
Gira huisstation video opbouw
Huisstation met TFT-kleurendisplay 
voor opbouwinstallatie, compact 
voor de tweevoudige afdekramen 
uit Gira Systeem 55, bediening met 
capacitieve sensortechnologie

Gira huisstation video opbouw
Compact met video
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Voeding
26 V DC ± 2 V (busspanning)

Aansluitingen
2 schroefklemmen 
2-draads bus
2 schroefklemmen 
Verdiepingsbelknop

Afmetingen (b × h × d)
55 × 127 × 21 mm

Temperatuurbereik
–5 ºC tot +50 ºC

Technische wijzigingen 
voorbehouden

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

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
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Voor toezending van de 
complete Gira documentatie 
in Nederland:
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Postbus 30124
NL-1301 AC Almere
Fax +31 (0) 36 - 7 11 35 99
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Gira huisstation video opbouw
55 x 127 x 21 mm. Compacter 
dan ooit, eleganter dan ooit. Het 
Gira huisstation video opbouw 
past in de tweevoudige afde-
kramen uit Gira Systeem 55 – 
inclusief 2” TFT-kleurendisplay. 
De voorzijde bestaat uit een 
homogeen vlak waarin niet alleen 
het kleurendisplay, maar ook de 
bedieningsknoppen zijn geïnte-
greerd. Deze kunnen dankzij de 
capacitieve sensortechnologie 
met een lichte aanraking worden 
bediend. Functies als deur ope-
nen, oproepsignaal deactiveren, 
beantwoorden en licht schakelen 
kunnen hiermee direct worden 
uitgevoerd.

Spraakkwaliteit
Door de nieuwste microproces-
sortechnologie bereikt het Gira 
huisstation video opbouw een 
spraakkwaliteit die de vergelij-
king met een mobiele telefoon 
of handsfree-systeem in de auto 
kan doorstaan. De vrij-spreken-
functie is voorzien van spraak-
weging. De microfoon wordt 
automatisch geactiveerd aan 
de zijde waar het geluidsniveau 
het hoogst is. Wanneer er zeel 
veel achtergrondgeluid is voor 
de deur kan de spreker bij het 
huisstation met een druk op de 
knop de voorrangfunctie van de 
microfoon activeren. De micro-
foon is gevoelig, zodat de spreker 
ook wat verder van het station af 
kan staan.

2-draads bus
Als onderdeel van het Gira deur-
communicatiesysteem is ook de 
technologie van het huisstation 
video opbouw gebaseerd op de 
2-draads bus, waarbij voor de 
voeding van de componenten 
en de overdracht van alle audio- 
en videosignalen slechts twee 
leidingen nodig zijn. Zo kan b.v. 
een bestaande deurbelinstal-
latie zonder problemen door het 
Gira deurcommunicatiesysteem 
worden vervangen. In plaats 
van nieuwe leidingen te leggen, 
worden de bestaande leidingen 
gebruikt. Ook bij nieuwe instal-
laties zorgt de 2-draads bustech-
nologie voor een aanmerkelijke 
vermindering van de anders 
gebruikelijke bekabelingswerk-
zaamheden voor een deurinter-
cominstallatie en is een snelle, 
tegen ompoling beveiligde instal-
latie mogelijk.

Gira huisstations opbouw

Het Gira huisstation opbouw en de gong opbouw vormen zeer gunstige oplossingen voor montage op 
de wand. Ze zijn compleet voorgemonteerd slechts 21 mm vlak en snel en eenvoudig te installeren – 
naar wens met of zonder afdekraam. Afb.: Gira E 22 Edel Staal

Varianten van de 
opbouwstations in het Gira 
assortiment

Nieuw. Gira huisstation
video opbouw

Gira huisstation opbouw

 

Gira gong opbouw

2" TFT-kleurendisplay
Bij het TFT-kleurendisplay 
gaat het om een 2" TFT-
kleurendisplay van de 
nieuwste generatie. De 
gebruiker profiteert van 
een goed zicht vanuit ver-
schillende kijkhoeken en 
van een hoge scherpte-
diepte – ook wanneer het 
bezoek wat verder van de 
deur af staat. Bovendien 
kunnen de systeeminstel-
lingen via een OSD-func-
tie worden uitgevoerd, 
zoals gebruikelijk bij b.v. 
televisietoestellen.

On-screen display
Systeeminstellingen als 
helderheid, contrast, kleur 
en oproepmelodie toewij-
zen en gebruikersfuncties 
als interne oproep en 
schakelopdrachten wor-
den door middel van on-
screen bediening 
 uitgevoerd.

Homogene voorzijde
Een bijzonder kenmerk 
van het nieuwe huisstati-
on is de gladde voorzijde 
van het apparaat. Luid-
spreker en microfoon 
zijn hierbij niet direct 
vanaf de voorzijde 
 zichtbaar.

Vereenvoudigde 
 montage
Eenvoudige installatie in 
twee stappen: bij de ruw-
bouwmontage wordt eerst 
de bodemplaat met de aan-
sluitklemmen op de wand 
gemonteerd. Zo kan er 
worden voorbedraad zon-
der dat het apparaat is ge-
installeerd. Later wordt het 
station rechtstreeks op de 
montageplaat vastgeklikt 
waardoor direct automa-
tisch contact met het appa-
raat wordt gemaakt.

Capacitieve sensor-
technologie
De toetsen worden comforta-
bel bediend met een lichte 
aanraking. Functies als deur 
openen, oproepsignaal deac-
tiveren, beantwoorden en 
licht schakelen kunnen hier-
mee direct worden uitge-
voerd.

Deuropenerautomaat en 
automatisch beantwoorden 
bij interne oproepen
Beiden kunnen optioneel door 
de elektrotechnische installateur 
worden vrijgeschakeld en vervol-
gens via het menu worden geac-
tiveerd. Deze functies kunnen 
comfortabel zijn bij b.v. artsen-
praktijken om automatisch de 
deur te openen of om direct te 
spreken en te luisteren vanuit 
bijvoorbeeld de receptie naar de 
behandelkamer van de arts en 
omgekeerd.
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Deurcommunicatie passend bij het schakelprogramma
Gira heeft deurcommunicatie al in 2003 als functie in de schakelwereld geïntegreerd. Zo kan een uniform design worden bereikt van 
alle componenten van intelligente gebouwenbeheerssystemen. Zo kan ook het nieuwe Gira huisstation video opbouw in verschillende 
kleuren met de meest uiteenlopende afdekraamvarianten uit Systeem 55 en het programma E 22 worden gecombineerd. Meer infor-
matie over het Gira huisstation video opbouw vindt u op internet onder www.gira.nl/deurcommunicatie

Gira Standaard 55,
zuiver wit glanzend

Gira E2,
kleur aluminium

Gira Event,
kleur aluminium  /
antraciet

Gira Event Opaque,
barnsteen  /  zuiver wit 
glanzend

Gira E 22 Edel Staal Gira Esprit,
glas zwart  /
kleur aluminium

Gira Esprit,
glas wit  /  zuiver wit 
glanzend

Gira Event Clear,
groen  /  zuiver wit
glanzend

Gira Event Clear,
zwart  /  zuiver wit
glanzend
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Voeding
26 V DC ± 2 V (busspanning)

Aansluitingen
2 schroefklemmen 
2-draads bus
2 schroefklemmen 
Verdiepingsbelknop

Afmetingen (b × h × d)
55 × 127 × 21 mm

Temperatuurbereik
–5 ºC tot +50 ºC

Technische wijzigingen 
voorbehouden

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

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

iF product design award 2009
red dot award 2009 

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


