
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Lichtscènes

Centraal uit

MyTouch
MyTouch

Weergegevens
Weather data

Een individueel startscherm biedt de mogelijkheid een eigen achtergrondafbeelding in te stellen en veelgebruikte functies centraal te positioneren.
An individual start screen allows you to conﬁ gure your own background
image and also place frequently used functions in a central location.

‘s Morgens al weten of je die dag een paraplu mee moet nemen: een
online-weerdienst is via de Gira Interface gratis beschikbaar.
Find out in the morning whether to pack an umbrella for the day: an online
weather service is available in the Gira Interface free of charge.

www.gira.nl/interface
www.gira.com/interface
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Deurcommunicatie
Door communication

Camera’s
Cameras

Zien wie er belt en eenvoudig de deur openen. Audiovisuele deurcommunicatie kan via een plug-in in de Gira Interface worden geïntegreerd.
See who is at the door and open it easily. Audio-visual door communication
can be integrated in the Gira Interface via a plug-in.

In één bedieningsstap zien wie zich in de tuin of bij de oprit bevindt: het
beeld van de diverse camera’s op het terrein kan worden opgeroepen.
See who is in the garden or at the gate with one operational step by calling
up images from various cameras on the grounds.

Muziekplayer
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Nieuws
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Headlines

Energiestoplicht

Weer
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Vorig jaar:
31.215 kWh [100%]
tot nu toe verbruikt:
24.432 kWh [78%]

Vorig jaar:
164 m³ [100%]
tot nu toe verbruikt:
96 m³ [59%]

Vorig jaar:
5.875 kWh [100%]
tot nu toe verbruikt:
3.740 kWh [64%]

24.09.2011 17:25:18
Qualifying in Singapur
24.09.2011 15:18:03
AEX stijgt verder
24.09.2011 14:58:34
Het Oktoberfest in volle gang
24.09.2011 13:36:42
Leverkusen speelt tegen Bayern
24.09.2011 12:44:29
Bedrijven nemen weer meer afstudeerders aan
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Nieuwsdiensten
News services

Energiestoplicht
Energy module

Altijd bij de tijd: nieuwsberichten en blog-feeds van diverse aanbieders in
RSS-formaat 2.0 kunnen via de Gira Interface worden weergegeven.
Always up-to-date: news messages or blog feeds from various sources in
RSS format 2.0 can be displayed by the Gira Interface.

Verbruiksgegevens eenvoudig en overzichtelijk met het voorgaande jaar
vergelijken en snel zien of gas-, water- of stroomverbruik zich in het groene
gebied bevinden.
Comparing consumption data clearly and concisely with those
from the previous year to quickly assess whether gas, water and current
consumption is acceptable.
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Gegevensanalyse
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E-mail
E-mail

Alle bedrijfs- en verbruiksgegevens worden continu geregistreerd. Zo
kunnen ontwikkelingen worden geanalyseerd, vergelijkende berekeningen worden uitgevoerd en besparingsmogelijkheden zichtbaar worden
gemaakt.
Operating and consumption data are continuously recorded. Developments
can thus be analysed, comparative calculations made and the potential for
savings determined.

Met de Gira Interface kunnen e-mails worden opgevraagd, gelezen en
gesorteerd. Individueel aangemaakte gebruikersaccounts bieden alle bewoners persoonlijk toegang.
With the Gira Interface, e-mails can be called up, read and sorted.
Individually conﬁ gured user accounts enable all occupants their own
personal use.

Gira Control 19 Client

Glas wit/
aluminium
Glass white/
aluminium

Glas mint/
aluminium
Glass mint/
aluminium

Glas umbra/
aluminium
Glass umber/
aluminium

Glas zwart/
aluminium
Glass black/
aluminium
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De Gira Control 19 Client is een PC-gebaseerde controle- en besturingseenheid met een
helder capacitief touchscreen. Hij wordt, in combinatie met de Gira Home Server of de Gira
Facility Server, toegepast om de gebouwentechniek te bedienen. Verlichting, jaloezieën en
rolluiken, ventilatie, verwarming, huishoudelijke apparatuur en multiroom audiosystemen
kunnen via het display centraal worden bediend. In combinatie met de Gira DCS-IP-gateway
wordt de Gira Control 19 Client ook een huisstation voor de audiovisuele deurcommunicatie.
De Gira Interface maakt alle functies eenvoudig toegankelijk.
The Gira Control 19 Client is a PC-based monitoring and control unit with a brilliant,
capacitive touch screen. It is used to operate building technology in combination with
the Gira Home Server or the Gira Facility Server. Lights, blinds, ventilation, heating,
household appliances and Multiroom audio systems can be operated centrally using the
display. The Gira Control 19 Client also becomes a home station for audio-visual door
communication in combination with the Gira DCS-IP-gateway. The Gira Interface makes
all functions easily accessible.

www.gira.nl/control19
www.gira.com/control19

Productdetails
Product details

Het capacitieve
touchscreen met een
ruimhartig bemeten
beelddiagonaal van
47 cm [18,5"] is uit alle
richtingen goed af te
lezen en zorgt voor een
gemakkelijke bediening
van de Gira Interface.
Luidspreker en microfoon zijn in het apparaat
geïntegreerd, evenals
een kleuren camera. De
Gira Control 19 Client
wordt in de wand gemonteerd.
The capacitive touch
screen with its generously-sized screen
diagonal of 47 cm
[18.5"] is clearly legible
from all directions and
ensures convenient use
of the Gira Interface.
A loudspeaker and
microphone are integrated in the device, as
is a colour camera. The
Gira Control 19 Client is
recessed into the wall.

Afstandsbediening
Remote control

De Gira Control 19 Client
kan via een systeemdienst met de Gira Servers op afstand worden
bestuurd. Zo kan hij bij
afwezigheid in de energiebesparende standbymodus worden gezet
en bij terugkeer worden
gewekt. Verder kan de
screensaver worden
aangestuurd en kunnen
externe programma’s
zoals b.v. een webbrowser worden opgestart
en afgesloten.
The Gira Control 19
Client can be controlled
remotely with the Gira
servers via a system service. In this way, it can
be set to energy-saving
standby mode in case of
absence and awakened
upon return. Furthermore, the screensavers
can be controlled or
external programmes
such as a web browser
can be started or quit.

Afmetingen
Dimensions

Awards

B 546 × H 330 mm
W 546 × H 330 mm

Interior Innovation
Award 2011,
red dot award 2011
Design Zentrum NRW,
Plus X Award 2011
Bereich Wohn &
Gebäudetechnologie,
Plus X Award 2011
Bestes Produkt des
Jahres 2011 Bereich
Wohn & Gebäudetechnik,
Innovationspreis
Architektur und
Bauwesen 2012,
Good Design Award
2011

Gira Control 19 Client, glas zwart/aluminium [design: Gira Designteam, Radevormwald/Interface-design: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal]
Gira Control 19 Client, glass black/aluminium [Design: Gira Design Team, Radevormwald/Interface design: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal]
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Gira Control 9 Client
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Glass mint/
aluminium

Glas umbra/
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Glass umber/
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Glas zwart/
aluminium
Glass black/
aluminium
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De Gira Control 9 is met zijn 23 cm [9"] display de compacte variant van de Gira Control
Clients. Via het comfortabele touchscreen bedient de gebruiker alle functies van het
KNX / EIB systeem, zoals b.v. schakelen, dimmen, jaloezieën en rolluiken aansturen, lichtscènes opslaan en opvragen. Wie zijn gebouw niet via KNX / EIB bestuurt, maar een uiterste comfortabele deurcommunicatie-oplossing zoekt, zit met de Gira Control 9 eveneens
goed: in combinatie met de de Gira DCS-IP-gateway kan het apparaat ook rechtstreeks
als huisstation worden gebruikt.
With its 22.9 cm [9"] display, the Gira Control 9 is the compact variant of the Gira Control
Client. Via the convenient touch screen, the user operates all the functions of the KNX / EIB
system, e.g. switching, dimming, controlling blinds, saving and calling up light scenes.
The Gira Control 9 is also a good option for those who do not control their buildings with
KNX / EIB but are looking for the most convenient door communication solution. The device
can also be used directly as a home station when coupled with the Gira DCS-IP-gateway.

www.gira.nl/control9
www.gira.com/control9

Productdetails
Product details

Met het touchscreen
kan de gebouwentechniek met één vinger
worden bediend. De
Gira Interface maakt
alle functies gemakkelijke toegankelijk,
binnen slechts twee
niveaus kunnen vele
instellingen worden
geopend en aangepast.
Luidspreker en microfoon zijn in het apparaat
geïntegreerd, evenals
een kleurencamera
voor evt. toekomstige
toepassingen.
The touch screen
makes it possible to
control the building
technology with a
single ﬁnger. The Gira
Interface makes all
the functions easily
accessible; many
settings can be called
up and adjusted
within only two levels.
The loudspeaker
and microphone are
integrated into the
device, as is a colour
camera.

Afstandsbediening
Remote control

De Gira Control 9 Client
kan via een systeemdienst met de Gira Servers op afstand worden
bestuurd. Zo kan hij bij
afwezigheid in de energiebesparende standbymodus worden gezet
en bij terugkeer worden
gewekt. Verder kan de
screensaver worden
aangestuurd en kunnen
externe programma’s
zoals b.v. een webbrowser worden opgestart
en afgesloten.
The Gira Control 9 Client
can be controlled
remotely with the Gira
servers via a system
service. In this way the
Gira Control 9 Client can
be set to energy-saving
standby mode in case of
absence and awakened
upon return. Furthermore, the screensavers
can be controlled or
external programmes
such as a web browser
can be started or quit.

Montage
Mounting

Afmetingen
Dimensions

Awards

De Gira Control 9 Client
wordt in de wand ge monteerd. Via een
adapter kan het apparaat
ook in bestaande
inbouwdozen van de
Info Terminal Touch
worden geïnstalleerd
zodat oudere installaties
op de nieuwste stand
der techniek kunnen
worden gebracht.
The Gira Control 9
Client is recessed into
the wall. The device can
also be installed with
an adapter into existing
Info Terminal Touch
ﬂush-mounted boxes
so that older systems
can be upgraded to
the current standard of
technology.

B 278 × H 230 mm
W 278 × H 230 mm

iF product design
award 2011
iF Design Hannover,
Plus X Award 2011
für High Quality, Design
und Bedienkomfort

Gira Control 9 Client, glas zwart/aluminium [design: Gira Designteam, Radevormwald/Interface-design: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal]
Gira Control 9 Client, glass black/aluminium [Design: Gira Design Team, Radevormwald/Interface design: schmitz Visuelle Kommunikation]
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Gira Home Server ® / Facility Server ® Apps
voor iPhone, iPod touch en iPad
Gira Home Server ® / Facility Server ® apps
for iPhone, iPod touch and iPad

12

Via de Gira Home Server/Facility Server apps kan de complete gebouwentechniek gemakkelijk mobiel worden bediend – met iPhone, iPod touch of iPad, via GSM, UMTS of
WLAN, van buiten of binnen het gebouw. Ze communiceren met de Gira Home Server
of de Gira Facility Server. Dat is een eenvoudige en elegante manier om de complexe
gebouwentechniek mobiel onderweg of vanuit een willekeurige ruimte thuis te bedienen.
The Gira Home Server / Facility Server apps enable convenient mobile operation
of all the technology of a building – with an iPhone, iPod touch or iPad, via GSM,
UMTS or WLAN, and from inside or outside the building. They communicate with
the Gira Home Server or the Gira Facility Server. This is a simple and elegant way
of operating complex building technology while away or from any room at home.

www.gira.nl/interface-apps
www.gira.com/interface-apps

Productdetails
Product details

De applicatie, kortweg
app, fungeert als
client die met de Gira
Home Server of de
Gira Facility Server
communiceert: de
voor touchscreens
geoptimaliseerde
Gira Interface geeft alle
functies overzichtelijk
en aanschouwelijk
weer en maakt een
snelle toegang daartoe
mogelijk.
The application, or
"app" in short, acts
as a client, communicating with the Gira
Home Server or the
Gira Facility Server:
the Gira Interface optimised for the touch
screen displays all
functions clearly and
concisely, enabling
their quick access.

Horizontale en verticale
weergave zijn mogelijk,
eenvoudig door het
apparaat te draaien. Via
het gebruikersbeheer
kunnen bijvoorbeeld
twee verschillende
proﬁ elen worden gegenereerd: binnen en
buiten. Er zijn maximaal
vier proﬁ elen beschikbaar. De applicaties zijn
uitsluitend verkrijgbaar
in de Apple App Store.
The display is either
horizontal or vertical
and can be modiﬁ ed
by simply rotating the
device. Two different
proﬁles can be generated via user administration: inside and
outside. A maximum
of 4 proﬁles are available. The apps are
exclusively available
from the Apple App
Store.

Nu testen: de nieuwe
app "Intelligente gebouwentechniek van
Gira" bevat een demo
van de Home Server/
Facility Server app en is
gratis verkrijgbaar in de
Apple App Store.
Test it now: The new
app "Intelligent building
technology from Gira"
contains a demo of the
Home Server/Facility
Server app and is available free of charge at
the Apple App Store.

Gira Interface op de iPhone [Interface concept/design: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal]
Gira Interface on the iPhone [Interface concept/design: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal]

Toepassingen
Applications

Schakelen, dimmen,
jaloezie- en verwarmingsbesturing, opslaan en opvragen van
functiescènes, tijdschakelklokfunctie, weergave van meetwaarden
door middel van diagrammen, weergave
van energie- en verbruikswaarden, analyse
van weerstationgegevens, meldingsarchieven, koppeling van
deur- en gebouwcamera’s
Switching, dimming,
blind and heating control, saving and calling
up of function scenes,
time clock function,
presentation of measured values by means
of graphs, display of
energy and consumption data, evaluation
of weather station data,
message archives,
connection of door
and building cameras
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Gira Info Terminal Touch ®

Glas wit
Glass white

Glas mint
Glass mint

Glas zwart
Glass black
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De Gira Info Terminal Touch geeft als bedieningséénheid voor de intelligente elektrotechnische installatie informatie over de status van de complete huisinstallatie. Hij wordt
bediend via eenvoudige aanraking van het TFT-touchdisplay. Er kunnen functies mee
worden uitgevoerd zoals schakelen, dimmen, jaloezie- en rolluikbesturing en tevens
lichtscènes mee worden opgeslagen en opgevraagd. Bovendien kunnen e-mails worden
weergegeven, gegevens worden gedownload, nieuwsdiensten kunnen worden geraadpleegd (RSS-feeds via abonnement) en storingsmeldingen per e-mail worden verzonden.
Andere nieuwe basisfuncties zijn o.a. visualisatie van diagrammen, aanwezigheidssimulatie en een interne schakelklok met astro-functie.
As central switching device for intelligent electrical installation, the Gira Info Terminal Touch
provides information about the status of the entire home technology. It is controlled via
simple touching of the TFT touch display, functions such as switching, dimming and blind
control can be carried out, and light scenes can be saved and called up. In addition, e-mails
can be displayed, news services subscribed to and fault messages sent per e-mail. Further
features covered by the basic functions include: diagrams, presence simulations and an
astro time clock.

www.gira.nl/infoterminaltouch
www.gira.com/infoterminaltouch

Productdetails
Product details

Montage
Mounting

14,48 cm [5,7"] TFTtouchdisplay. Het gebruikersmenu kan vrij
worden gedeﬁnieerd
en individueel worden
vormgegeven.
14.48 cm [5.7"] TFT
touch display. The user
menu is freely deﬁ nable
and can be individually
structured.

De Gira Info Terminal
Touch kan zowel horizontaal als verticaal
worden geïnstalleerd.
The Gira Info Terminal
Touch can be installed
either horizontally and
vertically.

Toepassingen
Applications

Schakelen, dimmen,
jaloezie- en verwarmingsbesturing, weergeven van
meetwaarden, opslaan en
opvragen van lichtscènes,
tijdschakelklokfunctie,
weergave van e-mails,
storingsmeldingen per
e-mail, abonneren op
nieuwsdiensten in RSS
2.0-formaat, diagrammen,
astroschakelklok,
aanwezigheidssimulatie
Switching, dimming,
blind and heating control,
presentation of measured
values, saving and calling
up of light scenes, time
clock function. Display of
e-mails, fault messages
per e-mail, subscription
of news services in RSS
2.0 format, diagrams,
astro time clock, presence
simulation

Afmetingen
Dimensions

Awards

B 228 × H 146 mm
W 228 × H 146 mm

red dot award 2007
Design Zentrum NRW,
Plus X Award 2007

Gira Info Terminal Touch, glas zwart/aluminium [design: Phoenix Design, Stuttgart / Interface-design: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal]
Gira Info Terminal Touch, glass black/aluminium [Design: Phoenix Design, Stuttgart / Interface design: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal]
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Gira Smart Sensor ®

Kleurvarianten
Colour variants

Zuiver wit
Pure white

Antraciet
Anthracite

Kleur aluminium
Colour aluminium
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De Gira Smart Sensor is een ruimteoverschrijdend controle- en bedieningséénheid voor
het Gira KNX / EIB systeem. Met de Gira Smart Sensor kunnen alle functies comfortabel
worden gecontroleerd en aangestuurd. Met omvangrijke weergave- en conﬁguratiemogelijkheden combineert hij de functionaliteit van een thermostaat met de schakel-,
dim- en besturingsfuncties van een Gira tastsensor.
The Gira Smart Sensor is the multi-room monitoring and control unit for the Gira KNX / EIB
system. All functions can be monitored and controlled conveniently with the Gira Smart Sensor.
With comprehensive display and conﬁguration options, it combines the functionality of a
continuous heating regulator with the switching, dimming and control functions of a push
button sensor.

www.gira.nl/smartsensor
www.gira.com/smartsensor

Bediening
Operation

Montagewijzen
Mounting types

Intuïtieve bediening
met een gecombineerde
draai- en drukknop en
een LCD-tekstdisplay
met achtergrondverlichting.
Intuitive operation
via turning and pressing
a button and a background-illuminated plain
text LCD.

Inbouw
Flush-mounted

Productdetails
Product details

Geïntegreerde temperatuursensor, achtergrondverlichting van de
bedieningsknop, vier
toet sen voor veel gebruikte functies en
omschakelbaar tussen
twee talen, b.v. Nederlands/engels.
Integrated temperature
sensor, background
illumination of the operating button, four push
buttons for frequently
used functions and a
bilingual switching option, e.g. Dutch/English.

Gira Smart Sensor, zuiver wit [design: Ingenhoven Architekten, Düsseldorf/Gira Designteam, Radevormwald]
Gira Smart Sensor, pure white [Design: Ingenhoven Architects, Düsseldorf/Gira Design Team, Radevormwald]

Afmetingen
Dimensions

Award

B 93 × H 170 mm
W 93 × H 170 mm

red dot award 2004
Design Zentrum NRW
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Gira Gira tastsensor 3
Gira push button sensor 3

Productvarianten
Product variants

01

02

03

01
Tastsensor 3 Basis,
drievoudig, met
gelaserd opschrift
Push button sensor 3
Basic, 3-gang,
transparent
02
Tastsensor 3 Comfort,
drievoudig, met
gelaserd opschrift
Push button sensor 3
Comfort, 3-gang,
transparent
03
Tastsensor 3 Plus,
tweevoudig, met
gelaserd opschrift
Push button sensor 3
Plus, 2-gang,
transparent

Alle afbeeldingen
E 22 Aluminium
All illustrations
Gira E 22 Aluminium
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Met de Gira tastsensor 3 kunnen de meest uiteenlopende aangesloten busfuncties
worden aangestuurd, b.v. lichtscènes opslaan en opvragen, lampen schakelen en dimmen,
jaloezieën of rolluiken omhoog en omlaag sturen of de temperatuur regelen. Elke toets
is voorzien van twee LED’s voor statusweergave en kan al naar gelang de instelling en
variant links, rechts en in het midden worden bediend. Zo is de tastsensor in het donker
gemakkelijk te vinden. De Gira tastsensor 3 is verkrijgbaar in de drie uitvoeringsvarianten
Basis, Comfort en Plus. Bij de tastsensoren van thermoplast kan een opschrift op witte
tekstdragers worden gedrukt. Deze zijn lichtecht, golven niet en zijn qua afmetingen optimaal op de Gira tastsensor 3 afgestemd. Tastsensoren met wippen van roestvrij staal
of aluminium krijgen gelaserde opschriften.
A wide range of connected bus functions can be controlled with the Gira push button
sensor 3, such as saving and calling up light scenes, switching and dimming lights, raising
and lowering blinds or regulating the temperature. Each button has two LED for status
display and can be operated on the left, right and centrally, depending on the setting and
model. In this way, the push button sensor is easy to ﬁnd in the dark. The Gira push button sensor 3 is available in the three models: Basic, Comfort and Plus. For thermoplastic
push button sensors, inscriptions can be printed onto white inscription holders. These
labels are non-fading, wrinkle-free and the size is optimally matched to the Gira push
button sensor 3. All-metal rockers of stainless steel or aluminium are given laser inscriptions.

www.gira.nl/tastsensor3
www.gira.com/pushbuttonsensor3

Productvarianten
Product variants

Basisfuncties van de
Gira tastsensor 3: licht
schakelen en dimmen,
lichtscènes opvragen,
jaloezieën en rolluiken
aansturen. De Comfortvariant beschikt daarnaast over een temperatuursensor en een
driekleurige LEDstatusweergave voor
alarmmeldingen. De
Gira tastsensor 3 Plus
biedt tevens een kamerthermostaat en een
display voor weergave
van temperatuur, status,
storingsmeldingen en
andere informatie.
Basis functions of the
Gira push button
sensor 3 include:
switching and dimming
light, calling up light
scenes, controlling
blinds. In addition, the
Comfort variant has a
temperature sensor and
three-colour LED status
display for alarm
messages. The Gira
push button sensor 3
Plus also offers a room
temperature controller
and a display for
indicating temperature,
status, fault messages
and other information.

Productvoordelen
Product advantages

Voor alle productvarianten is slechts één busaankoppelaar nodig.
Dat verlaagt de kosten.
Bijkomend voordeel van
de variant 3 Plus:
tastsensor, lichtscènetastsensor, kamerthermostaat en verwarmingschakelklok zijn in één
apparaat gecombineerd.
All models need only
one bus coupler, which
lowers costs. An additional advantage of the
Plus model: a push button sensor, light scene
push button sensor,
room temperature regulator and heating timer
are integrated into a
single unit.

Toepassing
Application

Lichtscènebeheer,
lichtbesturing, jaloezieen rolluikbesturing,
paniekschakeling, Centraal-UIT-schakeling,
verwarmingsbesturing
(alleen bij Tastsensor 3
Plus).
Light scene management, light control, blind
control, panic function,
all OFF switching, heating control (push button
sensor 3 Plus only).

Labelservice
Inscription Service

Onder www.marking.
gira.com kunnen
persoonlijke sjablonen
worden gemaakt om af
te drukken of bedrukte
tekstlabels met een
online-formulier worden besteld. Metalen
wippen met gelaserde
opschriften worden via
de elektrotechnische
installateur geleverd.
Personal templates for
printing can be created
at www.marking.gira.
com or printed inscription holders can be ordered via the website.
All-metal rockers with
laser inscriptions are
delivered via the electrical specialty trade.

Designvarianten
Design variants

Verkrijgbaar voor de
Gira schakelaarprogramma’s Standaard 55,
E2, Event, Esprit, E 22,
Edel Staal Serie 20 en
21 en F 100.
Available for the
Gira switch ranges
Standard 55, E2, Event,
Esprit, E 22, Stainless
Steel Series 20 and 21
as well as F 100.

Gira tastsensor 3 Plus, tweevoudig, Gira tastsensor 3, drievoudig, Gira E 22 Aluminium [design: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Designteam, Radevormwald]
Gira push button sensor 3 Plus, 2-gang, Gira push button sensor 3, 3-gang, Gira E 22 Aluminium
[Design: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Design Team, Radevormwald]
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Deurstation Edel Staal
Door stations Stainless Steel

Gira deurstation
Gira door station
01
Edel Staal tweevoudig
Stainless Steel 2-gang
02
Edel Staal negenvoudig
Stainless Steel 9-gang

01
03
02

03
Edel Staal viervoudig
Stainless Steel 4-gang
04
Edel Staal viervoudig
met kleurencamera
Stainless Steel 4-gang
with colour camera
05
Edel Staal twaalfvoudig
met kleurencamera
Stainless Steel 12-gang
with colour camera

05
04
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Het Gira deurstation Edel Staal onderscheidt zich door een hoogwaardige roestvrij
stalen frontplaat. In de varianten tot gebouwen met twaalf woningen kan het schroeﬂoos
worden gemonteerd. De belknoppen zijn eveneens gemaakt van robuust roestvrij staal
waarbij tevens de naambordjes, luidspreker en microfoon vandaalbestendig zijn uitgevoerd.
The Gira door station Stainless Steel is characterised by a high-quality, stainless steel
front plate which is mounted without screws (in the variants up to twelve-family-house).
The bell buttons are also made of robust stainless steel and name plates, loudspeakers
and microphone are vandal-proof.

www.gira.nl/deurcommunicatie
www.gira.com/doorcommunication

Labelservice
Inscription
Service

Gira biedt als service de
gratis aanlevering van de
eerste opschriften voor
de belknoppen. Via internet
kan een persoonlijk sjabloon worden gemaakt en
met een onlineformulier
worden besteld. De transparante labels zijn lichtecht,
weerbestendig en golven
niet en zijn qua afmetingen
optimaal op het deurstation roestvrij staal afgestemd. Meer informatie:
www.marking.gira.com
Gira offers a ﬁrst inscription of the call buttons free
of charge. You can create a personal template
on the Internet and order
via the website. The transparent labels are nonfading, weather-resistant,
wrinkle-free and the size
is optimally matched to
the door station Stainless
Steel. More information is
available at:
www.marking.gira.com

Bestendigheid tegen
vandalisme
Vandal protection

Gira deurstation Edel Staal viervoudig [design: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira door station Stainless Steel 4-gang [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

Frontplaat en belknoppen
zijn vervaardigd uit
vandaalbestendig roestvrij
staal in V2A-kwaliteit van
3 mm dik. Luidspreker en
microfoon zijn beschermd
doordat ze verzonken
achter de desbetreffende
openingen zijn aangebracht. De naambordjes
worden afgedekt door
een geharde en onbrandbare glasplaat. Het
mechanisme voor het
vervangen van de
naambordjes is verborgen
aangebracht. Dat
beschermt tegen
onbevoegde toegang.
The front plate and bell
buttons are made of robust 3 mm V2A stainless
steel. The loudspeakers
and microphone are protected as they are located
set back behind the respective openings. The name
plates are covered by a
secured and ﬂ ameproof
glass plate. The mechanism for replacing the
name plates is hidden.
This prevents un authorised access.

Uitvoeringen
Models

Afmetingen
Dimensions

Awards

Het deurstation Edel
Staal wordt ingebouwd
gemonteerd en is
verkrijgbaar in varianten
voor éénsgezinswoningen en appartementengebouwen tot twaalf
wooneenheden.
The door station Stainless Steel is available
for ﬂush mounting and
in variants for singlefamily and multi-family houses with up to
twelve residential units.

Gira deurstation
Edel Staal viervoudig
B 160 × H 240,7 mm
Gira door station
Stainless Steel 4-gang
W 160 × H 240.7 mm

iF product design
award 2007
iF Design Hannover,
Plus X Award 2007
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Deurstations
Door stations

Gira deurstation
Gira door station
01
met twee belknoppen
twee-/drievoudig
with two 3-gang
call buttons

01

02

03

02
met info-module
en belknop twee-/
drievoudig
with info module and
3-gang call button
03
met kleurencamera en
belknop enkelvoudig
with colour camera and
1-gang call button
04
opbouw met kleurencamera en belknop
enkelvoudig
Surface-mounted
with colour camera and
1-gang call button

04
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De deurstations uit het Gira deurcommunicatiesysteem kunnen worden geïntegreerd in
het Gira designplatform voor buiten: hun audio- en videofuncties passen in de afdekramen
van het schakelaarprogramma Gira TX_44. En ook de techniek laat niets te wensen over.
Zo bieden de Gira deurstations een uitstekende verstaanbaarheid en leveren ze beelden
van de hoogste kwaliteit. Bovendien zijn ze spatwaterdicht IP 44, beveiligd tegen diefstal
en van breukvast, krasvast en UV-bestendig thermoplast en zo optimaal uitgerust voor
buitengebruik.
The door stations from the Gira door communication system can be integrated into the
Gira design platform for outdoor areas because their audio and video functions ﬁt in the
frames of the Gira TX_44 switch range. The technology also leaves nothing to be desired.
Thus the Gira door stations offer excellent voice quality and provide images of the best
quality. In addition, they are equipped with the best features for outdoor use: waterprotected to IP 44, protected against theft and made of shatter-proof, scratch-resistant,
UV-stabile thermoplastic.

www.gira.nl/deurcommunicatie
www.gira.com/doorcommunication

Integratie
Integration

Integratie van de Gira
deurstations in op locatie
al aanwezige brievenbusinstallaties, intercomsystemen en deurinbouwsystemen, b.v. van Renz,
is mogelijk. Integratie in
grote, individuele frontpanelen van natuurlijke
materialen is mogelijk.
Integration of the Gira
door stations is possible
in customer-side letterbox systems, speech
compartments and doorside installations, e.g.
from Renz. Integration
possible in large, individual front panels from
real materials.

Uitvoeringen
Models

Uniformiteit
Uniformity

Toepassingen
Areas of use

Verkrijgbaar in modulaire, uitbreidbare inbouwuitvoeringen of
als compleet voorgemonteerde opbouwuitvoeringen.
Available as modular,
expandable ﬂushmounted models or as
pre-assembled surfacemounted models ready
for connection.

Designvarianten
Design variants

Verkrijgbaar in de
kleuren zuiver wit,
aluminium en antraciet.
Available in the colours
pure white, aluminium
and anthracite.

Externe Kamera
External camera

Met de nieuwe Gira
DCS-cameragateway
kunnen externe
camera’s nu naar
individuele ontwerpwensen op willekeurige
locaties worden
aangebracht en in het
Gira deurcommunic atiesysteem worden
geïntegreerd.
With the Gira DCScamera-gateway,
external cameras can
be located anywhere
according to individual
planning requirements
and integrated in the
Gira door communication system.

Een uniforme uitstraling
van deurcommunicatie
en elektrotechnische installatie door integratie
in Gira TX_44.
Uniform appearance
of door communication
and electrical installation via integration into
Gira TX_44.

Van eengezinswoning
tot projecten met
68 wooneenheden.
From a single family
house to buildings with
68 residential units.

Gira deurstation met kleurencamera en belknop, Gira TX_44, kleur aluminium [design: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira door station with colour camera and call button, Gira TX_44, colour aluminium [Design: Phoenix Design, Stuttgart]
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Keyless In ®

Functies buiten
Outside fuctions

Codeklavier
Gira TX_44,
kleur aluminium
Keypad
Gira TX_44,
colour aluminium

Transponder
Gira TX_44,
kleur aluminium
Transponder
Gira TX_44,
colour aluminium

Fingerprint
Gira TX_44,
kleur aluminium
Fingerprint
Gira TX_44,
colour aluminium

Codeklavier
Gira E2,
zuiver wit glanzend
Keypad
Gira E2,
pure white glossy

Transponder
Gira E2,
zuiver wit glanzend
Transponder
Gira E2,
pure white glossy

Fingerprint
Gira E2,
zuiver wit glanzend
Fingerprint
Gira E2,
pure white glossy

Functies binnen
Inside fuctions
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Als functie in het Gira deurcommunicatiesysteem biedt Gira de Keyless In-producten
Codeklavier, Fingerprint en Transponder. Geïntegreerd in de Gira deurstations vormen
ze een comfortabel en betrouwbaar alternatief voor toegang tot de woning – zonder
sleutel. De technologie is gebaseerd op elektronische of biometrische systemen: bij het
Gira Keyless In Codeklavier opent de deur na invoer van een persoonlijke cijfercombinatie.
De Gira Keyless In Transponder reageert op het signaal van een kaart of transpondersleutel.
De sleutel kan daarbij in de zak blijven zitten: hij zendt zelfstandig al vanaf 1,5 meter een
signaal uit. De Keyless In Fingerprint detecteert de vinger en analyseert met behulp van
ultramoderne hoogfrequenttechnologie structuren in de onderste huidlagen. Een techniek
die de gebruikers maximale bescherming tegen manipulatie biedt.
Gira offers the Keyless In Keypad, Fingerprint and Transponder as a function within the
Gira door communication system. Integrated in the Gira door station, they are a convenient,
secure alternative for keyless access to the house. The technology is based on electronic
or biometric systems. The Gira Keyless In Keypad opens the door when a personal code is
entered. The Gira Keyless In Transponder responds to the signal from a card or a transponder key. And the key can remain in your pocket because it automatically transmits
the signal starting from 1.5 metres away. Using the most modern high-frequency technology, the Gira Keyless In Fingerprint evaluates the structures of the deepest layers of skin
on the ﬁnger. It‘s technology that provides a high level of security against manipulation.

www.gira.nl/keylessin
www.gira.com/keylessin

Fingerprint
Fingerprint

Analyseert met behulp
van hoogfrequenttechnologie de structuren
in de onderste huidlagen
van de vinger en biedt
daarmee herkenning
van levend weefsel. Het
sensorcontactvlak wordt
met witte LED’s verlicht.
Using high-frequency
technology, it evaluates
the structures of the
deepest layers of skin
and therefore provides
living recognition of
the ﬁnger. The sensor
surface is illuminated by
white LED.

Transponder
Transponder

Ontvangt al vanaf een
afstand van ca. 1,5 meter
het signaal van de
ac tieve Transponder. Kan
bovendien als kleinbereiktransponder worden
gebruikt.
Receives the signal from
the active transponder
starting from a distance
of approximately 1.5
metres. The transponder
card is used as a closerange transponder.

Codeklavier
Keypad

Door de capacitieve
technologie is een lichte
aanraking voldoende.
Een beschaafde toon
bevestigt de toetsbediening. De opschriften
van het codeklavier zijn
voorzien van achtergrondverlichting met
blauwe LED.
Thanks to capacitive
technology, operation
is possible by a light
touch of the ﬁnger.
A ﬁne audible acknowledgement tone
provides feedback
when the buttons are
touched. The inscrip tion of the keypad is
backlit via blue LED.

Designvarianten
Design variants

Verkrijgbaar voor de Gira
schakelaarprogramma’s
E 22, Edel Staal, Event,
Esprit, E2, Standaard 55,
F 100 en TX_44.
Available for the Gira
switch ranges E 22,
Stainless Steel, Event,
Esprit, E2, Standard 55,
F 100 and TX_44.

Gira deurstation met belknop enkelvoudig en Keyless In Fingerprint, Gira TX_44, kleur aluminium
[design: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Designteam, Radevormwald]
Gira door station with 1-gang call button and Keyless In Fingerprint, Gira TX_44, colour aluminium
[Design: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Design Team, Radevormwald]

Bedrijfsmogelijkheden
Operation modes

Awards
Keyless In Fingerprint

Gira Keyless In werkt
ook stand-alone, dit
enkel voor niet-veilig
kritische toepassingen.
Voor veilig kritische
toepassingen dient dit
steeds te gebeuren in
combinatie met het Gira
deurcommunicatiesysteem aangezien dan
de schakelfuncties via
het bussysteem wordt
gestuurd. Het schakelcontact bevindt zich
dan op een veilige
plaats, dit ontoegankelijk voor onbevoegden.
The Gira Keyless In also
works in stand-alone
operation, but should
only be used in combination with the Gira
door communication
system in safety-relevant areas because the
switching action is
then bus controlled in
the switching actuator,
which is securely installed to prevent unauthorised access.

Plus X Award 2008

25

Gira Video Terminal

Glas wit
Glass white

Glas mint
Glass mint

Glas zwart
Glass black
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De Gira Video Terminal is een huisstation uit het Gira deurcommunicatiesysteem met een
zeer groot TFT-kleurendisplay van 14,5 cm [5,7"] TFT met een uitstekende beeldkwaliteit.
De comfor tabele vrij-sprekenfunctie zorgt voor een zeer goede verstaanbaarheid. Met een
gecombineerde draai- en drukknop met achtergrondverlichting en vier functietoetsen kan
de Gira Video Terminal eenvoudig en intuïtief worden bediend. Via een overzichtelijk menu,
dat over het beeld op het display kan worden afgebeeld, kunnen nog meer functies worden
geselecteerd.
The Gira Video Terminal is a home station from the Gira door communication system with
an especially 14.5 cm [5.7"] TFT colour display and provides an excellent picture quality. The
convenient hands-free function provides excellent voice quality. It can be operated easily and
intuitively via a backlit knob on the Gira Video Terminal which is rotated and pressed, and
via four function buttons. A well-structured menu level, which can be shown in the display
if necessary, provides an even greater selection of functions.

www.gira.nl/videoterminal
www.gira.com/videoterminal

Montagemogelijkheden
Mounting types

Inbouw met montageplaat, opbouw of geïntegreerd in de Gira modulaire functiezuil. De
opbouwversie is met
name geschikt voor
renovatie.
Flush-mounted with
mounting frame, sur facemounted or integrated into
the Gira modular function
proﬁle. The surfacemounted version is
particularly suited for
upgrading.

Productdetails
Product details

14,5 cm [5,7"] groot
TFT-kleurendisplay.
Hoge beeldkwaliteit, ook
bij een grote kijkhoek.
Vrij-sprekenfunctie met
voorrangfunctie bij harde
achtergrondgeluiden
tijdens de gespreksverbinding.
14.5 cm [5.7"] large
TFT colour display.
High-quality image, even
when viewed at an angle.
Hands-free function
with enforcement function for loud background
noises during the voice
connection.

Gira Video Terminal, glas zwart, in montageplaat inbouw, kleur aluminium [design: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira Video Terminal, glass black, in ﬂush-mounted frame, colour aluminium [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

Afmetingen
Dimensions

B 194 × H 252 mm
W 194 × H 252 mm

Awards

iF product design
award 2008,
iF Design Hannover
Plus X Award 2008
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Huisstations inbouw
Flush-mounted home stations

Gira huisstations
Gira home stations
01
Huisstation
Home station
02
met TFT-kleurendisplay
with TFT colour display

01

02

03
met TFT-kleurendisplay
en hoorn
with TFT colour display
and receiver
04
met hoorn en extra
belknop enkelvoudig
with receiver and
additional 1-gang call
button
05
met hoorn
with receiver
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De huisstations uit het Gira deurcommunicatiesysteem volgen de designconcepten van
de Gira schakelaarprogramma’s en zorgen zo voor een uniforme uitstraling. De apparaten,
zowel met comfortabele vrij-sprekenfunctie als met compacte hoorn, passen in de
afdekramen van acht verschillende Gira schakelaarprogramma’s. Los van de consequente
designaanpak en de uniforme installatie biedt het Gira deurcommunicatiesysteem krachtige
audio- en videofuncties en een intelligente 2-draads bustechniek.
The home stations from the Gira door communication system correspond to the design
concepts of the Gira switch ranges and thus create a uniform appearance. The devices,
whether they‘re equipped with the hand-free function or a compact receiver, fit in the
frames of eight different Gira switch ranges. Independent of any consequent new designs
and a harmonised installation, the Gira door communication system offers state-of-the-art
technology with its powerful audio and video functions and an intelligent 2-wire bus.

www.gira.nl/deurcommunicatie
www.gira.com/doorcommunication

Designvarianten
Design variants
Intern

05

03

04

Verkrijgbaar voor de
Gira schakelaarprogramma’s Standaard 55, E2,
Event, Esprit, E 22, Edel
Staal Serie 20 en 21. De
Gira huisstations vrij
spreken zijn in alle uitvoeringen ook verkrijgbaar voor Gira F 100.
Available for the Gira
switch ranges Standard 55, E2, Event, Esprit,
E 22 and Stainless Steel
Series 20 and 21. The
Gira hands-free feature
home stations are available in all versions including for the Gira F 100.

Uniformiteit
Uniformity

Een uniforme uitstraling
van deurcommunicatie
en elektrotechnische
installatie door integratie
in de Gira schakelaarprogramma’s.
Uniforme installatie in
normale inbouwdozen.
Uniform appearance
of door communication
and electrical installation
due to integration in
the Gira switch ranges.
Uniform installation
in the 58 mm ﬂushmounted box.

Awards

Uitbreidbaarheid
Expandability

Eenvoudige installatie
en uitbreidbaarheid door
modulaire opbouw.
Easy installation and expandability of the home
stations via modular
construction.

Gira huisstation met TFT-kleurendisplay, Gira Esprit, glas zwart/kleur aluminium [design: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira home station with TFT colour display, Gira Esprit glass black/colour aluminium [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

Design Plus 2002
Light+Building
Frankfurt
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Huisstations opbouw
Surface-mounted home stations

Gira huisstations
Gira home stations
01
Huisstation opbouw
Surface-mounted
home station

01

02

02
Huisstation video
opbouw
Surface-mounted
home station video
03
Gong opbouw
Surface-mounted
gong

03
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De Gira huisstations voor opbouwinstallatie vormen een zeer gunstige oplossing voor
montage op de wand. Ze passen in de tweevoudige afdekramen van de Gira schakelaarprogramma’s en kunnen daardoor uniform in het Gira designsysteem worden geïntegreerd.
Het nieuwe huisstation video opbouw is met afmetingen van 55 × 127 × 21 mm zeer
compact en onderscheidt zich door een volledig gladde voorzijde. Het is voorzien van een
hoogwaardig TFT-kleurendisplay met een hoge resolutie. Door gebruik van capacitieve
sensortechnologie kunnen de toetsen van de symbolen met een lichte aanraking comfortabel
worden bediend.
The Gira surface-mounted home stations offer especially simple solutions for installation on
the wall. They are accommodated by the two-gang frame of the Gira switch ranges and can
therefore be integrated throughout the Gira design system. The surface-mounted home station
video has especially compact dimensions of 55 × 127 × 21 mm and is characterised by a homogeneous front throughout. It features a high-quality TFT display with a high level of depth
deﬁnition, and with the use of capacitive sensor technology the buttons can be comfortably
operated with a light touch.

www.gira.nl/deurcommunicatie
www.gira.com/doorcommunication

Huisstation video
opbouw
Surface-mounted
home station video

Een bijzonder kenmerk
van het nieuwe huisstation video opbouw is de
gladde voorzijde van het
apparaat met bedieningsknoppen en TFT-kleurendisplay. Zowel de luidspreker als de microfoon
zijn niet direct vanaf de
voorzijde zichtbaar. Automatisch beantwoorden
en een deuropenerautomaat kunnen worden
geconﬁ gureerd.
A special feature of the
surface-mounted home
station video is the
homogeneous front of
the device with operating
buttons and TFT display.
Neither loudspeaker nor
microphone are visible
from the front. Automatic
call acceptance and an
automatic door opener
can be set up.

Designvarianten
Design variants

Awards

Verkrijgbaar voor de
Gira schakelaarprogramma’s Standaard 55,
E2, Event, Esprit, E 22
en F 100.
Available for the
Gira switch ranges
Standard 55, E2,
Event, Esprit, E 22
as well as F 100.

iF product design
award 2009
iF Design Hannover,
red dot award 2009
Design Zentrum NRW,
Plus X Award 2009

Gira huisstation video opbouw, Gira E2, zuiver wit glanzend [design: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira surface-mounted home station video, Gira E2, pure white glossy [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

Uniformiteit
Uniformity

Een uniforme uitstraling
van deurcommunicatie
en elektrotechnische
installatie door integratie
in de Gira schakelaarprogramma’s. Naar wens
kunnen de stations ook
zonder afdekraam
worden geïnstalleerd.
Uniform appearance
of door communication
and electrical installation via integration into
the Gira switch ranges.
Stations can also be
installed without frames
as desired.
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Gira DCS-IP-Gateway
Gira DCS-IP-gateway

Deurcommunicatie op
Gira Control 9 Client
Door communication
with the Gira Control 9
Client

Deurcommunicatie op
Gira Control 19 Client
Door communication
with the Gira Control 19
Client

Deurcommunicatie
op de laptop
Door communication
on a notebook
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De Gira DCS-IP-gateway maakt bediening van de deurcommunicatie nog gemakkelijker
en ﬂexibeler. Met één apparaat kan het Gira deurcommunicatiesysteem via het netwerk
aan de computer of aan de Gira Control 9 Client of Gira Control 19 Client worden gekoppeld. De apparaten worden communicatiecentrales en kunnen overal worden ingezet
waar een netwerkaansluiting of WLAN beschikbaar is. De Gira DCS-IP-gateway wordt
als DIN-railapparaat in de schakelkast geïnstalleerd en converteert de signalen van het
Gira deurcommunicatiesysteem naar netwerkprotocolniveau (IP). De ingebruikstelling
wordt eenvoudig via een webinterface uitgevoerd.
The Gira DCS-IP-gateway makes operating the door communication even more convenient
and ﬂexible. With a single device, the Gira door communication system enables connection
via the network to a computer as well as to the Gira Control 9 Client or Gira Control 19
Client. The devices become communication hubs and can be used anywhere a network
connection or WLAN is available. The Gira DCS-IP-gateway is installed as a DRA device
in the control cabinet and converts the signals from the Gira door communication system
to the network protocol level (IP). Start-up is simple using a web interface.

www.gira.nl/dcs-ip-gateway
www.gira.com/dcs-ip-gateway

Productdetails
Product details

In combinatie met de
Gira DCS-IP-gateway
kan de Gira Control 9
Client net als elke
computer in huis direct
als huisstation worden
gebruikt. Hierdoor is
een nog ﬂ exibelere
en gemakkelijkere
bediening van de
deurcommunicatie
mogelijk, evenals een
grote weergave van
de camerabeelden.
In connection with the
Gira DCS-IP-gateway,
the Gira Control 9 Client
or any computer in the
house can also be used
directly as a home
station. This enables
even more ﬂexible and
comfortable operation
of the door communication and large representation of the camera
picture.

Integratie in het
KNX / EIB systeem
Integration in the
KNX / EIB system

Via de Gira DCS-IPgateway kan het Gira
deurcommunicatiesysteem aan de Gira
Home Server 3 of de
Gira Facility Server
worden gekoppeld en
in de Gira Interface
worden geïntegreerd.
Niet alleen worden de
Gira Control 9 Client en
Gira Control 19 Client
op deze manier tot
huisstation, ook elke
computer kan worden
gebruikt voor audiovisuele deurcommunicatie.
Via the Gira DCS-IPgateway, the Gira door
communication system
can be connected to the
Gira Home Server 3 or
the Gira Facility Server
and integrated in
the Gira Interface. In
addition to the Gira
Control 9 Client and
Gira Control 19 Client,
any computer can
become a home station
and be used for
audio-visual door
communication.

Deurcommunicatie op Gira Control 9 Client, glas zwart/aluminium
[design: Gira Designteam, Radevormwald/Interface-design: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal]
Door communication with the Gira Control 9 Client, glass black/aluminium
[Design: Gira Design Team, Radevormwald/Interface design: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal]
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Gira inbouwradio RDS
Gira RDS ﬂush-mounted radio
01

02

03

04

01
Gira inbouwradio RDS,
luidspreker en
bedieningseenheid
Gira RDS ﬂush-mounted
radio, loudspeaker and
operating unit
02
Optionele extra
luidspreker voor
stereogeluid
Optional supplementary
loudspeaker for stereo
sound
03
Optionele cinch-contactdoos voor aansluiting van externe
audiobronnen
Optional cinch socket
outlet for connecting
external audio sources
04
Gira inbouwradio RDS
met extra luidspreker,
geïnstalleerd in een
enkelvoudig afdekraam
Gira RDS ﬂush-mounted
radio with supplementary loudspeaker,
installed in a 1-gang
frame
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De Gira inbouwradio RDS zit eenvoudig in de wand – net als lichtschakelaars en wandcontactdozen. Zo worden losliggende kabels vermeden en blijven werk- en aﬂegruimten
vrij. Via het capacitieve sensorvlak kan de radio met een lichte aanraking eenvoudig en
intuïtief worden bediend. Voor extra comfort zorgt het briljante display met RDS-functie
voor weergave van zendernaam, frequentie en tijd. Met zijn hoogwaardige luidspreker
biedt de Gira inbouwradio RDS een zuiver geluid – desgewenst zelfs in stereokwaliteit.
Bedieningselement en luidspreker zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, passend bij
de Gira schakelaarprogramma’s.
The Gira RDS ﬂush-mounted radio simply sits in the wall – exactly like light switches and
socket outlets. This avoids exposed cables and keeps work surfaces and counters free.
The radio can be simply and intuitively controlled by lightly touching the capacitive sensor
ﬁeld. And the brilliant display with the RDS function for displaying the station name,
frequency and time provides added convenience. With its high-quality loudspeaker, the
Gira RDS ﬂush-mounted radio offers pure sound – if desired even in stereo. The operating
top unit and the loudspeaker are available in various colours to match the Gira switch
ranges.

www.gira.nl/radio_rds
www.gira.com/radio_rds

Productdetails
Product details

Met de geïntegreerde
parallelaansluiting 230 V
kan de functionaliteit
van de radio worden
uitgebreid. Wanneer
hierop b.v. een automatic-schakelaar of de
badkamerverlichting is
aangesloten, wordt
tegelijk met het licht ook
de radio automatisch
in- en uitgeschakeld.
Overige kenmerken:
comfortabele bediening
door capacitieve
sensortechnologie,
slaapstand, zendergeheugen.
Radio functionality can
be expanded with the integrated 230 V auxiliary
input. If, for example, an
automatic control switch
or the bathroom lighting is connected to it,
the radio is automatically switched on and off
together with the light.
Further features include
convenient operation via
capacitive sensor technology, sleep mode, station presets.

Designvarianten
Design variants

Verkrijgbaar voor de Gira
schakelaarprogramma’s
Standaard 55, E2, Event,
Esprit, E 22, Edel Staal
Serie 20 en 21 en F100.
Bedieningselement en
luidspreker zijn
verkrijgbaar in verschillende kleuren en kunnen
geheel naar wens
worden gecombineerd.
Available for the
Gira switch ranges
Standard 55, E2,
Event, Esprit, E 22,
Stainless Steel Series
20 and 21 as well as
F 100. The operating
top unit and loudspeaker
are available in various
colours and can be
combined as desired.

Montage
Installation

Awards

Gira inbouwradio RDS, Gira E2, zuiver wit glanzend [design: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Designteam, Radevormwald]
Gira RDS ﬂush-mounted radio, Gira E2, pure white glossy [Design: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Design Team, Radevormwald]

Het radiobasiselement
en de luidspreker kunnen apart in een enkelvoudig afdekraam worden geïnstalleerd of
gezamenlijk in een
tweevoudig tot vijfvoudig afdekraam, zowel
verticaal als horizontaal.
The radio insert and
the loudspeaker can be
installed individually in
1-gang frames or together in a 2 to 5-gang
frame, either vertically
or horizontally.

iF product design
award 2010,
iF Design Hannover
Plus X Award 2010
Kategorie Design en
Bedienkomfort
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Revox multiroom system
Gira bedieningseenheden
Gira operating units

Gira controle-eenheid
M217/M218,
Gira Esprit,
afdekraam glas zwart,
basiselement kleur
aluminium
Gira control unit
M217/M218,
Gira Esprit, frame
glass black, inserts
colour aluminium

Gira displayeenheid
M217,
Gira Esprit,
afdekraam glas zwart,
basiselement kleur
aluminium
Gira display unit
M217,
Gira Esprit, frame
glass black, insert
colour aluminium

Gira bedieningseenheid
M218,
Gira Esprit,
afdekraam glas zwart,
basiselementen kleur
aluminium
Gira operating unit
M218,
Gira Esprit, frame
glass black, inserts
colour aluminium
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Met het Revox multiroom system kan het hele huis van muziek worden voorzien. Voor
de aansturing van het systeem biedt Gira naast de display- en bedieningseenheden M217
en M218 een plug-in voor de Gira Home Server. Daarmee kan de Revox-aansturing rechtstreeks in de gebruikersinterface van de Home Server worden geïntegreerd. De installatie
kan dan gemakkelijk worden bediend per iPhone, met de computer of via de Gira Control
Clients op de wand. Nog een in het oog springend kenmerk: door de koppeling kan de
Revox muziekbesturing eenvoudig in ruimtescènes worden geïntegreerd.
With the Revox multiroom system, music can be distributed through the entire home.
In addition to the M217 and M218 display and operating units, Gira also offers a plug-in
for the Gira Home Server for controlling the system. With it, the Revox control can be
integrated directly in the user interface of the Home Server. The system is then conveniently operated with an iPhone, a computer or via the Gira Control Clients on the wall.
And there‘s another highlight: Revox music control can easily be integrated in room
scenes with the network system.

www.gira.nl/revox
www.gira.com/revox

Systeemopbouw
System design

Via het centrale apparaat Revox M51 kunnen
maximaal 32 ruimten
van muziek met perfecte geluidskwaliteit worden voorzien. Het systeem biedt toegang tot
een CD/DVD-speler en
maximaal 4 FM-tunereenheden, zodat door
het hele huis naar verschillende zenders kan
worden geluisterd. Om
het systeem aan te sturen bevindt zich in elke
ruimte een Gira bedieningseenheid.
Up to 32 rooms can
be supplied with music
in perfect sound quality via the Revox M51
central unit. The system
offers access to a CD/
DVD player and up to
4 FM tuner units, enabling various stations
to be heard around the
house. The Gira operating units for controlling
the system are available
in each room.

KNX / EIB systeem
KNX / EIB System

Het Revox multiroom
system kan via de Gira
Home Server in het
KNX / EIB systeem worden geïntegreerd. Dan
is tevens muziekbesturing mogelijk via de
Gira Interface en daarmee via de meest uiteenlopende bedieningsapparaten, zoals Gira
Control Clients, laptops,
iPhones en andere
smartphones.
The Revox multiroom
system can be inte grated into the KNX / EIB
system via the Gira
Home Server. This addi tionally enables music
control via the Gira
Interface and in turn
using a wide range of
operating devices such
as the Gira Control
Clients, a laptop or an
iPhone or other smartphones.

Revox plug-in voor de Gira Home Server op de Gira Control 9 Client, glas zwart/aluminium
Revox plug-in for the Gira Home Server on the Control 9 Client, glass black/aluminium

Designvarianten
Design variants

Award
Gira controle-eenheid
M217/M218
Gira control unit
M217/M218

Verkrijgbaar voor de
Gira schakelaarprogramma’s Standaard
55, E2, Event, Esprit en
E 22, en via een
overgangsplaat voor
Edel Staal Serie 20 en
21, F100 en TX_44.
Available for the
Gira switch ranges
Standard 55, E2, Event,
Esprit and E 22 switch
ranges, as well as for
the Stainless Steel
Series 20 and 21, the
F100 and TX_44 via an
intermediate plate.

Plus X Award 2006
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Gira British Standard

01

03

02

04

01
Tweevoudige wandcontactdoos,
250 V/13 A, uitschakelbaar, met controle-LED
Socket outlet, 2-gang,
250 V/13 A,
can be switched off,
with LED control light
02
Wandcontactdoos,
250 V/13 A, uitschakelbaar, met controle-LED
Socket outlet,
250 V/13 A, can be
switched off, with
LED-control light
03
Tweevoudige wandcontactdoos, 250 V/13 A
Socket outlet, 2-gang,
250 V/13 A
04
Fused outlet,
met controle-LED
Fused outlet,
with LED control light

Alle afbeeldingen
Gira Esprit, glas wit
All illustrations
Gira Esprit, glass white

38

Het British Standard assortiment van Gira biedt een verscheidenheid aan functies voor
intelligent gebouwbeheer die wereldwijd tot de meest omvangrijke behoort. Het omvat
wandcontactdozen, dimmers, wip- en drukvlakschakelaars, basiselementen voor jaloezieen rolluikbesturing, klimaatregeling en deurcommunicatie tot het Gira KNX / EIB systeem
en het Gira draadloze bussysteem. Naast de 300 functies uit Systeem 55 omvat het speciale producten voor landen waar conform British Standard wordt geïnstalleerd. Alle functies
kunnen in normale inbouwdozen of in British Standard-dozen worden gemonteerd en
zijn in de Gira schakelaarprogramma’s geïntegreerd.
The British Standard range from Gira offers one of the most extensive range of functions
worldwide for intelligent building management. The range covers socket outlets, dimmers,
rocker and push switches, inserts for blind control, air-conditioning control, door communication and the Gira KNX / EIB and radio bus system. As well as the 300 functions from
System 55, it offers special functions for countries where installation is carried out according to British Standard. All functions can be installed into the 58 mm ﬂush-mounted boxes
and British Standard boxes and are integrated in the Gira switch ranges.

www.gira.de/british_standard
www.gira.com/british_standard

Produktdetails
Product details

Het British Standard
assortiment van Gira
voldoet aan de testcriteria van het Britse
instituut voor normalisatie British Standards.
Alle functies voor een
intelligent gebouwbeheer kunnen erin
worden geïntegreerd.
Alle afdekkingen kunnen zonder schroeven
worden aangebracht.
De heldere vormgeving
blijft daarmee bewaard.
The British Standard
range from Gira complies with the inspection
criteria of the British
Standard Institute for
Standardisation. All
functions for intelligent
building management
can be integrated into
it. All cover plates can
be attached without
screws. This maintains
the clarity of the design.

Montagemogelijkheden
Designvarianten
Mounting types
Design variants

Voor montage in British
Standard-dozen zijn de
functies direct voorzien
van speciale draagringen. Ze kunnen met
afdekramen van de
schakelaarprogramma’s
Gira Event, Esprit en
E 22 worden gecombineerd. Met een
adapterdraagring is
daarnaast installatie
van alle functies uit Gira
E 22 en de meer dan
300 functies uit
Systeem 55 mogelijk.
The functions are
directly equipped with
special support rings
for installation in British
Standard boxes. They
can be combined with
frames from the switch
ranges Gira Event,
Esprit and E 22. In addition, an adapter support
ring also enables the installation of all functions
from Gira E 22 as well as
the more than 300 functions from System 55.

Voor montage in normale inbouwdozen zijn
de functies verkrijgbaar
met een draagring
en kunnen zij worden
geïntegreerd in de Gira
schakelaarprogramma’s
Standaard 55, E2,
Event, Esprit, E22, Edel
Staal Serie 20 en 21 en
F100.
The functions are available with a support ring
for installation in 58 mm
ﬂush-mounted boxes
and can be integrated in
the Gira switch ranges
Standard 55, E2, Event,
Esprit, E 22, Stainless
Steal Series 20 and 21
as well as F 100.

Schakelaar, drievoudig aan/uit, zuiver wit glanzend, Gira Esprit, glas wit
Wandcontactdoos, enkelvoudig, 250 V/13 A, zuiver wit glanzend, Gira Esprit, glas wit [design: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Designteam, Radevormwald]
Switch, 3-gang/ON-OFF, pure white glossy, Gira Esprit, glass white
Socket outlet, 1-gang, 250 V/13 A, pure white glossy, Gira Esprit, glass white [Design: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Design Team, Radevormwald]
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Gira draadloos energie- en weerdisplay
Gira radio energy and weather display

Gira Esprit, glas
zwart/kleur aluminium
Gira Esprit, glass black/
colour aluminium

Gira E 22 Aluminium
Gira E 22 aluminium

Gira E2, zuiver wit
glanzen
Gira E2, pure white
glossy
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Het Gira draadloze energie- en weerdisplay combineert voor het eerst passend bij het
schakelaarprogramma de weergave van weer- en energieverbruiksgegevens in één apparaat. Je kunt niet alleen zien hoe het weer zich ontwikkeld, maar ook hoeveel stroom en
gas er op dit moment worden verbruikt. Het energie- en weerdisplay kan dankzij de
batterijvoeding vrij in de woning worden geplaatst, maar gebruik van een netvoeding is
optioneel mogelijk. Het display is geïntegreerd in de Gira schakelaarprogramma’s. Afzonderlijke sensoren geven de verbruiksgegevens draadloos rechtstreeks aan het display
door. Daar worden ook relatieve waarden weergegeven in de vorm van een gekleurde
balk.
The Gira radio energy and weather display combines the display of weather and energy
consumption data within one device and for the ﬁrst time matching the switch range.
So you don‘t just see how the weather will be but also how much electricity and gas is
currently being consumed. The energy and weather display can be positioned randomly
in the house thanks to battery supply, and supply via a power supply unit is also optionally available. The display is integrated in the Gira switch ranges. Individual sensors transmit the consumption data directly onto the display. Here comparative values are also
shown in the form of colour bars.

www.gira.nl/energie-wetterdisplay
www.gira.com/energy-and-weather-display

Functie
Function

De batterijgevoede
buitensensor meet de
temperatuur en
luchtvochtigheid buiten
en draagt deze
informatie draadloos
over naar het energieen weerdisplay. Via de
LAN-adapter wordt
draadloos een
betrouwbare weersvoorspelling voor de
komende dagen vanaf
internet naar het
energie- en weerdisplay
verzonden. De
LAN-adapter kan ook
informatie over de
regionale buitentemperatuur beschikbaar
stellen.
The battery-powered
outdoor sensor
determines temperature
and humidity in outdoor
areas and transmits this
information over radio
to the energy and
weather display. Via the
LAN adapter, a reliable
weather forecast for the
next three days is
transmitted from the
Internet to the energy
and weather display.
The LAN adapter can
also provide data
regarding the regional
outside temperature.

Het stroomverbruik van
geselecteerde
verbruikers kan worden
gemeten met behulp
van energieadapters.
Maximaal drie van
dergelijke tussenstekkers kunnen draadloos
met het energie- en
weerdisplay worden
verbonden.
Measuring the energy
consumption of selected devices is possible
with the help of energy
adapters. Up to three
of these intermediate
plugs can be connected to the energy
and weather display by
radio.

Stroom- en gasmeetsensoren meten het
verbruik direct bij de
meter en dragen de
verbruiksgegevens
draadloos over naar het
energie- en weerdisplay. Met de optionele
netvoeding is voeding
via 230 V mogelijk. De
netvoeding wordt in
plaats van de batterijen
in het batterijvak
geplaatst.
The electricity meter
or gas meter sensor records the consumption
directly at the meter and
transmits the consumption data over radio to
the energy and weather
display. The power supply unit optionally enables operation at 230 V
and is inserted into the
battery compartment
instead of batteries.

Gira draadloos energie- en weerdisplay, Gira E2, zuiver wit glanzend [design: Gira Designteam, Radevormwald]
Gira radio energy and weather display, Gira E2, pure white glossy [Design: Gira Design Team, Radevormwald]

Componenten
Components

Buitensensor, LANadapter, energieadapter,
stroommeetsensor, gasmeetsensor, netvoeding
230 V
Outdoor sensor,
LAN adapter,
energy adapter,
electricity meter sensor,
gas meter sensor,
power supply unit, 230 V

Designvarianten
Design variants

Verkrijgbaar voor de
Gira schakelaarprogramma’s Standaard 55,
E2, Event, Esprit, E 22
en F 100.
Available for the
Gira switch ranges
Standard 55, E2,
Event, Esprit, E 22
and F 100.
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Gira LED-verlichting
Gira LED illumination

01
LED-oriëntatieverlichting in wit
LED orientation light
in white
01

02

04

05

06

07

03

02, 03
LED-oriëntatieverlichting instelbaar in de
kleuren wit, blauw,
rood, groen of oranje
LED orientation light,
adjustable, in the
colours white, blue,
red, green and orange
04, 05LED-signaalverlichting
LED signal light

08

06, 07, 08
LED-oriëntatieverlichting met pictogram
LED orientation light
with pictogram
09
Wandcontactdoos met
randaarde met LEDoriëntatieverlichting
SCHUKO socket outlet
with LED orientation
light

09
Alle afbeeldingen
Gira E 22 Edel Staal
All illustrations
Gira E 22 Stainless Steel
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Gira biedt een breed spectrum LED-producten en -accessoires passend bij de Gira schakelaarprogramma’s. Voor meer veiligheid en oriëntatie, zowel binnen als buiten, zorgt de Gira
LED-verlichting. Met de LED-oriëntatieverlichting kunnen uiteenlopende lichtsferen worden
ingesteld. Als alternatief is er LED-oriëntatieverlichting met uitsluitend witte LED’s. De
LED-oriëntatieverlichting en LED-signaalverlichting kan worden voorzien van tekstlabels
en pictogrammen. Een wandcontactdoos met randaarde met oriëntatieverlichting Maakt
eveneens deel uit van het assortiment.
Gira offers a wide range of LED products and accessories matching the Gira switch ranges.
Gira LED illumination provides more security and orientation both inside and outside.
The LED orientation light enables the setting of various lighting moods; alternatively there
is an LED orientation light with only white LED. The LED orientation lights and the LED
signal lights can be supplied with inscriptions and pictograms. A SCHUKO socket outlet
with orientation light is also part of our product range.

www.gira.nl/led-verlichting
www.gira.com/led-illumination

Productdetails
Product details

Op de LED-oriëntatieverlichting kunnen zowel de lichtsterkte als
de lichtkleur wit, blauw,
rood, groen of oranje
worden ingesteld. Daarnaast kan tijdens het
doorlopen van een
breed kleurenspectrum
een kleur worden opgeslagen. Als alternatief is
er LED-oriëntatieverlichting met uitsluitend
witte LED’s die zonder
instelwerkzaamheden
direct kan worden geïnstalleerd.
The brightness and
light colours white,
blue, red, green and orange can be set for the
LED orientation lights.
Additionally, one colour
can be saved when
running through a wide
spectrum of colours.
Alternatively, there is
an LED orientation light
with only white LED
which can be installed
directly without setting
being required.

De LED-signaalverlichting is verdeeld in een
rood en een groen verlicht vlak. Beide kunnen
apart worden aangestuurd, b.v. met een serieschakelaar.
De LED-oriëntatieverlichting en LED-signaalverlichting kunnen met
folie worden voorzien
van tekstlabels of pictogrammen. Vormgeving en bestelling via:
marking.gira.com
The LED signal lights are
divided into a red and
green illuminated area.
Both can be controlled
separately, e.g. by a series switch. The LED orientation light and the
LED signal light can be
provided with inscriptions or pictograms on a
printed ﬁlm. They can be
designed and ordered
at: marking.gira.com

De wandcontactdoos
met randaarde met
LED-oriëntatieverlichting is voorzien van een
schemeringssensor.
The SCHUKO socket
outlet with LED orientation light is equipped
with a twilight sensor.

Designvarianten Verkrijgbaar voor
Design variants de Gira schakelaarprogramma’s Standaard 55,
E2, Event, Esprit, E 22,
Edel Staal Serie 20 en
21 en F 100.
Available for the
Gira switch ranges
Standard 55, E2,
Event, Esprit, E 22,
Stainless Steel
Series 20 and 21
as well as F 100.

LED-oriëntatieverlichting spatwaterdicht IP44
Water-protected LED
orientation light IP44

Gira wandcontactdoos met randaarde met LED-oriëntatieverlichting, Gira E 22 Edel Staal [design: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira SCHUKO socket outlet with LED orientation light, Gira E 22 Stainless Steel [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

In het schakelaarprogramma Gira TX_44 is
verder LED-oriëntatieverlichting verkrijgbaar
in de kleuren wit, blauw
of oranje voor zowel
binnen als buiten.
In addition, the LED
orientation light in the
colours white, blue or
orange is available in
the Gira TX_44 switch
range for use both
indoors and outdoors.

43

Gira Oproepsysteem 834
Gira nurse call system

01
Oproepknop
Call button

01

02

03

02
Dienstruimte-eenheid
Duty room unit
03
Oproepknop met
nevensteekcontact en
diagnoseaansluiting
Call button with plug
contact and diagnostic
pin jack

04

05

04
Kamersignaallamp
Room signal light
06

05
Trekdrukcontact
Pull-cord button
06
Multifunctionele
losse oproepknop met
2 lichtknoppen
Multiple button with
two light buttons

Alle afbeeldingen
Gira E2, zuiver wit,
glanzend
All illustrations
Gira E2, pure white
glossy
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Het Gira Oproepsysteem 834 is een hulproepsysteem voor ziekenhuizen, verzorgingshuizen, artsenpraktijken, openbare toiletten, scholen en kinderdagverblijven. Het voldoet aan
alle veiligheidstechnische eisen conform DIN VDE 0834. Dankzij de decentrale en modulaire opbouw is het Gira Oproepsysteem 834 geschikt zowel voor kleine installaties met
slechts enkele kamers als voor een grote inrichting met verschillende wooneenheden of
verpleegstations. De functies kunnen in de schakelaarprogramma’s van Gira Systeem 55,
Gira E 22 en Gira F100 worden geïntegreerd zodat een uniforme design mogelijk is van
schakelaar, wandcontactdoos en Oproepsysteem 834.
The Gira nurse call system is a call system for distress calls in hospitals, care homes,
doctors‘ practices, public WC facilities, schools or kindergartens, and fulﬁls all safety
requirements in accordance with DIN VDE 0834 (German Installation Standards/
Regulations). Thanks to its decentral and modular design, the Gira nurse call system
is suitable both for very small systems with just a few rooms as well as large facilities
with numerous residential units or care wards. The functions can be integrated in the
Gira System 55 switch ranges, in Gira E 22 and in Gira F 100, enabling a uniform design
of switches, socket outlets and the nurse call system.

www.gira.nl/oproepsysteem_834
www.gira.com/nurse_call_system

Productdetails
Product details

Gira biedt het complete
assortiment rondom
kamer- en dienstruimteterminals, oproep- en
aanwezigheidsknoppen, kamersignaalverlichting, enz. De
besturingscentrale is
daarbij de overkoepelende besturingseenheid en zorgt voor de
communicatie tussen
de groepscentrales.
Deze zijn op hun beurt
de centrale besturingseenheid voor een
station en sturen de
oproepsignalering in de
betreffende kamers.
Gira offers the complete
assortment of room
and duty room terminals,
call and presence
buttons, room signal
lights, etc. The central
control unit is the
higher-level control unit
and assumes commu nication between the
group central units.
This in turn is the central
control unit for a station
and controls call signalling in the respective
rooms.

De kleinste onafhankelijke eenheid in het
decentrale systeem is
de patiëntenkamer. Hier
fungeren kamerterminals of kamermodules
als besturingseenheid
voor een kamer. Zij
bevatten bedieningselementen voor het
activeren een oproep
en aanwezigheidsmarkering. Op deze
terminals worden ook
de overige kamereenheden aangesloten,
zoals oproepknoppen,
trekdrukcontacten en
kamersignaallampen.
The smallest independent unit within the decentral system is the
patient‘s room. Room
terminals or room
modules act here as
a control unit for one
room and contain
operating elements for
call triggering and presence marking. Further room units such as
call buttons, pull-cord
buttons and room signal
lights are connected to
these terminals.

Als standalone-pakket
van het Gira Oproepsysteem 834 is een
MiVa-Set verkrijgbaar
voor b.v. één mindervalidentoilet. De set bestaat
uit oproepmodule,
trekdrukcontact,
uitschakelknop en
netvoeding en zorgt dat
een hulpbehoevende
persoon zonodig de
aandacht kan trekken.
An emergency set for
equipping a WC for the
handicapped for example is available as an independent package of
the Gira nurse call system. The set consists of
calling module, pullcord button, switch-off
button and power
supply, and ensures
that a person in distress
can draw attention to
himself.

Gira dienstruimteterminal, Gira E2, zuiver wit glanzend [design: Tesseraux+Partner, Potsdam]
Gira duty room terminal, Gira E2, pure white glossy [Design: Tesseraux+Partner, Potsdam]

Designvarianten
Design variants

Award
Oproepsysteem 834
Nurse call system
Awards
Dienstruimteterminal
Duty room terminal

De functies van het Gira
Oproepsysteem 834
kunnen in de afdekramen van de schakelaarprogramma’s Standaard
55, E2, Event en Esprit
worden geïntegreerd en
via een overgangsplaat
ook in E22 en F100.
The functions of the
Gira nurse call system
can be integrated in the
frames of the Gira
Standard 55, Gira E2,
Gira Event and Gira
Esprit switch ranges,
and also via an
intermediate frame in
Gira E 22 and Gira F 100.

red dot award 2009
Design Zentrum NRW

iF product design
award 2009
iF Design Hannover,
Plus X Award 2009,
Architecture and
Healthcare 2009
AIT
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Gira Oproepsysteem 834 Plus
Gira nurse call system Plus

01
Uitschakelknop met
spraakfunctie
Switch-off button with
voice function

01

02

02
Oproep- en uitschakelknop met nevensteekcontact en spraakfunctie
Call and switch-off
button with ancillary
plug contact and
voice function
03
Patiënthandapparaat
met spraakfunctie
Patient hand-held
device with
voice function

03

04
Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus
Control 9 Duty room
terminal Plus

Alle afbeeldingen
Gira E2,
zuiver wit glanzend
All illustrations
Gira E2, pure white
glossy
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Het Gira Oproepsysteem 834 Plus is een bussysteem bedoeld om hulp in te roepen en
te communiceren in ziekenhuizen, artsenpraktijken, verzorgingshuizen en huisinstallaties.
Er kunnen noodoproepen mee worden gedaan en gesprekken mee worden gevoerd in
een hoge spraakkwaliteit – vanuit elke kamer, zelfs vanuit sanitaire ruimten. Alle oproepeenheden van het modulair opgebouwde bussysteem zijn met deze spraakfunctie verkrijgbaar. Het systeem voldoet aan de eisen van DIN VDE 0834 en is geïntegreerd in de
Gira schakelaarprogramma’s. De zelfstandige conﬁguratie van de componenten na het
inschakelen van de spanning zorgt voor een snelle en eenvoudige installatie van het
bussysteem door middel van plug&play.
The Gira nurse call system Plus is a bus system for distress calls and communication in
hospitals, doctor‘s ofﬁces, care homes and residential complexes. It enables emergency
calls to be triggered and conversations to be conducted with high voice quality – from
any room, even in bathroom units. All calling units of the modular bus system are available
with the voice function. The system meets the requirements of DIN VDE 0834 and is
integrated in the Gira switch ranges. The automatic conﬁguration of the components
after the application of voltage enables fast, simple installation of the bus system per
plug and play.

www.gira.nl/oproepsysteem_834_plus

Dienstruimteterminal
op de Control 9 Client
Control 9 Duty room
terminal Plus

04

Via het netwerkprotocol
[IP] kan de Gira Control 9 Client aan het Gira
Oproepsysteem 834 Plus
worden gekoppeld en
als dienstruimteterminal
worden gebruikt. Hiermee kan het personeel
het systeem eenvoudig
en comfortabel bedienen
met slechts één vinger.
Op het touchscreen
worden alle functies
overzichtelijk en intuïtief
begrijpelijk weer te geven.
The Gira Control 9 can be
integrated into the Gira
nurse call system Plus via
network protocol [IP] and
used as a duty room terminal. This enables simple
and convenient operation
of the system by the
personnel with a single
ﬁnger. All functions are
displayed clearly, intuitively
and understandably on
the touch screen.

Designvarianten
Design variants

De functies van het Gira
Oproepsysteem 834
Plus kunnen in de
afdekramen van de
schakelaarprogramma’s
Standaard 55, E2, Event
en Esprit worden
geïntegreerd en via een
overgangsplaat ook in
E22 en F100.
The functions of the
Gira nurse call system
Plus can be integrated
in the frames of the
Gira Standard 55, E2,
Event and Esprit switch
ranges, and also via
an intermediate frame
in E 22 and F 100.

Gira dienstruimteterminal met spraakfunctie, artsoproep en aanwezigheid 2, Gira E2, zuiver wit glanzend [design: Tesseraux+Partner, Potsdam]
Gira duty room terminal with voice function, doctor alert and presence 2, Gira E2, pure white glossy [Design: Tesseraux+Partner, Potsdam]

47

Gira energie- en lichtzuilen
Gira energy and light proﬁles

Productvarianten
Product variants

Kleurvarianten
Colour variants

Gira energie- en
lichtzuilen 1400 tot 1600
mm, uit te rusten met
functies uit het
programma
Gira TX_44,
b. v. deurstations.
Gira energy and
light proﬁles 1400 to
1600 mm can be
equipped with functions from the TX_44
range, e. g. door
stations.

Verkrijgbaar in de
kleuren aluminium
en antraciet.
Available in the
colours aluminium
and anthracite.
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Gira energie- en lichtzuilen bieden veelzijdige mogelijkheden voor toepassing en
buitenshuis. Daarmee kunnen b. v. de deurcommunicatie, de toegangscontrole met
Keyless In, bewegingsmelders en de verlichting precies daar worden geïnstalleerd
waar deze functies gewenst zijn – langs paden en gazons, bij opritten of bij de
inkomhal.
The Gira energy and light proﬁles enable a broad range of outdoor applications.
For example, it allows door communication, access control per Keyless In, motion
detectors and illumination to be installed exactly where these functions are
needed: on paths and green areas, at vehicle entrances and in entryway areas.

www.gira.nl/energiezuilen
www.gira.com/energyproﬁles

Praktijk
dr. Johanna Kessels

Gira energiezuil, hoogte 1600 mm, met lichtelement, voorzien van bewegingsmelder,
deurluidspreker en belknop enkelvoudig, kleur aluminium [design: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira energy proﬁle 1,600 mm with light element, equipped with an automatic control switch,
door loudspeaker and 1-gang call button, colour aluminium [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

Awards
iF product design
award 2003
iF Design Hannover,
red dot award 2003
Design Zentrum NRW
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Gira energie- en lichtzuilen
Gira energy and light proﬁles

Kleurvarianten
Colour variants

Alle Gira energie- en
lichtzuilen zijn verkrijg baar in de kleuren
aluminium en antraciet.
All Gira energy and light
proﬁles are available in
the colours aluminium
and anthracite.
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Kort en compact: de 491 mm resp. 769 mm hoge Gira energie- en lichtzuilen betonen
zich ware energiebundels waarmee langs paden of op het terras een stroompunt en
sfeervolle verlichting kan worden geïnstalleerd. Ze kunnen individueel worden voorzien
van functies uit het schakelaarprogramma Gira TX_44, b. v. met wandcontactdozen om
buiten elektrische apparaten aan te kunnen sluiten of aansluitdozen voor luidsprekers,
telefoon en televisie.
Short and compact: The 491 mm and 769 mm Gira energy and light proﬁles are true
bundles of energy which can be used to supply power and lighting for the right atmosphere
at the edge of a path or on a terrace. They can be equipped as desired with functions from
the Gira TX_44 switch range, e.g. with socket outlets for connecting electronic devices
outdoors or connection boxes for speakers, telephones and televisions.

www.gira.nl/energiezuilen
www.gira.com/energyproﬁles

Lichtelement
Light element

Aluminium reﬂector met
een breukvaste acrylglasplaat en lichtspleet
aan achterzijde als
oriëntatieverlichting.
Met een lamellenelement kan de verlichting
worden gewijzigd en
b.v. meer licht op het
pad worden gericht.
Aluminium reﬂ ector
with an impact-resistant
acrylic glass plate and
light emission from the
rear for orientation.
A slat element allows
the illumination to be
changed and, for example, light to be
directed to the path.

Materiaal
Material

Behuizing, afdekplaat en
voet van de Gira energieen lichtzuilen bestaan uit
robuust, weerbestendig
aluminium met een krasvast en gemakkelijk te
reinigen oppervlak.
The housing, cover and
base of the Gira energy
and light proﬁles consist
of rugged, weather-resistant aluminium with a
scratch- and dirt-resistant surface.

Gira energie- en lichtzuilen, hoogte 491 mm resp. 769 mm, kleur aluminium [design: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira energy and light proﬁles 491 mm or 769 mm, colour aluminium [Design: Phoenix Design, Stuttgart]
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Gira Proﬁel 55
Gira Proﬁle 55

01
Gira Proﬁ el 55,
drievoudig, aluminium
met Gira radio RDS
en wand contact doos
met randaarde,
Gira Systeem 55,
kleur aluminium
Gira Proﬁle 55,
3-gang, aluminium
with Gira RDS radio and
SCHUKO socket outlet,
Gira System 55,
colour aluminium

01

02

03

02
Gira Proﬁ el 55,
vijf voudig, aluminium
met draadloze kamertemperatuursensor,
Gira radio RDS en wandcontactdozen met
randaarde en klapdeksel,
Gira Systeem 55,
kleur aluminium
Gira Proﬁle 55, 5-gang,
aluminium with radio
room temperature
sensor, Gira RDS radio
and SCHUKO socket
outlets with hinged
cover, Gira System 55,
colour aluminium

03
Gira Proﬁ el 55,
vijfvoudig/600, aluminium met huisstation
met TFT-kleurendisplay,
druk vlakschakelaar,
draad loze wandzender
als centraal-UIT-schakelaar, Gira Systeem 55,
kleur aluminium
Gira Proﬁle 55,
5-gang/600, aluminium,
equipped with home
station with TFT colour
display, push switch,
radio wall transmitter
for central switch off,
Gira System 55,
colour aluminium
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Met Gira Proﬁel 55 kunnen bestaande installaties moeiteloos worden uitgebreid,
zonder dat de muur hoeft te worden opengebroken. Het is een aluminium proﬁel met
maximaal acht lege units, die in verschillende lengten verkrijgbaar zijn en dat van meer
dan 300 functies voor comfort, veiligheid en efﬁciëntie kan worden voorzien. Ook een
huisstation voor deurcommunicatie kan hiermee bijvoorbeeld zonder veel moeite
achteraf worden geïnstalleerd.
Gira Proﬁle 55 enables the easy expansion of an existing installation without having to
prise open the wall. It is an aluminium proﬁle with up to eight empty units, available in
various lengths which can be individually equipped with more than 300 functions for
convenience, security and value. For example, a home station for door communication
can also be conﬁgured with it at a later time without a lot of effort and expense.

www.gira.nl/proﬁel55
www.gira.com/proﬁle55

04
Gira Profiel 55, drievoudig,
aluminium met voet
uitgerust met huisstation
vrij spreken met
TFT-kleurendisplay,
Gira Systeem 55,
zuiver wit glanzend
Gira Profile 55, 3-gang,
aluminium, with angled
mounting bracket/base
foot, equipped with
hands-free feature home
station with TFT colour
display, Gira System 55,
pure white glossy

04

Montagemogelijkheden
Mounting types

Verticale en horizontale
montage, met kabelinvoer inbouw en opbouw.
Ook verkrijgbaar met
bevestigingshoek/voet.
Vertical or horizontal
mounting with cable
routing, surface- or flush
mounted. Also available
with angled mounting
brackets/base foot.

Productvarianten
Product variants

Verkrijgbaar in aluminium
en aluminium zuiver wit
gelakt.
Available in aluminium
and aluminium pure
white laquered.

Afmetingen
Dimensions

Gira Profiel 55,
vijfvoudig/600
B 587 × H 107 x D 107 mm
Gira Profile 55,
5-gang/600
W 587 × H 107 × D 107 mm

Gira Profiel 55, vijfvoudig/600, aluminium zuiver wit gelakt, met wandcontactdozen met randaarde en Gira radio [design: Tesseraux+Partner, Potsdam]
Gira Profile 55, 5-gang/600, aluminium pure white laquered, with SCHUKO socket outlets and the Gira radio [Design: Tesseraux+Partner, Potsdam]

Uitbreiding van de
bestaande wandcontactdoos met randaarde
van 1 naar 3
Gira Systeem 55,
zuiver wit glanzend
Expands the existing
SCHUKO socket
outlet from 1 to 3
Gira System 55,
pure white glossy

Gira Profiel 55,
vijfvoudig/600,
aluminium
zuiver wit gelakt
Gira Profile 55,
5-gang/600,
aluminium pure white
laquered

Gira radio RDS
Gira Systeem 55,
zuiver wit glanzend
Gira RDS radio
Gira System 55,
pure white glossy
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Gira rookmelder Dual / VdS
Gira smoke alarm device Dual / VdS
01

02

01
Gira rookmelder
Dual / VdS
in vooraanzicht
Gira smoke alarm
device Dual / VdS,
front view
02
Gira rookmelder
Dual / VdS in
onderaanzicht met
functie-LED
Gira smoke alarm
device Dual / VdS,
bottom view with
function LED
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De Gira rookmelder Dual / VdS is uitgerust met twee detectiemethoden en zorgt daarmee
gelijk dubbel voor veiligheid. Optisch detecteert hij kleine rookdeeltjes voordat de situatie
netelig en voor mensen gevaarlijk wordt. Daarnaast meten warmtesensoren de temperatuurveranderingen in de ruimte: daarmee kunnen diverse soorten brand, bijvoorbeeld een
smeulende brand of een vloeistofbrand, sneller worden gedetecteerd. Met de Gira draadloze-diagnosetool kan de werking van Gira rookmelders Dual / VdS gemakkelijk vanaf de
grond worden gecontroleerd – ook van buiten de ruimte, b.v. vanuit het trappenhuis.
The Gira smoke alarm device Dual / VdS is equipped with two identification processes,
thus achieving double the safety. It optically identifies small smoke particles before the
situation gets too precarious and dangerous for people. In addition, thermal sensors
measure temperature changes within the room. In this way various types of fire such as
smouldering fires or liquid fires can be identified more rapidly. With the Gira radio diagnosis tool, the function of Gira smoke alarm devices Dual / VdS can easily be checked from
the floor – or even from outside of the room, for example from stairways.

www.gira.nl/rookmelder
www.gira.com/smoke_detectors

Produktdetails
Product details

De Gira rookmelder
Dual / VdS is ook voor
plaatsen met onvermijdbare rookontwikkeling, zoals b.v. de keuken, de optimale
oplossing. Zo kan de
optische rookdetectie
gedurende 15 minuten
worden uitgeschakeld,
wanneer de kookdampen eens compleet de
pan uit rijzen. De warmtesensoren zorgen dan
nog steeds voor een
betrouwbare brandbeveiliging van de ruimte.
The Gira smoke alarm
device Dual / VdS is an
optimal device even in
areas with un avoidable
accumulation of smoke,
such as kitchens. In such
cases optical smoke detection can be switched
off for 15 minutes if
cooking produces an
unusual amount of
vapours. The thermal
sensors still guarantee
reliable fire protection
in the room.

Gira rookmelder Dual / VdS, 9 V-variant, vooraanzicht
Gira smoke alarm device Dual / VdS, 9 V variant, front view

230 V-voet
230 V base

Batterij
Battery

Voor aansluiting op
het lichtnet is de Gira
rookmelder Dual / VdS
verkrijgbaar met een
230 V-voet. Daarnaast
kan ook de batterijgevoede Gira rookmelder
Dual / VdS achteraf nog
worden voorzien van
een 230 V-voet.
The Gira smoke alarm
device Dual / VdS is
available with a 230 V
base for connection to
the mains supply. In
addition, the batteryoperated Gira smoke
alarm device Dual / VdS
can also be retrofitted
with a 230 V base.

Bij levering van de
9 V-variant inbegrepen:
een 9 V blokbatterij met
een levensduur van
ca. 5 jaar. Als alternatief
te gebruiken: een 9 V
lithiumblokbatterij met
een levensduur van
ca. 10 jaar.
In the scope of supply:
a 9 V block battery with
approx. five-year ser vice
life. Can be used alternatively: a 9 V lithium
block battery with approx. ten-year service
life.

Draadloze module/VdS
Radio module/VdS

Voorzien van een draadloze
module kan de Gira rookmelder Dual / VdS in het
Gira draadloze bussysteem
worden geïntegreerd.
When equipped with a
radio module, the Gira
smoke alarm device
Dual / VdS can be integrated into the Gira
radio bus system.

Relaismodule
Relay module

Optioneel kan het apparaat worden voorzien van
een relaismodule waardoor externe alarmgevers, zoals een hoorn of
een waarschuwingslicht,
kunnen worden aangesloten.
The device can also be
optionally equipped with
a relay module allowing
the connection of external alarm devices, such
as a horn or warning
light.

Awards

iF product design
award 2010
iF Design Hannover,
Plus X Award 2010
Kategorie Innovation
und Design,
red dot award 2010
Design Zentrum NRW
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Gira draadloos bussysteem
Gira radio bus system
Het Gira draadloze bussysteem is speciaal ontwikkeld voor installatie achteraf van
moderne bustechniek in bestaande gebouwen. Het is de perfecte oplossing voor elke
renovatie en modernisering. Zonder veel moeite kan een breed spectrum moderne
besturingsmogelijkheden met draadloze bediening worden geïnstalleerd.
The Gira radio bus system has been specially developed for upgrading modern bus
technology in existing buildings. It is the perfect solution for all renovation and modernisation projects. Without a great effort, a wide range of modern control possibilities
can be installed via radio.

Licht- en
lichtscènebesturing
Light and light-scene
control

Rookmelder dual/ VdS,
230 V-variant
Smoke alarm device Dual / VdS,
230 V variant

Gira jaloezie- en
rolluikbesturing systeem
Gira blind control
system

Aansturing van de
buitenverlichting
Control of outside
lighting

Draadloze controller_
Draadloos_
gebouwenbeheer
Building management via radio
controller

Kamertemperatuurregeling
Room temperature
control

Componenten van het Gira draadloze bussysteem
Components of the Gira radio bus system

Rookmelder dual/ VdS
met draadloze module
Smoke alarm device Dual / VdS
with radio module

Draadloze
wandzender
enkelvoudig
Radio wall
transmitter
1-gang

Draadloze
wandzender
drievoudig
Radio wall
transmitter
3-gang

Draadloze
thermostat
Radio room
temperature
sensor
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Gira schakelaarprogramma‘s
Gira switch ranges
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Het Gira designsysteem
The Gira Design System
Het Gira designsysteem is modulair opgebouwd. Het omvat 10 schakelaarprogramma’s met meer dan 300 functies voor comfortabel,
efficiënt en veilig wonen. Alle functies kunnen in diverse kleuren met verschillende afdekraamvarianten worden gecombineerd.
Dat resulteert in een grote verscheidenheid in design. Zo kunnen de Gira producten passend bij elk interieur worden samengesteld.
The Gira design system is modular. It consists of 10 switch ranges with over 300 functions for convenient, economical and secure living.
All functions can be combined in various colours with different frame variants. This results in a huge design diversity and enables Gira
products to be put together to match any furnishings.

Schakelaarprogramma‘s
Switch ranges
10 schakelaarprogramma‘s,
68 afdekraamvarianten
10 switch ranges,
68 frame variants

Designvoorbeeld
Gira Esprit
Design example
Gira Esprit

Designvoorbeeld
Gira Event
Design example
Gira Event

Designvoorbeeld
Gira E2
Design example
Gira E2

Functievoorbeeld
Gira huisstation
video opbouw
Function example
Gira surface-mounted
home station video

Functievoorbeeld
Gira radio RDS
Function example
Gira RDS radio

Functievoorbeeld
Gira tastsensor 3, viervoudig
Function example
Gira push button sensor 3,
4-gang

Functies
Functions
Groot assortiment met meer
dan 300 functies
Range depth with more
than 300 functions

www.gira.nl/schakelaarprogrammas
www.gira.com/switchranges

Gira E 22

Materialen
Materials

Edel Staal
Stainless Steel

Aluminium

Thermoplast,
[zuiver wit glanzend].
Thermoplastic
[pure white glossy]
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Eén design. Drie materialen. Vele functies. Het schakelaarprogramma Gira E 22 is
verkrijgbaar in de natuurlijke materialen roestvrij staal en aluminium en in thermoplast
[zuiver wit glanzend]. Het programma omvat het volledige assortiment in alle drie de
materialen en biedt zo de mogelijkheid een gebouw volledig in één design in te richten
en daarbij op waarde te differentiëren. Bovendien is Gira E 22 geschikt voor twee verschillende installatiemogelijkheden. Naast inbouwinstallatie is montage 3 mm vlak op
de wand mogelijk.
One design. Three materials. A host of functions. The Gira E 22 switch range is available in real stainless steel, aluminium and thermoplastic [pure white glossy]. The range
includes the full depth in all three materials and thus opens up the possibility of equipping a building completely in the same design while differentiating according to value.
In addition, Gira E 22 is suitable for two different installation types. In addition to flushmounted installation, wall mounting that is just 3 mm thick is also possible.

www.gira.nl/e22
www.gira.com/e22

Materiaal
Material

Roestvrij staal,
hooggelegeerd met
mat oppervlak
Stainless steel, highly
alloyed and rust-proof
with matt surface

Assortiment
Product line

Aluminium, mat
oppervlak met
willekeurige structuur
Aluminium, matt surface with undirected
structure
Thermoplast, breukvast
en UV-bestendig
Thermoplastic, shatterproof and UV resistant

Afmetingen
Dimensions

Tweevoudige combinatie
roestvrij staal
en aluminium
B 90,6 × H 161,8 mm
zuiver wit glanzend
(thermoplast)
B 87,8 × H 158,9 mm
2-gang combination
Stainless Steel and
Aluminium
W 90.6 × H 161.8 mm
Thermoplastic
[pure white glossy]
W 87.8 × H 158.9 mm

Awards

Met meer dan 230 functies biedt Gira E 22 een
uitgebreid assortiment
en komt het tegemoet
aan hoge eisen voor
intelligent gebouwenbeheer. Alle functies zijn
verkrijgbaar in roestvrij
staal, aluminium en
thermoplast, [zuiver wit
glanzend].
With over 230 functions, the Gira E 22
provides a large range
depth and meets the
special needs of intelligent building management. All functions are
available in stainless
steel, aluminium and
thermoplastic [pure
white glossy].

red dot award 2007
Design Zentrum NRW,
iF product design
award 2007
iF Design Hannover

Gira E 22 Edel Staal, tweevoudige combinatie [design: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Designteam, Radevormwald]
Gira E 22 Stainless Steel, 2-gang combination [Design: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Design Team, Radevormwald]
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Vlakke montage
Het schakelaarprogramma Gira E 22 biedt een nieuwe montagemogelijkheid. Met behulp van een speciale inbouwdoos
kan het vlak op de wand worden geïnstalleerd. Bij holle-wandmontage, b.v. bij een flexibel wandsysteem, kan deze E 22
inbouwdoos rechtstreeks in de wand worden verzonken. Voor inbouwmontage in metselwerk wordt de E 22 inbouwdoos
geplaatst in een rode E 22 inwerkdoos en wordt deze in de wand verzonken.
Flat mounting
The Gira E 22 switch range offers a new method for mounting. Using a special device box, it can be installed 3 mm flat
on the wall. In the case of hollow-wall mounting, for example in a flexible wall system, this E 22 device box can be inserted
directly into the wall. In the case of flush mounting in a brickwork the E 22 device box is inserted into a E 22 flushmounted box, which is then embedded into the wall.

www.gira.nl/e22
www.gira.com/e22

Montage in een normale inbouwdoos
Gira E 22 kan ook in een normale inbouwdoos worden geinstalleerd.
Mounting in the 58 mm box
Gira E 22 can also be installed with all functions flush-mounted as usual in the 58 mm box.

Groot assortiment
Met een groot assortiment voldoet Gira E 22 aan de hoge eisen aan intelligente gebouwentechniek. Het programma
omvat voor alle montagewijzen meer dan 230 functies. De meesten daarvan kunnen in alle drie de materialen vlak met het
afdekraam worden geïnstalleerd. Enkele uitzonderingen, die vanwege hun constructie niet vlak op het afdekraam aansluiten,
zijn b. v. de thermostaat, het draadloze weerstation of het huisstation opbouw uit het Gira deurcommunicatiesysteem.
Alle afbeeldingen: Gira E 22 Aluminium

Gira deurcommunicatiesysteem
Gira door communication system

Gira huisstation
Gira home station

Gira huisstation
video opbouw
Gira surface-mounted
home station video

Gira huisstation
met TFT-kleurendisplay
Gira home station
with TFT colour display

Gira huisstation
met hoorn
Gira home station
with receiver

Gira Keyless In

Codeklavier
Keypad

Transponder

Fingerprint

Entertainment
en informatie
Entertainment and
information

Gira radio RDS
Gira RDS radio

www.gira.nl/e22
www.gira.com/e22

Gira Extra luidspreker
Gira supplementary
loudspeaker

Gira LED-oriëntatieverlichting met pictogram
Gira LED orientation light
with pictogram

Broad range depth
With its range depth, Gira E 22 meets the special needs of intelligent building technology. The switch range includes over
230 functions for all types of mounting. The majority of these can be installed flush with the frame for all three materials. Some
exceptions are, for example, the hygrostat, radio room temperature sensor, info display or the surface-mounted home station
from the Gira door communication system, as their design does not fit flush with the frame.
All illustrations: Gira E 22 Aluminium

KNX / EIB-functies,
schakelen, drukken,
dimmen
KNX / EIB functions,
switching, pressing,
dimming

Gira Touchdimmer

Gira automaticschakelaars
Gira automatic control
switch

Gira besturingsknop
voor rolluiken
Gira control button
top unit

Gira jaloezie- en
rolluikbesturing 2
Gira blind controller 2

Gira Info-Display 2

Gira thermostaat
Gira continuous
regulator

Gira Wandcontactdoos
met randaarde en LEDoriëntatieverlichting
Gira SCHUKO socket
outlet with LED
orientation light

Gira LED-oriëntatieverlichting
Gira LED orientation
light

Gira LED-oriëntatieverlichting met pictogram
Gira LED orientation
light with pictogram

Gira LED-signaalverlichting
Gira LED signal light

Gira connector Modular
Jack/Western
Gira modular
jack/western plug

Gira stereoluidsprekeraansluitdoos
Gira stereo speaker
connection box

Gira USB-voedingseenheid tweevoudig
Gira USB power
supply, 2-gang

Gira controle-eenheid
M217/M218 voor het
Revox multiroom system
Gira control unit
M217/M218 for the
Revox multiroom system

Gira tastsensor 3
Comfort viervoudig
(1+3)
Gira push button
sensor 3 Comfort
4-gang (1+3)
Intelligente functies
Intelligent functions

Verlichting en oriëntatie
Illumination and
orientation

Communicatietechniek,
audiosystemen
Communication
technology,
audio systems
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Gira Edel Staal
Gira Stainless Steel

Varianten
Variants

Design

Serie 20
Series 20

Serie 21
Series 21

Serie 20:
Prof. Odo Klose,
Wuppertal
Serie 21:
Gira Designteam,
Radevormwald
Series 20:
Prof. Odo Klose,
Wuppertal
Series 21:
Gira Design Team,
Radevormwald
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Gira Edel Staal, met de Serie 20 en 21, is gemaakt van duurzaam roestvrij staal en heeft
een mat oppervlak. Het programma omvat een grote verscheidenheid aan functies voor
intelligent gebouwbeheer.
Gira Stainless Steel in the Series 20 and 21 is made of robust stainless steel and has
a matt surface. The range includes a wide diversity of functions for intelligent building
management.

www.gira.nl/edel_staal
www.gira.com/stainless_steel

Materiaal
Material

Afmetingen
Dimensions

Beschermingsklassen
Protection types

Roestvrij staal, hooggelegeerd en roestvrij
met mat oppervlak
Stainless steel, highly
alloyed and rust-proof
with matt surface

Awards

iF product design
award 1997
iF Design Hannover,
award for good
industrial design 1995
iF Design Hannover

Tweevoudige combinatie
B 80,8 x H 152 mm
2-gang combination
W 80.8 × H 152 mm

IP 20,
IP 44 bij gebruik van
speciale afdichtsets
(Edel Staal Serie 21)
IP 20,
IP 44 when special
sealing sets are used
(Stainless Steel
Series 21)

Gira Edel Staal, Serie 21, tweevoudige combinatie [design: Gira Designteam, Radevormwald]
Gira Stainless Steel, Series 21, 2-gang combination [Design: Gira Design Team, Radevormwald]
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Gira Event

Kleurvarianten
Afdekraam/basiselement
Colour variants
frame/insert

Zuiver wit/
zuiver wit mat
Pure white/
pure white matt

Zuiver wit
glanzend/
zuiver wit
glanzend
Pure white
glossy/
pure white
glossy

Kleur aluminium/
kleur aluminium
Colour
aluminium/
colour
aluminium

Antraciet/
antraciet
Anthracite/
anthracite
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Een uitzonderlijke rijkdom aan design- en kleurvarianten wordt geboden door Gira Event.
Tot het spectrum behoren doorgekleurde afdekramen, afdekramen van opake, ofwel licht
doorschijnende kunststof en afdekramen van de designlijn helder. Deze laatste heeft een
bijzondere dieptewerking door de gekleurde achtergrond aangebracht op transparante
kunststof. De keuze uit drie materialen, vier verschillende kleuren van de basiselementen
en in totaal 17 afdekraamvarianten resulteert in een reeks van combinatiemogelijkheden
passend bij actuele trends en interieurconcepten. Zo flexibel als de vorm is ook de functie.
Gira Event is verkrijgbaar met het volledige assortiment van meer dan 300 componenten.
Gira Event offers an unusually wide spectrum of design and colour variants. This includes
coloured frames, frames of opaque, slightly translucent plastic and frames from the Clear
design line. The latter has a special deep appearance created by colour highlighting of
transparent plastic. Selection of three materials, four different insert colours and a total
of 17 frame variants results in a wide variety of possible combinations matching the latest
trends and interior design concepts. Its functionality is as flexible as its form: Gira Event
is available in full range depth with over 300 components.

www.gira.nl/event
www.gira.com/event

Materiaal
Material

Afmetingen
Dimensions

Breukvast, UV-bestendig
thermoplast.
Shatter-proof, UVresistant thermoplastic.

Tweevoudige
combinatie
B 90 x H 161,1 mm
2-gang combination
W 90 × H 161.1 mm

Awards

Gira Event:
red dot award 1999
Design Zentrum NRW,
Gira Event Clear:
iF product design
award 2009
iF Design Hannover
red dot award 2009
Design Zentrum NRW,
Plus X Award 2009
Kategorie High Quality
und Design

Gira Event, tweevoudige combinatie, afdekraam kleur aluminium, basiselement antraciet [design: Gira Designteam, Radevormwald]
Gira Event, 2-gang combination, frame colour aluminium, insert anthracite [Design: Gira Design Team, Radevormwald]
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Gira Event Opaque

Kleurvarianten
afdekraam/basiselement
Colour variants
frame/insert

Mint/
zuiver wit
Mint/pure white

Blauw/
zuiver wit
Blue/pure white

Rood/
zuiver wit
Red/pure white

Wit/
kleur aluminium
White/colour
aluminium

Barnsteen/
kleur aluminium
Amber/colour
aluminium

Donkerbruin/
kleur antraciet
Dark brown/
colour anthracite

Gira Event Opaque, tweevoudige combinatie, afdekraam blauw, basiselement kleur aluminium [design: Gira Designteam, Radevormwald]
Gira Event Opaque, 2-gang combination, frame blue, insert colour aluminium [Design: Gira Design Team, Radevormwald]

Oranje/
zuiver wit
Orange/
pure white

Gira Event Clear

Kleurvarianten
afdekraam/basiselement
Colour variants
frame/insert

Wit/zuiver
wit glanzend
White/pure
white glossy

Zwart/zuiver
wit glanzend
Black/pure
white glossy

Groen/zuiver
wit glanzend
Green/pure
white glossy

Bruin/crème
wit glanzend
Brown/cream
white glossy

Aubergine/
kleur aluminium
Aubergine/
colour aluminium

Zand/antraciet
Sand/anthracite

Gira Event Clear, tweevoudige combinatie, afdekraam groen, basiselement zuiver wit glanzend [design: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira Event Clear, 2-gang combination, frame green, insert pure white glossy [Design: Phoenix Design, Stuttgart]
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Gira Standaard 55
Gira Standard 55

Kleurvarianten
Colour variants

Zuiver wit
mat
Pure white
matt

Zuiver wit
glanzend
Pure white
glossy

Crème wit
glanzend
Cream white
glossy
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Gira Standaard 55 is het toepassingsgerichte basisprogramma. De hoge verwerkingskwaliteit garandeert een homogeen, zeer gemakkelijk te reinigen oppervlak. Het assortiment
omvat 300 functies uit Systeem 55 voor intelligent gebouwbeheer.
Gira Standard 55 is the user-oriented basic range. The high finishing quality guarantees
a homogeneous, especially easy-care surface. The range consists of 300 functions from
System 55 for intelligent building management.

www.gira.nl/standaard55
www.gira.com/standard55

Materiaal
Material

Afmetingen
Dimensions

Beschermingsklassen
Protection types

Breukvast, UV-bestendig
thermoplast.
Shatter-proof, UV-resistant
thermoplastic.

Tweevoudige combinatie
B 80,7 x H 151,8 mm
2-gang combination
W 80.7 × H 151.8 mm

IP 20,
IP 44 bij gebruik van
speciale afdichtsets
IP 20,
IP 44 when special
sealing sets are used.

Gira Standaard 55, tweevoudige combinatie, zuiver wit glanzend [design: Phoenix Product Design, Stuttgart]
Gira Standard 55, 2-gang combination, pure white glossy [Design: Phoenix Product Design, Stuttgart]
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Gira E2

Kleurvarianten
Colour variants

Zuiver wit
mat
Pure white
matt

Zuiver wit
glanzend
Pure white
glossy

Kleur
aluminium
Colour
aluminium

Antraciet
Anthracite

74

Gira E2 combineert een rechtlijnige vormtaal met een tijdloos kleurconcept. Naast de
tinten aluminium en antraciet is zuiver wit in twee verschillende oppervlakken verkrijgbaar: in zuiver wit glanzend en zuiver wit mat. In het dagelijkse gebruik onderscheidt
het materiaal thermoplast zich door zijn robuuste, oerdegelijke karakter. Het materiaal
is breukvast en UV-bestendig en heeft een gemakkelijk te reinigen oppervlak.
Gira E2 combines a linear design with a timeless colour concept. As well
as the colours aluminium and anthracite, pure white is available in two different
surfaces: pure white glossy and pure white matt. For daily use, the thermoplastic
material is both tough and rugged. It is shatter-proof, UV-resistant and features
an easy-care surface.

www.gira.nl/e2
www.gira.com/e2

Materiaal
Material

Afmetingen
Dimensions

Beschermingsklassen
Protection types

Breukvast, UV-bestendig
thermoplast.
Shatter-proof, UV-resistant
thermoplastic.

Tweevoudige combinatie
B 80,8 x H 151,9 mm
2-gang combination
W 80.8 × H 151.9 mm

Awards

International Design
Award 1998
Design Center Stuttgart,
iF product design
award 1999
iF Design Hannover,
red dot award 1999
Design Zentrum NRW

IP 20,
IP 44 bij gebruik van
speciale afdichtsets
IP 20,
IP 44 when special
sealing sets are used.

Gira E2, tweevoudige combinatie, kleur aluminium [design: Gira Designteam, Radevormwald]
Gira E2, 2-gang combination, colour aluminium [Design: Gira Design Team, Radevormwald]
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Gira Esprit

Kleurvarianten
afdekraam/basiselement
Colour variants
frame/insert
Aluminium/
antraciet
Aluminium/
anthracite

Aluminium
zwart/kleur
aluminium
Aluminium
black/colour
aluminium

Aluminium
bruin/crème
wit glanzend
Aluminium
brown/cream
white glossy

Messing/
zuiver wit
Brass/
pure white

Chroom/
antraciet
Chrome/
anthracite

Notenhoutaluminium/
kleur aluminium
Walnut-aluminium/
colour aluminium
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Gira Esprit onderscheidt zich door zorgvuldig geselecteerde, hoogwaardige materialen:
glas, aluminium, messing, chroom of hout verbinden zich met de heldere vorm van de
afdekramen. De uitstraling draagt het karakter van de materialen authentiek over. De
haptiek is in harmonie met de optiek. De afdekramen kunnen willekeurig worden gecombineerd met basiselementen in de kleuren zuiver wit mat, zuiver wit glanzend, crème wit
glanzend, aluminium en antraciet. Met omvangrijke functies voor veiligheid, comfort,
communicatie en efficiency vervult het programma alle eisen die aan intelligente gebouwentechniek mogen worden gesteld.
Gira Esprit is characterised by carefully selected high-quality materials: glass, aluminium,
brass, chrome or wood united with the clear form of the frames. The appearance authentically conveys the character of the materials. The feel is in harmony with the visual appearance. The frames can be combined as desired with inserts in the colours pure white matt,
pure white glossy, cream white glossy, aluminium and anthracite. The line fulfils all of the
requirements for intelligent building technology with comprehensive functions for security,
convenience, communication and value.

www.gira.nl/esprit
www.gira.com/esprit

Materiaal
Material

Afmetingen
Dimensions

Materiaal van
de afdekramen:
glas mint, glas wit,
glas zwart, glas umbra,
aluminium E1 EV1,
aluminium E1 zwart,
aluminium E1 bruin,
hout, messing, chroom.
Materiaal van de basiselementen: breukvast,
UV-bestendig thermoplast.
Material of the frames:
glass mint, glass white,
glass black, glass umber,
aluminium E1 EV1,
aluminium E1 black,
aluminium E1 brown,
brass, walnut-aluminium,
wenge wood, chrome.
Material of the inserts:
shatter-proof,
UVresistant
thermo-plastic.
Tweevoudige
combinatie
B 95 mm × H 166 mm
2-gang combination
W 95 × H 166 mm

Awards

Gira Gira Esprit:
red dot award 2001
Design Zentrum NRW
Gira Esprit glas mint:
Gira Esprit glass mint:
Design Plus 2000
Light+Building Frankfurt
Gira Esprit glas C:
Gira Esprit glass C:
Plus X Award 2010
Kategorie High Quality
und Design
Gira Esprit notenhoutaluminium:
Gira Eprit walnutaluminium:
Interior Innovation
Award 2011,
Rat für Formgebung
red dot award 2011
Design Zentrum NRW
Gira Esprit
aluminium zwart en
aluminium bruin:
Gira Esprit
aluminium black and
aluminium brown:
red dot award 2011
Design Zentrum NRW
Esprit Glas C
Plus X Award 2009
Kategorie High Quality
und Design

Gira Esprit, tweevoudige combinatie, afdekraam aluminium bruin, basiselement crème wit glanzend
[design: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Designteam, Radevormwald]
Gira Esprit, 2-gang combination, frame aluminium brown, insert cream white glossy
[Design: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Design Team, Radevormwald]
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Gira Esprit

Kleurvarianten
afdekraam/basiselement
Colour variants
frame/insert

Glas mint/
kleur aluminium
Glass mint/
colour aluminium

Glas wit/
zuiver wit
Glass white/
pure white

Glas zwart/
kleur aluminium
Glass black/
colour aluminium

Gira Esprit, tweevoudige combinatie, afdekraam glas zwart, basiselement kleur aluminium [design: Gira Designteam, Radevormwald]
Gira Esprit, 2-gang combination, frame glass black, insert colour aluminium [Design: Gira Design Team, Radevormwald]

Glas umbra/
crème wit
Glass umber/
cream white

Gira Esprit

Kleurvarianten
afdekraam/basiselement
Colour variants
frame/insert

Glas C mint/
kleur aluminium
Glass C mint/
colour aluminium

Glas C wit/
zuiver wit
Glass C white/
pure white

Glas C zwart/
kleur aluminium
Glass C black/
colour aluminium

Glas C umbra/
crème wit
Glass C umber/
cream white

Gira Esprit, tweevoudige combinatie, afdekraam Glas C umbra, basiselement crème wit [design: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Designteam, Radevormwald]
Gira Esprit, 2-gang combination, frame glass C umber, insert cream white [Design: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Design Team, Radevormwald]
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Gira ClassiX

Kleurvarianten
afdekraam/basiselement
Colour variants
frame/insert

Messing/
messing
Brass/brass

Messing-crème
wit/messing
Brass-cream
white/brass

Messing-zwart/
messing
Brass-black/brass

Brons/brons
Bronze/bronze

Brons-crème wit/
brons
Bronze-cream
white/bronze

Brons-zwart/
brons
Bronze-black/
bronze
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Met hoogwaardige oppervlakken en harmonieus afgeronde hoeken stelt het schakelaarprogramma Gira ClassiX nieuwe maatstaven voor stijlvolle, klassieke interieurs. Passend
bij de sfeer zijn afdekraamvarianten verkrijgbaar in goudglanzend messing of geborsteld
brons, zowel in één kleur als in combinatie met zwarte of crème-witte elementen.
Het traditionele karakter van de afdekramen wordt elegant gecompleteerd door de modernste techniek: meer dan 280 basiselementen kunnen in het schakelaarprogramma
worden geïntegreerd – van de wandcontactdoos via het deurcommunicatiesysteem tot
het innovatieve systeem voor aansturing van intelligente gebouwfuncties.
The Gira ClassiX switch range sets new standards for stylish and classic interiors with its
elegant surfaces and harmonious rounded corners. Frame variants in glossy gold brass or
brushed bronze are available to match the ambiance, both in monochrome and in combination with black or cream white inserts. The traditional appearance of the frames is
elegantly complemented by the state-of-the-art technology: more than 280 inserts can be
integrated into the switch range – from a socket outlet to a door communication system
and even an innovative system for controlling intelligent building functions.

www.gira.nl/classix
www.gira.com/classix

Materiaal
Material

Afmetingen
Dimensions

Messing:
hoogglanzend
Brons:
gebruineerd, geslepen,
mat
Brass:
high-gloss
Bronze:
burnished, ground,
matt

Tweevoudige combinatie
B 100 × H 171,1 mm
2-gang combination
W 100 × H 171.1 mm

Gira ClassiX, tweevoudige combinatie, afdekraam messing-zwart, basiselement messing [design: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira ClassiX, 2-gang combination, frame brass-black, insert brass [Design: Phoenix Design, Stuttgart]
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Gira ClassiX Art

Kleurvarianten
afdekraam/basiselement
Colour variants
frame/insert
Messing/
messing
Brass/brass

Messing-crème
wit/messing
Brass-cream
white/brass

Messing-zwart/
messing
Brass-black/brass

Brons/brons
Bronze/bronze

Brons-crème wit/
brons
Bronze-cream
white/bronze

Brons-zwart/
brons
Bronze-black/
bronze
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De klassieke elegantie van het schakelaarprogramma Gira ClassiX wordt in de designlijn
ClassiX Art verfijnd met kunstige ornamenten. De fijne, met lasertechniek aangebrachte
details plaatsen zowel visueel als haptisch aantrekkelijke accenten.
The classic elegance of the Gira ClassiX switch range is finished with artistic ornaments in
the ClassiX Art design line. The fine lasered-in details set attractive accents, both in appearance as well as in feel.

www.gira.nl/classix
www.gira.com/classix

Materiaal
Material

Afmetingen
Dimensions

Messing:
hoogglanzend
Brons:
gebruineerd, geslepen,
mat
Brass:
high-gloss
Bronze:
burnished, grained,
matt

Tweevoudige combinatie
B 100 × H 171,1 mm
2-gang combination
W 100 × H 171.1 mm

Gira ClassiX Art, tweevoudige combinatie, afdekraam brons-crème wit, basiselement brons [design: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira ClassiX Art, 2-gang combination, frame bronze-cream white, insert bronze [Design: Phoenix Design, Stuttgart]
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Gira F 100

Kleurvarianten
Colour variants

Zuiver wit
glanzend
Pure white
glossy

Crème wit
glanzend
Cream white
glossy
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Gira F 100 is bescheiden van vorm en toch onvergelijkbaar. Het biedt een keur aan
functies gericht op wooncomfort. Het brede spectrum biedt producten zoals bijv
de huisstations uit het Gira deurcommunicatiesysteem tot de talrijke functies voor het
Gira KNX / EIB systeem en het Gira draadloss bussysteem. Het programma F 100 in de
kleuren zuiver wit glanzend en crème wit glanzend wordt uitgebreid met de afdekraamvarianten kleur messing, kleur chroom en kleur platina. Daarmee krijgt het assortiment
er drie nieuwe designvarianten bij voor vele interieurs, zowel privé als zakelijk, in
moderne architectuur of in een klassieke omgeving.
The Gira F 100 is simple yet unmistakable in appearance. It offers a multitude of
functions for comfortable living. The wide range extends from the Gira radio to home
stations from the Gira door communication system, numerous functions for the
Gira KNX / EIB system and the Gira radio bus system. The F 100 range is available with
the frame colours chrome, brass and platinum as well as pure white glossy and
cream white glossy. The range thus consists of five design variants destined for
a broad range of interiors, whether for residential or business spaces, with modern
architecture or more classical ambiences.

www.gira.nl/f100
www.gira.com/f100

Materiaal
Material

Afmetingen
Dimensions

Beschermingsklassen
Protection types

Breukvast, UV-bestendig
thermoplast.
Shatter-proof, UV-resistant
thermoplastic.

Tweevoudige combinatie
B 83,3 x H 154,4 mm
2-gang combination
W 83.3 × H 154.4 mm

IP 20,
IP 44 bij gebruik van
speciale afdichtsets.
IP 20,
IP 44 when special
sealing sets are used.

Gira F 100, tweevoudige combinatie, zuiver wit glanzend [design: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira F 100, 2-gang combination, pure white glossy [Design: Phoenix Design, Stuttgart]
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Gira F 100

Afdekraamvarianten
Frame variants

Kleur chroom/
zuiver wit
glanzend
Colour
chrome/
pure white
glossy

Kleur platina/
zuiver wit
glanzend
Colour
platinium/
pure white
glossy

Kleur messing/
zuiver wit
glanzend
Colour brass/
pure white
glossy

Gira F 100, tweevoudige combinatie, afdekraam kleur platina, basiselement zuiver wit glanzend [design: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira F 100, 2-gang combination, frame colour platinium, insert pure white glossy [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

Materiaal
Material

Breukvast, UV-bestendig
thermoplast. Afdekramen
met PVD-coating
Shatter-proof, UV-resistant
thermoplastic. frame with
PVD coating

Gira F 100, tweevoudige combinatie, afdekraam kleur messing, basiselement crème wit glanzend [design: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira F 100, 2-gang combination, frame colour brass, insert cream white glossy [Design: Phoenix Design, Stuttgart]
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Gira S-Color

Kleuren
Colours

Zuiver wit
Pure white

Grijs
Grey

Blauw
Blue

Rood
Red

Zwart
Black
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De geometrische basisvormen vierkant en cirkel definiëren het schakelaarprogramma
Gira S-Color, dat om zijn tijdloze design al vele malen is onderscheiden. Gira S-Color biedt
meer dan 100 verschillende functies in vijf kleuren. Het materiaal is volledig doorgekleurd
en daardoor zeer licht- en weerbestendig. Bovendien voorkomt het materiaal elektrostatische oplading van het hoogglanzende oppervlak, is het zeer hittebestendig en slagvast.
The basic geometric shapes of a square and a circle characterise the Gira S-Color switch
range, which has already received many awards for its timeless design. Gira S-Color offers more than 100 different functions in five colours. The material is coloured all the way
through, and is therefore light- and weather-resistant. In addition, the material prevents
static-electricity discharge of the high-gloss surface. It is also extremely resistant to heat
and shock-resistant.

www.gira.nl/s-color
www.gira.com/s-color

Materiaal
Material

Afmetingen
Dimensions

Thermoplast met
glanzend oppervlak,
doorgekleurd, licht- en
weerbestendig.
Thermoplastic with
glossy surface,
coloured all the way
through, light- and
weather-resistant.

Awards

Design-Qualität 1985
Haus Industrieform
Essen,
International Design
Award 1988
Design Center Stuttgart,
red dot award 1985
Design Zentrum NRW,
iF product design award
1985, 1987, 1988
iF Design Hannover

Tweevoudige combinatie
B 80,6 × H 151,8 mm
Opbouwmontage:
Enkel- tot drievoudige
combinaties kunnen ook
met opbouwbehuizingen
worden geïnstalleerd.
2-gang combination
W 80.6 × H 151.8 mm
Surface-mounted installation: 1 to 3-gang combinations can also be
installed with surfacemounted housings.

Gira S-Color, tweevoudige combinatie, zuiver wit [design: Prof. Odo Klose, Wuppertal]
Gira S-Color, 2-gang combination, pure white [Design: Prof. Odo Klose, Wuppertal]
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Gira TX_44

Kleurvarianten
Colour variants

Kleur aluminium
Colour aluminium

Antraciet
Anthracite

Zuiver wit
Pure white

Gira TX_44, tweevoudige combinatie met drukvlakschakelaar en wandcontactdoos met randaarde [design: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira TX_44, 2-gang combination with push switch and SCHUKO socket outlet [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

Installatie in vochtige ruimten en buitenshuis
Installation in humid rooms and outdoors

Installatie binnen
Installation in indoor areas

Programmaspecifieke
functies IP 44
Range-specific IP 44
functions

Programmaspecifieke
functies IP 20
Range-specific
IP 20 functions

PC/Fax
Hotel-Card

Hifi

Voor spatwaterdichte
installatie binnen en
buiten biedt Gira TX_44
een keur van programmaspecifieke functies, b. v.
drukvlakschakelaars,
drukcontacten, wipschakelaars, serieschakelaars en wandcontactdozen met klapdeksel.
Gira TX_44 offers
a multitude of rangespecific functions, e. g.
push switches, push
rockers, series switches,
rocker switches, and
socket outlets with hinged covers for waterprotected installation
in indoor and outdoor
areas.

Diverse bewegingsmelder behoren
eveneens tot programmaspecifieke
functies.
Different automatic
control switches also
belong to the rangespecific functions.

Nog een functie:
het oriëntatielicht
met witte, blauwe of
oranje LED voor het
verlichten van gangen
en traptreden binnen
en buiten.
An additional function
is the orientation light
with white, blue or
orange LED for the
illumination of foyers
and staircases, both
inside and outside.

Voor installatie in droge
binnenruimten biedt
Gira TX_44 verschillende wandcontactdozen
met randaarde zonder
klapdeksel.
For installation in dry
indoor areas, Gira
TX_44 provides various
SCHUKO socket outlets
without hinged cover.

Ook een datakap met
tekstkader voor verschillende data- en communicatieaansluitingen
behoort tot de functies
voor binnen.
An inscribable data cap
for various data and
communication connections is also one of the
many functions available for indoor areas.

Het Hotel Card-drukcontact van Gira TX_44
is een programmaspecifieke functie speciaal
voor de hotelbranche.
The hotel card button
from Gira TX_44 is a
range-specific function
made especially for the
hotel industry.

Met een overgangsplaat
met opsteekbare
afdekkap kunnen
stekkervoor zieningen
voor aansluitingen met
schuingeplaatste
kabeluitvoer in het
design van Gira TX_44
conform IP 20 worden
geïnstalleerd.
Plug-and-socket outlets
for connections with an
angled cable outlet of
the Gira TX_44 design
can be installed in
accordance with IP 20
via an intermediate
plate with attachable
covering cap.

Alle functies die in de
beide overgangsplaten
met klapdeksel kunnen
worden geïntegreerd
kunnen eventueel
binnen ook met een
overgangsplaat zonder
klapdeksel worden
geïntegreerd.
All functions which can
be integrated into both
intermediate plates with
a hinged cover can also
be integrated indoors
via an intermediate
plate without hinged
cover.

Deze adapters kunnen
uitsluitend worden toegepast in droge binnenruimten. De variant
zonder klapdeksel is
makkelijker toegankelijk
voor bediening van de
gemonteerde functie en
het aansluiten van
apparaten.
These adapters may
only be used in dry
indoor areas. The variation without a hinged
cover simplifies access
for operation of the
inserted function and
for the connection of a
device.

Integratie van
andere functies
Integration of other
functions

Gira Keyless In
Codeklavier voor
comfortabele toegangscontrole met een
cijfercombinatie.
Gira Keyless In
Keypad for convenient
access control via a
personal code.

Gira Keyless In
Transponder voor
comfortabel toegang
met behulp van een
transpondersleutel of
kaart.
Gira Keyless In
Transponder for
convenient access
using the trans ponder key or card.

Gira Keyless In
Fingerprint voor comfortabele toegangscontrole
zonder sleutel door
slechts een vinger op
te leggen.
Gira Keyless In
Fingerprint for
convenient access
control without a key,
simply by placing
your finger on it.

Met een overgangsplaat
met klapdeksel kunnen
alle apparaten voor
datacommunicatietech
niek en CEBEC wandcontactdozen worden
geïntegreerd en
conform IP 44 worden
geïnstalleerd.
An intermediate plate
with a hinged cover can
be used to integrate all
of the devices for data
connection technology
and a host of socket
outlet variations and
install them in accordance with IP 44.

Met een overgangsplaat
met transparant klapdeksel kunnen talrijke
elektronische apparaten
en praktisch alle
KNX / EIB-systeemfuncties worden geïntegreerd en conform IP 44
worden geïnstalleerd.
Numerous electronic
devices and almost all
bus system functions
can be integrated and
installed in accordance
with IP 44 via an intermediate plate with transparent hinged cover.

Door gebruik van een
adapter kan Gira TX_44
met meer dan 230 functies worden uitgebreid,
van netwerkaansluitingen via elektronische
jaloezie- en rolluikbesturingen tot tastsensoren.
By using the adapter,
Gira TX_44 can be expanded by more than
230 functions, from
network connections to
electronic blind controls
to push button sensors.

Integratie van andere
functies IP 44
Integration of other
IP 44 functions

Geïntegreerd in het
Gira deurstation vormen
deze een comfortabel
en betrouwbaar alternatief voor de toegang
tot de woning – compleet zonder sleutel.
Integrated in the Gira
door stations, the Gira
Keyless In products
offer a safe alternative
for keyless access to
the house.

www.gira.nl/tx_44
www.gira.com/tx_44

Het complete assortiment Gira TX_44 met
nog meer IP 20 te installeren functies staat
in de Gira catalogus.
The Gira catalogue contains the entire assortment of Gira TX_44 with
additional functions
which can be installed
in accordance with IP 20.

Details
Special features

Beveiligd tegen diefstal,
spatwaterdicht IP 44,
meer dan 150 functies
voor gebouwentechniek.
Protected from theft,
water-protected to IP 44,
more than 150 functions
available for building
technology.

Materiaal
Material

Afmetingen
Dimensions

Beschermingsklasse
Protection type

Intelligente gebouwentechniek van Gira biedt de gebruikers meer comfort,
meer veiligheid, omvangrijke functies en een hoge mate van flexibiliteit
en mobiliteit. Gira ontwikkelt en produceert systemen en producten die zowel
technologisch als op designgebied grensverleggend zijn.
Intelligent building technology from Gira offers the user more convenience, more
security, a wide array of functions and a great deal of flexibility and mobility.
Gira develops and produces systems and products which set standards both in
technology and design.

Breukvast, UV-bestendig thermoplast
met een duurzaam,
gemakkelijk te reinigen
oppervlak.
Shatter-proof, UVresistant thermoplastic
with a tough, easy to
clean surface.

Tweevoudige
combinatie
B 110 x H 157 mm
2-gang combination
W 110 x H 157 mm

IP 20, IP 44
IP 20, IP 44

Gira TX_44, tweevoudige combinatie met drukvlakschakelaar wandcontactdoos met randaarde en klapdeksel
[design: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira TX_44, 2-gang combination with push switch and SCHUKO socket outlet with hinged cover [Design: Phoenix Design, Stuttgart]
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Innovatie en hightech, open communicatie en designvisie:
het productiegebouw van Gira symboliseert de filosofie van het bedrijf.
Architectuur: Ingenhoven Architekten, Düsseldorf
Innovation and high-tech products, open communication and design expertise:
The Gira production facility symbolises the philosophy of the company.
Architecture: Ingenhoven Architects, Düsseldorf

Meer over Gira: Onder www.gira.nl vindt u meer gedetailleerde informatie over Gira
en de Gira producten. Bovendien kunt u bij de Gira Informatiedienst nog meer brochures
aanvragen: fax +31 (0)3 48 - 47 95 04 of info @ gira.nl
More about Gira: At www.gira.com more information is available about Gira and
Gira products. You can also request additional brochures from Gira Information Ordering
Service: Tel + 49 (0) 21 95 - 602 - 128, Fax + 49 (0) 21 95 - 602 - 119, info @ gira.com

Gira Website
Gira website

De Gira website geeft informatie over het bedrijf en het complete Gira assortiment. De Gira producten worden met afbeelding,
korte beschrijving, functie- en designvoorbeelden en gedetailleerde technische gegevens gepresenteerd. Met de zoekfunctie kunt
u een elektrotechnische installateur bij u in de buurt vinden. In de omvangrijke downloadsectie staan brochures, handleidingen,
gebruiksaanwijzingen, enz. klaar om te downloaden.
The Gira website provides you with information on the company and the entire Gira product range. The Gira products are
presented with an illustration, a brief description, function and design examples and detailed specifications. The addresses of
all Gira agencies around the world are available there. Our extensive download area offers brochures, manuals, operating
instructions etc. for downloading.
www.gira.nl
www.gira.com
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Importeur in Nederland

Bovenkerkerweg 10-12
NL-1185 XE Amstelveen
Postbus 900
NL-1180 AX Amstelveen
Tel +31 (0) 20 - 5 45 03 45
Fax +31 (0) 20 - 5 45 02 50
communicatie@
technischeunie.com

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatiesystemen
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Postbus 1220
42477 Radevormwald
Duitsland

Gira Informatiedienst
Postbus 30124
NL-1301 AC Almere
Fax +31 (0) 36 - 7 11 35 99

Tel +49(0)2195-602-0
Fax +49(0)2195-602-119
www.gira.nl
info@gira.nl
Gira Technische Profi-Hotline:
Tel 0800 - belgira
(Tel 0800 - 2 35 44 72)
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Intelligente techniek van Gira Intelligent Building Technology from Gira

Voor toezending van de
complete Gira documentatie
in Nederland:

Intelligente gebouwentechniek
van Gira:
KNX / EIB systeem
Deurcommunicatiesysteem
Intelligente functies
Schakelaarprogramma‘s
Intelligent Building Technology
from Gira:
KNX / EIB System
Door Communication System
Intelligent Functions
Switch Ranges

