
Gira F 100
Nieuwe afdekraamvarianten in 
de kleuren chroom, messing, 
platina, volledig assortiment met 
meer dan 200 functies

Gira F 100
Hoogwaardig design, volledig assortiment 

A
rt

. 
n

r.
 1

8
1

1
 2

0
 0

3/
09

 5
. 2

2

G
ir

a 
F 

10
0

, 
tw

ee
vo

u
d

ig
e 

co
m

b
in

at
ie

 s
ch

ak
el

aa
r / 

w
an

d
co

n
ta

ct
d

o
o

s 
m

et
 r

an
d

aa
rd

e,
 

zu
iv

er
 w

it
 g

la
n

ze
n

d

Afdekramen
geschikt voor verticale en 
horizontale montage

Afmetingen (b × h)
enkelvoudig: 83,3 × 83,3 mm
tweevoudig: 83,3 × 154,4 mm
drievoudig: 83,3 × 225,9 mm
viervoudig: 83,3 × 297,2 mm
vijfvoudig: 83,3 × 368,5 mm
hoekradius: R = 2

Materiaal
thermoplast (polycarbonaat, PC), 
slag- en breukvast, halogeenvrij, 
UV-bestendig, gemakkelijk te 
reinigen oppervlak

Kleuren van de basiselementen
zuiver wit glanzend
(verg. RAL 9010),
crème wit glanzend
(verg. RAL 1013)

Kleuren van de afdekramen
zuiver wit glanzend
(verg. RAL 9010),
crème wit glanzend
(verg. RAL 1013),
kleur chroom, kleur messing,
kleur platina met aanvullende 
glanzende PVD-coating

Opbouwmontage
enkel- t/m drievoudig in zuiver wit 
glanzend en crème wit glanzend; 
daarbij kanalen van 15 × 15 mm 
en vormstukken

Beschermingsklasse
IP 20,
zuiver wit glanzend en
crème wit glanzend IP 44
(bij gebruik van de afdichtflens) 

Design
Phoenix Design, Stuttgart

Technische wijzigingen 
voorbehouden

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

Afbeeldingen van links naar rechts:
Gira F 100, tweevoudige combinatie schakelaar / wandcontactdoos met randaarde, kleur platina / zuiver wit glanzend, 
kleur chroom / zuiver wit glanzend en kleur messing / zuiver wit glanzend

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



Klimaat-  /
 verwarmings-
besturing

Audiosystemen

Wandcon-
tactdozen

IR-omzetter

met randaarde, 
LED-oriëntatie-
verlichting en 
kinderbeveiliging

Kamer-
thermostaat

Inbouwradio

met randaarde 
en kinderbevei-
liging

Thermostaat

met randaarde, 
gedraaid basis-
element en 
 kinderbeveiliging

Stereo-
luidspreker-
aansluitdoos

Hygrostaat

High-End 
luidspreker-
contactdoos 
WBT

met randaarde, 
overspannings-
beveiliging en 
tekstkader

Tastsensor 2,
drievoudig

met randaarde, 
klapdek-sel en 
afdichtset IP 44

met aardingspen 
en kinderbevei-
liging

Tastsensor 2plus, 
zesvoudig

Instabus
KNX  /  EIB

Info-Display 2Tastsensor 2, 
drievoudig

Schakelen, 
drukken, 
dimmen

Serie-
controle-
schakelaar

Tastsensor 2,
enkelvoudig

Drukvlak-
controle-
schakelaar

Schakelaar Schakelaar 
met groot 
tekstkader

Draadloze 
wandzender, 
viervoudig

Elektronische 
tijdschakelklok 
easy

Hotel Card-
drukcontact

Universeel-
draaidimmer

Tastdimmer Seriedimmer

Tastsensor 2, 
enkelvoudig

Draad-
loze bus

Draadloze 
kamertempe-
ratuursensor

Draadloze be-
sturingsknop

Draadloze 
dimmer

Draadloze 
automatic-
schakelaar

Draadloze 
wandzender, 
viervoudig

Jaloezie- 
en rolluik-
besturing

Jaloezieserie-
schakelaar

Jaloeziescha-
kelaar met 
draaiknop

Sleutelscha-
kelaar

Opzetstuk be-
sturingsknop

Elektronische 
jaloezie- en 
rolluikbestu-
ring 2

Tastsensor 2,
enkelvoudig

Verlichting en 
oriëntatie

LED-oriëntatie-
verlichting met 
lamellenele-
ment

LED-oriënta-
tieverlichting

LED-oriëntatie-
verlichting met 
pictogrammen

LED-signaal-
verlichting 
rood  / groen 

Data-
aansluit-
techniek

USB-data-
interface

TAE-aansluit-
doos met 
tekstkader

Connector 
Modular Jack  /
Western

Coax-anten-
necontactdoos 
TV  /  Radio met 
extra SAT-aan-
sluiting

Datakap met 
tekstkader 
en connector 
sub-D

Designvarianten Gira F 100 Zuiver wit glanzend Crème wit glanzend

Kleur platina  /
zuiver wit glanzend

Kleur chroom  /
zuiver wit glanzend

Kleur messing  /
crème wit glanzend

Keyless In

FingerprintCode klavier Transponder

Deur-
communicatie

Huisstation 
opbouw

Huisstation met 
2,5” TFT-kleuren-
display

Huisstation

Telefoon / Fax

Computer

Telefoon / Netwerk

Netwerk

Gira F 100
Gira heeft hem in 1966 uitge-
vonden en sindsdien conse-
quent verder ontwikkeld: de 
schakelaar met een groot druk-
vlak. Het huidige programma 
werd in 2006 geïntroduceerd en 
is nu nog eens uitgebreid met 
nieuwe afdekraamvarianten in 
de kleuren chroom, messing 
en platina. De F 100 heeft een 
hoogwaardige, filigreine uitstra-
ling. De eens zo vormstrenge, 
recht-toe-recht-aan vierkante 
basiselementen hebben aan 
de randen een lichte afronding 
gerkegen. 

Groot assortiment
De nieuwe Gira F 100 biedt een 
keur aan functies gericht op 
wooncomfort.
Het brede spectrum loopt van 
de Gira inbouwradio, via LED-
verlichting, oriëntatie, com-
municatietechniek en deurcom-
municatie tot de talrijke functies 
voor het Gira Instabus KNX  /  EIB 
systeem en het Gira draadloze 
bussysteem.

Volledig assortiment –
de Gira F100
Het programma Gira F100 om-
vat alle functies voor intelligent 
gebouwbeheer.
Het biedt een omvangrijk assor-
timent met meer dan 200 func-
ties voor comfortabel, efficiënt 
en veilig wonen. De afbeeldin-
gen tonen een selectie uit de 
keur aan functies in de variant 
zuiver wit glanzend.
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verlichting 
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Data-
aansluit-
techniek

USB-data-
interface

TAE-aansluit-
doos met 
tekstkader

Connector 
Modular Jack  /
Western

Coax-anten-
necontactdoos 
TV  /  Radio met 
extra SAT-aan-
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Datakap met 
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Huisstation 
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Huisstation met 
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display

Huisstation

Telefoon / Fax
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Gira F 100
Gira heeft hem in 1966 uitge-
vonden en sindsdien conse-
quent verder ontwikkeld: de 
schakelaar met een groot druk-
vlak. Het huidige programma 
werd in 2006 geïntroduceerd en 
is nu nog eens uitgebreid met 
nieuwe afdekraamvarianten in 
de kleuren chroom, messing 
en platina. De F 100 heeft een 
hoogwaardige, filigreine uitstra-
ling. De eens zo vormstrenge, 
recht-toe-recht-aan vierkante 
basiselementen hebben aan 
de randen een lichte afronding 
gerkegen. 

Groot assortiment
De nieuwe Gira F 100 biedt een 
keur aan functies gericht op 
wooncomfort.
Het brede spectrum loopt van 
de Gira inbouwradio, via LED-
verlichting, oriëntatie, com-
municatietechniek en deurcom-
municatie tot de talrijke functies 
voor het Gira Instabus KNX  /  EIB 
systeem en het Gira draadloze 
bussysteem.

Volledig assortiment –
de Gira F100
Het programma Gira F100 om-
vat alle functies voor intelligent 
gebouwbeheer.
Het biedt een omvangrijk assor-
timent met meer dan 200 func-
ties voor comfortabel, efficiënt 
en veilig wonen. De afbeeldin-
gen tonen een selectie uit de 
keur aan functies in de variant 
zuiver wit glanzend.
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Connector 
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TV  /  Radio met 
extra SAT-aan-
sluiting

Datakap met 
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en connector 
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Designvarianten Gira F 100 Zuiver wit glanzend Crème wit glanzend
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crème wit glanzend
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FingerprintCode klavier Transponder
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Huisstation met 
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display
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Gira F 100
Gira heeft hem in 1966 uitge-
vonden en sindsdien conse-
quent verder ontwikkeld: de 
schakelaar met een groot druk-
vlak. Het huidige programma 
werd in 2006 geïntroduceerd en 
is nu nog eens uitgebreid met 
nieuwe afdekraamvarianten in 
de kleuren chroom, messing 
en platina. De F 100 heeft een 
hoogwaardige, filigreine uitstra-
ling. De eens zo vormstrenge, 
recht-toe-recht-aan vierkante 
basiselementen hebben aan 
de randen een lichte afronding 
gerkegen. 

Groot assortiment
De nieuwe Gira F 100 biedt een 
keur aan functies gericht op 
wooncomfort.
Het brede spectrum loopt van 
de Gira inbouwradio, via LED-
verlichting, oriëntatie, com-
municatietechniek en deurcom-
municatie tot de talrijke functies 
voor het Gira Instabus KNX  /  EIB 
systeem en het Gira draadloze 
bussysteem.

Volledig assortiment –
de Gira F100
Het programma Gira F100 om-
vat alle functies voor intelligent 
gebouwbeheer.
Het biedt een omvangrijk assor-
timent met meer dan 200 func-
ties voor comfortabel, efficiënt 
en veilig wonen. De afbeeldin-
gen tonen een selectie uit de 
keur aan functies in de variant 
zuiver wit glanzend.



Gira F 100
Nieuwe afdekraamvarianten in 
de kleuren chroom, messing, 
platina, volledig assortiment met 
meer dan 200 functies

Gira F 100
Hoogwaardig design, volledig assortiment 
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Afdekramen
geschikt voor verticale en 
horizontale montage

Afmetingen (b × h)
enkelvoudig: 83,3 × 83,3 mm
tweevoudig: 83,3 × 154,4 mm
drievoudig: 83,3 × 225,9 mm
viervoudig: 83,3 × 297,2 mm
vijfvoudig: 83,3 × 368,5 mm
hoekradius: R = 2

Materiaal
thermoplast (polycarbonaat, PC), 
slag- en breukvast, halogeenvrij, 
UV-bestendig, gemakkelijk te 
reinigen oppervlak

Kleuren van de basiselementen
zuiver wit glanzend
(verg. RAL 9010),
crème wit glanzend
(verg. RAL 1013)

Kleuren van de afdekramen
zuiver wit glanzend
(verg. RAL 9010),
crème wit glanzend
(verg. RAL 1013),
kleur chroom, kleur messing,
kleur platina met aanvullende 
glanzende PVD-coating

Opbouwmontage
enkel- t/m drievoudig in zuiver wit 
glanzend en crème wit glanzend; 
daarbij kanalen van 15 × 15 mm 
en vormstukken

Beschermingsklasse
IP 20,
zuiver wit glanzend en
crème wit glanzend IP 44
(bij gebruik van de afdichtflens) 

Design
Phoenix Design, Stuttgart

Technische wijzigingen 
voorbehouden

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

Afbeeldingen van links naar rechts:
Gira F 100, tweevoudige combinatie schakelaar / wandcontactdoos met randaarde, kleur platina / zuiver wit glanzend, 
kleur chroom / zuiver wit glanzend en kleur messing / zuiver wit glanzend

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



Gira F 100
Nieuwe afdekraamvarianten in 
de kleuren chroom, messing, 
platina, volledig assortiment met 
meer dan 200 functies

Gira F 100
Hoogwaardig design, volledig assortiment 
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Afdekramen
geschikt voor verticale en 
horizontale montage

Afmetingen (b × h)
enkelvoudig: 83,3 × 83,3 mm
tweevoudig: 83,3 × 154,4 mm
drievoudig: 83,3 × 225,9 mm
viervoudig: 83,3 × 297,2 mm
vijfvoudig: 83,3 × 368,5 mm
hoekradius: R = 2

Materiaal
thermoplast (polycarbonaat, PC), 
slag- en breukvast, halogeenvrij, 
UV-bestendig, gemakkelijk te 
reinigen oppervlak

Kleuren van de basiselementen
zuiver wit glanzend
(verg. RAL 9010),
crème wit glanzend
(verg. RAL 1013)

Kleuren van de afdekramen
zuiver wit glanzend
(verg. RAL 9010),
crème wit glanzend
(verg. RAL 1013),
kleur chroom, kleur messing,
kleur platina met aanvullende 
glanzende PVD-coating

Opbouwmontage
enkel- t/m drievoudig in zuiver wit 
glanzend en crème wit glanzend; 
daarbij kanalen van 15 × 15 mm 
en vormstukken

Beschermingsklasse
IP 20,
zuiver wit glanzend en
crème wit glanzend IP 44
(bij gebruik van de afdichtflens) 

Design
Phoenix Design, Stuttgart

Technische wijzigingen 
voorbehouden

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

Afbeeldingen van links naar rechts:
Gira F 100, tweevoudige combinatie schakelaar / wandcontactdoos met randaarde, kleur platina / zuiver wit glanzend, 
kleur chroom / zuiver wit glanzend en kleur messing / zuiver wit glanzend

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


