
Gira VideoTerminal
Deurcommunicatie naar nieuwe maatstaven

Gira VideoTerminal
Huisstation met een zeer groot,
actief 5,7" TFT-kleurendisplay
en intuïtieve bediening met vier
toetsen voor basisfuncties
en een gecombineerde druk-
en draaiknop voor het on-
screenmenu
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De vrij-sprekenfunctie maakt
gebruik van state-of-the-art
microprocessortechnologie en
spraakweging: daar waar de
achtergrondgeluiden het hardst
zijn, wordt automatisch de
microfoon geactiveerd en dien-
overeenkomstig op het andere
station de luidspreker. Wanneer
het straatlawaai te hard is, maakt
een voorrangfunctie het altijd
mogelijk vanaf het huisstation
te spreken.

Ook verder beschikt de Gira
VideoTerminal over alle techno-
logische innovaties bekend van
de Gira Deurcommunicatie.
Daaronder oproepsignaaluit-
schakeling, parallelschakeling van
maximaal vijf Gira VideoTerminals,
vijf verschillende oproepmelo-
dieën en het aansturen van een
deuropenerautomaat bij bedie-
ning van de bel, handig in b.v.
artsenpraktijken.

Montage
De Gira VideoTerminal kan in
de betreffende montageplaten
opbouw en inbouw worden
geïnstalleerd of in de Modulaire
Functiezuil worden geïntegreerd.
Vanwege het grote display is
een besturingapparaat met
een krachtigere aanvullende
voedingseenheid van 24 V DC
700 mA nodig. De aansluiting
wordt gerealiseerd via de
gangbare Gira 2-draads bus.

Designvarianten
De Gira VideoTerminal is ver-
krijgbaar in glas zwart, glas wit
en glas mint. De montageplaten
voor inbouwinstallatie zijn van
zinkspuitgietwerk. De iets
smallere opbouwmontageplaat
is van breukvast thermoplast.
Beide montageplaten zijn gelakt
in de kleur aluminium.

Afmetingen van de
montageplaten (b x h x d)
Inbouwvariant:
176 x 246 x 52 mm
Opbouwvariant:
194 x 252 x 64 mm

Afmetingen van het
apparaat (b x h x d)
182 x 240 x 52 mm

Technische details
Voeding: 24 V DC ± 10%
Aansluitingen:
2 schroefklemmen 2-draads bus
2 schroefklemmen

voeding 24 V DC ± 10%
2 schroefklemmen

verdiepingsbelknop
2 klemmenstroken systeembus
Aanbevolen montagehoogte:
1,60 m
Temperatuurbereik:
–5 °C tot +50 °C
Kleursysteem PAL

Technische wijzigingen
voorbehouden

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

Gira VideoTerminal
Glas zwart,
montageplaat opbouw,
kleur aluminium

Gira VideoTerminal
Glas zwart,
montageplaat inbouw,
kleur aluminium

Gira VideoTerminal
De Gira VideoTerminal is een
huisstation met een zeer groot
actief TFT-kleurendisplay van
5,7". Het display heeft een com-
fortabele resolutie van 640 x 480
pixels en biedt altijd goed zicht
op het beeld, zelfs bij grote
kijkhoeken.

Bediening en functies
Door de constructie van het
apparaat kan het eenvoudig en
intuïtief worden bediend, mede
rekening houdend met geron-
technologische aspecten.
Vier toetsen vervullen de basis-
functies menu openen, deur
openen, oproepsignaal in-/uit-
schakelen, licht schakelen en
in-/omschakelen van de maxi-
maal drie mogelijke camera‘s.
De grote gecombineerde draai-
en drukknop met achtergrond-
verlichting is bedoeld voor
navigatie door het menu dat met
de toets Menu kan worden ge-
selecteerd. De installateur con-
figureert daarmee bij ingebruik-
name de basisinstellingen van
het apparaat. Deze omvatten
onder andere: taalkeuze (Duits,
Engels), frequentie-instelling,
LED-verlichting in-/uitschakelen
en leidingafsluiting. De eindge-
bruiker kan via het menu
helderheid, kleurverzadiging,
contrast en inschakelduur
van het display wijzigen.

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


