
Gira Event
De hernieuwde definitie





Nieuw. Gira Event Clear. Hoogglanzend in zes kleuren.



Gira Event Opaque. Zeven kleuren van doorschijnend materiaal.



Gira Event. Vier kleurvarianten van hoogwaardig thermoplast.



Gira Event. Het programma

Gira Event is een buitengewoon programma. 
In het oog springend is niet alleen de unieke 
vorm, maar ook de grote verscheidenheid aan 
kleuren. Er zijn drie designlijnen met elk hun 
eigen karakter in het materiaaloppervlak. In 
totaal zijn 17 afdekraamvarianten verkrijgbaar. 
Gira Event is verkrijgbaar met het volledige 
assortiment van Systeem 55 van meer dan 
230 componenten.
Gira Event Opaque is al in 1999 onderscheiden met de red dot award. 
Gira Event Clear is onderscheiden met de iF product design award 2009 en de red dot award 2009.



Gira Event
De afdekraamvarianten van doorgekleurde kunststof vormen naast Event Opaque en Event Clear de derde designlijn 
binnen het programma Event. Vier kleurvarianten van hoogwaardig resp. gelakt thermoplast in wit- en grijstinten zijn 
verkrijgbaar.

Nieuw. Gira Event Clear
Het bijzondere effect van de nieuwe designlijn is de heldere dieptewerking met hoogglanzend oppervlak.
Transparante kunststof wordt met een speciale techniek voorzien van een gekleurde achtergrond. Daardoor verandert 
de lichtinval op de nieuwe kleuren die daardoor een sterke intensiteit ontwikkelen.

Gira Event Opaque
De afdekraamvarianten van Gira Event Opaque zijn gemaakt van een opake, ofwel licht doorschijnende kunststof. 
Daardoor lijken de kleuren soms lichter of donkerder te worden – al naar gelang de lichtinval. De gebogen vorm van 
de afdekramen, die naar de zijkanten toe dunner wordt, versterkt dit effect nog eens.



Gira Event. Intelligente veelzijdigheid

De intercominstallatie bij de deur, de dimmer 
op de muur of de vele componenten van 
intelligente gebouwbeheerssystemen die overal 
in huis kunnen worden geïnstalleerd: Gira Event 
vormt voor de meest uiteenlopende functies een 
uniform kader – passend bij elke ambiance.



2" TFT-kleurendisplay
Met het hoge-resolutie 
TFT-kleurendisplay van de 
nieuwste generatie profiteert 
de gebruiker van een hoge 
scherptediepte en een 
uitstekende beeldkwaliteit uit 
verschillende kijkhoeken.

Homogene voorzijde
Een bijzonder kenmerk van het 
nieuwe huisstation: de gladde 
voorzijde van het apparaat. 
Luidspreker en microfoon zijn 
hierbij niet direct vanaf de 
voorzijde zichtbaar.

Capacitieve sensortechnologie
De toetsen worden comfortabel 
bediend met een lichte 
aanraking. Functies als 
deur openen, oproepsignaal 
deactiveren, beantwoorden en 
licht schakelen kunnen hiermee 
direct worden uitgevoerd.

Gira huisstation video opbouw, Gira Event Clear, groen  /  zuiver wit glanzend
55 × 127 × 21 mm. Compacter dan ooit, eleganter dan ooit, in tweevoudig afdekraam. Het huisstation video opbouw 
heeft een homogene voorzijde, wordt bediend door een lichte aanraking van de toetsen en is voorzien van een hoge-
resolutie TFT-kleurendisplay van de nieuwste generatie.  



Het Gira Keyless In Codeklavier 
opent de deur na invoer van een 
persoonlijke cijfercombinatie. 
Een drukloze aanraking wordt 
al als toetsdruk herkend. Deze 
"capacitieve technologie“ is niet 
gevoelig voor slijtage en verhoogt 
zo ook de veiligheid. De toetsen 
worden ontzien en er treedt 
geen zichtbare slijtage op. Zo 
kan niet worden herkend welke 
cijfercombinaties veel worden 
gebruikt.

Gira Keyless In, Gira Event Clear, wit  /  zuiver wit glanzend
Als nieuwe functie in het Gira deurcommunicatiesysteem biedt Gira nu de Keyless In producten Codeklavier, Fingerprint 
en Transponder. Zij vormen een comfortabel en veilig alternatief voor toegang tot de woning – zonder sleutel, omdat de 
technologie is gebaseerd op elektronische of biometrische systemen.

De Gira Keyless In Transponder 
is voorzien van transponder-
technologie met groot bereik. 
De leeseenheid reageert op 
het signaal van de actieve 
Transpondersleutel resp. 
Transponderkaart.

De Gira Keyless In Fingerprint 
biedt toegangscontrole op basis 
van de unieke biometrische 
kenmerken van de menselijke 
vinger. Het apparaat werkt met 
een nieuw type Fingerprintsensor. 
Met hoogfrequenttechnologie 
analyseert het de structuren van 
de onderste huidlagen van de 
opgelegde vinger.



Gira tastsensor 2 plus, vijfvoudig, Gira Event, kleur aluminium  / antraciet
De Gira tastsensor 2 plus verenigt meerdere functies van het Instabus KNX  /  EIB systeem in een apparaat. 
Ten eerste kunnen er lampen mee worden geschakeld en gedimd, lichtscènes gemaakt en opgevraagd en 
jaloezieën aangestuurd. Daarnaast bevat hij echter ook de functies van een verwarmingsthermostaat met 
tijdschakelklok en kan er een comfortabele temperatuurregeling per kamer mee worden gerealiseerd.

In totaal tien toetsen kunnen 
met de meest uiteenlopende 
functies voor aansturing van 
het Instabus KNX  /  EIB systeem 
worden geconfigureerd. De 
actieve toets wordt telkens 
aangegeven door een rode LED.

Het verlichte display toont 
de bedrijfstoestanden, de 
kamertemperatuur en de 
ingestelde temperaturen. 
Met de toetsen aan 
weerszijden van het display 
kunnen temperatuurstanden 
voor comfort-, standby- 
en nachtstand worden 
geselecteerd. 

Via de software kunnen 
maximaal acht lichtscènes en 
28 verwarmingsschakeltijden 
worden opgeslagen voor 
tijdafhankelijk omschakelen 
van de bedrijfsstand. Ook een 
vorstbeschermingsautomaat en 
uitgebreide thermostaatfuncties, 
zoals b.v. hoofd- en bijverwarmen 
en  /of -koelen, kunnen zo worden 
ingesteld.



Gira inbouwradio, Gira Event Clear, bruin  /  zuiver wit glanzend
De Gira inbouwradio is een radio voor plaatsbesparende installatie in de wand. Hij kan eenvoudig in twee bestaande 
inbouwdozen worden geïnstalleerd die bijvoorbeeld niet nodig zijn voor wandcontactdozen. Zo vindt hij zelfs in het 
kleinste kamertje altijd plaats, staat niet in de weg en houdt hij de werkplek vrij.

De Gira inbouwradio kan zowel 
verticaal als horizontaal worden 
geïnstalleerd. Praktisch b.v. 
's morgens in de badkamer: 
wanneer een automatic-schakelaar 
of andere schakelaar voor de 
kamerverlichting is aangesloten, 
kan tegelijk met het licht ook de 
radio worden in- en uitgeschakeld.

Zes bedieningsknoppen
regelen de functies aan  / uit, 
zenders zoeken, hard  / zacht
en geheugen 1 en 2.



De energiebesparende LED 
bevindt zich in de afdekking 
van de wandcontactdoos en 
maakt bij montage rechtstreeks 
contact met de voet van de 
wandcontactdoos. Daardoor kan 
deze moeiteloos worden achteraf 
toegepast bij al geïnstalleerde Gira 
wandcontactdozen.

De schemeringssensor 
schakelt de verlichting bij 
invallende duisternis in de 
kamer automatisch in.

Gira wandcontactdoos met randaarde met LED-oriëntatieverlichting, Gira Event Clear, zwart  /  antraciet
Oriëntatie in het donker: de Gira wandcontactdoos met randaarde met LED-oriëntatieverlichting werpt met een 
witte LED een lichtbundel omlaag en is voorzien van een schemeringssensor die de LED bij invallende duisternis 
automatisch inschakelt.



Gira Touchdimmer, Gira Event Opaque, wit  /  antraciet
Licht aanraken is voldoende om de Gira Touchdimmer te bedienen omdat deze werkt met capacitieve 
sensortechnologie. De gewenste lichtsterkte kan daarbij rechtstreeks worden ingesteld. De laatst geselecteerde LED 
brandt en geeft daarmee het op dat moment ingestelde lichtsterkteniveau aan. 

De Gira Touchdimmer kan 
vanuit uitgeschakelde toestand 
rechtstreeks op elke gewenst 
dimniveau worden ingeschakeld 
– eenvoudig met een gerichte 
aanraking van de LED-punten. 

De onderste helft van het 
bedienvlak is voorzien van een 
LED die brandt ter oriëntatie 
zolang de Gira Touchdimmer is 
uitgeschakeld. Bij aanraking van 
de onderste helft schakelt de 
Gira Touchdimmer in met een 
opgeslagen memorywaarde. Om de 
Gira Touchdimmer uit te schakelen 
is het voldoende om weer de 
onderste helft van het bedienvlak 
licht aan te raken.



De Gira displayeenheid M217 
vormt een uitbreiding van de 
besturingsmogelijkheden van de 
Gira bedieningseenheid M218. 
Het display geeft informatie over 
de op dat moment geselecteerde 
geluidsbron. En naast nummer- 
of zenderkeuze kunnen in elke 
ruimte maximaal vier timerfuncties 
worden geprogrammeerd. 

Gira controle-eenheid M217  /  M218, Gira Event Clear, zwart  /  zuiver wit glanzend
Geïntegreerd in het Revox multiroom system M51 sturen de displayeenheid M217 en de bedieningseenheid M218 de 
muziek van de centrale installatie aan in de afzonderlijke ruimten. De displayeenheid geeft informatie over de huidige 
nummer- en zenderkeuze die met de bedieningsknoppen kunnen worden geselecteerd. 

De Gira bedieningseenheid M218 
vormt de basis voor de aansturing 
van het Revox multiroom system 
M51. Naast volumeregeling 
en zenderkeuze kan ook de 
geluidsbron worden geselecteerd 
en gewijzigd. Maximaal vier 
timerfuncties kunnen worden 
geïntegreerd.



Gira Event. De functies

Het programma Gira Event is met het 
volledige assortiment van meer dan 230 
componenten leverbaar en omvat alle functies 
voor intelligente gebouwbeheerssystemen: 
beginnend bij een breed spectrum aan 
schakelaars, dimmers en wandcontactdozen, 
via producten voor LED-verlichting en 
deurcommunicatie, tot de talrijke functies 
voor het Gira Instabus KNX  /  EIB systeem en 
het Gira draadloze bussysteem.
Alle productafbeeldingen in Gira Event Clear, wit  / zuiver wit glanzend
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Klimaat-  /  verwarmings-
regeling

Opzetstuk 
besturingsknop

Elektronische 
jaloezie- en 
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contactdoos WBT

Stereo-
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voor het Revox multiroom 
system

Tastsensor 2,
drievoudig



Data-
aansluittechniek

Verlichting en 
oriëntatie

Connector Modular 
Jack  /Western met 
tekstkader

Datakap met 
tekstkader en 
connector sub-D

Coax-
antennecontactdoos 
TV  /  Radio met extra 
SAT-aansluiting

USB-data-interfaceKPN-aansluitdoos

Wandcontact-
dozen

Internationale systemen

LED-oriëntatieverlichting 
met lamellenelement

LED-
oriëntatieverlichting

LED-oriëntatie-
verlichting met 
pictogram

LED-oriëntatie-
verlichting met 
pictogram

LED-signaal-
verlichting

Wandcontactdoos
British Standard

Wandcontactdoos 
met aardcontact 
EURO-US

Chinese wand-
contactdoos

Wandcontactdoos 
met aardingspen 
CEBEC en 
kinderbeveiliging

Wandcontactdoos 
met randaarde met 
kinderbeveiliging

Wandcontactdoos met 
randaarde met LED-
oriëntatieverlichting

Wandcontactdoos 
met randaarde met 
overspannings-
beveiliging

Wandcontactdoos 
met randaarde 
met klapdeksel en 
tekstkader

Wandcontactdoos 
met randaarde 
met 30° gedraaid 
basiselement

Naambordje /
deurbordje

Wandcontactdoos met 
randaarde met LED-
oriëntatieverlichting

Administratie
Afdeling 42 a



Gira Event. Het systeem

In het programma Gira Event is veelzijdigheid 
standaard. Omdat het deel uitmaakt van 
Gira Systeem 55, geldt het modulaire concept: 
alle basiselementen meten 55 x 55 mm 
en kunnen met verschillende afdekramen 
vrij worden gecombineerd.
Binnen de drie designlijnen Event Clear, Event 
Opaque en Event bieden zo 17 afdekraam-
varianten en vier basiselementkleuren talrijke 
variatiemogelijkheden.

Binnen Systeem 55 biedt Gira over de hele breedte vier kleuren voor alle 230 functies uit het Gira assortiment, of het nu 
gaat om wandcontactdozen, lichtschakelaars, huisstations, de talrijke functies uit het Gira Instabus KNX  /  EIB systeem of de 
componenten uit het Gira draadloze bussysteem.

Afb.: Gira Event 
Clear, zand met de 
vier verschillende 
basiselementkleuren

 

zuiver wit
glanzend

kleur aluminiumcrème wit
glanzend

antraciet



Basiselementen 
Systeem 55

zuiver wit
glanzend

kleur aluminium crème wit
glanzend

antraciet

Gira Event 
Opaque

Gira Event

Gira Event 
Clear

antraciet  /  antracietkleur aluminium  /  
antraciet

zuiver wit mat  /  
zuiver wit glanzend

wit  / kleur 
aluminium

donkerbruin  /
antraciet

barnsteen / zuiver wit 
glanzend

blauw  / zuiver wit 
glanzend

rood  / zuiver wit 
glanzend

mint  / zuiver wit 
glanzend

oranje  / zuiver wit 
glanzend

aubergine  / kleur 
aluminium

bruin  / crème wit 
glanzend

zand  / antracietgroen  / zuiver wit 
glanzend

zwart  / zuiver wit 
glanzend

wit  / zuiver wit 
glanzend

zuiver wit glanzend  / 
 zuiver wit glanzend
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www.gira.nl/event

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie-
systemen

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postbus 1220
42477 Radevormwald

Duitsland

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)

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


