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Afmetingen deurstations
(b x h x d)
enkelvoudig, tweevoudig,
drievoudig:
160 x 218 mm (frontplaat)
140 x 198 x 40 mm (inbouwkast)
viervoudig, zesvoudig:
160 x 285 mm (frontplaat)
140 x 265 x 40 mm (inbouwkast)
achtvoudig, negenvoudig:
160 x 352 mm (frontplaat)
140 x 332 x 40 mm (inbouwkast)
tienvoudig, twaalfvoudig:
270 x 285 mm (frontplaat)
250 x 265 x 40 mm (inbouwkast)

Video
enkelvoudig, tweevoudig:
160 x 285 mm (frontplaat)
140 x 265 x 60 mm (inbouwkast)
drievoudig, viervoudig:
160 x 352 mm (frontplaat)
140 x 332 x 60 mm (inbouwkast)
zesvoudig, achtvoudig,
negenvoudig:
160 x 437 mm (frontplaat)
140 x 417 x 60 mm (inbouwkast)
tienvoudig, twaalfvoudig:
270 x 285 mm (frontplaat)
250 x 265 x 60 mm (inbouwkast)

Gira Labelservice
Bij de aanschaf van een
Deurstation Edel Staal biedt
Gira als service gratis eerste
opschriften voor de belknoppen.
In een paar stappen kan via
www.marking.gira.com een
persoonlijk sjabloon worden
gemaakt en met een online-
formulier worden besteld.
Binnen enkele dagen worden
dan van een opschrift voorziene
kunststof tekstlabels per post
opgestuurd. De transparante
labels zijn lichtecht, weer-
bestandig, en golven niet en
zijn qua afmetingen optimaal
op het Deurstation Edel Staal
afgestemd.

Afmetingen naambordje
(b x h)
62 x 18 mm

Technische wijzigingen
voorbehouden

Meer informatie vindt u in de
Gira catalogus en op internet
onder www.gira.nl

Gira Deurstation Edel Staal
Hoogwaardig, robuust en vandaalbestendig

G
ir

a 
D

eu
rs

ta
ti

o
n

 E
d

el
 S

ta
al

 v
ie

rv
o

u
d

ig

Gira Deurstation Edel Staal
Hoogwaardig en robuust deur-
station voor inbouwmontage
met roestvrij stalen frontplaat,
voor eengezinswoningen en
appartementsgebouwen

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische
installatie systemen

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postbus 1220
42477 Radevormwald

Duitsland

Tel +49 (0)21 95-602-0
Fax +49 (0)21 95-602-119

www.gira.nl
info@gira.nl

Gira Technische Profi-Hotline:
Tel 0800-belgira
(Tel 0800-2 35 44 72)

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

Voor toezending van de
complete Gira documentatie
in Nederland:

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



Gira Deurstation Edel Staal
Het Gira Deurstation Edel Staal
verenigt design en kracht:
met de hoogwaardige roestvrij
stalen frontplaat is hij niet alleen
mooi, maar ook zeer robuust en
daarmee in hoge mate vandaal-
en weerbestendig. Praktisch
naadloos gaan frontplaat en
naambordjes in elkaar over zodat
er geen voorwerpen in spleten
kunnen worden gestoken.

Daar komt nog bij dat de naam-
bordjes zich achter gehard glas
bevinden en dat de vrijspreken-
functie is verdekt om luidspreker
en microfoon te beschermen.
Ook de met robuust roestvrij
staal verwaardigde belknoppen
zijn zeer duurzaam.

Het Deurstation Edel Staal is ook
verkrijgbaar met videofunctie.

Naambordjes
De 5 mm dikke afdek-
platen van gehard glas
zijn spatwaterdicht,
bestand tegen slagen,
vuur en krassen en
zeer gemakkelijk te
reinigen. Zonder
demontage kunnen
de tekstlabels uit het
deurstation worden
gehaald. De ontgren-
deling daarvoor is
verdekt aangebracht.

Materiaal
De geslepen front-
plaat is 3 mm dik en
gemaakt van hoog-
waardig roestvrij staal
in V2A-kwaliteit. Bij
alle varianten wordt
het deurstation schroef-
loos gemonteerd.
Het kan worden ont-
grendeld met een
speciaal hulpgereed-
schap dat bij levering
is inbegrepen.

Luidspreker en
microfoon
Door de verdekte
constructie van luid-
spreker en microfoon
is het niet mogelijk
met een spits voor-
werp te beschadigen
– functies die, zoals
bij alle Gira deur-
stations, van de
nieuwste micropro-
cessortechnologie
voorzien zijn. De voor-
delen van deze tech-
nologie zijn spraak-
gestuurd antwoorden
en onderdrukking van
echo en achtergrond-
geluiden. Het spraak-
volume van de luid-
spreker is instelbaar.

Belknoppen
Roestvrij stalen bel-
knoppen en naam-
bordjes worden
met een witte LED
verlicht. De toets-
bediening wordt met
een geluidssignaal
bevestigd – een
aanvullende functie
die zonodig ook kan
worden uitgeschakeld.

Montage
Het Gira Deurstation Edel Staal
voor inbouwmontage wordt com-
pleet voorgemonteerd inclusief
inbouwluidspreker geleverd.
Het tijdrovende bekabelen van
de belknoppen vervalt daarmee.
Voor ingebruikstelling hoeft
slechts de normale Gira 2-draads
bus te worden aangesloten.

Deurstation Edel Staal
Van eengezinswoning tot
appartementsgebouw kan
met het Gira deurstation
worden uitgerust. Het assorti-
ment omvat talrijke varianten:
uitvoeringen voor maximaal
twaalf wooneenheden zijn
leverbaar.

Gira Deurstation
Edel Staal tweevoudig

Afmetingen (b x h)
160 x 218 mm

Gira Deurstation
Edel Staal twaalfvoudig

Afmetingen (b x h)
270 x 285 mm

Gira Deurstation
Edel Staal Video
viervoudig

Afmetingen (b x h)
160 x 352 mm

Gira Deurstation
Edel Staal Video twaalfvoudig

Afmetingen (b x h)
270 x 285 mm

Deurstation Edel Staal video
In de varianten van eengezins-
woning tot gebouw met
twaalf wooneenheden is het
Deurstation Edel Staal met
kleurencamera verkrijgbaar.
De behuizing is van slagvaste
kunststof en kan bij bescha-
diging eenvoudig worden ver-
vangen.

Het station wordt in een 40 mm
diepe inbouwkast (60 mm bij
integratie van de videofunctie)
met muurankers en poorten
voor kabelinvoer geïnstalleerd.
Schuimrubber aan de onderzijde
van de frontplaat dicht het
station naar de wand. Bovendien
zorgen een borgstrip en opleg-
vlak in de inbouwkast voor een
gemakkelijke montage.

Aansluitingen
2 schroefklemmen 2-draads bus
2 schroefklemmen aanvullende

voeding
2 klemmenstroken systeembus
2 schroefklemmen

sabotagecontact

Technische gegevens
- Voeding:

26 V DC ± 2 V (busspanning)
- Beschermingsklasse: IP 44
- Temperatuurbereik:

– 25 °C tot +70 °C

Paul Klotz

Michaela Möller

Kurt Heilmann

Karl-Heinz Richter

Christian Meyer

Michael Krämer

Markus Danzberg

Familie Wollschläger

Peter Krause

Katrin Schiller

Achim Steinmetzler

Marcus Sonntag

Katrin Fürtjes

Marianne Schulze

Kurt Heilmann

Karl-Heinz Richter

Christian Meyer

Michael Krämer

Markus Danzberg

Familie Wollschläger

Peter Krause

Katrin Schiller

Achim Steinmetzler

Marcus Sonntag

Katrin Fürtjes

Marianne Schulze

Kurt Heilmann

Karl-Heinz Richter

Christian Meyer

Michael Krämer



Gira Deurstation Edel Staal
Het Gira Deurstation Edel Staal
verenigt design en kracht:
met de hoogwaardige roestvrij
stalen frontplaat is hij niet alleen
mooi, maar ook zeer robuust en
daarmee in hoge mate vandaal-
en weerbestendig. Praktisch
naadloos gaan frontplaat en
naambordjes in elkaar over zodat
er geen voorwerpen in spleten
kunnen worden gestoken.

Daar komt nog bij dat de naam-
bordjes zich achter gehard glas
bevinden en dat de vrijspreken-
functie is verdekt om luidspreker
en microfoon te beschermen.
Ook de met robuust roestvrij
staal verwaardigde belknoppen
zijn zeer duurzaam.

Het Deurstation Edel Staal is ook
verkrijgbaar met videofunctie.

Naambordjes
De 5 mm dikke afdek-
platen van gehard glas
zijn spatwaterdicht,
bestand tegen slagen,
vuur en krassen en
zeer gemakkelijk te
reinigen. Zonder
demontage kunnen
de tekstlabels uit het
deurstation worden
gehaald. De ontgren-
deling daarvoor is
verdekt aangebracht.

Materiaal
De geslepen front-
plaat is 3 mm dik en
gemaakt van hoog-
waardig roestvrij staal
in V2A-kwaliteit. Bij
alle varianten wordt
het deurstation schroef-
loos gemonteerd.
Het kan worden ont-
grendeld met een
speciaal hulpgereed-
schap dat bij levering
is inbegrepen.

Luidspreker en
microfoon
Door de verdekte
constructie van luid-
spreker en microfoon
is het niet mogelijk
met een spits voor-
werp te beschadigen
– functies die, zoals
bij alle Gira deur-
stations, van de
nieuwste micropro-
cessortechnologie
voorzien zijn. De voor-
delen van deze tech-
nologie zijn spraak-
gestuurd antwoorden
en onderdrukking van
echo en achtergrond-
geluiden. Het spraak-
volume van de luid-
spreker is instelbaar.

Belknoppen
Roestvrij stalen bel-
knoppen en naam-
bordjes worden
met een witte LED
verlicht. De toets-
bediening wordt met
een geluidssignaal
bevestigd – een
aanvullende functie
die zonodig ook kan
worden uitgeschakeld.

Montage
Het Gira Deurstation Edel Staal
voor inbouwmontage wordt com-
pleet voorgemonteerd inclusief
inbouwluidspreker geleverd.
Het tijdrovende bekabelen van
de belknoppen vervalt daarmee.
Voor ingebruikstelling hoeft
slechts de normale Gira 2-draads
bus te worden aangesloten.

Deurstation Edel Staal
Van eengezinswoning tot
appartementsgebouw kan
met het Gira deurstation
worden uitgerust. Het assorti-
ment omvat talrijke varianten:
uitvoeringen voor maximaal
twaalf wooneenheden zijn
leverbaar.

Gira Deurstation
Edel Staal tweevoudig

Afmetingen (b x h)
160 x 218 mm

Gira Deurstation
Edel Staal twaalfvoudig

Afmetingen (b x h)
270 x 285 mm

Gira Deurstation
Edel Staal Video
viervoudig

Afmetingen (b x h)
160 x 352 mm

Gira Deurstation
Edel Staal Video twaalfvoudig

Afmetingen (b x h)
270 x 285 mm

Deurstation Edel Staal video
In de varianten van eengezins-
woning tot gebouw met
twaalf wooneenheden is het
Deurstation Edel Staal met
kleurencamera verkrijgbaar.
De behuizing is van slagvaste
kunststof en kan bij bescha-
diging eenvoudig worden ver-
vangen.

Het station wordt in een 40 mm
diepe inbouwkast (60 mm bij
integratie van de videofunctie)
met muurankers en poorten
voor kabelinvoer geïnstalleerd.
Schuimrubber aan de onderzijde
van de frontplaat dicht het
station naar de wand. Bovendien
zorgen een borgstrip en opleg-
vlak in de inbouwkast voor een
gemakkelijke montage.

Aansluitingen
2 schroefklemmen 2-draads bus
2 schroefklemmen aanvullende

voeding
2 klemmenstroken systeembus
2 schroefklemmen

sabotagecontact

Technische gegevens
- Voeding:

26 V DC ± 2 V (busspanning)
- Beschermingsklasse: IP 44
- Temperatuurbereik:

– 25 °C tot +70 °C

Paul Klotz

Michaela Möller

Kurt Heilmann

Karl-Heinz Richter

Christian Meyer

Michael Krämer

Markus Danzberg

Familie Wollschläger

Peter Krause

Katrin Schiller

Achim Steinmetzler

Marcus Sonntag

Katrin Fürtjes

Marianne Schulze

Kurt Heilmann

Karl-Heinz Richter

Christian Meyer

Michael Krämer

Markus Danzberg

Familie Wollschläger

Peter Krause

Katrin Schiller

Achim Steinmetzler

Marcus Sonntag

Katrin Fürtjes

Marianne Schulze

Kurt Heilmann

Karl-Heinz Richter

Christian Meyer

Michael Krämer



A
rt

. 
n

r.
 1

7
3

4
 2

0
 0

5/
08

 6
. 

16

Afmetingen deurstations
(b x h x d)
enkelvoudig, tweevoudig,
drievoudig:
160 x 218 mm (frontplaat)
140 x 198 x 40 mm (inbouwkast)
viervoudig, zesvoudig:
160 x 285 mm (frontplaat)
140 x 265 x 40 mm (inbouwkast)
achtvoudig, negenvoudig:
160 x 352 mm (frontplaat)
140 x 332 x 40 mm (inbouwkast)
tienvoudig, twaalfvoudig:
270 x 285 mm (frontplaat)
250 x 265 x 40 mm (inbouwkast)

Video
enkelvoudig, tweevoudig:
160 x 285 mm (frontplaat)
140 x 265 x 60 mm (inbouwkast)
drievoudig, viervoudig:
160 x 352 mm (frontplaat)
140 x 332 x 60 mm (inbouwkast)
zesvoudig, achtvoudig,
negenvoudig:
160 x 437 mm (frontplaat)
140 x 417 x 60 mm (inbouwkast)
tienvoudig, twaalfvoudig:
270 x 285 mm (frontplaat)
250 x 265 x 60 mm (inbouwkast)

Gira Labelservice
Bij de aanschaf van een
Deurstation Edel Staal biedt
Gira als service gratis eerste
opschriften voor de belknoppen.
In een paar stappen kan via
www.marking.gira.com een
persoonlijk sjabloon worden
gemaakt en met een online-
formulier worden besteld.
Binnen enkele dagen worden
dan van een opschrift voorziene
kunststof tekstlabels per post
opgestuurd. De transparante
labels zijn lichtecht, weer-
bestandig, en golven niet en
zijn qua afmetingen optimaal
op het Deurstation Edel Staal
afgestemd.

Afmetingen naambordje
(b x h)
62 x 18 mm

Technische wijzigingen
voorbehouden

Meer informatie vindt u in de
Gira catalogus en op internet
onder www.gira.nl

Gira Deurstation Edel Staal
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Hoogwaardig en robuust deur-
station voor inbouwmontage
met roestvrij stalen frontplaat,
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Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische
installatie systemen

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postbus 1220
42477 Radevormwald

Duitsland

Tel +49 (0)21 95-602-0
Fax +49 (0)21 95-602-119

www.gira.nl
info@gira.nl

Gira Technische Profi-Hotline:
Tel 0800-belgira
(Tel 0800-2 35 44 72)

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

Voor toezending van de
complete Gira documentatie
in Nederland:

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

D van Gils Electrotechniek
Reest 20
5032 EP TILBURG

Telefoon +31 (0)6 20402071

info@dvangilselectrotechniek.nl

http://www.
dvangilselectrotechniek.nl

Installatiebedrijf voor intelligente
elektrotechnische installaties


