
Gira 
voor thuis

Productadviezen Hoezo, om welke reden, waarom – welke Gira producten zijn het meest geschikt voor welke toepassingen?
Productoverzicht per ruimte De belangrijkste functies voor b.v. kinderkamer, slaapkamer, keuken, hal, badkamer of kelder.
Alles rondom het huis Bewegingsmelders bij de entree, deurcommunicatie-installaties bij de voordeur, energie en licht in de tuin.
Energie besparen, achteraf toepassen, veiligheid ontwerpen Gira biedt efficiënte, comfortabele en veilige oplossing voor thuis.

Ontwerphulp voor intelligente 
gebouwentechniek



Het Gira designsysteem
Het Gira designsysteem is modulair opgebouwd. Het omvat 10 schakelaarprogramma's met meer dan 300 functies 
voor comfortabel, efficiënt en veilig wonen. Alle functies kunnen in diverse kleuren met verschillende afdekraam-
varianten worden gecombineerd. Dat resulteert in een grote verscheidenheid in design. Zo kunnen de Gira producten 
passend bij elk interieur worden samengesteld.

Schakelaar-
programma's
10 verschillende 
programma's en 
68 afdekraamvarianten

>
Een overzicht vindt u in 
het hoofdstuk Gira 
 schakelaarprogramma's

Functies
Groot assortiment met 
meer dan 300 functies

Designvoorbeeld 
Gira Esprit 

Functievoorbeeld 
Gira huisstation 
video opbouw

Designvoorbeeld 
Gira Event Clear

Functievoorbeeld 
Gira radio RDS

Designvoorbeeld 
Gira E2

Functievoorbeeld 
Gira tastsensor 3 Plus



Intelligente 
gebouwen-
techniek 
van Gira
Meer comfort, meer efficiency, meer veiligheid. Met intelligente gebouwentechniek van 
Gira wordt uw thuis mooi en slim: centrale aansturing van de huisinstallatie, tijdafhankelijke 
temperatuurregeling, automatische lichtbesturing, sleutelloze toegang tot de woning en nog 
veel meer – alles uniform vormgegeven in het Gira designsysteem.



De gebouwentechniek van Gira kan in drie secties worden verdeeld. Voor de conventionele 
installatie biedt Gira een groot assortiment producten voor stroom, licht, deurcommunicatie, 
communicatietechniek en meer. Daarnaast zijn er twee intelligente systemen die door 
automatisering en bediening op afstand een hoge mate aan comfort, veiligheid, flexibiliteit 
en efficiency mogelijk maken: het Gira KNX  /  EIB systeem en het Gira draadloze bussysteem.

Conventionele installatie
Wandcontactdozen, dimmers, drukvlakschake-
laars, kamerthermostaten, LED-verlichting, 
antenneaansluitingen, bewegingsmelders, 
deurcommunicatie-installaties en meer.

Home Server  4

Bedienings-
apparaten

Zender

Ontvangers

Functies/
toepassingen

Functies/
toepassingen

Functies/
toepassingen

Bedienings-
apparaten

Gira KNX  /  EIB systeem
Intelligente gebouwentechniek wordt gereali-
seerd met de flexibele bustechnologie. Bin-
nen het systeem communiceren apparaten 
met elkaar en wisselen onderling informatie 
uit. Daarvoor wordt parallel aan de elektrici-
teitsleidingen een stuurleiding aangelegd. 
Mogelijkheden: verlichting en verwarming op 
maat, centrale aansturing van verlichting, ja-
loezieën en rolluiken, ventilatie en huishoude-
lijke apparatuur, programmering van bepaalde 
lichtscènes, multimedia- of muziekentertain-
ment in alle ruimten, automatische tuinbere-
gening, aanwezigheidssimulaties en meer.

Gira draadloos bussysteem
Intelligentie eenvoudig achteraf toepassen, 
zonder stof en lawaai: met het Gira draadloze 
bussysteem kan een breed spectrum bestu-
ringsmogelijkheden, zoals lichtscènes, jaloe-
zie- en verwarmingsbesturing en automatisch 
licht worden gerealiseerd, zonder dat er mu-
ren moeten worden opengebroken. De com-
municatie vindt plaats tussen zenders en ont-
vangers.



Welke 
producten 
voor welke 
ruimte?
De Gira hygrostaat in de badkamer. De Gira paniekschakelaar in de slaapkamer. De Gira radio 
RDS in de keuken. Welke producten voor welke ruimte? Alles is natuurlijk mogelijk – wij tonen 
u hier echter toepassingen die zinvol zijn en die u helpen het comfort te  verhogen, tegelijkertijd 
energie te besparen en de veiligheid tussen de eigen vier muren te  garanderen. Wij nemen u 
mee door uw huis zodat u goed geïnformeerd bent voorafgaand aan het adviesgesprek met uw 
installateur.



Met Gira begint comfort al 's morgens vroeg in de keuken. Wanneer het tijd is voor het ontbijt 
wordt automatisch het koffiezetapparaat gestart door de Gira tijdschakelklok easy. De Gira radio 
RDS zorgt al tijdens het tafeldekken voor informatie en muziek. En wanneer eierkoker, brood-
rooster en mixer tegelijk nodig zijn, zijn er dankzij de uitbreidingsinstallatie Gira Profiel 55 altijd 
voldoende wandcontactdozen beschikbaar.

Keuken

Producten voor de keuken

Intelligente functies
Jaloezie- en rolluikbesturing 2 om jaloezieën en rolluiken tijdafhankelijk 
aan te sturen
Jaloezie- en rolluikbesturing easy is eenvoudig te programmeren
Kamerthermostaat voor verwarmingsbesturing

* Tastsensor voor aansturen, schakelen en dimmen
Touchdimmer voor de juiste lichtsfeer
Controle-eenheid M217/M218 voor bediening van het 
Revox multiroom system
Radio RDS voor installatie in de wand

* Info-display als compact weergave- en schakelpunt voor de huisinstallatie
* Contol 19 Client stuurt het KNX  /  EIB systeem aan

Tijdschakelklok easy om apparaten op de gewenste tijd te starten
Draadloos energie- en weerdisplay toont alle informatie over het weer

Veiligheid
Rookmelder Dual  / VdS 230 V waarschuwt bij rook- en warmteontwikkeling

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos met randaarde met kinderbeveiliging 
beschermt tegen elektrische schokken
Wandcontactdoos met randaarde met gedraaid basiselement 
voor apparaten met haakse steker
Wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel – 
beschermd tegen spatten en vuil 

Achteraf toepassen
Profiel 55, vijfvoudig/600 b.v. voorzien van drie wandcontactdozen met 
randaarde en de Gira radio RDS

* KNX  /  EIB systeem vereist

Top 5
De belangrijkste producten 
voor de keuken

Gira elektronische 
jaloezie- en 
rolluikbesturing easy 
Hiermee kunnen jaloezieën 
en rolluiken automatisch 
worden aangestuurd op 
vooraf geprogrammeerde 
tijden – en hij is zeer een-
voudig in het gebruik. Voor 
doordeweekse dagen en 
het weekend kunnen een-
voudig en zonder bedie-
ningshandleiding verschil-
lende looptijden worden 
geprogrammeerd.

Gira radio RDS
De radio zit eenvoudig in 
de wand – net als licht-
schakelaars en wandcon-
tactdozen. Dat voorkomt 
lastige kabels en houdt 
werk- en aflegruimten vrij. 
Naar wens kunnen een 
tweede luidspreker voor 
stereogeluid en een 
aansluitmogelijkheid voor 
MP3-spelers meteen mee 
worden geïnstalleerd.

Gira tijdschakelklok 
easy
Altijd op tijd ingescha-
keld: de Gira tijdschakel-
klok easy activeert op 
vooraf bepaalde tijden 
elektrische apparaten zo-
als het koffiezetapparaat 
of schakelt de verlichting 
aan en uit. Opvallend 
daarbij is de eenvoudige 
bediening.

Gira Profiel 55
Gira Profiel 55 breidt de 
bestaande installatie uit 
zonder dat de muur hoeft 
te worden opengebroken. 
Het kan worden voorzien 
van meer dan 280 func-
ties. Het assortiment 
omvat varianten tot maxi-
maal acht lege units.

Gira Control 19 Client
De Gira Control 19 Client 
is een PC-gebaseerde 
 controle- en besturings-
eenheid met een helder 
 capacitief touchscreen 
van 47 cm [18,5"]. Hij 
wordt, in combinatie met 
de Gira  Home  Server 4, 
 toegepast om de gebou-
wentechniek te bedienen. 
In combinatie met de Gira 
DCS-IP-gateway wordt hij 
ook een huisstation voor 
de deurcommunicatie. 
De Gira Interface maakt 
alle functies eenvoudig 
toegankelijk.



Zodra u de hal betreedt, schakelt de Gira automatic-schakelaar de verlichting in. Met de Gira 
Contol 9 Client kunt u direct e-mails opvragen en de status van de huisinstallatie controleren. 
Wanneer u het huis verlaat, is een Gira Centraal-UIT-schakelaar in de hal een praktische functie: 
alle ingeprogrammeerde apparaten en lampen worden met één druk op de knop uitgeschakeld. 

Hal 

Producten voor de hal

Intelligente functies
* Info-display als compact weergave- en schakelpunt voor de huisinstallatie
* Contol 9 Client – de schakelcentrale voor de huisinstallatie 
* Tastsensor voor aansturen, schakelen en dimmen

Drukvlakschakelaar met LED-basiselement voor betere oriëntatie
* Centraal-UIT-schakelaar – alles uitschakelen met één druk op de knop

Automatic-schakelaar – altijd licht wanneer dat nodig is

Veiligheid
Rookmelder Dual  / VdS 230 V waarschuwt bij rook- en warmte-
ontwikkeling

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos met randaarde met kinderbeveiliging 
beschermt tegen elektrische schokken
Wandcontactdoos met randaarde met LED-oriëntatieverlichting 
voor oriëntatie in het donker

Deurcommunicatie
Huisstation – informeert wie er buiten voor de deur staat 

* KNX  /  EIB systeem vereist

Top 5
De belangrijkste producten
voor de hal

Gira huisstation
Met de huisstations uit het 
Gira deurcommunicatiesys-
teem hoort en ziet u met-
een wie er buiten voor de 
deur staat. De Gira huissta-
tions passen bij de Gira 
schakelaarprogramma's en 
zorgen zo voor een unifor-
me uitstraling van elektro-
technische installatie en 
deurcommunicatie. 

Gira automatic-schakelaar
Licht, zodra en zolang als 
dat nodig is: de Gira auto-
matic-schakelaar doet het 
licht aan wanneer iemand 
in de buurt komt en scha-
kelt het weer uit wanneer 
niemand meer aanwezig is. 
Dat is comfortabel, veilig 
en energiebesparend en in 
het bijzonder aan te beve-
len voor doorgangsruimten 
als de hal of het trappen-
huis. 

Gira Centraal-UIT- 
schakelaar
Het huis uit – alles uit: de 
Centraal-UIT-schakeling 
wordt gerealiseerd via het 
Gira KNX  /  EIB systeem. 
Met de Gira tastsensoren 
kunnen alle vooraf gepro-
grammeerde stroomkrin-
gen in één keer worden 
uitgeschakeld.

Gira Rookmelder 
Dual  / VdS 230 V
De Gira Rookmelder 
Dual  / VdS 230 V beschermt 
gelijk dubbel: met twee 
detectiemethoden ziet hij 
zowel rook- als warmte-
ontwikkeling in de ruimte 
en waarschuwt hij voor-
dat het gevaarlijk wordt. 
Wanneer alle geïnstalleer-
de rookmelders onderling 
zijn gekoppeld, alarmeert 
ook het apparaat in de 
slaapkamer, wanneer er 
brand is in trappenhuis, 
kelder of garage.

Centraal-UIT

Gira Control 9 Client
De Gira Control 9 Client is 
een bedieningsapparaat 
voor de Gira Home Server 4 
en de KNX  /  EIB installatie 
in het huis. Met een helder 
22,9 cm [9“] TFT-touch-
display biedt deze snel en 
eenvoudig toegang tot alle 
functies van de huistech-
niek. In combinatie met de 
Gira DCS-IP-gateway kan 
hij ook voor audiovisuele 
deurcommunicatie worden 
gebruikt.



Met de Gira draadloze kamertemperatuursensor is het op de normale gebruikstijden in de 
badkamer altijd aangenaam warm. De Gira hygrostaat zorgt voor een aangenaam en gezond 
binnenklimaat door de luchtvochtigheid te regelen. Daarnaast komen de Gira wandcontactdozen 
met randaarde met aardlekbeveiliging van pas, want die zorgen voor meer veiligheid in de 
badkamer.

Badkamer

Producten voor de badkamer

Intelligente functies
Jaloezie- en rolluikbesturing 2, om jaloezieën en rolluiken tijdafhankelijk 
aan te sturen
Jaloezie- en rolluikbesturing easy is eenvoudig te programmeren
Draadloze kamertemperatuursensor voor temperatuurregeling per kamer
Kamerthermostaat voor verwarmingsbesturing

* Tastsensor voor aansturen, schakelen en dimmen
Controle-eenheid M217/M218 voor bediening van het 
Revox multiroom system
Radio RDS voor installatie in de wand

* Info-display als compact weergave- en schakelpunt voor de huisinstallatie
Hygrostaat regelt de luchtvochtigheid in de ruimte

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos met randaarde met kinderbeveiliging 
beschermt tegen elektrische schokken

Wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel 
– beschermd tegen spatten en vuil
Wandcontactdoos met randaarde met aardlekbeveiliging 
voor meer veiligheid
Wandcontactdoos met randaarde spatwaterdicht inbouw 
ongevoelig voor waterspatten

Veiligheid
Rookmelder Dual  /  VdS 230 V waarschuwt bij rook- en warmteontwikkeling
MiVa-Set 834 voor hulpoproepen in toiletten en natte cellen

Achteraf toepassen
Profiel 55, vijfvoudig/600 b.v. voorzien van twee wandcontactdozen met 
randaarde met klapdeksel, de Gira radio RDS en de kamerthermostaat

* KNX  /  EIB systeem vereist

Top 5
De belangrijkste producten
voor de badkamer

Gira draadloze kamertem-
peratuursensor met klok
Met de Gira draadloze ka-
mertemperatuursensor met 
klok kan de badkamer tijd-
gestuurd altijd precies dan 
worden verwarmd wanneer 
deze daadwerkelijk wordt 
gebruikt, b.v. ‘s morgens 
en ‘s avonds op vaste tij-
den. De sensor stuurt be-
sturingscommando’s voor 
bediening van het radiator-
ventiel naar de Gira draad-
loze gemotoriseerde regel-
aandrijving.

Gira wandcontactdoos 
met randaarde met 
aardlekbeveiliging
Beschadigde kabels, defecte 
elektrische apparaten en 
vocht kunnen tot gevaarlijke 
lekstromen leiden. Omdat de 
elektrische installatie in ou-
dere gebouwen vaak niet is 
voorzien van een aardlekbe-
veiliging, is toepassing ach-
teraf van de Gira wandcon-
tactdoos met randaarde met 
aardlekbeveiliging daar aan 
te bevelen. Deze bewaakt de 
aangesloten verbruikers en 
onderbreekt de stroomtoe-
voer voordat de lekstroom 
gevaarlijk wordt.

Gira radio RDS
De radio zit eenvoudig in 
de wand – net als licht-
schakelaars en wandcon-
tactdozen. Dat voorkomt 
lastige kabels en houdt 
werk- en aflegruimten vrij. 
Naar wens kunnen een 
tweede luidspreker voor 
stereogeluid en een aan-
sluitmogelijkheid voor 
MP3-spelers meteen mee 
worden geïnstalleerd.

Gira hygrostaat
Door het regelen van de 
luchtvochtigheid zorgt de 
Gira hygrostaat voor een 
aangenaam en gezond 
binnenklimaat. Vooral in 
de badkamer is deze 
functie belangrijk. Door-
dat de Gira hygrostaat 
continu een te hoge 
luchtvochtigheid tegen-
werkt, helpt hij schadelijke 
schimmelvorming tegen 
te gaan.

Gira Profiel 55
Gira Profiel 55 breidt de 
bestaande installatie uit 
zonder dat de muur hoeft 
te worden opengebroken. 
Zo kan de badkamer zon-
der veel moeite worden 
voorzien van aanvullende 
comfortabele functies.



Gira zorgt ervoor dat u lekker op uw gemak op de bank kunt zitten. Met de Gira TV-gateway 
kunt u voor de televisie blijven zitten wanneer er aan de deur wordt gebeld. Want u ziet op het 
beeldscherm wie er buiten voor de deur staat. En de elektronische jaloezie- en rolluikbesturing 
van Gira zet de jaloezieën of rolluiken afhankelijk van tijd en weer automatisch in de juiste 
stand.

Woonkamer

Producten voor de woonkamer

Intelligente functies
Jaloezie- en rolluikbesturing 2, om jaloezieën en rolluiken tijdafhankelijk 
aan te sturen
Jaloezie- en rolluikbesturing easy is eenvoudig te programmeren
Kamerthermostaat voor verwarmingsbesturing

* Tastsensor voor aansturen, schakelen en dimmen
Touchdimmer voor de juiste lichtsfeer
Controle-eenheid M217/M218 voor bediening van het Revox multiroom system
TV-gateway – op televisie zien wie er buiten voor de deur staat

* Info-display als compact weergave- en schakelpunt voor de huisinstallatie
* Contol 9 Client – de schakelcentrale voor de huisinstallatie 

Tijdschakelklok easy om apparaten op de gewenste tijd te starten
Draadloos energie- en weerdisplay toont alle informatie over het weer
Ruimteluchtsensor CO² voor bewaking van de luchtkwaliteit

Data-aansluitingen
Antennecontactdoos – goede ontvangst voor TV en radio

KPN-aansluitdoos voor de juiste verbinding
Stereo-luidsprekeraansluitdoos genieten van muziek zonder kabelkluwen
High-End luidsprekerconnector voor optimale geluidskwaliteit
Data-aansluittechniek voor koppeling van telefoon en PC

Veiligheid
Rookmelder Dual  / VdS 230 V waarschuwt bij rook- en warmteontwikkeling
 
Wandcontactdozen
Wandcontactdoos met randaarde met kinderbeveiliging 
beschermt tegen elektrische schokken
Wandcontactdoos met randaarde met gedraaid basiselement 
voor apparaten met haakse steker
Wandcontactdoos met randaarde met overspanningsbeveiliging 
voorkomt schade door piekspanningen

* KNX  /  EIB systeem vereist

Top 5
De belangrijkste producten 
voor de woonkamer

Gira Touchdimmer
Met de Gira Touchdimmer 
kan eenvoudig de gewens-
te helderheid van de ver-
lichting worden ingesteld. 
Een lichte aanraking van de 
LED-punten is voldoende. 
Een beschaafd geluidssig-
naal bevestigt de bedie-
ning.

Gira Jaloezie- en 
 rolluikbesturing 2
Met de elektronische 
jaloezie- en rolluikbestu-
ring 2 van Gira worden 
jaloezieën, rolluiken en 
markiezen volautomatisch 
op geprogrammeerde 
tijdstippen of door middel 
van sensoren aange-
stuurd. Tijdens vakanties 
zorgt een toevalsgenera-
tor ervoor dat de woning 
bewoond lijkt.

Gira TV-gateway
Op uw gemak voor de 
televisie blijven zitten 
wanneer er wordt gebeld: 
de Gira TV-gateway uit 
het Gira deurcommunica-
tiesysteem koppelt de 
televisie aan de functies 
van het deurstation. De 
videobeelden van het 
Gira deurstation kunnen 
op het televisiescherm 
worden getoond. 

Gira tastsensor 3 Plus 
Met de Gira tastsensor kun-
nen de meest uiteenlopende 
aangesloten busfuncties 
worden aangestuurd, b.v. 
lichtscènes opslaan en op-
vragen, lampen schakelen 
en dimmen en rolluiken of 
jaloezieën omhoog en 
omlaag sturen. Elke toets 
is voorzien van twee LED's 
voor statusweergave en 
kan al naar gelang de in-
stelling  /  variant links, 
rechts of in het midden 
worden bediend.

Gira Home Plug AV
Met de Gira Home Plug AV 
netwerkaansluitdoos kan 
via het 230 V-lichtnet een 
thuisnetwerk worden opge-
bouwd en toegang tot 
internet tot stand worden 
gebracht. Zo kan b.v. in de 
woonkamer een televisie 
met LAN-aansluiting wor-
den aangesloten om media 
te streamen vanaf een 
computer die zich in een 
andere ruimte bevindt.



Slaap met een gerust hart, want de Gira veiligheidsproducten zijn er voor u. De Gira Rookmelder 
Dual  / VdS 230 V waakt dag en nacht en slaat bij gevaarlijke rookontwikkeling direct alarm. 
En een Gira paniekschakelaar, onder handbereik bij het bed, geeft ook een gerust gevoel. Ook 
aan comfort in de slaapkamer is gedacht, b.v. met de Gira jaloezie- en rolluikbesturing, de 
Gira radio RDS met slaapstand of het Gira draadloze energie- en weerdisplay.

Slaapkamer

Producten voor de slaapkamer

Intelligente functies
Jaloezie- en rolluikbesturing 2, om jaloezieën en rolluiken tijdafhankelijk 
aan te sturen
Jaloezie- en rolluikbesturing easy is eenvoudig te programmeren
Kamerthermostaat voor verwarmingsbesturing

* Tastsensor voor aansturen, schakelen en dimmen
Controle-eenheid M217/M218 voor bediening van het Revox multiroom system
Radio RDS voor installatie in de wand

* Info-display als compact weergave- en schakelpunt voor de huisinstallatie
* Contol 9 Client – de schakelcentrale voor de huisinstallatie 

Tijdschakelklok easy om apparaten op de gewenste tijd te starten
Draadloos energie- en weerdisplay toont alle informatie over het weer

Data-aansluitingen
Data-aansluittechniek voor koppeling van telefoon en PC
KPN-aansluitdoos voor de juiste verbinding
Antennecontactdoos – goede ontvangst voor TV en radio

Veiligheid
* Paniekschakelaar – álle verlichting aan met één druk op de knop

Rookmelder Dual  / VdS 230 V waarschuwt bij rook- en warmteontwikkeling

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos met randaarde met kinderbeveiliging 
beschermt tegen elektrische schokken
Wandcontactdoos met randaarde met gedraaid basiselement 
voor apparaten met haakse steker
Wandcontactdoos met randaarde met LED-oriëntatieverlichting – 
voor oriëntatie in het donker
Wandcontactdoos met randaarde met overspanningsbeveiliging 
voorkomt schade door piekspanningen

* KNX  /  EIB systeem vereist

Top 5
De belangrijkste producten
voor de slaapkamer

Gira paniekschakelaar
Bij verdachte geluiden in 
de nacht is een korte aan-
raking van de Gira paniek-
schakelaar voldoende om 
huis en tuin in een afschrik-
kend helder licht te zetten. 
De Gira paniekschakelaar 
wordt gerealiseerd via het 
Gira KNX  /  EIB systeem. 
Met een tastsensor kan een 
hele verlichtingsgroep in 
één keer worden ingescha-
keld.

Gira draadloos 
energie- en weerdisplay
Het draadloze energie- en 
weerdisplay combineert 
de weergave van weer- en 
energieverbruiksgegevens 
in één apparaat. Naast de 
meetgegevens van een 
buitensensor en een weers-
voorspelling van internet 
geeft het aan hoeveel 
stroom en gas er op dat 
moment of gedurende een 
bepaalde periode wordt 
c.q. is verbruikt.

Gira Jaloezie- en 
rolluikbesturing 2
Met de elektronische jaloe-
zie- en rolluikbesturing 2 
van Gira worden jaloezieën, 
rolluiken en markiezen vol-
automatisch op geprogram-
meerde tijdstippen of door 
middel van sensoren aan-
gestuurd. Tijdens vakanties 
zorgt een toevalsgenerator 
ervoor dat de woning 
bewoond lijkt.

Gira Touchdimmer
Altijd de juiste lichtsfeer 
in de slaapkamer: een 
lichte aanraking is al 
voldoende om de Gira 
Touchdimmer te bedie-
nen. De gewenste licht-
sterkte kan daarbij recht-
streeks worden ingesteld. 
Daarvoor hoeft alleen 
maar de betreffende LED 
te worden aangeraakt. 
Een beschaafd geluidssig-
naal bevestigt de bedie-
ning.

Gira Rookmelder 
Dual  / VdS 230 V
Geruststellend om te we-
ten dat de Gira Rookmelder 
Dual  / VdS 230 V gelijk 
dubbel over uw slaap 
waakt: met twee detectie-
methoden ziet hij zowel 
rook- als warmteontwikke-
ling in de ruimte en 
waarschuwt hij voordat 
het gevaarlijk wordt.

Paniekschakeling



Niet alleen in de kinderkamer, maar ook in alle andere ruimten zijn wandcontactdozen met 
kinderbeveiliging belangrijk want kinderen komen overal. Daarom is het goed dat de Gira 
wandcontactdozen met randaarde verkrijgbaar zijn met kinderbeveiliging. Omdat kinderen in 
het donker vaak bang zijn, slaat de Gira wandcontactdoos met randaarde met LED-oriëntatie-
licht de spijker precies op z'n kop. Deze biedt met zijn beschaafde licht oriëntatie in het don-
ker. De Gira rookmelder Dual  / VdS 230 V in de kinderkamer is vanzelfsprekend.

Kinderkamer

Producten voor de kinderkamer

Intelligente functies
Kamerthermostaat voor verwarmingsbesturing
Jaloezie- en rolluikbesturing 2, om jaloezieën en rolluiken tijdafhankelijk 
aan te sturen
Jaloezie- en rolluikbesturing easy is eenvoudig te programmeren

* Tastsensor voor aansturen, schakelen en dimmen
Draaidimmer draaidimmer voor de juiste lichtsfeer
Radio RDS voor installatie in de wand
Tijdschakelklok easy om apparaten op de gewenste tijd te starten
Draadloos energie- en weerdisplay toont alle informatie over het weer

Data-aansluitingen
Antennecontactdoos – goede ontvangst voor TV en radio
KPN-aansluitdoos voor de juiste verbinding
Data-aansluittechniek voor koppeling van telefoon en PC
Stereo-luidsprekeraansluitdoos genieten van muziek zonder kabelkluwen

Veiligheid
Rookmelder Dual  / VdS 230 V waarschuwt bij rook- en warmteontwikkeling

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos met randaarde met kinderbeveiliging 
beschermt tegen elektrische schokken
Wandcontactdoos met randaarde met gedraaid basiselement 
voor apparaten met haakse steker
Wandcontactdoos met randaarde met LED-oriëntatieverlichting – 
voor oriëntatie in het donker
Wandcontactdoos met randaarde met overspanningsbeveiliging 
voorkomt schade door piekspanningen

* KNX  /  EIB systeem vereist

Top 5
De belangrijkste producten
voor de kinderkamer

Gira wandcontactdoos 
met randaarde met 
LED-oriëntatieverlichting 
Nooit meer bang in het 
donker: de Gira wandcon-
tactdoos met randaarde 
met LED-basiselement 
zorgt met zijn beschaafde 
licht voor oriëntatie in het 
donker. Een geïntegreerde 
schemeringssensor scha-
kelt de verlichting bij het 
donker worden in en bij 
voldoende licht weer uit. 

Gira antennecontactdoos 
Met de antennecontact-
doos gaan radio en televi-
sie in de lucht. Meerdere 
aansluitingen zorgen voor 
flexibiliteit en onafhanke-
lijkheid. Kabel of satelliet, 
dat maakt niet uit. Wanneer 
kinderen ouder worden, 
willen ze TMF of MTV het 
liefst ongestoord in hun 
eigen kamer kunnen kijken.

Gira draaidimmer
Met de Gira draaidimmer 
kan op elk moment de ge-
wenste lichtsterkte worden 
ingesteld. Zo kunnen b.v. 
de ouders 's nachts met net 
genoeg licht kijken of de 
kinderen goed slapen. En 
ook kinderen zelf vinden 
het fijn om het licht op 
hun kamer zo in te kunnen 
stellen als ze het op dat 
moment graag willen.

Gira Rookmelder 
Dual  / VdS 230 V
De Gira Rookmelder 
Dual  / VdS 230 V beschermt 
de lieve kleintjes gelijk 
dubbel: met twee detec-
tiemethoden ziet hij zowel 
rook- als warmteontwik-
keling in de ruimte en 
waarschuwt hij voordat 
het voor de kinderen ge-
vaarlijk wordt.

Gira Home Plug AV
Met de Gira Home Plug 
AV netwerkaansluitdoos 
kan via het 230 V-lichtnet 
een thuisnetwerk worden 
opgebouwd en toegang 
tot internet tot stand 
worden gebracht. Dat is 
vooral interessant voor 
kamers van schoolgaande 
of studerende kinderen.



Telefoon, fax, antwoordapparaat, computer of printer: met de diverse Gira aansluitdozen zit u 
altijd goed en bent u altijd 'gekoppeld'. Om uw elektronische apparaten optimaal te beschermen 
gebruikt u bij voorkeur de Gira wandcontactdoos met randaarde met overspanningsbeveiliging. 
De Gira aanwezigheidsmelder zorgt voor energiebesparende verlichting omdat hij het licht 
slechts inschakelt als dat nodig is en het anders automatisch uitschakelt. 

Werkkamer

Producten voor de werkkamer

Intelligente functies
Jaloezie- en rolluikbesturing 2, om jaloezieën en rolluiken tijdafhankelijk 
aan te sturen
Jaloezie- en rolluikbesturing easy is eenvoudig te programmeren
Kamerthermostaat voor verwarmingsbesturing

* Tastsensor voor aansturen, schakelen en dimmen
Controle-eenheid M217/M218 voor bediening van het Revox multiroom system
Radio RDS voor installatie in de wand

* Info-display als compact weergave- en schakelpunt voor de huisinstallatie
* Contol 9 Client – de schakelcentrale voor de huisinstallatie 

Tijdschakelklok easy om apparaten op de gewenste tijd te starten
Aanwezigheidsmelder – voor energiebesparende verlichting
DCS-IP-gateway – maakt deurcommunicatie mogelijk met de PC
Ruimteluchtsensor CO² voor bewaking van de luchtkwaliteit

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos met randaarde met kinderbeveiliging 
beschermt tegen elektrische schokken

Wandcontactdoos met randaarde met gedraaid basiselement 
voor apparaten met haakse steker
Wandcontactdoos met randaarde met overspanningsbeveiliging 
voorkomt schade door piekspanningen

Veiligheid
Rookmelder Dual  / VdS 230 V waarschuwt bij rook- en warmteontwikkeling

Data-aansluitingen
KPN-aansluitdoos voor de juiste verbinding
Opklapbare datakap voor het aansluiten van externe apparatuur
Data-aansluittechniek voor koppeling van telefoon en PC
HomePlug AV netwerkaansluitdoos voor toegang tot internet
Profiel 55 – meer functies en flexibiliteit op de wand

* KNX  /  EIB systeem vereist

Top 5
De belangrijkste producten
voor de werkkamer

Gira aanwezigheids melder
De Gira aanwezigheids-
melder stuurt de lampen 
aan afhankelijk van het 
invallende daglicht en de 
aanwezigheid van personen 
en is daarom o.a. geschikt 
voor werkkamers die niet 
permanent worden ge-
bruikt. Dat is comfortabel 
en energiebesparend.

Gira wandcontactdoos 
met randaarde met over-
spanningsbeveiliging
Overspanningen tijdens 
onweer kunnen elektroni-
sche apparaten flink 
beschadigen. Met de 
wand contactdoos met 
randaarde met overspan-
ningsbeveiliging kan 
kostbare apparatuur zoals 
PC, printer of HiFi-installatie 
worden beschermd tegen 
piekspanningen.

Gira Profiel 55
Gira Profiel 55 breidt de 
bestaande installatie uit 
zonder dat de muur hoeft 
te worden opengebroken. 
In de werkkamer kan 
zo met name achteraf 
worden voorzien in extra 
wandcontactdozen 
en aansluitdozen voor 
datatechniek. 

Gira Home Plug AV
Internet uit de wandcon-
tactdoos – dat biedt de Gira 
Home Plug AV netwerkaan-
sluitdoos. De gegevens-
overdracht verloopt via het 
230 V-lichtnet zodat er 
geen nieuwe kabels hoeven 
worden aangelegd. Met 
een gegevensoverdrachts-
snelheid van maximaal 
200 Mbit/s kan zonder pro-
blemen gebruik worden ge-
maakt van internetdiensten 
die een hoge bandbreedte 
vereisen.

Gira USB-voedings-
eenheid tweevoudig
Maakt het mogelijk mobiele 
apparaten, b.v. mobiele 
telefoons en MP3-spelers, 
zonder aparte netvoeding 
rechtstreeks uit de wand-
contactdoos op te laden. 
Dankzij maximaal 1400 mA 
resp. tweemaal 700 mA 
laadstroom kunnen ook 
grootverbruikers worden 
gevoed. Met twee steker-
ingangen voor installatie 
in een gangbare inbouw-
doos – passend bij het 
schakelaarprogramma.



In ruimten als trappenhuis, kelder en garage zorgen de Gira automatic-schakelaars en de 
Gira LED-oriëntatieverlichting voor veilige, energiebesparende verlichting. De Gira rookmelders 
Dual  / VdS 230 V bewaken de ruimten en slaan bij gevaar alarm.

Trappenhuis, kelder 
en garage

Producten voor trappenhuis, kelder en garage

Intelligente functies 
Automatic-schakelaar – altijd licht wanneer dat nodig is
Aanwezigheidsmelder – voor energiebesparende verlichting
Trappenhuisverlichtingsautomaat schakelt het licht in en waarschuwt 
voordat het uitgaat
Belknop voor de bel bij de huisdeur
Drukvlakschakelaar met LED-basiselement – ook in het donker 
de lichtschakelaar vinden
Deur-/informatiebordje voor tekstlabels in het juiste kader
LED-oriëntatieverlichting – richtinggevend in donkere hoekjes

Veiligheid
Rookmelder Dual  / VdS 230 V waarschuwt bij rook- en warmte-
ontwikkeling

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos met randaarde spatwaterdicht inbouw 
voor installatie in de wand
Wandcontactdoos met randaarde spatwaterdicht opbouw 
voor installatie op de wand

Deurcommunicatie
Huisstation – informeert wie er buiten voor de deur staat 

Achteraf toepassen 
Profiel 55, vijfvoudig/600, b.v. voorzien van drie wandcontactdozen met 
randaarde en de Gira radio RDS

Top 5
De belangrijkste producten 
voor trappenhuis, kelder en 
garage

Gira automatic-schakelaar
Licht, zodra en zolang als 
dat nodig is: de Gira auto-
matic-schakelaar doet het 
licht aan wanneer iemand 
in de buurt komt en scha-
kelt het weer uit wanneer 
niemand meer aanwezig is. 
Dat is comfortabel, veilig 
en energiebesparend, met 
name voor doorgangsruim-
ten als trappenhuis of 
kelder.

Gira wandcontactdoos 
met randaarde 
spatwaterdicht inbouw
De Gira wandcontactdoos 
met randaarde met klap-
deksel uit het programma 
Gira TX_44 is beschermd 
tegen vocht en waterspat-
ten. Het klapdeksel voor-
komt ook vervuiling – nog 
een voordeel bij toepassing 
in kelder en garage. 

Gira wandcontactdoos 
met randaarde 
spatwaterdicht opbouw
In kelder en garage is een 
inbouwinstallatie vaak niet 
mogelijk en de moeite 
daarvoor ook niet gewenst. 
Dan is het spatwaterdichte 
opbouwsysteem van Gira 
precies wat u nodig hebt. 
De wandcontactdoos met 
randaarde is met een 
klapdeksel beschermd 
tegen water en vuil

Gira LED-oriëntatie-
verlichting wit
Voor gerichte toepassing 
van lichtaccenten. 
Verlicht b.v. traptreden en 
donkere gangen of buiten-
paden en zorgen zo voor 
veiliger lopen en betere 
oriëntatie, zowel binnen 
als buiten.

Gira Rookmelder 
Dual  / VdS 230 V
De Gira Rookmelder 
Dual  / VdS 230 V beschermt 
gelijk dubbel: met twee 
detectiemethoden ziet hij 
zowel rook- als warmte-
ontwikkeling in de ruimte 
en waarschuwt hij voor-
dat het gevaarlijk wordt. 
Wanneer alle geïnstalleer-
de rookmelders onderling 
zijn gekoppeld, alarmeert 
ook het apparaat in de 
slaapkamer, wanneer er 
brand is in trappenhuis, 
kelder of garage.



De Gira producten zorgen rondom het huis voor veiligheid en comfort. Voor toepassing buiten is 
het schakelaarprogramma Gira TX_44 zeer geschikt. Met versterkt afdekraam, robuust materiaal 
en een veilige montage voldoet het aan de hogere eisen voor buitentoepassingen en in openbaar 
toegankelijke ruimten. Een uitgesproken groot aantal functies kan spatwaterdicht IP44 worden 
geïntegreerd – van lichtschakelaar en wandcontactdoos tot deurcommunicatie en bustechnologie. 
Ook de Gira energie- en lichtzuilen kunnen worden voorzien van de functies uit Gira TX_44. 
De Gira Tectiv 220° en de Gira observer 70 bewaken het perceel.

Rondom het huis

Producten rondom het huis

Veiligheidsproducten en alarmsystemen
Naast de Gira Tectiv 220° heeft Gira nog meer veiligheidsproducten voor buiten, zoals de Gira observer 70 in het assortiment. 

Wandcontactdozen en licht
Bij buitentoepassing van wandcontactdozen moeten uit veiligheidsoogpunt altijd spatwaterdichte varianten met klapdeksel worden gebruikt. 
Gira biedt hiervoor twee varianten: het schakelaarprogramma Gira TX_44 omvat tegen diefstal beschermde, spatwaterdichte wandcontactdozen 
en andere functies voor inbouwinstallatie. Voor installatie op de wand is er het programma Gira spatwaterdicht opbouw.

Top 5
De belangrijkste producten 
rondom het huis

Gira Tectiv 220°
Beschermd tegen weer en 
wind onder een waterdich-
te koepel bewaakt de Gira 
Tectiv 220° het perceel en 
schakelt hij bij een bewe-
ging direct de buitenver-
lichting in. Daarmee zorgt 
hij ervoor dat er altijd licht 
aan is zodra dat nodig is en 
inbrekers worden door het 
plotselinge licht afgeschrikt. 

Gira wandcontactdoos 
met randaarde met 
klapdeksel
Rondom het huis moeten 
uit veiligheidsoogpunt spat-
waterdichte wandcontact-
dozen met klapdeksel wor-
den gebruikt. Voor 
inbouwinstallatie buiten is 
het programma Gira TX_44 
aan te bevelen met zeer 
robuuste spatwaterdichte 
wandcontactdozen met 
randaarde.

Gira LED-oriëntatielicht 
TX_44
Verlicht traptreden en 
donkere hoeken buiten en 
zorgt zo voor een betere 
oriëntatie. Ook verkrijgbaar 
met witte of oranje LED.

Gira Observer 70
Zodra iemand bij scheme-
ring of in het donker in 
het detectiegebied komt, 
schakelt de Gira observer 
70 de buitenverlichting in. 
Met zijn smalle detectie-
gebied is hij met name 
geschikt voor kleinere 
percelen zoals bij rijtjes-
huizen.

Gira drukvlakschakelaar
Als lichtschakelaar voor 
buiten is de drukvlakscha-
kelaar uit het programma 
Gira TX_44 zeer geschikt. 
Hij voldoet met zijn 
versterkte afdekraam, ro-
buuste materiaal en tegen 
diefstal beschermde, 
spatwaterdichte installatie 
aan de hoogste eisen 
voor buitentoepassingen.



Gira energie- en lichtzuilen
Gira energie- en lichtzuilen bieden veelzijdige mogelijkheden voor buitentoepassingen. Daarmee kunnen b.v. deurcommunicatie, 
bewegingsmelders en verlichting precies daar worden geïnstalleerd waar deze functies gewenst zijn – bij de entree, bij opritten of in de tuin. 
 
Afbeeldingen:
01 Gira energiezuil met info-module, deurstation drievoudig, Keyless In Codeklavier
02 Gira energiezuil met lichtelement, automatic-schakelaar, deurstation enkelvoudig
03 Gira energiezuil met 3 wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel
04 Gira energiezuil met lichtelement en 3 wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel
05 Gira lichtzuil met lamellenelement

01 02 03 04 05



Het Gira deurcommunicatiesysteem

Het Gira deurcommunicatiesysteem is modulair opgebouwd. Het bestaat uit verschillende designvarianten en 
talrijke basiselementen die naar wens kunnen worden samengevoegd. De modulaire opbouw van de producten 
resulteert in een grote verscheidenheid aan functies en design.

Binnen

Huisstations passend bij 
het schakelaarprogramma

Eén huisstation 
per woning

Huisstation 
video opbouw Huisstation

Huisstation opbouw, 
voor voordelige 
toepassing achteraf

Buiten

Deurstations 
voor alle toepassings-
gebieden

Eén deurstation voor 
meerdere huisstations

Deurstation 
met kleurencamera

Deurstation 
met Keyless In Deurstation opbouw

De Gira Keyless In functies

Als extra functie in het Gira deurcommunicatiesysteem biedt Gira de Keyless In producten Codeklavier, 
Fingerprint en Transponder. Geïntegreerd in de Gira deurstations vormen ze een comfortabel en betrouwbaar 
alternatief voor toegang tot de woning – zonder sleutel. Ook geïnstalleerd als standalone-apparaat passen ze 
in de afdekramen van de schakelaarprogramma's.

Binnen

Passend bij het 
schakelaarprogramma

Gira Keyless In 
Fingerprint

Gira Keyless In
Codeklavier

Gira Keyless In
Transponder

Buiten

Integratie in 
de Gira deurstations

Gira Keyless In
Fingerprint

Gira Keyless In 
Codeklavier

Gira Keyless In 
Transponder

Veiligheidsaanwijzing
Bij veiligheidskritische 
toepassingen mag Gira 
Keyless In niet als 
standalone-apparaat 
worden geïnstalleerd. In 
combinatie met het Gira 
deurcommunicatiesys-
teem wordt een hoge 
mate van veiligheid ge-
garandeerd doordat de 
schakelopdracht busge-
stuurd wordt uitgevoerd 
door een schakelactor, 
die beveiligd tegen 
onbevoegde toegang 
wordt geïnstalleerd.
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Deurcom-
municatie-
 installaties 
en 
toegangs-
controle
Met het Gira deurcommunicatiesysteem bent u altijd snel op de hoogte wie er buiten voor de 
deur staat. Geïntegreerd in de Gira deurstations bieden daarnaast de Gira Keyless In producten 
Codeklavier, Fingerprint en Transponder een comfortabele en veilige toegangscontrole – alles 
zonder sleutel.



Postbode, schoonmoeder of feestgasten – wanneer er wordt gebeld, laat het Gira huisstation 
u weten wie er buiten voor de deur staat. Het TFT-kleurendisplay schakelt automatisch in en 
geeft een blik op de entree. De Gira huisstations zijn er in vele verschillende designvarianten – 
passend bij de Gira schakelaarprogramma's.

Deurcommunicatie 
voor binnen 

Gira huisstations
De Gira huisstations kunnen in de afdekramen 
van de Gira schakelaarprogramma's worden 
geïntegreerd. Zo kan een uniforme uitstraling 
met de rest van de elektrotechnische installatie 
worden bereikt. Door de talrijke combinatiemo-
gelijkheden met de afdekramen van de Gira 
schakelaarprogramma's zorgt dit voor een 
grote verscheidenheid in design.

De Gira huisstations en de Gira gong opbouw 
kunnen naar keuze met of zonder afdekraam 
worden geïnstalleerd.

Gira huisstation 
Het huisstation dat geen 
hoorn nodig heeft. Voor-
zien van de comfortabele 
vrij-sprekenfunctie met uit-
stekende verstaanbaarheid. 
Er kan een gesprek worden 
gevoerd zonder een knop 
ingedrukt te houden. Drie 
bedieningsknoppen zijn 
beschikbaar voor de func-
ties oproep beantwoorden, 
deur openen, licht schake-
len, luidspreker uitschake-
len, enz. 

Gira huisstation met 
TFT-kleurendisplay
Hier is te zien wie er buiten 
voor de deur staat. Het 
TFT-kleurendisplay schakelt 
in zodra iemand op de bel 
drukt. Het kan echter ook 
op elk moment handmatig 
worden ingeschakeld. Dit 
huisstation is voorzien van 
comfortabele vrij-spreken-
functie en drie bedienings-
knoppen. 

Gira huisstation hoorn 
met TFT-kleurendisplay 
Het TFT-kleurendisplay laat 
zien wie er buiten voor de 
deur staat en via de hoorn 
kan met optimale over-
drachtskwaliteit worden 
gecommuniceerd. De be-
dieningsknoppen om de 
deur te openen, het licht te 
schakelen en het volume 
van het oproepsignaal in te 
stellen, zitten in de hoorn-
opname.

Gira huisstation opbouw
Dit huisstation is een zeer 
voordelige en eenvoudig te 
monteren vrij-sprekenvari-
ant voor opbouwinstallatie 
en daarmee zeer geschikt 
voor toepassing achteraf. 
Het biedt een hoge spraak-
kwaliteit en heeft een een-
voudige bediening. 

Gira huisstation video 
opbouw
Het huisstation met video-
functie voor opbouwinstal-
latie onderscheidt zich 
door een volledig gladde 
voorzijde. Het kan dankzij 
bedieningselementen met 
capacitieve sensortechno-
logie worden bediend met 
een lichte aanraking en is 
voorzien van een TFT-kleu-
rendisplay met hoge 
scherptediepte. 

Gira gong opbouw
De Gira gong opbouw 
meldt akoestisch en door 
middel van een LED wan-
neer er iemand aanbelt. 
Hij is met name aan te 
bevelen voor afgelegen 
ruimten, zodat ook daar 
de bel wordt opgemerkt. 
De Gira gong opbouw 
kan snel en zonder moeite 
worden gemonteerd. 



Gira Video Terminal
De Gira Video Terminal is het huisstation met zeer groot TFT-kleurendisplay. 
Het meet 14,5 cm (5,7") en biedt met zijn hoge resolutie een uitstekende beeldkwaliteit. 
Met een gecombineerde draai- en drukknop met achtergrondverlichting en vier functietoetsen 
kan de Gira Video Terminal eenvoudig en intuïtief worden bediend.

De Gira Video Terminal is verkrijgbaar 
in de designvarianten glas wit, 
glas zwart en glas mint.



De Gira DCS-IP-gateway maakt bediening van de deurcommunicatie nog gemakkelijker en 
flexibeler. Met één apparaat kan het Gira deurcommunicatiesysteem via het netwerk aan de 
computer of aan de nieuwe Gira Control 9 Client of Gira Control 19 Client worden gekoppeld. 
De apparaten worden communicatiecentrales en kunnen overal worden ingezet waar een 
netwerkaansluiting of WLAN beschikbaar is. 

Deurcommunicatie 
gekoppeld

Deurcommunicatie op Gira Control 19 Client 
De Gira Control 19 Client is een PC-gebaseerde 
controle- en besturingseenheid met een helder 
capacitief touchscreen. Hij wordt, in combinatie 
met de Gira Home Server 4, toegepast om de 
gebouwentechniek te bedienen. In combinatie 
met de Gira DCS-IP-gateway kan hij ook als 
huisstation voor de audiovisuele deurcommuni-
catie worden gebruikt. Luidspreker en micro-
foon zijn geïntegreerd, evenals een kleurenca-
mera voor toekomstige toepassingen. Op het 
touchscreen met een beelddiagonaal van 47 cm 
[18,5"] geeft de helder vormgegeven Gira Inter-
face de complete gebouwentechniek inclusief 
de geïntegreerde deurcommunicatie overzichte-
lijk en aanschouwelijk weer. Een intuïtieve me-
nubesturing biedt snelle toegang tot de ge-
wenste functie. Het capacitieve touchscreen 
zorgt voor een haptisch aangename bediening. 
De Gira Control 19 Client wordt op de wand 
gemonteerd. De afdekramen zijn verkrijgbaar 
in aluminium en glas in de kleuren zwart, wit, 
mint en umbra.

Control 19 Client, 
designafdekraam voor Control 19 
glas zwart  /  aluminium

Deurcommunicatie op Gira Control 9 Client 
De PC-gebaseerde Gira Control 9 Client kan in 
combinatie met de Home Server 4 en de Gira 
DCS-IP-gateway worden gebruikt als bedie-
ningsapparaat voor de gebouwentechniek 
en als huisstation voor de audiovisuele deur-
communicatie. Via de Gira DCS-IP-gateway 
kan de Gira Control 9 Client echter ook zonder 
Gira Home Server als huisstation worden ge-
bruikt. Luidspreker en microfoon zijn geïnte-
greerd, evenals een kleurencamera voor toe-
komstige toepassingen. Via het touchscreen 
met een beelddiagonaal van 22,9 cm [9"] heeft 
de gebruiker overal zicht en grip op. Een begrij-
pelijke en intuïtieve menubesturing biedt snelle 
toegang tot de gewenste functie. Alle functies 
zijn binnen twee niveaus bereikbaar. Detailinfor-
matie en bedieningselementen worden in een 
pop-upvenster weergegeven. Dankzij de LED-
achtergrondverlichting is het display altijd goed 
zichtbaar en af te lezen. De Gira Control 9 Client 
wordt op de wand gemonteerd. De afdekramen 
zijn verkrijgbaar in aluminium en glas in de 
kleuren zwart, wit, mint en umbra.

Control 9 Client, 
designafdekraam voor Control 9 
glas zwart  /  aluminium

Deurcommunicatie op de computer
Via de netwerkkoppeling kan de computer als 
huisstation voor de deurcommunicatie worden 
gebruikt. De spraakoverdracht tussen computer 
en deur verloopt lipsynchroon via IP. In de 
woning kan zo elke PC zonder veel kosten of 
moeite een huisstation worden. De benodigde 
netwerkinfrastructuur is al aanwezig. Op de 
computer zelf hoeft alleen de betreffende 
software te worden geïnstalleerd. Zo heeft 
men vanuit elke ruimte in de woning zicht op 
de entree.

DCS-IP-gateway



Deurcommunicatie op Gira Control 9 Client
Met de nieuwe Gira Control 9 Client in combinatie met de Gira Home Server 4 of Facility Server kan de 
complete gebouwentechniek met één vinger worden gecontroleerd en aangestuurd. Op het 22,9 cm [9"] 
grote touchdisplay zorgt de Gira Interface voor overzicht en gemakkelijke toegang. Via de Gira 
DCS-IP-gateway kan het apparaat ook als huisstation worden gebruikt. 

De Gira Control 9 is verkrijgbaar in de designvarianten glas 
wit  /  aluminium, glas mint  /  aluminium, glas umbra  /  aluminium 
en glas zwart  /  aluminium.



De Gira deurstations zijn het visitekaartje van een huis. Ze zorgen altijd voor een goede 
ontvangst. Voor buiten zijn ze optimaal uitgerust, want ze zijn beschermd tegen diefstal en 
spatwaterdicht en gemaakt van breukvaste, krasvaste, UV-bestendige thermoplast.
De Gira deurstations zijn modulair opgebouwd en kunnen individueel worden samengesteld.

Deurcommunicatie 
voor buiten 

Integratie van de Gira deurstations
De Gira deurstations kunnen in de afdekramen 
van het schakelaarprogramma Gira TX_44 
 worden geïntegreerd. Zo kunnen ze ook worden 
 gecombineerd met andere functies uit dat scha-
kelaarprogramma, zoals met de Gira Keyless In-
producten Codeklavier, Transponder en Finger-
print. Daarnaast zijn de Gira deurstations ook 
geschikt voor toepassing in de Gira energie-
zuilen. 

Voor een snelle en eenvoudige montage biedt 
Gira ook deurstations voor installatie op de 
wand. De opbouwvarianten zijn met een 
opbouwhoogte van slechts 19 mm zeer vlak 
en zijn zeer geschikt voor toepassing achteraf 
of bij gevoelige ondergronden die bij montage 
niet mogen worden beschadigd, b.v. bij 
marmeren wanden.

Het Gira deurcommunicatiesysteem omvat 
daarnaast ook oplossingen voor integratie 
in bestaande installaties en mogelijkheden 
voor montage in frontpanelen en brieven-
businstallaties van de meest uiteenlopende 
 fabrikanten. 

Externe camera
Camera’s bedoeld om de entree en de tuin te 
kunnen bekijken moeten vooral een ding kun-
nen: alles in het oog houden. Dankzij de nieu-
we Gira DCS-cameragateway kunnen externe 
camera’s nu naar individuele ontwerpwensen 
op willekeurige locaties worden aangebracht 
en in het Gira deurcommunicatiesysteem 
worden geïntegreerd.

Labelservice
De belknoppen van de deurstations kunnen 
met de Gira labelservice professioneel worden 
vormgegeven met persoonlijke informatie. Dat 
gaat snel en moeiteloos via internet. In een 
paar stappen kan een persoonlijk sjabloon 
 worden gemaakt en met een online-formulier 
worden besteld. Het label met opschrift (niet 
gratis) wordt vervolgens per omgaande toege-
stuurd. Tevens is via internet een gratis PDF-
sjabloon verkrijgbaar om zelf labels af te 
 drukken.

Meer via: www.marking.gira.com/nl

Gira deurstation
De basisuitrusting bij de 
voordeur: het Gira deursta-
tion met luidspreker en 
drie belknoppen. Het aan-
tal belknoppen kan naar 
behoefte worden gevari-
eerd. Een vrije belknop 
kan eventueel ook als 
lichtschakelaar worden 
gebruikt.

Gira deurstation met 
kleurencamera
Het Gira deurstation kan 
ook worden voorzien van 
een kleurencamera. De 
camera is voorzien van 
een groothoekobjectief en 
levert overdag heldere 
kleurenbeelden en 's nachts 
haarscherpe zwart/wit-beel-
den op het display van het 
huisstation.

Gira deurstation met 
Keyless In Codeklavier
De Gira deurstations kun-
nen ook worden uitgebreid 
met de Gira Keyless In-
functies, zoals hier afge-
beeld met het Codeklavier.

Gira deurstation met 
info-module
Naast een knop om te 
bellen en een deurluid-
spreker biedt het deursta-
tion in deze variant tevens 
weergave van het huis-
nummer met LED-achter-
grondverlichting die ook 
's nachts goed zichtbaar 
is.

Gira energiezuil voorzien 
van info-module, kleuren-
camera, deurstation, 
extra belknoppen en 
Keyless In Fingerprint
De Gira deurstations kun-
nen probleemloos in de 
Gira energiezuilen worden 
geïntegreerd. Daarvoor zijn 
de energiezuilen voorzien 
van lege units die volledig 
naar eigen inzicht kunnen 
worden gebruikt.

Michael Kramer

Familie Nijman

Ellen en Ralf Smid

Klaas Snijders

Petra Schoenmaker

Frank Mulder
Susanne Smits

Steven Moreau

Steven Moreau



Gira deurstation Edel Staal
Het Gira deurstation Edel Staal onderscheidt zich door een hoogwaardige roestvrij stalen front-
plaat en is daarbij zeer stevig en vandaalbestendig uitgevoerd. Het is verkrijgbaar met of zonder 
videocamera in varianten voor eengezinswoningen en gebouwen met maximaal twaalf partijen. 
Deurstation Edel Staal viervoudig.

links: Gira deurstation Edel Staal video viervoudig 
rechts: Gira deurstation Edel Staal tweevoudig 

Mark Zondag

Carla de Melo Martins

Achim Steenhouwer
Petra Schoenmaker

Praktijk
Dr. Johanna Kessels



Gira E2, 
zuiver wit glanzend 

Gira Event Clear, 
groen  /  zuiver wit glanzend

Gira F100, 
kleur platina  /  
zuiver wit glanzend 

Gira E 22 Edel Staal 

Gira F100, 
zuiver wit glanzend 

Gira E 22 Thermoplast 

<  Gira F100
Gira Esprit > 

<  Gira E2
Gira Standaard 55 > 

<  Gira Event
Gira F100 > 

Gira E2, 
kleur aluminium 

Gira Event Opaque, 
wit  /  zuiver wit glanzend

Gira Event, 
kleur aluminium  /  antraciet 

Gira Standaard 55, 
zuiver wit glanzend 

Gira Esprit, 
glas wit  /  
zuiver wit glanzend 

Gira Standaard 55, 
crème wit glanzend 

Intelligente functies in een eigen stijl

Ongeacht of direct bij de bouw voorzien of achteraf gerealiseerd: het Gira designsysteem biedt tal van vormgevingsmogelijkheden. 
De functies uit het Gira deurcommunicatiesysteem en de Gira schakelaarprogramma's kunnen in diverse kleuren met verschillende 
afdekraamvarianten worden gecombineerd. Dat resulteert in de grote designverscheidenheid van Gira.

Functievoorbeeld: Gira huisstation opbouw, verschillende designvoorbeelden

<  Gira E 22
Gira ClassiX > 

Gira Esprit, 
notenhout-aluminium  /  
kleur aluminium 

Gira Esprit, 
aluminium zwart  /  
zuiver wit glanzend

Gira ClassiX Art, 
brons-crème wit  /  
crème wit glanzend

Gira ClassiX,
messing-crème wit  /  
crème wit glanzend



Energie 
besparen, 
uitbreiden, 
veiligheid 
ontwerpen
De moderne elektrotechnische installatie van Gira bespaart energie en verhoogt veiligheid en 
comfort. Wij presenteren u uitvoeringsvarianten waarmee u energiekosten kunt verlagen en 
veiligheidspakketten voor uw veiligheid thuis. Tevens tonen wij u hoe eenvoudig en voordelig 
u ruimten en gebouwen achteraf kunt voorzien van comfortabele functies.



Centraal-UIT

Met stijgende energiekosten wordt het energieverbruik een steeds belangrijker criterium. 
Ondanks een groeiend energiebewustzijn verbruiken huishoudens nog steeds veel stroom en 
gas. Een deel daarvan kan eenvoudig worden bespaard, zonder concessies te doen aan comfort. 
Integendeel: moderne technologieën verhogen het welzijn binnen de eigen vier muren. En als 
daarbij het energieverbruik omlaag kan – des te beter. 

Energie besparen

In de zomer kamers koel houden 
Met een druk op de knop worden de tijden vastge-
legd waarop de rolluiken moeten worden bestuurd 
– ook wanneer u niet thuis bent. Het geïntegreerde 
astroprogramma houdt daarbij in de loop van het 
jaar rekening met de veranderende zonsopkomst- en 
zonsondergangtijden. Door middel van sensoren re-
ageert de jaloezie- en rolluikbesturing op zonnestra-
ling en doet hij de jaloezieën omlaag. Daardoor war-
men de ruimten in de zomer minder op en neemt 
het energieverbruik voor de klimaatregeling af. 

Gira elektronische jaloezie- en rolluikbesturing

Verwarmen op maat
Hij bespaart energie, omdat de kamers alleen wor-
den verwarmd wanneer dat nodig is. De kamerther-
mostaat met geïntegreerde tijdschakelklok zendt 
signalen naar een thermische regelaandrijving die 
op zijn beurt het radiatorventiel bedient. Zo kan b.v. 
in de badkamer de verwarming automatisch een half 
uur voor het opstaan worden ingeschakeld – en 
hoeft die niet de hele nacht aan te blijven om het 's 
morgens warm te hebben. Deze functie kan ook in 
het draadloze bussysteem snel en eenvoudig achter-
af worden toegevoegd.

Gira draadloze kamertemperatuursensor 
Prijs incl. draadloze gemotoriseerde regelaandrijving 

Voor buiten: 
licht op het moment dat dat nodig is
Ook de buitenverlichting hoeft niet permanent inge-
schakeld te zijn. De Tectiv 220° bewaakt het terrein 
en schakelt bij een beweging direct de buitenverlich-
ting in. Met zijn uit drie segmenten bestaande lens 
beschikt hij over een uitstekend detectievermogen 
voor dichtbij, middelver en veraf en via een spiegel 
ook voor het achterliggende gebied. Gevoeligheid, 
inschakelduur en lichtsterkte worden zonder gereed-
schap met regelaars ingesteld.

Gira Tectiv 220° 

Voor binnen: 
licht op het moment dat dat nodig is
Licht is alleen nodig wanneer een kamer wordt 
gebruikt. Wanneer daarvoor elke keer de schakelaar 
moet worden gebruikt, blijft het meestal aan. De 
automatic-schakelaar doet dit helemaal vanzelf. Hij 
schakelt het licht aan wanneer iemand de kamer be-
treed en schakelt het uit zodra er geen bewegingen 
meer worden gedetecteerd. De intelligente schake-
laar houdt ook rekening met de omgevingslicht-
sterkte zodat de verlichting niet wordt ingeschakeld 
wanneer het licht genoeg is.

Gira automatic-schakelaar 

Gericht uitschakelen van verbruikers
Een functie voor het centraal uitschakelen van 
bepaalde verbruikers kan met het draadloze 
bussysteem eenvoudig achteraf worden toegepast, 
bespaart energie en is comfortabel. De staande 
schemerlamp, de verlichting in vitrinekast in de 
woonkamer, de televisie en de stereo – één druk op 
de knop, b.v. wanneer u naar bed gaat, en alle ver-
bruikers zijn uitgeschakeld. Ook perfect voor appara-
ten die op standby gaan, want deze zogenaamde 
“stille verbruikers” worden dan 's nachts volledig 
van het lichtnet afgesloten.

Gira draadloze wandzender enkelvoudig, 
draadloze ontvangers en -actoren voor de 
diverse stroomkringen 

Minder stroom verbruiken, lichtbronnen sparen
Hun invloed op de stroomrekening kan behoorlijk 
zijn: dimmers. De verlichting wordt harmonieus 
aan uw behoeften aangepast, bijvoorbeeld door 
gedempter licht tijdens het televisiekijken, én de 
gedimde lichtbronnen verbruiken minder stroom. 
Gunstig neveneffect: de lampen worden door de 
verlaagde spanning ontzien en gaan aanmerkelijk 
langer mee.

Gira Touchdimmer 



Gericht ventileren door rekening te houden met 
de CO²-concentratie 
Bewaking van de CO²-concentratie helpt het welzijn 
te verhogen en energie te besparen: er wordt 
slechts zolang geventileerd als nodig is. Bij het over-
schrijden van een vooraf ingestelde grenswaarde 
kunnen automatisch ramen worden geopend of de 
ventilator worden ingeschakeld tot de concentratie 
zich weer in het groene bereik bevindt. De CO²-
concentratie in de ruimte wordt op het apparaat 
aangegeven door middel van een LED in verkeers-
lichtkleuren. Een verhoogde CO²-concentratie kan 
optioneel via de interne zoemer of door middel van 
een aangesloten signaallamp worden weergegeven. 
Zo kan het ventilatiegedrag ook worden beïnvloed 
op plaatsen waar geen ventilator of gemotoriseerd 
raam beschikbaar is.

Gira ruimteluchtsensor CO²

Verlichting afgestemd op daglicht en lichtsterkte
Aanwezigheidsmelders zijn bewegingsmelders met 
een hoge detectiegevoeligheid die de verlichting 
binnen afhankelijk van de aanwezigheid van perso-
nen en het invallende daglicht aansturen. Tegen het 
plafond gemonteerd, bewaken ze het onderliggende 
gebied en schakelen de verlichting in tot een vooraf 
ingestelde lichtsterkte zolang er personen in de 
ruimte zijn. Ook een constant-lichtniveauregeling is 
mogelijk: de lichtsterkte in de ruimte blijft constant 
doordat variaties van het natuurlijke daglicht met 
kunstlicht naadloos worden gecompenseerd. Bij vol-
doende daglicht of bij het uitblijven van bewegingen 
wordt de verlichting omlaag geregeld en uiteindelijk 
uitgeschakeld.

Gira aanwezigheidsmelder

Luchtvochtigheid laag houden, 
 warmteverliezen voorkomen
De automatische luchtvochtigheidsregeling zorgt er-
voor dat de ventilatie altijd alleen is ingeschakeld 
wanneer de luchtvochtigheid zich boven een vooraf 
ingestelde waarde bevindt. Door middel van senso-
ren wordt de luchtvochtigheidsgraad bepaald en bij 
overschrijding van de instelwaarde wordt een aan-
gesloten ventilator ingeschakeld om de lucht te ont-
vochtigen. Onnodig ventileren en verlies van waar-
devolle warmte wordt zo voorkomen. Het tegengaan 
van een hoge luchtvochtigheid garandeert een 
aangenaam en gezond binnenklimaat en voorkomt 
schadelijke schimmelvorming. 

Gira hygrostaat

Oriëntatie in het donker door efficiënte 
LED-verlichting
Veilig lopen in het donker is eenvoudig en goedkoop 
te realiseren met energiezuinige LED-verlichting. De 
Gira wandcontactdoos met randaarde met LED-ori-
entatieverlichting heeft een verzonken lichtbalk 
waaruit een witte LED een gerichte lichtbundel om-
laag laat schijnen. De indirecte verlichting verblindt 
niet en biedt oriëntatie, zodat b.v. de hoofdverlich-
ting op weg naar de badkamer uitgeschakeld kan 
blijven. De wandcontactdoos is bovendien voorzien 
van een schemeringssensor die de LED bij invallen-
de duisternis in de kamer automatisch inschakelt en 
bij voldoende licht weer uitschakelt.

Gira wandcontactdoos met randaarde met 
LED-oriëntatieverlichting

Energie- en weergegevens in een oogopslag
Het draadloze energie- en weerdisplay combineert 
de weergave van weer- en energieverbruiksgege-
vens in één apparaat. Naast de meetgegevens van 
een buitensensor en een weersvoorspelling van in-
ternet geeft het aan hoeveel stroom en gas er op dat 
moment of gedurende een bepaalde periode wordt 
c.q. is verbruikt. Gekleurde balken geven de onder-
linge verschillen tussen verschillende meetperioden 
overzichtelijk weer. Het stroomverbruik van afzon-
derlijke apparaten kan met een energieadapter ge-
richt worden gemeten. De informatieoverdracht van 
buitensensor, LAN- en energieadapters en stroom- 
en gasmeetsensoren verloopt draadloos. Dankzij 
batterijvoeding kan het eenvoudig achteraf toe te 
passen apparaat vrij worden geplaatst. 

Gira draadloos energie- en weerdisplay 

Temperatuur voor elke ruimte apart regelen
Met een temperatuurregeling per kamer kan de ge-
wenste temperatuur vanaf een centrale locatie hand-
matig en voor elke ruimte apart worden ingesteld. 
Met slechts ca. 0,5 Kelvin schakeltemperatuurver-
schil is een nauwkeurige temperatuurinstelling mo-
gelijk tussen +5 °C en +30 °C. Zo kan altijd en overal 
op maat worden verwarmd. Op de gang zijn bijvoor-
beeld lagere temperaturen nodig dan in het klaslo-
kaal. Combinatie met een tijdschakelklok maakt 
automatisch omschakelen mogelijk van de hogere 
dag- naar een gematigde nachttemperatuur. 

Gira kamerthermostaat



Doordachte systemen voor intelligente techniek bieden het grootste potentieel voor 
energiebesparing. Dit is het werkterrein van de Gira Home Server 4 met zijn flexibele 
bedieningsmogelijkheden voor controle en besturing van de gebouwentechniek. 
Daarmee is energiebeheer mogelijk dat nauwkeurig op de behoeften van de bewoners 
is afgestemd.

Energie besparen 
met KNX  /  EIB

Toepassingsvoorbeeld: verbruiksgegevens verzamelen en verwerken
De bedrijfs- en verbruiksgegevens van b.v. stroom, water en en gas worden gemeten door sensoren en continu door de Gira Home Server 4 resp. Facility  
Server opgeslagen. Via PC/Mac, mobiele eindapparatuur of de Gira Control 19 Client kunnen deze in overzichtelijke diagrammen worden bekeken en 
verwerkt. Zo kan het jaarlijkse verloop worden gedocumenteerd, kunnen vergelijkende berekeningen worden uitgevoerd en kunnen besparingsmogelijkheden 
zichtbaar worden gemaakt.

Toepassingsvoorbeeld: automatisch de energiespaarstand inschakelen
De Gira Home Server 4 resp. Facility Server detecteert dat de bewoners niet thuis zijn en schakelt automatisch over naar een energiespaarstand. Dat kan b.v. 
gebeuren wanneer de voordeur dubbel wordt afgesloten of de alarminstallatie wordt ingeschakeld. In de energiespaarstand worden de verwarmingsketeltempera-
tuur en de tapwatertemperatuur verlaagd, wordt alle verlichting uitgeschakeld, worden de ramen gesloten en worden bepaalde verbruikers afgesloten van het 
lichtnet.

Toepassingsvoorbeeld: verwarmings- en ventilatieregeling per kamer
Voor elke ruimte kan een eigen eisenprofiel worden opgesteld, met de tijdstippen waarop de ruimte moet worden verwarmd of geventileerd, b.v. 's morgens 
en 's avonds in de badkamer. In woonruimten wordt de verwarming doordeweeks een half uur voor terugkeer van het werk ingeschakeld en in het weekend 
de hele dag. Zo zijn verwarming en ventilatie nooit onnodig in gebruik.

Toepassingsvoorbeeld: raam open, verwarming uit
Via deur- en raamcontacten registreert het systeem wanneer er een deur of raam wordt geopend. Na een instelbare tijd stuurt het systeem dan automatisch 
via een regelaandrijving het radiatorventiel dicht. Pas wanneer alle deuren en ramen van de ruimte weer zijn gesloten, schakelt de verwarming weer in.

Gira Home Server 4
De Gira Home Server 4 is de boordcomputer voor het huis. Hiermee is een centrale aansturing en automatisering mogelijk van de functies van het 
KNX  /  EIB systeem waardoor hij zelfstandig het complete energiebeheer in het gebouw volgens vooraf gemaakte gebruikersprofielen kan regelen. 
Naast bediening met PC, Mac of andere mobiele eindapparaten is tevens toegang mogelijk via de Gira Control 19 Client.

Bedieningsapparaten voor het Gira KNX  /  EIB systeem
Met het Gira KNX  /  EIB systeem is centrale aansturing en automatisering van de elektrotechnische installatie mogelijk, evenals directe toegang tot 
de functies van de afzonderlijke ruimten. Dat kan dankzij de uniforme, intuïtieve menubesturing van de Gira Interface via de Gira Control 9 Client 
en de Gira Control 19 Client en tevens via mobiele eindapparaten als laptop, iPhone, iPod touch of iPad. Zo kunnen de bewoners ook onderweg de 
verbruiksgegevens bekijken. Met behulp van diagrammen kunnen de gegevens aanschouwelijk worden gevisualiseerd en geanalyseerd. Dat vormt 
de basis voor verdere energieoptimalisatie.



Alle ruimtefuncties centraal aansturen 
In één oogopslag zijn de functies in een ruimte en hun status te zien. 
Alle functies kunnen rechtstreeks vanuit deze weergave worden bediend. 
Zo kunnen b.v. lampen met één touch worden in- of uitgeschakeld of 
rolluiken en jaloezieën omhoog en omlaag worden gestuurd.

Verbruiksgegevens verzamelen en verwerken 
De bedrijfs- en verbruiksgegevens voor elektriciteit, water en gas worden 
continu geregistreerd. Zo kunnen ontwikkelingen worden geanalyseerd, 
vergelijkende berekeningen worden uitgevoerd en besparingsmogelijkhe-
den zichtbaar worden gemaakt.

Centraal-UIT-schakeling bij het verlaten van het gebouw 
Centraal kunnen functies als licht uitschakelen, verwarming lager zetten, 
ramen sluiten of het alarmsysteem inschakelen bij het verlaten van het 
gebouw worden uitgevoerd.

Temperatuurregeling per kamer 
De temperatuur kan voor elke ruimte comfortabel en individueel worden 
geregeld. Via deur- en raamcontacten registreert het systeem wanneer er 
een deur of raam wordt geopend en zet het de verwarming lager.

Energiebesparingsmogelijkheden herkennen 
Verbruiksgegevens eenvoudig en overzichtelijk met die van het voorgaande 
jaar vergelijken – en snel zien of gas-, water- of stroomverbruik zich in het 
groene gebied bevinden.

Energieopbrengsten bekijken 
Via de Gira Interface kan de waterstand van een bassin of de energieop-
brengst van een zonnecelinstallatie worden bekeken.



Zonder vuil en lawaai: met het Gira draadloze bussysteem kan de bestaande elektrotechnische 
installatie in gebouwen snel, eenvoudig en goedkoop worden gemoderniseerd. Een breed spectrum 
aan moderne besturingsmogelijkheden, zoals lichtscène-, jaloezie- en verwarmingsbesturing, 
automatisch licht en afstandsbediening via handzenders kan eenvoudig draadloos worden 
geïnstalleerd.

Draadloos 
uitbreiden

Uitvoeringsvoorbeeld lichtscènebeheer
Op het draadloze bussysteem zijn b.v. twee verlichtingscircuits met 
dimfunctie, een staande lamp, vitrineverlichting en een schemerlamp aan-
gesloten. Er kunnen verschillende lichtscènes worden geprogrammeerd. 
De lichtscènes worden bediend via een vast op de wand geïnstalleerde 
draadloze wandzender drievoudig of via een mobiele handzender comfort.

Levering:   1 draadloze wandzender drievoudig, 
1 handzender comfort, draadloze ontvangers en 
actoren voor de diverse aangesloten lampen

Uitvoeringsvoorbeeld jaloezie- en rolluikbesturing
Groepenbesturing van zeven aparte jaloezieën of rolluiken, zowel hand-
matig als tijdgestuurd. Bediening is mogelijk via besturingsknoppen in 
elke afzonderlijke ruimte en centraal via een elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing easy.

Levering:   1 draadloze universele zender 2
  1 elektronische jaloezie- en rolluikbesturing easy 
  7 basiselementen jaloezie- en rolluikbesturing
  7 draadloze besturingsknoppen, 7 buismotoren

Uitvoeringsvoorbeeld paniekverlichting
Een paniekschakelaar bij het bed schakelt in één keer de buitenverlichting, 
de slaapkamerverlichting en de lampen in een andere kamer in. Bediening 
via een draadloze wandzender enkelvoudig.

Levering:  1 draadloze wandzender enkelvoudig, 
   draadloze ontvangers en actoren voor de diverse 

aangesloten lampen

Uitvoeringsvoorbeeld automatisch licht [eengezinswoning]
Automatisch licht voor binnen en buiten: op het draadloze
bussysteem zijn twee automatic-schakelaars voor het trappenhuis, een 
aanwezigheidsmelder voor de werkkamer en een observer voor de toe-
gangsweg aangesloten. Voor het automatisch schakelen van de verlichting 
afhankelijk van bewegingen of de aanwezigheid van personen.

Levering:   2 draadloze automatic-schakelaars, 
1 draadloze aanwezigheidsmelder,
1 draadloze observer 180/16, draadloze ontvangers en 
actoren voor de diverse aangesloten lampen

Uitvoeringsvoorbeeld verwarmingsbesturing
Met het draadloze bussysteem wordt een tijdafhankelijke temperatuurre-
geling van meerdere radiatoren gerealiseerd. Bediening via de draadloze 
kamertemperatuursensor met klok. Uitvoering voor twee radiatoren in de 
woonkamer, een in de keuken en een in de badkamer.

Levering:    3 draadloze kamertemperatuursensoren met klok, 
4 draadloze gemotoriseerde regelaandrijvingen voor 
de verschillende aangesloten radiatoren

Uitvoeringsvoorbeeld Centraal-UIT-schakeling
Diverse apparaten die gevaar zouden kunnen opleveren, worden 
door het uitschakelen van de betreffende stroomkringen spanningsvrij 
geschakeld. Bediening via een draadloze wandzender enkelvoudig.

Levering:   1 draadloze wandzender enkelvoudig, 
   draadloze ontvangers en actoren voor de betreffende 

stroomkringen

Centraal-UITPaniekschakeling



Deurcommunicatie in de werkkamer [1]
Afb.: Gira Profiel 55, drievoudig met bevestigingshoek/voet, 
voorzien van huisstation en TFT-kleurendisplay

Wandcontactdozen en radio RDS in de keuken [2]
Afb.: Gira Profiel 55, vijfvoudig/600, voorzien van HomePlug AV, 
twee wandcontactdozen met randaarde en de Gira radio RDS

Wandcontactdozen, radio RDS en Centraal-UIT-schakelaar 
in de kelder [3]
Afb.: Gira Profiel 55, achtvoudig met bevestigingshoek/voet, voorzien van 5 
wandcontactdozen met randaarde, Gira radio RDS en Centraal-UIT-schakelaar

Kamertemperatuursensor in de badkamer [4]
Afb.: Gira Profiel 55, vijfvoudig/600, voorzien van draadloze 
kamertemperatuursensor, Gira radio RDS en twee wandcontactdozen 
met randaarde met klapdeksel

Gira Profiel 55 breidt de bestaande installatie uit zonder moeite, vuil en lawaai, want het 
wordt eenvoudig op de wand gemonteerd. Het kan worden voorzien van meer dan 280 functies; 
naast extra wandcontactdozen b.v. met de Gira inbouwradio RDS. Het assortiment omvat 
diverse varianten met maximaal acht lege units. Verkrijgbaar in aluminium en aluminium zuiver 
wit gelakt.

Achteraf uitbreiden met
Gira Profiel 55

1

3

2

4



Meer veiligheid voor thuis. Het Gira assortiment omvat talrijke producten voor uw veiligheid. 
Van wandcontactdozen met kinderbeveiliging, via rookmelders en jaloezie- en rolluikbesturing 
met sensordetectie tot en met uitgebreide alarmsystemen – waar het om gaat, is de juiste 
combinatie. Wij tonen u hier een paar zinvolle uitvoeringsvoorbeelden.

Veiligheidsadvies

Uitvoeringsvoorbeeld automatisch licht [eengezinswoning]
Uitvoering van een woning met een automatic-schakelaar comfort in de 
gang, telkens een automatic-schakelaar standaard in de kelder en de WC, 
een aanwezigheidsmelder in de werkkamer en een Gira Tectiv 220° buiten

Levering:  1 Gira automatic-schakelaar comfort, 
  2 Gira automatic-schakelaars standaard, 
  1 Gira aanwezigheidsmelder, 1 Gira Tectiv 220° 
  

Uitvoeringsvoorbeeld kinderbeveiliging [appartement]
Wandcontactdozen met randaarde met kinderbeveiliging zorgen ervoor 
dat er niets met de kleintjes kan gebeuren tijdens het spelen. Ze bieden 
een verhoogde aanrakingsbeveiliging en worden aanbevolen voor de hele 
woning. Voor een woning van ca. 100 m2 kan b.v. worden uitgegaan van 
25 wandcontactdozen met randaarde als standaarduitrusting. 

Levering:    25 wandcontactdozen met randaarde met 
kinderbeveiliging

  

Uitvoeringsvoorbeeld brandbeveiliging [eengezinswoning]
De Gira rookmelder Dual  /  VdS biedt niet alleen het voordeel dat hij warm-
te- en rookontwikkeling in één apparaat verenigt, hij kan ook met andere 
rookmelders van hetzelfde type worden gekoppeld. Wanneer één aange-
sloten apparaat rook detecteert, slaan alle andere rookmelders ook alarm. 
Nog een voordeel: de rookdetectie kan worden uitgeschakeld, daarom kan 
de Gira rookmelder Dual  /  VdS ook in keuken en badkamer (ruimten met 
waterdamp) worden toegepast. Uitvoering van de woning met rookmelders 
Dual  /  VdS in de woonkamer, eetkamer, slaapkamer, werkkamer, kinderkamer, 
keuken, badkamer, gang en kelder.

Levering:   9 koppelbare Gira rookmelders Dual  /  VdS

Uitvoeringsvoorbeeld LED-verlichting [appartement] 
Gira biedt een ruim assortiment LED-oriëntatieverlichting. Deze kan worden 
gebruikt als routemarkering voor trappen of als vloerverlichting in kinderkamers. 
Er is ook een wandcontactdoos met randaarde met LED-oriëntatieverlichting 
verkrijgbaar. Een eengezinswoning kan b.v. worden voorzien van 6 stuks 
oriëntatieverlichting met lamellenelement en twee wandcontactdozen met 
randaarde met LED-oriëntatieverlichting.

Levering:    6 stuks oriëntatieverlichting met lamellenelement
2 wandcontactdozen met randaarde met 
LED-oriëntatieverlichting 

Uitvoeringsvoorbeeld jaloezie- en rolluikbesturing easy [woning]
De elektronische jaloezie- en rolluikbesturing easy opent en sluit rolluiken 
automatisch op individueel geprogrammeerde tijden. Zo maakt de woning 
een bewoonde indruk wanneer de bewoners gedurende langere tijd niet 
thuis zijn. Om zes rolluiken individueel aan te sturen zijn zes opzetstukken, 
basiselementen en buismotoren nodig.

Levering:    6 opzetstukken elektronische jaloezie- en 
rolluikbesturing easy
6 basiselementen jaloezie- en rolluikbesturing zonder 
parallelaansluiting
6 buismotoren

Uitvoeringsvoorbeeld deurcommunicatiesysteem voor b.v. een 
bestaande woning [eengezinswoning] 
Gira biedt voor eengezinswoningen het videopakket voor snelle en een-
voudige opbouwinstallatie om de woning te voorzien van deurcommunicatie 
met video.

Levering:     1 besturingapparaat video
 1 deurstation opbouw video enkelvoudig
 1 huisstation opbouw video
 1 afdekraam tweevoudig zonder middenstijl



Schakelaar-
program-
ma's met 
systeem 
De Gira schakelaarprogramma's omvatten een breed assortiment met in totaal meer dan 
300 functies voor comfortabel, efficiënt en veilig wonen. De functies kunnen in diverse 
kleuren met verschillende afdekraamvarianten worden gecombineerd. Dat resulteert in een 
grote verscheidenheid in design – van eenvoudig tot hoogwaardig, passend bij elk interieur.
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Passend bij elk interieur: met de Gira schakelaarprogramma's kunnen de meest uiteenlopende 
interieurs harmonieus worden ingericht. De Gira schakelaarprogramma's zijn meermaals 
onderscheiden met internationale designonderscheidingen.

Uniform design 
voor elk interieur
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Meer over Gira: onder www.gira.nl vindt u meer gedetailleerde informatie over Gira
en de Gira producten. Bovendien kunt u bij de Gira Informatiedienst nog meer brochures
aanvragen: fax +31 (0) 20 - 5 45 02 50 of info@gira.nl

www.gira.nl
De Gira website geeft informatie over het bedrijf en het complete Gira assortiment. De Gira producten worden met afbeelding, 
korte beschrijving, functie- en designvoorbeelden en gedetailleerde technische gegevens gepresenteerd. 
In de omvangrijke downloadsectie staan brochures, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, enz. klaar te downloaden.

De brochure “Intelligente gebouwentechniek van Gira” presenteert het complete assortiment van Gira en geeft bij elk 
product basisinformatie.
Art. nr. 1924 20



Uitgever 
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Concept, design, redactie 
schmitz Visuelle Kommunikation, 
www.hgschmitz.de

Illustraties 
Udo Kowalski, Wuppertal 
2, 6-14, 16, 18, 19, 21, 22, 
24-26, 28, 30-33
Peter Krämer, Düsseldorf 
6, 8, 10-16, 20, 21, 24-26, 29 
Saskia Stock, Berlin 
29

Lithografie
Damo Digital Technik, Krefeld

Druk
Ley + Wiegandt, Wuppertal

Technische wijzigingen 
voorbehouden. 

Gira producten zijn exclusief 
verkrijgbaar bij uw elektrotech-
nische installateur.
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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)2195-602-0
Fax. +49(0)2195-602-119

www.gira.nl
info@gira.nl

Gira Technische Profi-Hotline:
Tel. 0900 - belgira
(tel. 0900 - 2 35 44 72)
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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


