Inteligentne instalacje Gira w budynkach Inteligentní technika budov od Gira

07/08

46713_GiraBro_PL_U

46713_GiraBro_PL_Umschlag 25.05.2007 18:12 Uhr Seite 3

07/08
Inteligentne instalacje Gira w budynkach:
System Instabus KNX /EIB
System domofonowy
Inteligentne rozwiązania
Programy łączników
Inteligentní technika budov od firmy Gira:
Systém Instabus KNX /EIB
Dveřní komunikační Systém
Inteligentní funkce
Vypínačové programy

46713_GiraBro_PL_U2_U3 25.05.2007 18:11 Uhr Seite 1

46713_GiraBro_PL_03 25.05.2007 17:31 Uhr Seite 1

Seite 3
Spis treści
Obsah

04

06
08
10
12

14
16
18
20
22

System Instabus KNX /EIB
Gira HomeServer 3
Gira FacilityServer
Gira/Pro-face
ServerClient 15
Gira SmartTerminal
Gira InfoTerminal Touch
Gira SmartSensor
Gira Czujniki przyciskowe

System domofonowy
Gira Bramofony
Gira Stalowe
bramofony
Gira Unifony
Gira VideoTerminal
Gira Keyless In

04

06
08
10
12

14
16
18
20
22

Instabus KNX /EIB Systém
Gira HomeServer 3
Gira FacilityServer
Gira/Pro-face
ServerClient 15
Gira SmartTerminal
Gira InfoTerminal Touch
Gira SmartSensor
Gira Tlačítkový senzor

Dveřní komunikační systém
Gira Dveřní stanice
Gira Dveřní stanice
Edelstahl
Gira Bytové stanice
Gira VideoTerminal
Gira Keyless In

24
26
28

32

Inteligentne systemy i
rozwiązania
Systemy audio
Podświetlenie LED
Gira Słupki zasilające
i oświetleniowe
Gira Profil 55

34

Gira System radiowy FB

34

37
38
44
46
48
50
52
54
56

Programy łączników
Stylistyka Gira
Gira E 22
Gira Event
Gira Standard 55
Gira E2
Gira Esprit
Gira F100
Gira S-Color
Gira TX_44

37
38
44
46
48
50
52
54
56

Vypínačové programy
Gira Design-Systém
Gira E 22
Gira Event
Gira Standard 55
Gira E2
Gira Esprit
Gira F100
Gira S-Color
Gira TX_44

60

Więcej o Gira

60

Více informací o Gira

24
26
28

32

Inteligentní Systémy a
funkce
Audio-Systém
LED-Osvětlení
Gira multifunkční venkovní
sloupky
Gira Profil 55

Gira Bezdrátový
Bus-systém

46713_GiraBro_PL_04-32 25.05.2007 17:32 Uhr Seite 1

S. 04
Nowość. Nově.
Gira FacilityServer
Gira HomeServer 3
Gira/Pro-face ServerClient 15
Gira FacilityServer
Gira HomeServer 3
Gira/Pro-face ServerClient 15

Gira FacilityServer, do RAK’a 19”
Gira FacilityServer 19“-Racku

Gira HomeServer 3

04

Za pomocą Gira HomeServera 3, a także Gira FacilityServera można inteligentnie
zarządzać prywatnymi oraz publicznymi budynkami. Serwer nadzoruje działanie całej
instalacji Instabus KNX/EIB, łączy rozmaite instalacje oraz zapamiętuje wszystkie
realizowane funkcje i działania. W oparciu o dwa przyjęte standardy łączy za
pomocą TCP-IP system Instabus KNX/EIB z internetem. Natomiast ServerClient 15
zapewnia swoim dużym 15” wyświetlaczem dotykowym komfortowy dostęp do
Gira HomeServera 3 wzgl. Gira FacilityServera. W ten sposób można kontrolować
i sterować wszystkie instalacje w budynku, także za pośrednictwem internetu.
Pomocí Gira HomeServeru 3 a Gira FacilityServeru je možné realizovat
inteligentní systémový management, jak v privátních tak i v komerčních budovách.
Server přejímá řízení nad celou instalací Instabus KNX /EIB, ze síťově připojených
zařízení a přístrojů ukládá jejich provozní data. Server pracuje se dvěma přijatými
komunikačními standardy, díky nimž propojuje Systém KNX/EIB pomocí TCP-IP s
internetem. Server Client 15” nabídne svým 15” dotykovým displejem komfortní
přístup k Gira HomeServeru 3 nebo k Gira FacilityServeru. S ním můžeme celé
technické vybavení budovy hlídat, řídit a také zároveň můžeme využít připojení
k internetu.

www.gira.de/facilityserver, www.gira.de/homeserver
www.gira.de/facilityserver, www.gira.de/homeserver
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Inteligentne zarządzanie budynkiem zapewnia większy komfort, gospodarność i
bezpieczeństwo. Za pomocą systemu Instabus KNX /EIB można bezproblemowo
realizować centralne sterowanie urządzeniami, sceny świetlne, symulację obecności i
zależne od pory dnia ogrzewanie pomieszczeń. Sterowanie budynkiem można zupełnie
indywidualnie dopasowywać do potrzeb użytkowników i w każdej chwili
przeprogramować. Powtarzające się czynności, np. sterowanie żaluzjami czy
podlewanie ogrodu, może następować automatycznie w wyznaczonych porach, także
w zależności od warunków pogodowych.
Inteligentní management budovy nabídne více komfortu, hospodárnosti a bezpečnosti.
Neboť pomocí systému Gira Instabus KNX /EIB systém, lze bezproblémově uskutečnit
například ovládání vybraných zařízení, světelných scén, simulace přítomnosti a také
časové návaznosti na prostorové vytápění. Řízení budovy může být kdykoliv
přizpůsobeno individuálním potřebám vzdáleným přeprogramováním. Periodicky se
opakující funkce jako je centrální řízení žaluzií nebo automatické zahradní zavlažování,
mohou být aktivovány v nastavených časových intervalech nebo v závislosti na
povětrnostní situaci.

SmartSensor

Czujnik przyciskowy 2
Tlačítkový senzor 2

Ogrzewanie
Topení

Oświetlenie
Osvětlení
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Žaluzie

Komputer
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Obsługa za pomocą telefonu
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TV

Gira HomeServer 3,
Gira FacilityServer
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TCP
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/ IP
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Server Client 15

Revox
multiroom
system
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S. 05
Dostęp
KNX /EIB System
Přístup k systému
KNX/EIB

Gira Homeserver 3 lub
Gira FacilityServer można
obsługiwać za pomocą
Gira SmartTerminal wzgl.
Gira ServerClient 15.
One są centralnymi urządzeniami sterowniczymi,
kontrolnymi i sterowniczymi dla całej instalacji
KNX /EIB w budynku.
Zapewniają dostęp do
instalacji z każdego miejsca na świecie, za pośrednictwem portalu
internetowego:
www.homeserver.gira.de
Jako ovládací zařízení
pro Gira HomeServer 3
nebo Gira FacilityServer
lze použít např.
Server Klient 15 nebo
Gira SmartTerminál.
Tato zařízení fungují jako
centrální informační
a kontrolní ovládací
jednotky pro všechny
instalace systému
KNX/EIB v budovách.
Také z venku můžeme
kontrolovat a ovládat
systém KNX/EIB pomocí
sítě internet. Připojení
nabízí celosvětově
dostupný portál
www.homeserver.gira.de

Gira / Pro-face Server Client 15, czarne szkło/aluminium
Gira / Pro-face Server Client 15, černé sklo/hliník

Server Client 15
Server Client 15

ServerClient 15 powstał
w współpracy firm
Pro-face i Gira. Gira
oferuje elementy stylistyczne (zewnętrzną ramkę
oraz płytę czołową).
Pro-face dostarcza
dotykowy wyświetlacz.
Dalsze informacje:
www.pro-face.de
Server klient 15 je
výsledkem spolupráce
firem Pro-face a Gira.
Designové rámečky
(krycí rámečky) se
objednají v Giře. Pro-face
dodává Touch-PC,
Typ.čís.: PS-3701A-T41256 PEMB, a poskytuje
technickou podporu.
Další info pod:
www.pro-face.de

Stylistyka
Designové varianty

Wymiary
Rozměry

Płyta czołowe
ServerClient 15 jest
oferowana w trzech
wariantach: czarne szkło,
seledynowe szkło i białe
szkło. Zewnętrzna ramka
jest wykonana z
aluminium.
Designové rámečky pro
ServerClienta 15 je
možné dostat ve třech
variantách a to černé
sklo, zelenkavé sklo a
bílé sklo. Okolní rámeček
je z hliníku.

Gira/Pro-face
ServerClient 15
dł. 518 x szer. 317 mm
Gira/Pro-face
ServerClient 15
D 518 x V 317 mm

05
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S. 06
Gira Smart Terminal

Białe szkło
Zelené sklo

Seledynowe szkło
Bílé sklo

Czarne szkło
Černé sklo

06

Gira SmartTerminal jest centralnym sterowniczym, kontrolnym i informacyjnym
urządzeniem w instalacji Instabus KNX/EIB wewnątrz budynku. Za pomocą
Gira SmartTerminala, łatwo i intuicyjnie, zarządza się oświetleniem, żaluzjami,
ogrzewaniem i instalacją alarmową. Jednocześnie Gira SmartTerminal jest
centralnym terminalem do odbioru emaili i dostępu do internetowych służb online,
jak wiadomości i prognozy pogody.
Gira SmartTerminal slouží k centrálnímu řízení systémové techniky budovy
vybavené systémem KNX/EIB. Pomocí Gira SmartTerminal jsou světla, žaluzie,
topení nebo alarmové funkce jednotlivě a intuitivně ovládány nebo programovány.
Současně může sloužit Gira SmartTerminal jako centrální stanice k přijímání a
odesílání e-mailů. Více podrobných informací obdržíte u svého odborného prodejce.

www.gira.de /smartterminal
www.gira.com /smartterminal
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S. 07
Sposoby montażu
Montáž

Podstawowe informacje
Produktové detaily

Podtynkowo, natynkowo
lub jako element
modularnego panela
sterowniczego Gira.
Pod omítku, na omítku
nebo integrace do Gira
modulárních sloupů.

Obrotowy przycisk
obsługowy z 2-kolorowym podświetleniem,
cztery przyciski do
realizacji najważniejszych
funkcji oraz kolorowy
5,7” wyświetlacz.
2-barevně podsvětlené
datové kolečko, čtyři
tlačítka pro rychlé
vyvolání
přednastavených funkcí a
5,7”- barevný displej.

Obsługa
Obsluha

Zastosowanie
Aplikace

Intuicyjna obsługa za
pomocą obrotowego
przycisku i dużego
kolorowego wyświetlacza z przejrzystym
menu.
Intuitivní obsluha přes
otočné datové kolečko,
velký barevný displej
s přehledně
strukturovaným menu.

Załączanie, ściemnianie,
sterowanie żaluzjami
i ogrzewaniem, wyświetlanie wartości pomiarowych, zapamiętywanie
i przywoływanie scen
świetlnych, sterowanie
czasowe, odbieranie
i wysyłanie emaili, odbiór
informacji i prognoz
z internetowych służb
online.
Spínaní, stmívání, žaluzie,
řízení prostorové teploty,
zobrazení měřených
hodnot, uložení do
paměti a zpětné vyvolání
světelných scén, spínací
hodiny, e-mailové
funkce, on-line-přístup ke
zprávám a serveru
s počasím (tato funkce
pouze pro DE).

Gira SmartTerminal, czarne szkło, w podtynkowej ramce montażowej, kolor alu [Projekt: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira SmartTerminal, černé sklo, v montážním rámečku pod omítku, barva Alu [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

Wymiary
Rozměry

Wyróżnienia
Awards

dł. 252 x szer. 194 mm
D 252 x V 194 mm

Design Plus 2004
Light + Building
Frankfurt,
iF Product Design
Award 2004
iF Design Hannover,
red dot award 2004
Design Zentrum NRW
Design Plus 2004
Light + Building
Frankfurt,
iF Product Design
Oceněn 2004
iF Design Hannover,
red dot ocenění 2004
Design Centrum NRW

07
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S. 08
Nowość. Nově.
Gira InfoTerminal dotykowy
Gira Informační
dotykový terminál
Białe szkło
Bílé sklo

Seledynowe szkło
Zelené sklo

Czarne szkło
Černé sklo

08

Gira InfoTerminal Touch, jak centralka łączeniowa inteligentnej instalacji elektrycznej,
błyskawicznie informuje o stanach wszystkich urządzeń domowych. Dotykowy
wyświetlacz TFT zapewnia szczególny komfort obsługi. Sterowanie za pomocą zwykłego
dotykania ekranu. InfoTerminal Touch służy do załączania, ściemniania, sterowania
żaluzjami, zapamiętywania i przywoływania scen świetlnych oraz logicznego
powiązywania różnych funkcji.
Gira InfoTerminal Touch Vás jako hlavní ovládací prvek inteligentní elektroinstalace
jednoduše a rychle informuje o stavu technologie v budově. S TFT-Dotykovým
displejem získáme velmi komfortní ovládací prvek. Řízení a ovládání se odehrává
jednoduchým dotykem na disple. S Gira InfoTerminal Touch lze realizovat funkce jako
spínání, stmívání a ovládání žaluzií, vyvolávat a ukládat do paměti světelné scény
a různě propojovat instabusové funkce.

www.gira.de/infoterminaltouch
www.gira.com/infoterminaltouch
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S. 09
Podstawowe informacje
Podrobnosti produktu

Montaż
Montáž

5,7“ wyświetlacz
dotykowy TFT.
Dowolnie definiowalne
i dostosowywane do
indywidualnych potrzeb
użytkownika menu.
5,7“ velký TFT-Dotykový
displej. Uživatelské
menu je volně
definovatelné a může
být strukturováno
individuálně.

Gira InfoTerminal można
montować pionowo oraz
poziomo.
Gira Informační
dotykový terminál lze
libovolně instalovat jak
vodorovně tak i svisle.

Zastosowanie
Aplikace

Załączanie, ściemnianie,
sterowanie żaluzjami
i ogrzewaniem,
wyświetlanie wartości
pomiarowych,
zapamiętywanie
i przywoływanie scen
świetlnych, sterowanie
czasowe.
Spínaní, stmívání,
žaluzie, řízení prostorové
teploty, zobrazení
měřených hodnot,
uložení do paměti a
zpětné vyvolání
světelných scén, spínací
hodiny.

Gira InfoTerminal Touch, czarne szkło/aluminium [Projekt: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira Informační dotykový Terminál, černé sklo/hliník [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

Wymiary
Rozměry

Wyróżnienia
Award

dł. 228 x szer. 146 mm
D 228 x V 146 mm

red dot award 2007
Plus X Award 2007

09
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S. 10
Gira SmartSensor

Kolorystyka
Barevné provedení

Biały
Bílá

Antracytowy
Antracit

Kolor alu
Barva Alu

10

Gira SmartSensor jest urządzeniem do obsługi i zarządzania systemem Gira Instabus
KNX /EIB w obszarze wykraczającym poza jedno pomieszczenie. Za pomocą
Gira SmartSensora można komfortowo sterować i kontrolować wszystkie funkcje
Instabus. Szeroki możliwości konfiguracji i wyświetlania łączy z funkcjonalnością
regulatora temperatury oraz funkcjami czujników przyciskowych: załączania,
ściemniania i sterowania.
Gira SmartSensor je velkoplošný kontrolní a ovládací prvek pro systém Gira Instabus
KNX /EIB. S Gira SmartSenzorem jsou veškeré instabusové funkce pohodlně
kontrolovatelné a jednoduše ovladatelné. Spolu s rozsáhlejšími údaji a konfiguračními
možnostmi, kombinu také funkce pro regulaci topení se spínáním, stmíváním a
s možností ovládat další funkce přes tlačítka.

www.gira.de /smartsensor
www.gira.com /smartsensor
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S. 11
Obsługa
Ovládání

Sposób montażu
Montáž

Intuicyjna obsługa za
pomocą obrotowego
przycisku i podświetlanego, przejrzystego
wyświetlacza
tekstowego LCD.
Intuitivní ovládání
pomocí otočného
datového kolečka a
podsvětlený LCD –
Displej včetně
označeného textu.

Podtynkowy
Pod omítku

Podstawowe informacje
Detail produktu

Wbudowany czujnik
temperatury, podświetlony przycisk, cztery
przyciski do najczęściej
używanych funkcji
oraz dwujęzyczne,
przełączalne menu,
np. niemiecki/angielski.
Integrovaný snímač
teploty, podsvětlení
ovládacího kolečka
včetně LCD-Displeje,
čtyři tlačítka pro často
používané funkce a
možnost přepínání mezi
dvěma jazyky, např.
čeština/angličtina.

Gira SmartSensor, biały [Projekt: Ingenhoven Architekten, Düsseldorf /Gira Designteam, Radevormwald]
Gira SmartSensor, Bílý [Design: Ingenhoven Architekti, Düsseldorf /Gira Designteam, Radevormwald]

Wymiary
Rozměry

dł. 170 x szer. 93 mm
D 170 x V 93 mm

Wyróżnienia
Award

red dot award 2004
Design Zentrum NRW

11
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S. 12
Gira Czujniki przyciskowe
Gira Tlačítkový senzor

Odmiany
Produktové varianty

l

Stand by

l

01

Komfort

Stropní světlo 쎻

Byt

쑶

Nástěnné světlo 쎻

02

Hosté

Žaluzie

쑴

01
Czujnik przyciskowy
2plus, podwójny
Tlačítkový senzor 2plus,
2tl.
02
Czujnik przyciskowy 2,
potrójny
Tlačítkový senzor 2,
3tl.

12

Gira Czujniki przyciskowe są urządzeniami do sterowania w systemie Gira Instabus
KNX/EIB: Za ich pomocą można realizować różnorodne funkcje magistralne, m.in.
zarządzanie scenami świetlnymi i żaluzjami, załączanie alarmu w razie zagrożenia,
wyłączanie wszystkiego oraz sterowanie temperaturą w dowolnym pomieszczeniu.
Te funkcje są tylko niektórymi spośród wielu zastosowań, które umożliwia system
Gira Instabus KNX/EIB, podnoszących funkcjonalność i komfort użytkowania budynku.
System opisowy zapewnia estetyczne i wyraźne oznaczenia klawiszy.
Gira Tlačítkové senzory jsou přístroje k ovládaní Gira Instabus KNX /EIB systému.
S nimi lze ovládat rozdílné instabusové funkce například scénický managament
osvětlení, paniku nebo centrální vypnutí či zapnutí osvětlení a v případě požadavku
můžeme ovládat i prostorovou teplotu. Tyto funkce jsou jen výřezem z množství
aplikací a obsluhy, které systém KNX /EIB Instabus umožňuje, aby zvyšoval komfort
pro uživatele a funkčnost budovy. Popisová pole se starají o zřetelné ovládání.

www.gira.de /tastsensoren
www.gira.com/pushbuttonsensors
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S. 13
Wzornictwo
Designové varianty

Urządzenia oferowane
są w programach
Gira E 22, Gira Stal
szlachetna seria 20 i 21,
Gira Event, Gira E2,
Gira Esprit,
Gira Standard 55
i Gira F100.
K dostání ve
vypínačových programech Gira E 22,
Gira Edelstahl Série 20 a
21, Gira Event,
Gira E 2, Gira Esprit,
Gira Standard 55 a
Gira Plochý program
F100.

Zastosowanie
Aplikace

Zarządzanie scenami,
sterowanie żaluzjami,
przycisk paniki,
wyłączanie wszystkiego,
sterowanie
ogrzewaniem (tylko
czujnik przyciskowy
2plus).
Managment světelných
scén, Ovládání
světelných scén,
Ovládání žaluzií, Panické
funkce, Centrální funkce,
Řízení prostorové teploty
(jen u Tlačítkového
senzoru 2plus).

Zalety
Výhody

Wyróżnienia
Awards

Każda z odmian czujnika
przyciskowego wymaga
użycia tylko jednego
złącza magistralnego,
dzięki czemu pozwala na
zmniejszenie kosztów.
Dodatkową zaletą
odmiany 2plus jest jego
wielofunkcyjność, to
urządzenie zawiera:
czujniki przyciskowe,
czujniki scen świetlnych,
regulator temperatury
i zegar sterowniczy
do sterowania ogrzewaniem.
Všechny produktové
varianty potřebují jen
jeden vazební účastnický
člen (Busankoppler),
čímž se snižují náklady.
Další výhoda u 2plus:
tlačítka, scénická tlačítka,
regulátor prostorové
teploty a spínací hodiny
jsou kombinovány
v jednom zařízení.

Design Plus 2000
Light + Building
Frankfurt,
red dot award 2001
Design Zentrum NRW

Czujnik przyciskowy 2plus, 5-krotny, przezroczysty biały, Gira E2, kolor alu [Projekt: Phoenix Design, Stuttgart]
Tlačítkový sensor 2plus, 5místný, transparentní bílá, Gira E2, Barva Alu [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

Stand by

l

Komfort

Nástěnné světlo 쎻

l

쑶

Byt

Stropní světlo

쎻

Žaluzie

쑴

Hosté

13
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S. 14
Gira System domofonowy
Bramofony
Gira Dveřní komunikační systém
Dveřní stanice

Gira Bramofon
Gira dveřní stanice

93

01
z dwoma modułami
2/3-przyciskowymi
s volacím tlačítkem
2-/3tl.

Michael Krämer

Familie Korbmacher

Achim Steinmetzler
Petra Schuhmann

Susanne Schmidt

Klaus Schneider

Frank Müller

Petra Schuhmann

Klaus Schneider

Frank Müller
Susanne Schmidt

Familie H. Schmidt

01

02

19

03

02
z modułem informacyjnym i modułem
2/3-przyciskowym
s informačním
modulem a volacím
tlačítkem 2-/3tl.
03
z kolorową kamerą
i modułem
1-przyciskowym
s barevnou kamerou
a volacím 1tl.

Familie Korbmacher

04

04
natynkowy z kolorową
kamerą i modułem
1-przyciskowym
Na omítku s barevnou
kamerou a volacím 1tl.

14

Bramofony należące do systemu domofonowego Gira oferowane są w ramach jednolitej
platformy wzorniczej do eksploatacji na zewnątrz budynku; wszystkie komponenty,
także audio i wideo, montowane są w ramkach programu Gira TX_44. Bramofony
Gira zapewniają doskonałą zrozumiałość mowy oraz obraz o najwyższej jakości. Ponadto
bryzgoszczelne IP44, zabezpieczone przed kradzieżą, wykonane z niełamliwego,
odpornego na zarysowania i promieniowanie UV termoplastu stanowią najlepsze
wyposażenie otoczenia wejścia.
Dveřní stanice z programu Gira dveřní komunikační systém se integruje do
vypínačového programu pro venkovní použití. Vaše Audio a Video funkce instalujeme
do rámečků vypínačového programu TX_44. Gira Dveřní komunikační systém nabízí
obraz a zvuk v té nejvyšší kvalitě. Kromě toho jsou dveřní stanice odolné proti průniku
vody krytím IP 44, proti krádeži a rozbití, poškrábání a jsou vyrobeny z UV-stabilního
termoplastu, což jej činí nejlépe vybaveným zařízením pro venkovní použití.

www.gira.de/tuerkommunikation
www.gira.com/doorcommunication
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S. 15
Integracja
Integrace

Bramofony Gira mogą
być montowane
wewnątrz już eksploatowanych zestawów
skrzynek na listy czy
paneli drzwiowych, np.
firmy RENZ. Można też
korzystać z dużego
wyboru płyt czołowych z
naturalnych materiałów
oferowanych w
kooperacji sks-Kinkel.
Gira dveřní domovní
stanice lze integrovat do
stávajících čelních
domovních panelů, např.
od firmy RENZ jsou to
velké oddělené zvonkové
čelní desky
z ušlechtilých materiálů,
které dodáváme ve
spolupráci s firmou sksKinkel.

Rodzaje
Provedení

Jednolitość
Jednotnost

Podtynkowe, zbudowane z oddzielnych
elementów, możliwe do
rozbudowy oraz natynkowe, wstępnie
zmontowane, gotowe
do wykorzystania.
K dostání je jako
modulární rozšiřitelná
instalace pod omítku
nebo jako
předpřipravená sestava
pro montáž na omítku.

Przeznaczenie
Rozsah použitelnosti

Wzornictwo
Designové varianty

Od domów
jednorodzinnych
do budynków
68 lokalowych.
Od rodinného domku až
po objekty s 68 byty.

Produkowane
koloru białego,
alu i antracytowego.
K dostání v barevném
provedení barev: bílá,
alu a antracit

Dzięki wykorzystaniu
Gira TX_44 osiągnięto
jednolitość wyglądu
bramofonów i osprzętu
elektrycznego.
Jednotného vzhledu
dveřního komunikačního
systému a přístrojů
elektroinstalace je
možné dosáhnout
integrací v programu
Gira TX_44.

Podtynkowy wideobramofon Gira z kolorową kamerą i przyciskiem, Gira TX_44, kolor alu [Projekt: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira dveřní stanice pod omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem, Gira TX_44, barva Alu [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

15
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S. 16
Gira System domofonowy
Nowość. Stalowe bramofony
Gira Dveřní komunikační Systém
Nově. Dveřní stanice Edelstahl

Gira Bramofony
Gira Dveřní stanice
Paul Klotz

Paul Klotz
Michaela Möller
Paul Klotz
Michaela Möller
Gerrit Schneider
Michaela Möller
Petra Schuhmann
Gerrit Schneider
Michaela Möller

01
stalowy/2
Edelstahl/2

Petra Schuhmann
Paul Klotz
Gerrit Schneider

01

Michaela Möller
Petra Schuhmann

Gerrit Schneider
Paul Klotz
Petra Schuhmann
Michaela Möller

04
02

03

02
stalowy/4 z
kolorową kamerą
Edelstahl/4
s barevnou kamerou
03
stalowy/9
Edelstahl/9
04
stalowy/4
Edelstahl/4
05
stalowy/32
Edelstahl/32
06
stalowy /12 z
kolorową kamerą
Edelstahl /12
s barevnou kamerou

16

Stalowe bramofony Gira wyróżniają się wysokiej jakości płytą czołową wykonaną ze
stali szlachetnej. W odmianach do 12 lokatorów mocowane są bez widocznych śrub.
Także przyciski wykonane są ze stali szlachetnej, a wizytówki lokatorów i głośnik z
mikrofonem zamontowane są w sposób chroniący przed wandalizmem. Stalowe
bramofony Gira zalecane są, szczególnie do dużych obiektów, zawierających do 68 lokali
mieszkalnych.
Gira dveřní stanice Edelstahl se vyznačuje vysoce kvalitním zpracováním čelní desky
z ušlechtilé oceli. Zvonková tlačítka jsou vyrobena rovněž z robustní ušlechtilé oceli
a sklíčka pro jmenovky, reproduktor i mikrofon jsou chráněny proti vandalismu. Gira
Dveřní stanice Edelstahl je možné použít také ve větších objektech, kde je možné
realizovat až 68 zvonkových tlačítek.

www.gira.de/tuerkommunikation
www.gira.com/doorcommunication
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S. 17
Wandaloodporność
Jistota před
vandalismem
Paul Klotz

Amelie Basil

Kurt Heilmann

Peter Krause

Kurt Heilmann

Peter Krause

Michaela Möller

Marianne Schulze

Karl-Heinz Richter

Katrin Schiller

Karl-Heinz Richter

Katrin Schiller

Gerrit Schneider

Arztpraxis
Dr. Schmidt + Dr.-Schuh

Christian Meyer

Achim Steinmetzler

Christian Meyer

Achim Steinmetzler

Petra Schuhmann

Dirk Lehme

Michael Krämer

Marcus Sonntag

Michael Krämer

Marcus Sonntag

Sabine Köller
Roland Schmitz

Frank Geiner

Markus Danzberg

Katrin Fürtjes

Markus Danzberg

Katrin Fürtjes

Familie Best

Familie Oberhoff

Familie Wollschläger

Marianne Schulze

Familie Wollschläger

Marianne Schulze

Familie Lutz

Familie Martin

Anita Anger

Markus Danzberg

Familie Clausen

Familie Hans Brinkmann

Familie Hans Brinkmann

Kurt Heilmann

06
05

Gira Stalowy bramofon/4 [Projekt: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira Dveřní stanice Edelstahl/4 [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

Svatopluk Sejka

Martin Kaňka
Kateřina Kaňková

Petr Voda

Miroslav Šedivý

Osłona czołowa oraz
przyciski są wykonywane
z blachy o gr. 3 mm z
odpornej stali szlachetnej
V2A. Głośniczek wraz z
mikrofonem znajdują się
pod stalową płytą, dzięki
czemu nie są narażone na
uszkodzenie. Osłony
wizytówek lokatorów są
osłonięte bezpiecznymi
niepalnymi szybkami.
Mechanizm wymiany
wizytówek jest dobrze
ukryty. Chroni przed
nieuprawnionym
dostępem.
Čelní deska a zvonková
tlačítka jsou vyrobeny z
odolné V2A-ušlechtilé
oceli s tloušťkou 3 mm.
Reproduktor i mikrofon
jsou chráněny svým
vhodným umístněním za
příslušným otvorem.
Jmenovky jsou vyrobeny
z bezpečnostního skla
odolnému proti požáru.
Mechanismus pro výměnu
popisek je vhodně skrytý.
Tento mechanismus brání
před neoprávněným
zásahem.

Rodzaje
Provedení

Wymiary
Rozměry

Wyróżnienia
Award

Stalowe bramofony
podtynkowe są
oferowane do domów
jedno- i wielorodzinnych,
obejmujących do
68 lokali.
Dveřní stanice z
ušlechtilé oceli je možné
montovat pod omítku a
jsou k dostání ve
variantách pro
jednogenerační nebo
větší rodinné domy až
po velké objekty s 68
bytovými jednotkami.

Gira Stalowy
bramofon/4
dł. 160 x wys. 240,7
mm
Gira Dveřní stanice
Edelstahl /4
D 160 x V 240,7 mm

Plus X Award 2007

17
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S. 18
Gira System domofonowy
Unifony
Gira Dveřní domovní komunikační systém
Bytové stanice

Gira Unifony
Gira Bytová stanice

02

01

03

01
głośnomówiący z
kolorowym
wyświetlaczem TFT
S barevným displejem a
volným telefonem
02
głośnomówiący
S volným telefonem
na omítku
03
głośnomówiący
natynkowy
Volný telefon
04
standardowy ze
słuchawką i kolorowym
wyświetlaczem TFT
Standardní telefon se
sluchátkem a barevným
displejem
05
standardowy z
dodatkowym potrójnym
przyciskiem
Domácí telefon rozšířen
o interkomunikační 3tl.
06
standardowy ze
słuchawką
Se standardním
sluchátkem

18

Wszystkie unifony z systemu domofonowego Gira są wykonane zgodnie z koncepcją
wzorniczą programu łączników Gira, dzięki czemu osiągnięto jednolitość wyglądu.
Urządzenia, zarówno komfortowe głośnomówiące, jak kompaktowe słuchawkowe,
mogą być umieszczane w ramkach sześciu różnych programów Gira. Niezależnie od
konsekwentnego wzornictwa i jednolitej instalacji system domofonowy Gira, swoją
prostą i dwużyłową instalacją, reprezentuje najnowsze osiągnięcie techniki magistralnej
w dziedzinie instalacji audio i wideo.
Bytové stanice z Gira dveřního komunikačního systému se shodují s designovým
konceptem Gira vypínačového programu a umožňují tím vytvářet jednotný vzhled. Bytové
komfortní stanice nebo stanice se sluchátkem můžeme osadit až do šesti různých rámečků
z Gira vypínačového programu. Gira dveřní komunikační systém nabízí absolutní a do
důsledku propracovaný instalační systém s velkým výkonem pro audio a video funkce,
pomocí nové inteligentní 2-drátové Bus sběrnice.

www.gira.de/tuerkommunikation
www.gira.com/doorcommunication
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S. 19
Wzornictwo
Designové varianty

06

04

05

Rozbudowa
Možnosti rozšíření

Dostosowane do
programów: Gira E 22,
Gira Event, Gira E2,
Gira Esprit, Gira Stal szlachetna, Gira Standard 55.
Głośnomówiące unifony
Gira oferowane są także
w programie Gira F100.
K dostání jsou v následujících vypínačových
programech Gira E 22,
Gira Event, Gira E2,
Gira Esprit, Gira Edelstahl,
Gira Standard 55, Plochý
program F100.
Gira bytové stanice s
hlasitým telefonem jsou
k dostání ve všech verzích včetně Gira vypínačového programu F100.

Jednolitość
Jednotnost

Wyróżnienia
Ocenění

Jednolity wygląd
instalacji domofonowej i
elektrycznej dzięki
montażowi w ramkach z
różnych programów Gira
i w znormalizowanych
puszkach
podtynkowych.
Jednotný ucelený vzhled
dveřní komunikace a
elektroinstalace je
zajištěn integrací do
Gira vypínačových
programů. Jednotná
instalace pod omítku do
krabic o průměru 58mm.

red dot award 2001
Design Zentrum NRW,
Design Plus 2002
Light + Building 2000

Prosta instalacja i łatwa
rozbudowa unifonów
dzięki budowie z
gotowych elementów.
Díky modulárnosti
komponent je zajištěna
snadná instalace
rozšiřitelnost bytových
stanic.

Głośnomówiący wideounifon Gira z kolorowym wyświetlaczem TFT, Gira Esprit, czarne szkło/kolor alu [Projekt: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira Bytová stanice s barevným displejem a hlasitým telefonem, Gira Esprit, Černé sklo/Barva Alu [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

19
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S. 20
Gira System domofonowy
Gira Dveřní komunikační systém
Nowość. Nově.
Gira VideoTerminal
Gira VideoTerminal
Białe szkło
Bílé sklo

Seledynowe szkło
Zelené sklo

Czarne szkło
Černé sklo

20

Gira VideoTerminal jest wideounifonem należącym do systemu domofonowego Gira
charakteryzujący się szczególnie dużym kolorowym wyświetlaczem TFT. Przekątna 5,7”
oraz rozdzielczość 640 x 480 pikseli zapewnia wyjątkowo dobry obraz. Komfort rozmowy
dzięki doskonałej zrozumiałości. Za pomocą obrotowego przycisku oraz czterech
przycisków funkcyjnych można prosto, intuicyjnie obsługiwać wideoterminal Gira.
Przejrzyste menu pojawiające się, w razie potrzeby na wyświetlaczu, umożliwia wybór
dowolnych funkcji.
Gira VideoTerminál je bytová stanice z programu Gira dveřní komunikace se zvlášť
velikým TFT-barevným displejem. Svým velkým 5.7” displejem s rozlišením 640 x 480
bodů na obrazovce nabízí vynikající kvalitu obrazu. Komfortně umístněný mikrofon a
sluchátko se starají o excelentní srozumitelnost hovoru. Pomocí otočného ovládacího
kolečka a čtyř tlačítek se dá Gira video-terminál jednoduše a intuitivně obsluhovat. Na
jakémkoliv displeji, pokud bude potřeba, muže být vyvoláno menu, které Vám umožní
výběr z mnoha dalších funkcí.

www.gira.de /videoterminal
www.gira.com/videoterminal
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S. 21
Sposoby montażu
Montážní způsob

Podtynkowo z ramką
montażową, natynkowo
lub jako element panela
sterowniczego Gira.
Wersja natynkowa
pozwała na rozbudowę
instalacji.
Pod omítku s montážním
rámem, na omítku nebo
integrace do Gira
modulárních panelů.
Instalace na omítku je
vhodná zejména pro
dodatečnou montáž.

Podstawowe informacje
Produktové informace

Przekątna 5,7“
kolorowego wyświetlacza TFT o rozdzielczości
640 x 480 pikseli.
Wysoka jakość obrazu
nawet przy spoglądaniu
z ukosa. Głośnomówiący
aparat umożliwia
rozmowę w trybie
simpleks, gdy w otoczeniu
bramofonu panuje duży
hałas.
5,7“ velký barevný
TFT-Displej s rozlišením
640 x 480 Pixelů.
Vysoká kvalita obrazu
i při pohledu z úhlu.
Hlasitý odposlech
s funkcí potlačení
okolního šumu
v průběhu rozhovoru.

Gira VideoTerminal, czarne szkło, w podtynkowej ramce montażowej, kolor alu [Projekt: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira VideoTerminal, Černé sklo, v montážním rámečku pod omítku, Barva Alu [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

Wymiary
Rozměry

dł. 252 x szer. 194 mm
D 252 x V 194 mm

21
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S. 22
Nowość. Nově.
Gira Keyless In

Na zewnątrz
Funkce venku

Klawiatura kodowa
Gira TX_44, kolor alu
Kódová klávesnice Gira
TX_44, Barva Alu

Aktywny czytnik
Gira TX_44, kolor alu
Transpondér Gira TX_44,
Barva Alu

Czytnik linii papilarnych
Gira TX_44, kolor alu
Čtečka otisku prstů Gira
TX_44, Barva Alu

Klawiatura kodowa
Gira E2,
biały z połyskiem
Kódová klávesnice
Gira E2,
Bílá lesk

Aktywny czytnik
Gira E2,
biały z połyskiem
Transpondér
Gira E2,
Bílá lesk

Czytnik linii papilarnych
Gira E2,
biały z połyskiem
Čtečka otisku prstů
Gira E2,
Bílá lesk

Wewnątrz
Funkce uvnitř

22

Urządzenia Gira Keyless In oferują bezpieczną i komfortową kontrolę dostępu na
zewnątrz i wewnątrz budynków. Klucz kodowy Gira Keyless In otwiera drzwi po
wprowadzeniu osobistego kodu. Pojemnościowa technika łączeniowa umożliwia
obsługę za pomocą lekkich dotknięć. Aktywny czytnik Gira Keyless In zapewnia szeroki
zasięg rozpoznawania. Czytnik reaguje na sygnał aktywnego breloka-nadajnika, który
wysyła sygnał rozpoznawczy już z odległości 1,5 m. Czytnik linii papilarnych Gira
Keyless In za pomocą nowoczesnej wysokoczęstotliwościowej technologii analizuje
głębsze warstwy skóry przyłożonego palca, zapewniając w ten sposób wysokie
bezpieczeństwo.
Produkty Gira Keyless In nabízejí komfortní a bezpečný přístupový systém pro interiér
a exteriér. Gira Keyless In kódová klávesnice otevře dveře po zadání osobního kódu.
Kapacitní snímací technika umožňuje ovládání lehkým dotykem prstu. Gira Keyless In
transpondér využívá dálkového přenosu informací. Čtecí jednotka reaguje na signál
z aktivovaného transpondéru. Tento signál může být přijímán až ze vzdálenosti 1,5 m.
Gira Keyless In čtečka otisku prstů zpracovává informace prostřednictvím moderní
vysokofrekvenční technologie zasahující do nejspodnější struktury vrstvy kůže
přiloženého prstu, čímž nabízí velmi kvalitní zabezpečení proti zneužití.

www.gira.de/keylessin
www.gira.com/keylessin

46713_GiraBro_PL_04-32 25.05.2007 17:42 Uhr Seite 20

S. 23
Klawiatura kodowa
Kódová klávesnice

Dzięki pojemnościowej
technice możliwa jest
obsługa lekkimi
dotknięciami. Delikatny
dźwięk jest potwierdzeniem użycia klawiatury.
W ciągu dnia klawiatura
jest czarna. W ciemności
jest podświetlana za
pomocą białych LED.
Na základě vyspělé
techniky je obsluha
možná snadným
dotykem. Zpětnou
vazbou o provedeném
úkonu je potvrzovací
akustický tón. Čísla na
kódové klávesnici mají
během dne černou
barvu.V noci jsou
podsvicena bílými LED.

Czujnik linii papilarnych
Čtečka otisku prtů

Aktywny czytnik
Transpondér

Do odczytywania
struktury wewnętrznej
warstwy skóry palca
wykorzystuje wysokoczęstotliwościową technologię. Podstawa czujnika
jest wokół podświetlana
białymi LED.
Čtečka otisku prstů
využívá k rozeznání
pravého otisku
vysokofrekvenční
technologii, která
zasahuje do nejspodnější
vrstvy kůže. Opěrná
plocha vlastního senzoru
je podsvětlena a
ohraničena bílým LED
podsvětlením.

Tryby pracy
Uplatnění

Samodzielne wykorzystanie np. do uruchamiania pojedynczych
drzwi lub bramy, może
być też zastosowany w
ramach systemu
domofonowego Gira.
Umístění do
frekventovaného
provozu, např. ke
dveřím nebo k bráně.
Možnost integrace
také do Gira dveřního
komunikačního
systému.

Wzornictwo
Designové varianty

Oferowane w
programach Gira: E 22,
Event, E2, Esprit,
Standard 55, F100 i
TX_44.
Jsou dostupné
následující vypínačové
programy: E 22, Event,
Esprit, E2, Standard 55,
F100 a TX_44.

W przypadku aktywnego
klucza odległość
rozpoznawania sięga do
1,5 m wokół czytnika.
Możliwe jest także
użycie pasywnej karty w
bezpośrednim pobliżu
czytnika.
Přijímá signál z aktivního
traspondéru již ze
vzdálenosti 1,5 metru.
Může být rovněž použit
jako uzavírací
transponder.

Klawiatura kodowa Gira Keyless In, Gira TX_44, kolor alu [Projekt: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Designteam, Radevormwald]
Gira Keyless In Kódová klávesnice, Gira TX_44, Barva Alu [Design: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Designteam, Radevormwald]

23
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S. 24
Gira Systemy audio
Gira Audio-Systémy

Gira Czujnik
przyciskowy 2
Gira Tlačítkový senzor 2

Ilustracje
Gira Event, ramki
koloru alu, urządzenia
antracytowe/
przeźroczysty biały
Ilustrace
Gira Event, Rámeček v
barvě Alu, Vnitřní díl
Antracit/ transparentně
bílá

Gira Radio
Gira Rádio
Gira Radio jest
przeznaczone do
montażu w
dwóch puszkach
podtynkowych,
np. w miejscu dwóch
gniazd wtyczkowych.
Gira rádio můžeme
instalovat na stěnu ve
dvou instalačních
krabicích, např. místo
dvou existujících
zásuvek.

Gira Złącze
medialne IR/EIB
Gira IR přijímač
Złącze medialne IR/EIB
jest elementem
systemu Gira EIB audio,
który umożliwia sterowanie sprzętem hifi
za pomocą czujników
przyciskowych 2.
V rámci Gira Audiosystému můžeme
pomocí Tlačítkového
senzoru 2 a IR Příjmače
ovládat HiFikomponenty.

24

System audio Gira EIB stanowi rozszerzenie systemu Gira Instabus KNX/EIB
umożliwiające sterowanie muzyki we wszystkich pomieszczeniach. Za pomocą
czujników przyciskowych Gira oraz złącza medialnego IR/EIB Gira można zarządzać
posiadaną instalacją hi-fi. W kooperacji z Revox, Gira oferuje sterowniki M217/M218 –
dostosowane do programów łączników Gira. Za pomocą sterowników M217/M218
można obsługiwać Revox multiroom system w całym domu. Także podtynkowe radio
oferowane jest w ramach programów stylistycznych Gira.
Gira EIB Audio-systém rozšiřuje Gira Instabus KNX/EIB systém o možnost ovládání
hudebních zařízeních ve všech prostorách domu. Pomocí Gira Tlačíkového senzoru a
Gira IR přijímače mohou být ovládány existující domácí HiFi-komponenty. V součinnosti
s firmou Revox nabízí Gira kontrolní jednotku M217/M218 zabudovatelnou do
vypínačového programu. S Gira kontrolní jednotkou M217/M218 lze Revox multiroom
system pohodlně obsluhovat. Hodí se také k vypínačovému programu: Gira rádio.

www.gira.de /audio-systeme
www.gira.com /audio-systems
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S. 25
Podstawowe informacje
Detail produktu

Gira Sterownik
M217/M218, Gira Esprit,
ramki czarne szkło,
urządzenia koloru alu
Gira Kontrolní jednotka
M217/M218, Gira Esprit,
Rámeček Černé sklo,
osazeno barvou Alu

Revox multiroom system
może współpracować
z systemem Gira Instabus
KNX/EIB za pośrednictwem Gira HomeServera 3.
Za pomocą systemu Gira
EIB audio można przekazywać komunikaty do
różnych stref. Jest to
często wykorzystywane
w niewielkich firmach,
np. w gabinetach
lekarskich.
Systém Gira KNX/EIB
Instabus nebo Gira
HomeServer 3 lze propojit
se Revox multiroom
system. Gira EIB Audiosystém nám umožňuje
poslouchat hudbu nebo
zprávy v každé místnosti.
Systém nalezne uplatnění
také v komerčních
budovách např. v
lékařských ordinacích.

Gira Sterownik M217/M218, Gira E 22, stal szlachetna [Projekt: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira Kontrolní jednotka M217/M218, Gira E 22, Edelstahl [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

Jednolitość
Jednotnost

Sterownik Gira do Revox
multiroom system,
czujniki przyciskowe
Gira do obsługi systemu
nagłośnieniowego Gira
oraz podtynkowe radio
Gira oferowane są
w różnych programach
Gira, dzięki czemu
wszystkie urządzenia
pasują stylistycznie do
wcześniej wykonanych
instalacji elektrycznych.
Gira Ovládací prvky,
Revox multiroom system,
Gira Tlačítkový senzor 2
pro obsluhu Gira EIB
Audio- systém, jakož i
Gira Rádio pod omítku,
jsou integrovány do Gira
vypínačového programu,
čímž poskytují jednotný
vzhled s ostatními
komponenty Vaší
elektroinstalace.

25
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S. 26
Nowość. Nově.
Gira Podświetlenie LED
Gira LED-osvětlení
01

02

03

01, 02, 03
Lampki orientacyjne
LED koloru białego,
niebieskiego,
pomarańczowego
LED-Orientační
osvětlení v barvách Bílá,
Modrá, Oranžová
04, 05
Lampki sygnalizacyjne
LED
LED-Signální světla

04

06

09

06, 07, 08
Lampki orientacyjne
LED z piktogramami
LED-Orientační
osvětlení
s piktogramem

05

07

08

09
Gniazdo wtyczkowe z
oświetleniem
orientacyjnym LED
Zásuvky s kolíkem
včetně orientačního
světla

Wszystkie ilustracje
Gira E 22, stal szlachetna
Všechny příklady
Gira E 22, Edelstahl

26

Podświetlenie Gira LED zwiększa bezpieczeństwo oraz orientacją wewnątrz i na zewnątrz
domu. Gira oferuje wiele urządzeń podświetlanych LEDami oraz dodatkowych artykułów
dostosowanych istniejących programów Gira. Lampki orientacyjne i orientacyjne LED
można wyposażać w napisy i piktogramy. Gniazdo wtyczkowe z podświetleniem także
stanowi element asortymentu.
Gira LED-osvětlení se stará o větší bezpečí a orientaci v interiéru i exteriéru. Gira nabízí
ve svém vypínačovém programu široké spektrum LED-výrobků a příslušenství. Signální
a orientační LED světla mohou být vybavena popisem a piktogramem.Tato produktová
řada obsahuje rovněž zásuvky vybavené orientačním světlem.

www.gira.de/led-beleuchtung
www.gira.com/led-illumination
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S. 27
Podstawowe informacje
Detail produktu

W lampkach podświetlających LED można
regulować natężenie
oświetlenia oraz ustawiać kolor światła na
biały, niebieski, czerwony, zielony lub
pomarańczowy. Dodatkowo można zapamiętać
jedną z barw ciągłego
spektrum.
Na orientačních LED
světlech můžeme měnit
intenzitu osvětlení i
aktuální barvu a uložit
tak buď bílou, modrou,
červenou, zelenou nebo
oranžovou.Navíc může
být také uložena jedna
barva, která prochází
širokým spektrem.

Lampki sygnalizacyjne
LED mogą mieć
powierzchnię podzieloną
poziomo na element
podświetlany na zielono
i na czerwono. Każda
z nich może być
oddzielnie załączana,
np. wyłącznikiem
świecznikowym. Za
pomocą folii można
lampki orientacyjne
i sygnalizacyjne LED
wyposażać w napisy lub
piktogramy.
Signální LED světla jsou
rozdělena na červenou a
zelenou plochu. Obě
tyto plochy lze ovládat
samostatně pomocí
např. sériového
vypínače.Signální nebo
orientační LED světla
můžeme opatřit folií
s popisem nebo
piktogramem.

Lampki orientacyjne
i sygnalizacyjne LED
dostosowane są do
programów łączników
Gira E 22, Event, Esprit,
E2 i Standard 55.
Gniazdo wtyczkowe
z oświetleniem orientacyjnym posiada wbudowany czujnik zmierzchowy. Oferowane
jest w programach
Gira Event, Esprit, E2
i Standard 55.
Jak orientační, tak i signalizační LED světla jsou
uzpůsobena pro osazení
do vypínačových programů E 22, Event, Esprit,
E2 und Standard 55.
Zásuvka s kolíkem nebo
zásuvka zapíná své
orientační LED-osvětlení
pomocí vlastního
soumrakového čidla.

Zarówno wewnątrz i na
zewnątrz używa się
lampek orientacyjnych
LED koloru białego,
niebieskiego lub
pomarańczowego
wykonanych w ramach
programu TX_44.
LED-Orientační světla
v barvách bílé, modré
nebo oranžové lze
integrovat do
vypínačového programu
TX_44, a používat je
v exteriéru nebo interiéru.

Gira gniazdo wtyczkowe z oświetleniem orientacyjnym LED, Gira E 22 stal szlachetna [Design: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira zásuvka s LED-Orientační světlem, Gira E 22 Edelstahl [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

27
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S. 28
Gira Słupki zasilające
i oświetleniowe
Gira multifunkční
venkovní sloupky

Odmiany
Varianty produktu

Kolorystyka
Barevné varianty

Gira Słupki zasilające
i oświetleniowe o
wysokości 1400 i
1600 mm, wyposażane
są w osprzęt elektryczny
z programu Gira TX_44,
np. wideobramofon.
Gira multifunkční
venkovní sloupky
1400 až 1600mm jsou
vybaveny např. domovní
komunikací z Programu
Gira TX_44.

Produkowane w
kolorze białym, alu i
antracytowym.
K dostání v barevném
provedení Bílá, Alu a
Antracit

28

Gira Słupki zasilające umożliwiają różnorodne zastosowanie wokół domu. Można
w nich instalować wideobramofony, kontrolę dostępu Keyless In, czujki ruchu i
oświetlenie dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne, przy drogach, w ogrodach, w
pobliżu wjazdów i wejść.
Gira multifunkční venkovní sloupky nabízejí širokou škálu možností jejich využití.Lze
je využít například pro domovní komunikaci, kontrolu přístupu přes Keyless In nebo
automatické hlídače pohybu ovládající přímo osvětlení a to přesně v místech,
kde jsou tyto funkce potřeba. Například vedle cest na zatravněných plochách nebo
kolem chodníku, před vjezdem do garáže či vstupem do domu.

www.gira.de/energiesaeulen
www.gira.com/energyprofiles

8

Wyróżnienia
Ocenění

Rodina Pošvicovi

Gira Słupek zasilający, wysokość 1600 mm, z lampą, wyposażony w samoczynny wyłącznik,
głośniczek i pojedynczy przycisk koloru alu [Projekt: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira multifunkční venkovní sloup, výška 1600 mm, se světlem, osazený automatickým vypínačem,
dveřní hláskou s volacím 1 tl., barva Alu [Design: Phoenix Design, Stuttgart]
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S. 29
iF Product Design
Award 2003,
iF Design Hannover,
red dot award 2003
best of the best,
Design Zentrum NRW

29
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S. 30
Gira Słupki zasilające
i oświetleniowe
Gira multifunkční
venkovní sloupky

Kolorystyka
Barevné provedení

Wszystkie słupki
zasilające i oświetleniowe Gira są
oferowane w kolorze
białym, alu i
antracytowym.
Všechny sloupky jsou
k dostání v těchto
barvách: Alu, Bílá a
Antracit.

30

Krótkie, zwarte słupki zasilające Gira, o wysokości 491 mm wzgl. 765 mm.
Słupki zasilające i oświetleniowe Gira przekonują, że są prawdziwymi węzłami
energetycznymi umożliwiającymi nastrojowe oświetlenie na tarasach i obrzeżach
alejek oraz zasilanie. Są przystosowane do wyposażenia w dowolny osprzęt z
programu łączników TX_44, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, np. w gniazdka
wtyczkowe do przyłączania elektrycznych urządzeń pracujących na wolnym
powietrzu, a także gniazda przyłączeniowe telefoniczne, głośnikowe lub telewizyjne.
Krátké a kompaktní: 491 mm eventuálně 769 mm vysoké sloupky se osvědčují jako
opravdové energetické uzly v zahradě, jenž mohou lemovat příjezdovou cestu nebo
stát na terase jako zdroj elektrické energie a nebo jednoduše navozovat příjemnou
atmosféru svým osvětlením.Přístroje, které chceme do sloupků zabudovat, můžeme
vybrat ze široké nabídky programu Gira TX_44 např. zásuvky, vypínače, datové
zásuvky atd.

www.gira.de/energiesaeulen
www.gira.com/energyprofiles
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S. 31
Oświetlenie
Světelný sloupek

Lampa z aluminiowym
odbłyśnikiem i
niełamliwą osłoną z
akrylowego szkła oraz
szczeliną oświetlenia
orientacyjnego (z tyłu).
Dodatkowo montowane
żaluzje umożliwiają
ukierunkowanie światła,
np. w celu silniejszego
oświetlenia chodnika.
Vpředu reflektor
v hliníkovém pouzdře
s odolným akrylátovým
sklem a na zadní straně
s orientačním bodovým
světlem.Dále je možno
osadit světelný sloupek
lamelovým prvkem,
který umožňuje
směrování osvětlení,
pokud potřebujeme
například osvětlení
příjezdové cesty.

Materiał
Materiál

Obudowa, pokrywa i
stopa słupka zasilającego
wzgl. oświetleniowego
wykonane są z trwałego i
odpornego na wpływy
atmosferyczne
aluminium o powierzchni
zewnętrznej niewrażliwej
na zadrapania i
zabrudzenia.
Gira multifunkční
venkovní sloupek se
skládá z robustního
pouzdra, víčka a nohy,
vyrobených z hliníkového
materiálu , který odolává
atmosférickým vlivům a
je více odolný proti
poškrábání (nevztahuje
se na vandalismus).

Gira Słupki zasilające i oświetleniowe, wysokość 491 mm, wzgl/. 769 mm, kolor alu [Projekt: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira multifunkční venkovní sloupek, Výška 491 mm příp. 769 mm, Barva Alu [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

31
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S. 32
Gira Profil 55

01
Gira Profil 55, potrójny,
aluminiowy z radiem
Gira i gniazdem
wtyczkowym,
Gira System 55,
kolor alu
Gira Profil 55, Hliníkový
3-místný s rádiem a zásuvkou, Gira Systém 55,
v barvě Alu

01

02

03

02
Gira Profil 55,
pięciokrotny,
aluminiowy z radiowym
termostatem
pokojowym,
radiem Gira i gniazdem
wtyczkowym z klapką,
Gira System 55,
kolor alu
Gira Profil 55, Hliníkový
5-timístný s rádiem a
zásuvkou s klapkou z
Gira Systému 55 v barvě
Alu

03
Gira Profil 55,
pięciokrotny, 600 mm,
aluminiowy z głośnomówiącym wideounifonem
z kolorowym wyświetlaczem TFT, wyłącznikiem przyciskowym
i radiowym czujnikiem
przyciskowym, służącym
jako centralny wyłącznik,
Gira System 55,
kolor alu
Gira Profil 55, Hliníkový
5-timístný /600 s domácím telefonem a barevným displejem, Vypínač,
Funk-tlačítko pro
centrální ovládání z Gira
Systému 55 v barvě Alu

32

Profil 55 Gira umożliwia łatwą rozbudowę istniejącej instalacji, bez konieczności
ponoszenia dużych nakładów. Aluminiowy profil posiada do 8 otworów montażowych,
rozmieszczonych w różnych odległościach, w których można instalować ponad 200
różnych urządzeń zapewniających komfort, bezpieczeństwo i gospodarność. Zawsze
zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Również (wideo)unifon może być szybko
zamontowany bez jakichkolwiek komplikacji.
Gira profil 55 umožňuje nekomplikované rozšíření existující elektroinstalace aniž by se
muselo zasahovat hrubě do stěny. Hliníkový profil je k dostání až s osmi místy, a to
v různých délkách, s možností individuálně kombinovat více než 200 prvků pro Váš
komfort a bezpečnost. Je možné jej tedy vybavovat dle Vašeho přání. Zároveň se dá
bez větších nákladů dodatečně osadit například domácím telefonem pro dveřní
komunikaci.

www.gira.de/profil55
www.gira.com/profile55
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S. 33
04
Gira Profil 55, potrójny
z aluminium ze stopami
wyposażony w wideounifon z kolorowym
wyświetlaczem TFT,
Gira System 55,
biały z połyskiem
Gira Profil 55, Hliníkový
3-místný s montážní
nožkou, vybavený
domácím telefonem
s barevným displejem
z Gira Systému 55,
v barvě bílá lesk

04

Sposoby montażu
Montážní způsob

Pionowy i poziomy
montaż z podtynkowym
i natynkowym
wprowadzaniem
przewodu, także ze
stopami do mocowania.
Vodorovná nebo svislá
montáž, s kabelovým
prostupem pro montáž na
stěnu. K dostání také
s upevňovací nožičkou.
Umožňuje montáž
vertikálně a horizontálně.

Odmiany
Varianty produktu

Produkowane z aluminium
i lakierowanego na biało
aluminium.
K dostání v provedení
hliníkovém a bíle
lakovaném hliníku.

Wymiary
Rozměry

Gira Profil 55,
pięciokrotny/600
szer. 587 x wys.
107 x gł. 107 mm
Gira Profil 55,
5-timístný/600
D 587 x V 107 x H 107 mm

Gira Profil 55 pięciokrotny/600, aluminium lakierowane na biało, z gniazdem wtyczkowym I podtynkowym radiem Gira [Projekt: Tesseraux+Partner, Potsdam]
33
Gira Profil 55 5-timístný/600 Hliníkový bíle lakovaný, se zásuvkami a Gira rádiem pod omítku [Design: Tesseraux+Partner, Potsdam]

Zwiększenie ilości
gniazd wtyczkowych,
z 1 do 3, Gira System 55,
biały z połyskiem
Rozšíření stávajících
zásuvek 1 na 3. Gira
System 55, Bílá lesk

Gira Profil 55,
pięciokrotny/600
aluminium
lakierowane na biało
Gira Profil 55,
5-timístný/600
Hliníkový
bíle lakovaný

Podtynkowe radio
Gira System 55,
biały z połyskiem
Rádio pod omítku
Gira Systém 55,
Bílá lesklá
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S. 34
Gira System radiowy FB
Gira Bezdrátový Bus-systém
System radiowy Gira FB jest przeznaczony do wyposażania istniejących budynków
w nowoczesną instalację magistralną. Jest perfekcyjnym rozwiązaniem w każdej
renowacji i modernizacji. Bez dużych nakładów wykorzystuje szerokie spektrum
najnowocześniejszych funkcji sterowniczych realizowanych za pomocą fal radiowych.
Gira bezdrátový systém byl speciálně vyvinut pro rozšíření již stávajících elektroinstalací
v budovách. Je to dokonalé řešení pro každou renovaci a modernizaci. Bez velkých
nákladu může být realizované široké spektrum moderního řízení pomocí jednoduchého
vysílače.

Sterowanie oświetleniem
i scenami świetlnymi
Ovládání světel nebo
světelných scén

Gira System
sterowania żaluzjami
Gira Žaluziový
řídící systém

Sterowanie oświetleniem
zewnętrznym
Řízení venkovních
světel

Sterownik radiowy służy
do zarządzania budynkiem
za pośrednictwem radia
Funk-Centrála
Managament
přes rádio

Regulacja
temperatury
Řízení prostorové
teploty

Elementy systemu radiowego Gira FB
Komponenty z programu Gira Bezdrátový Bus-systém

l

Panika

Stropní světlo 쎻

Byt

쑶

Hosté

Žaluzie

쑴

Ścienny nadajnik
Ścienny nadajnik
radiowy, pojedynczy radiowy, potrójny
Nástěnné vysílací
Nástěnné vysílací
tlačítko 1-místné
tlačítko 3-místné

Radiowy czujnik
temperatury
Prostorový
bezdrátový termostat
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S. 35
38
44
46
48
50
52
54
56

Gira
Gira
Gira
Gira
Gira
Gira
Gira
Gira

E 22
Event
Standard 55
E2
Esprit
F100
S-Color
TX_44

Gira Programy łączników
Gira Vypínačové programy

38
44
46
48
50
52
54
56

Gira
Gira
Gira
Gira
Gira
Gira
Gira
Gira

E 22
Event
Standard 55
E2
Esprit
F100
S-Color
TX_44
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S. 37
Stylistyka Gira
Gira Design – Systém
Stylistyka Gira opiera się na modułowym stylistyce. Obejmuje 10 programów stylistycznych zawierających ponad 200 różnych urządzeń
zapewniających komfort, bezpieczeństwo i gospodarność. Wszystkie urządzenia oferowane są w różnych kolorach z różnorodnymi ramkami. W
ten sposób powstał szeroki program stylistyczny. Osprzęt elektryczny Gira pasuje do każdego stylu wyposażenia wnętrza.
Gira Design-systém je modulově sestavitelný. To zahrnuje 10 programů s více jak 200 prvky pro komfortní domácí i hospodářské použití.
Všechny prvky se mohou kombinovat v různých barvách s různými barvami rámečků, z čehož vyplývá, že design může být velmi rozmanitý.
Produkty Gira lze různě sestavovat, přičemž je vždy zaručena perfektní funkčnost.

Programy
łączników
Vypínačový
program
10
43
10
43

Programy łączników
Rodzaje ramek
Vypínačových programů
Variant použití rámečků

Przykład stylu
Gira E2
Například
Gira E2

Przykład stylu
Gira Esprit
Například
Gira Esprit

Przykład stylu
Gira Event
Například
Gira Event

Przykład urządzenia
Gira Radiowa stacja pogodowa
Příklad použití
Funk-povětrnostní stanice

Przykład urządzenia
Gira Głośnomówiący
wideounifon TFT
Příklad použití
Domácí stanice
s telefonem a
barevným displejem

Przykład urządzenia
Gira radio
Příklad použití
Gira rádio

Asortyment
Funkce
Asortyment obejmuje
ponad 200 urządzeń
Až přes 200 funkčních
možností

www.gira.de/schalterprogramme
www.gira.com/switchranges
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S. 38
Nowość. Nově.
Gira E 22

Materiały
Materiál

Stal szlachetna
Ušlechtilá ocel

Aluminium
Hliník

Biały z połyskiem
(termoplast)
Bílá lesklá
(Termoplast)

38

Jednolita stylistyka. Trzy materiały. Wiele funkcji. Program Gira E 22 wykonywany
jest z naturalnych materiałów, stali szlachetnej i aluminium oraz z białego
termoplastu z połyskiem. W każdym z trzech materiałów posiada pełną głębię
asortymentu. Gira E 22 może być monitowany na dwa sposoby. Oprócz montażu
podtynkowego, możliwa jest także montaż na płasko, przylegle do ściany.
Design. Tři materiály. Mnoho funkcí. Vypínačový program Gira E 22 je k dispozici
v materiálech z pravé ušlechtilé oceli,hliníku a také v provedení bíle lesklé barvy
(termoplast). Do designu lze zakomponovat obecně platnou širokou škálu výrobního
programu týkající se všech tří materiálů. Mimo to se Gira E 22 vyznačuje dvěma
různými způsoby instalace. Vedle instalace pod omítkou nabízí také variantu pro
plochou montáž.

www.gira.de/e22
www.gira.com/e22
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S. 39
Materiał
Materiál

Stal szlachetna, stopowa,
nierdzewna o jedwabistej
powierzchni
Ušlechtilá ocel,
vysokolegovaný a
nerezavějící
Aluminium, jedwabiście
matowa powierzchnia z
nieuporządkowaną
strukturą
hliník s jemně matným
povrchem
Termoplast, niełamliwy,
odporny na
promieniowanie UV
Termoplast s jemně
matným plošným
povrchem a neorientovanou strukturou,
pevný a UV-stabilní

Wymiary
Rozměry

Asortyment
Sortiment

Gira E 22 obejmuje
szeroki asortyment
obejmujący ponad 200
różnych urządzeń
i spełnia wysokie
wymagania inteligentnej
instalacji. Jednakowe
funkcje mogą być
realizowane przez
urządzenie wykonane ze
stali szlachetnej,
aluminium oraz białego
termoplastu z połyskiem
Gira E 22 nabízí více než
200 prvků pro splnění
všech nároků moderní
instalace v objektech.
Všechny jsou k dispozici
v ušlechtilé oceli, Hliníku
a čistě lesklé bílé barvě
(termoplast).

Zestaw podwójny, ze
stali szlachetnej lub
aluminium
dł. 161,8 x szer. 90,6 mm
biały z połyskiem
(termoplast)
dł. 158,9 x szer. 87,8
Dvourámeček Edelstahl
a Hliník
D 161,8 x Š 90,6 mm
Bílá lesklá (Termoplast)
D 158,9 x Š 87,8

Gira E 22, stal szlachetna, podwójny zestaw [Projekt: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Designteam, Radevormwald]
Gira E 22, Edelstahl, Dvojkombinace [Design: Phoenix Design, Stuttgart/Gira Designteam, Radevormwald]

39
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S. 40
Montaż przyległy do ściany
Program łączników Gira E 22 wymaga specjalnego sposobu montażu. Za pomocą specjalnych puszek sprzętowych można urządzenia
instalować przylegle do ściany. W przypadku montażu w pustej ścianie gipsowej można mocować puszkę osprzętową E 22
bezpośrednio do ściany. W przypadku montażu w pełnej ścianie puszkę osprzętową E 22 należy zamontować wewnątrz osadzonej w
murze puszki podtynkowej E 22.
Plochá montáž
Vypínačový program Gira E 22 nabízí zcela nový způsob montáže. Pomocí speciální přístrojové krabice dosáhneme ploché montáže.
Pro montáž do dutých nebo sádrokartonových stěn používáme pro systém Gira E 22 flexibilní stěnové přístrojové krabice, do kterých
se přímo montují přístroje. Pro montáž do zděných nebo betonových zdí používáme speciální krabice, do kterých jsou osazovány
přístrojové krabice vlastního programu E 22.

www.gira.de/e22
www.gira.com/e22
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S. 41
Montaż w znormalizowanych puszkach podtynkowych.
Gira E 22 można instalować w znormalizowanych puszkach podtynkowych.
Montáž do standardních krabic 58 mm
Gira E 22 se dá také instalovat na omítku, s použitím instalační krabice 58 mm.
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S. 42
Duża głębia asortymentu
Gira E 22 obejmuje szeroki asortyment obejmujący ponad 200 różnych urządzeń, w tym także elementy inteligentnej instalacji.
W stalowych ramkach Gira E 22 można montować urządzenia z istniejącego programu Gira Stal szlachetna. Program Gira Stal
szlachetna serii 20 i 21 znajdować się będzie w dalszym ciągu w ofercie produkcyjnej. Do wariantu E 22 wykonywanego
z termoplastu pasują wszystkie urządzenia z programu Standard 55, białe z połyskiem. Nowością jest asortyment Gira E 22
wykonywany z aluminium. W każdej z trzech wersji, ze stali, aluminium i białego termoplastu z połyskiem oferowany jest pełen
asortyment. Na wszystkich ilustracjach: Gira E 22, aluminium.

Gira System domofonowy
Gira Domovní komunikační
systém

Gira Głośnomówiący
unifon
Gira Domácí telefon
komfortní

Gira Głośnomówiący
wideounifon
z kolorowym
monitorem TFT
Komfortní domácí
telefon Gira s
barevným displejem
Gira Standardowy unifon
ze słuchawką
Gira Domácí telefon se
sluchátkem

42

Gira Keyless In

Klawiatura kodowa
Kódová klávesnice

Aktywny czujnik
Transpondér

Czytnik linii papilarnych
Čtečka otisku prstu

Dźwięk i informacja
Populární a informující

Gira Podtynkowe radio
Gira Up-Rádio

Gira Radiowa stacja
pogodowa
Gira Funk-Povětrnostní
stanice

www.gira.de/e22
www.gira.com/e22
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S. 43
Široká škála sortimentu
S možností 200 prvků programu Gira E 22, splňuje program nároky pro inteligentní management budov. Do rámečků programu
Gira E 22 z ušlechtilé oceli se dají integrovat výrobky ze stávajícího programu Gira ušlechtilá ocel. Série 20 a 21 programu „Gira
ušlechtilá ocel“, zůstává nadále v našem sortimentu. Pro termoplastovou variantu programu Gira E 22 jsou k dispozici všechny
komponenty z programu Gira Systém 55 v barevném provedení bílá lesk. Nově v sortimentu jsou zásuvky pro program Gira E 22,
Hliník. Pro všechny tři programy ušlechtilá ocel, hliník a bílá lesk (termoplast) je k dostání celý široký sortiment přístrojů. Všechny
ukázky jsou v provedení : Gira E 22, Hliník

Czujniki przyciskowe,
wyłączniki, przyciski,
ściemniacze
Busové funkce, Spínání,
Stmívání, Ovládání

Gira Ściemniacz
dotykowy
Gira Dotykový
stmívač

Gira Samoczynny
wyłącznik
Gira Automatický
vypínač

Gira Klawisz
sterowniczy
Gira Ovládací tlačítko

Gira Sterownik
żaluzjowy 2
Gira Žaluziové hodiny

Gira Info-Display 2
Gira Info displej 2

Gira Lampka
orientacyjna LED
Gira Orientační LED
světlo

Gira Lampka
orientacyjna LED
z piktogramem
Gira Orientační LED
světlo s piktogramem

Gniazdo komputerowe
Modular Jack/Western
Telefonní modulární
zásuvka PC/Tlf.

Gira Gniazdo
głośnikowe stereo
Gira Stereo konektor

Gira czujnik przyciskowy
2, poczwórny,
przezroczysty
Gira Tlačítkový senzor 2,
4-místný transparentní

Inteligentne funkcje
Inteligentní funkce

Oświetlenie i orientacja
Osvětlení a orientace

System
telekomunikacyjny,
system Gira audio
Komunikační technika,
Gira Audio systém

Gira Sterownik
M217/M218 do Revox
multiroom system
Gira Kontrolní jednotka
M217/M218 pro Revox
multiroom system

Gira Regulator
temperatury
Gira Prostorový
termostat

43

46713_GiraBro_PL_38-56 25.05.2007 17:59 Uhr Seite 7

S. 44
Gira Event

Kolorystyka
Ramki/ urządzenia
Barevné kombinace
Rámečky/mezi rámečky

Czerwony
matowy/biały
Opakově
Červená/Bílá

Żółty
matowy/biały
Opakově
Žlutá/Bílá

Seledynowy
matowy/biały
Opakově
Zelenkavá/Bílá

Niebieski
matowy/biały
Opakově
Modrá/Bílá

Pomarańczowy
matowy/biały
Opakově
Oranžová/Bílá

Bursztynowy
matowy/kolor alu
Opaková
Bernstein/Alu

Ciemnobrązowy
matowy/kolor alu
Opakově
Tmavě hnědá/Alu

Biały
matowy/kolor alu
Opakově
Bílá/Alu

Biały matowy/
antracytowy
Opakově
Bílá/Antracit

Alu matowy/
antracytowy
Alu/Antracit

Antracytowy
Antracit

Gira Event, zestaw podwójny, ramka pomarańczowy matowy, urządzenie biały [Projekt: Gira Designteam, Radevormwald]
Gira Event, Dvojkombinace, Rámeček Opakově oranžová, osazeno přístroji v bílé barvě [Design: Gira Designteam, Radevormwald]
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Gira Event charakteryzuje się ramkami wykonanymi z matowego, lekko
prześwitującego tworzywa w ośmiu kolorach oraz nieprzejrzystymi ramkami w
trzech kolorach. W zestawieniu z osprzętem koloru białego matowego, białego z
połyskiem, alu i antracytowego tworzy nadzwyczaj dużą gamę wariantów
kolorystycznych. Także pod względem funkcjonalności spełnia wszystkie potrzeby:
ponad 200 różnych urządzeń pasuje do ramek Gira Event – od gniazd wtyczkowych
i wyłączników, przez urządzenia magistralne, do (wideo)unifonów.
Gira Event disponuje rámečky nejen z průsvitných materiálů, barevná škála lehce
průsvitných plastických hmot je provedena v osmi barevných odstínech a tři
rámečky jsou provedeny z neprůsvitného materiálu. V kombinaci spolu
s vyjímatelným mezirámečkem v barevném provedení čistě bílá, čistě lesklá bílá,
hliník a antracit se dá dosáhnout mimořádně rozmanitých designových variant .
Také funkčnost nepřipustí žádná otevřené otázky: Přes 200 funkcí pasuje do
rámečků Gira Event od zásuvek přes komponenty systému Instabus až k domácím
telefonům.

www.gira.de/event
www.gira.com/event
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S. 45
Materiał
Materiál

Niełamliwy, odporny na
UV termoplast.
Pevný, UV-stabilní
Termoplast

Wymiary
Rozměry

Zestaw podwójny
dł. 161,1 x szer. 90 mm
Dvojkombinace
V 161,1 x Š 90 mm

Wyróżnienia
Ocenění

red dot award 1999,
Design Zentrum NRW
red dot ocenění 1999,
Design Zentrum NRW

Gira Event, zestaw podwójny, ramka kolor alu, urządzenie antracytowy [Projekt: Gira Designteam, Radevormwald]
Gira Event, Dvojkombinace v rámečku Alu, přístroje Antracit [Design: Gira Designteam, Radevormwald]

45
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S. 46
Gira Standard 55

Kolorystyka
Barevné kombinace

Biały
jedwabiście
Matně bílá

Biały
z połyskiem
Leskle bílá

Kremowy
z połyskiem matowy
Krémově leskle bílá

46

Gira Standard 55 jest programem zapewniającym największą funkcjonalność we
wszystkich obszarach codzienności. Zawiera on ponad 200 rozmaitych urządzeń
umożliwiających budowę bezpiecznej, komfortowej i gospodarnej instalacji
elektrycznej. Dzięki użyciu najwyższej jakości materiałów, jest łatwy w konserwacji
i odporny na eksploatacyjne uszkodzenia. Oferowany w kolorze białym jedwabiście
matowym, białym z połyskiem i kremowym z połyskiem.
Gira Standartd 55 je největší funkční program pro mnohočetné využití. Zahrnuje více
jak 200 spolehlivých prvků pro komfortní a hospodárnou elektroinstalaci. Na základě
vysoké kvality použitého materiálu je více odolný proti běžnému užívání. K dostání
je v barvách matově čistě bílé, leskle bílé a krémově leskle bílé.

www.gira.de/standard 55
www.gira.com/standard 55
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S. 47
Materiał
Materiál

Niełamliwy, odporny na
UV termoplast.
Pevný, UV-stabilní
Termoplast

Wymiary
Rozměry

Zestaw podwójny dł.
151,8 x szer. 80,7 mm
Dvojkombinace
V 151,1 x Š 80,7 mm

Stopnie ochrony
Krytí

IP 20,
IP 44 po zastosowaniu
specjalnego zestawu
uszczelek
IP 20,
IP 40 při použití
těsnícího setu

Gira Standard 55, zestaw podwójny, biały z połyskiemnd [Design: Phoenix Product Design, Stuttgart]
Gira Standard 55, Dvoukombinace v rámečku leskle bílé [Design: Phoenix Product Design, Stuttgart]

47
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S. 48
Gira E2

Kolorystyka
Barevné kombinace

Biały jedwabiście
matowy
Čistě bílá
matná

Biały z
połyskiem
Čistě bílá
lesklá

Kolor alu
Barva Alu

Antracytowy
Antracit

48

Gira E2 obejmuje wszystkie funkcje potrzebne do zarządzania inteligentnym
budynkiem, m.in. komputerowe złącza sieciowe, unifony i czujniki przyciskowe. Cały
osprzęt jest oferowany w trzech kolorach i dwóch rodzajach powierzchni zewnętrznej.
Także materiał, z którego produkowany jest E2 charakteryzuje się wysoką
odpornością na zużycie i trwałością.
Gira E2 obsahuje veškeré prvky pro inteligentní management budov.Pod tím si
představme například instalační zásuvky do parapetních kanálů, ovládání žaluzií a
řízení vytápění, domácí telefon a tlačítkové senzory. K dispozici jsou přitom všechny
komponenty ve třech barevných provedeních. I tento materiál Gira E2, je vyroben
z pevných plastů, a je zaměřen na funkčnost.

www.gira.de/e2
www.gira.com/e2
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S. 49
Materiał
Materiál

Niełamliwy, odporny na
UV termoplast.
Thermoplast.
Pevný, UV-stabilní
Termoplast

Wymiary
Rozměry

Zestaw podwójny
dł. 161,1 x szer. 90 mm
Dvojkombinace
D 161,1 x Š 90 mm

Stopnie ochrony
Krytí

Wyróżnienia
Ocenění

IP 20,
IP 44 przy zastosowaniu
specjalnego zestawu
uszczelek.
IP 20
IP 44 při použití
speciálního vodotěsného
setu.

Gira E2, Zestaw podwójny, kolor alu [Projekt: Gira Designteam, Radevormwald]
Gira E2, Dvojkombinace,barva Alu [Design: Gira Designteam, Radevormwald]

International Design
Award 1998
Design Center Stutgart,
iF Product Design
Award 1999
iF Design Hannover,
red dot award 1999
Design Zentrum NRW
Mezinárodní Design
Ocenění 1998
Designové Centrum
Stutgart,
iF Product Design
Ocenění 1999
iF Design Hannover,
red dot ocenění 1999
Design Centrum NRW

49
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S. 50
Gira Esprit

Kolorystyka
Ramki/ urządzenia
Barevné kombinace
Rámečky/vnitřky

Aluminium/
antracytowy
Hliník/Antracit

Chrom/
antracytowy
Chrom/Antracit

Seledynowe szkło/ Białe szkło/
kolor alu
biały
Zelené sklo/
Bílé sklo/
Barva Alu
Bílá

Mosiądz/
biały
Mosaz/Bílá

Czarne szkło/
kolor alu
Černé sklo/
Barva Alu

50

Gira Esprit charakteryzuje się ramkami wykonanymi z wysokojakościowych tworzyw
naturalnych, jak szkło, aluminium, mosiądz, terakota, drewno wenge lub chrom.
Można w nich montować osprzęt koloru białego matowego, białego z połyskiem,
alu i antracytowego. Dodatkowo program ten spełnia wiele funkcji służących
bezpieczeństwu, komfortowi, komunikacji i gospodarności wykorzystując
zdobycze, współczesnej techniki.
Gira Esprit v sobě zahrnuje rámečky z vysoce kvalitních přírodních materiálů jako
je sklo, hliník, mosaz, africké dřevo nebo chrom . Vnitřní přístroje si můžete
libovolně kombinovat a vybírat z barevných provedení čistě bílé, jemně matné, čistě
bílé lesklé, hliníku a antracitu. Mimo to tato řada splňuje všechny požadavky na
bezpečnost, komfort a komunikaci , které si vyžaduje moderní technika.

www.gira.de/esprit
www.gira.com/esprit

Drewno wenge/
kolor alu
Africké dřevo/
Barva Alu
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S. 51
Materiał
Materiál

Wymiary
Rozměry

Materiał ramek:
Seledynowe szkło, białe
szkło, czarne szkło,
aluminium E1 EV1,
mosiądz, drewno
wenge, chrom.
Materiał urządzeń:
niełamliwy, odporny na
UV termoplast.
Materiál rámečků:
Zelené sklo, Bílé sklo,
Černé sklo, Hliník E1
EV1, Mosaz, Africké
dřevo, Chrom.
Materiál vnitřků:
Pevný, UV-stabilní
Termoplast.

Wyróżnienia
Ocenění

Design Plus 2000
Light + Building
Frankfurt,
red dot award 2001
Design Zentrum NRW
Design Plus 2000
Light + Building
Frankfurt,
Ocenění red-dot 2001
Designové Centrum
NRW

Zestaw podwójny
dł. 166 x szer. 95 mm
Dvojkombinace
L 166 x B 95 mm

Gira Esprit, Zestaw podwójny, ramka czarne szkło, urządzenie kolor alu [Projekt: Gira Designteam, Radevormwald]
Gira Esprit, Dvojkombinace, Rámeček černé sklo, vnitřek v barvě Alu [Design: Gira Designteam, Radevormwald]

51
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S. 52
Nowość.
Gira F100
Nově.
Gira F100

Kolorystyka
Barevné varianty

Biały z
połyskiem
Čistě bílá
lesklá

Kremowy z
połyskiem
Krémově čistě
lesklá

52

Nowy program Gira F100 jest skromny w formie, a jednak niemożliwy do pomylenia.
Oferuje różnorodność funkcji zapewniających komfort mieszkania. Szerokie spektrum
obejmuje osprzęt od podtynkowego radia Gira, przez unifony z domofonowego
systemu Gira, aż do licznych funkcji systemu Gira Instabus KNX /EIB oraz radiowego
systemu Gira FB. Gira F100 jest oferowany w kolorze białym z połyskiem i kremowym
z połyskiem.
Nový Gira F100 je velmi jednoduchý, ale přesto nezaměnitelný. Nabízí všemožné
prvky pro domácí prostředí. Široké spektrum sahá od Gira rádia s instalací pod
omítku přes domácí telefon z programu Gira dveřní komunikace až do četných
komponentů systému Gira Instabus KNX /EIB a Gira rádiového systému. Gira F100
je k dostání v barvách čistě leskle bílé a čistě krémově lesklé.

www.gira.de/flaechenschalter
www.gira.com/f100
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S. 53
Materiał
Materiál

Niełamliwy, odporny na
UV, termoplast.
Pevný, UV-stabilní
Termoplast.

Wymiary
Rozměry

Zestaw podwójny
dł. 154,4 x dł. 83,5 mm
Dvojkombinace
V 154,4 x Š 83,5 mm

Stopnie ochrony
Krytí

IP 20,
IP 44 przy zastosowaniu
specjalnego zestawu
uszczelek.
IP 20
IP 44 při použití
speciálního vodotěsného
setu

Gira F100, Zestaw podwójny, biały z połyskiem [Projekt: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira F100, Dvojkombinace, čistě bílá lesk [Design: Phoenix Design, Stuttgart]
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S. 54
Gira S-Color

Kolorystyka
Barvy

Biały
Bílá

Szary
Šedá

Ciemnoszary
Tmavě šedá

Niebieski
Modrá

Czerwony
Červená

Czarny
Černá

54

Gira S-Color zawiera ponad 100 różnych urządzeń w sześciu kolorach. Materiał jest
barwiony w masie, odporny na światło i wpływy atmosferyczne. Ponadto na
zewnętrznej powierzchni o wysokim połysku nie gromadzą się ładunki
elektrostatyczne. Urządzenia są odporne na ciepło i uderzenia.
Gira S-Color program nabízí více než 100 různých prvků v šesti barevných
provedeních. Materiál je plně zabarvený, obzvláště čistý a odolný vůči
atmosférickým vlivům. Kromě toho tento materiál zabraňuje elektrostatickým
výbojům a jeho povrch je velmi odolný proti horku.

www.gira.de/s-color
www.gira.com/s-color
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S. 55
Materiał
Materiál

Termoplast z błyszczącą
powierzchnią, barwiony
w masie, odporny na
światło i wpływy
atmosferyczne.
Termoplast s lesklým
povrchem, zabarvený a
odolný proti
atmosférickým vlivům.

Wymiary
Rozměry

Zestaw podwójny
dł. 151,8 x szer. 80,6 mm
Montaż natynkowy:
Możliwy w
pojedynczych,
podwójnych i potrójnych
puszkach natynkowych.
Dvojkombinace
D 151,8 x Š 80,6 mm
Montáž na omítku:
Pro montáž na stěnu
můžeme použít krabice
jednomístné až
trojmístné.

Wyróżnienia
Ocenění

Gira S-Color, Zestaw podwójny, biały [Projekt: Prof. Odo Klose, Wuppertal]
Gira S-Color, Dvojkombinace, Bílá barva [Design: Prof. Odo Klose, Wuppertal]

Design-Qualität 1985
Haus Industrieform
Essen,
International Design
Award 1988
Design Center Stuttgart,
red dot award 1985
Design Zentrum NRW,
iF Product Design Award
1985, 1987, 1988
iF Design Hannover
Design-Qualität 1985
Haus Industrieform
Essen,
Mezinárodní Design
Ocenění 1988
Designové Centrum
Stuttgart,
red dot cena 1985
Design Zentrum NRW,
iF Product Design
Ocenění
1985, 1987, 1988
iF Design Hannover
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S. 56
Gira TX_44

Kolorystyka
Barevné varianty

Kolor alu
Barva Alu

Antracytowy
Antracit

Gira TX_44, Zestaw podwójny, wyłącznik przyciskowy i gniazdo wtyczkowe SCHUKO [Projekt: Phoenix Design, Sztutgart]
Gira TX_44, Dvojkombinace s tlačítkem a zásuvkou s kolíkem SCHUKO [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

Biały
Čistě bílá
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Seite 57 (ohne Seitenzahl!) – 208 mm

Klappseite rechts an Seite 57 – 200 mm

Instalacja w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz
Instalace ve vlhkých místnostech a venkovních prostor

Instalacje we wnętrzach
Instalace do vnitřních prostor

Urządzenia o stopniu
ochrony IP 20
Speciální
řada IP 20

Bryzgoszczelne
urządzenia IP 44
Speciální
řada IP 44

PC/Fax
Hotel-Card

Stereoanlage

• • •
W bryzgoszczelnej
instalacji Gira TX_44,
przeznaczonej do
wewnątrz i na zewnątrz,
oferowane są rozmaite
urządzenia, np.
wyłączniki przyciskowe,
wyłączniki kołyskowe,
przyciski kołyskowe,
wyłączniki świecznikowe
i gniazda z klapką.
Gira TX_44 nabízí
širokou škálu prvků jako
např. tlačítka,
vypínačová tlačítka,
kolébkové spínače,
sériové přepínače a
zásuvky se sklopným
víčkem. Vše s možností
instalace do vlhkého
prostředí jak
v interiérech, tak i
v exteriérech.

Różne samoczynne
wyłączniki należą także
do tego programu.
Tento program zahrnuje
rovněž různé
automatické spínače.

Familie Horst Schmidt

Rozmaite urządzenia
systemu domofonowego Gira, jak np.
kolorowa kamera,
głośniczek i przycisk.
Velké množství prvků
pro dveřní stanice
s instalací pod omítku z
programu Gira Domovní
komunikace, jako např.
barevná kamera,
reproduktor a volací
tlačítko.

Kolejne urządzenia:
lampka orientacyjna z
białymi lub niebieskimi
LED do podświetlenia
korytarzy i schodów,
wewnętrznych
i zewnętrznych.
Dalšími z prvků jsou
orientační světla s bílým
nebo modrým LED
světlem k osvětlení
chodeb a schodů v
interiéru i exteriéru.

Ponadto program
łączników Gira TX_44
zawiera znacznie więcej
specyficznych urządzeń
pracujących w
bryzgoszczelnej
instalacji.
Mimo to zahrnuje
vypínačový program
Gira TX_44 ještě mnoho
dalších prvků v
provedení do vlhkého
prostředí.

Do instalacji w suchych
pomieszczeniach
wewnętrznych Gira
TX_44 oferuje wiele
rodzajów gniazd
wtyczkowych bez klapki.
K instalaci do suchých
vnitřních prostor nabízí
program Gira TX_44
různé zásuvky bez víček.

Także osłony do
rozmaitych złącz
komputerowych
i telekomunikacyjnych
należą do urządzeń
instalowanych wewnątrz
pomieszczeń.
Také datové zásuvky
opatřené popisovým
polem pro různé typy
datových a
komunikačních zásuvek
patří k funkcím pro
vnitřní prostory.

Przycisk hotelowy na
kartę z programu Gira
TX_44 jest specjalnym
urządzeniem przeznaczonym do hoteli.
Pro hotelové komplexy
jsou také v sortimentu
Gira TX_44 hotelová
kartová tlačítka.

Rozszerzenie
asortymentu
Propojení s
ostatnímy prvky

• • •
Gira Keyless In
Klawiatura kodowa do
komfortowej kontroli
dostępu za pomocą
indywidualnego zestawu
cyfr.
Kódová klávesnice pro
komfortní přístupovou
kontrolu přes přístupový
kód.

Gira Keyless In
Bezprzewodowy czytnik
do komfortowego
dostępu za pośrednictwem aktywnego breloka
lub pasywnej karty.
Transpondér pro pro
komfortní přístupovou
kontrolu přes dálkový
klíč nebo příložnou
kartu.

Gira Keyless In
Czytnik linii papilarnych
do komfortowej kontroli
dostępu bez używania
kluczy, wystarczy
przyłożenie palca.
Čtečka otisku prstu pro
komfortní přístupovou
kontrolu bez klíče (pouze
přiložíte prst).

Rozszerzenie
asortymentu IP 44
Integrace jiných
prvků do IP 44

• • •
Dzięki zastosowaniu
pośrednich ramek
z klapkami możliwy jest
montaż wszystkich złącz
komunikacyjnych oraz
różnych gniazd
wtykowych jako
bryzgoszczelnych,
osiągających stopień
ochrony IP 44.
S použitím mezirámečku
se sklopným víčkem
můžeme ostatní
datovou techniku nebo
různé zásuvkové
varianty instalovat
v souladu s IP44.

Za pomocą pośredniej
ramki z przezroczystą
klapką można, rozmaite
urządzenia elektroniczne
i niemal wszystkie
urządzenia magistralne,
instalować zgodnie
z IP 44.
S použitím
mezirámečku
s průhledným víčkem
můžeme do této řady
začlenit velký počet
elektronických přístrojů
a téměř všechny
instabusové
komponenty instalovat
v souladu s IP 44.

Zastosowanie
adapterów rozszerzyło
osprzęt instalowany w
ramkach Gira TX_44
o ponad 200 rożnych
urządzeń, od
komputerowych złącz
sieciowych, przez
elektroniczne sterowniki
żaluzjowe, do czujników
przyciskowych.
S použitím adaptéru
(mezirámečku) je
program Gira TX_44
rozšiřitelný o více než
200 prvků od datové
instalace, přes
elektronické řízení
žaluzií, až k tlačítkovým
senzorům.

Pośredniej płytki
z uniwersalną osłoną
umożliwia montaż
gniazd wtykowych
z ukośnym wyprowadzeniem przewodów,
zapewniając im jednolity
wygląd z programem
łączników TX_44, ale
o stopniu ochrony IP 20.
Zásuvky s kolíkem pro
připojení zástrčky se
šikmo zavedeným
kabelem mohou být
nainstalovány v souladu
s IP 20 díky
mezirámečku
s odnímatelným
krytem.

www.gira.de/tx_44
www.gira.com/tx_44

Każde urządzenie, które
może być zamontowane
za pomocą płytki pośredniej z klapką, może
być też instalowane za
pośrednictwem płytki
pośredniej bez klapki.
Všechny prvky, které
mohou být zasazeny do
obou mezirámečků se
sklápěcím víčkěm je
možné rovněž instalovat
pouze do mezirámečků
bez sklápěcího krytu
(pro použití
v interiérech).

Te adaptery mogą być
używane wyłącznie
w suchych pomieszczeniach. Takie
rozwiązanie, bez klapek,
znacznie upraszcza
korzystanie
z używanego sprzętu
i przyłączanie urządzeń.
Mezirámečky bez
sklopného víčka jsou
použitelné pro přistroje
umístněné v suchých
prostorách. Varianta bez
sklopného víčka přitom
zjednodušuje obsluhu
daného přístroje.
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Seite 57 (ohne Seitenzahl!) – 208 mm

Klappseite rechts an Seite 57 – 200 mm

Instalacja w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz
Instalace ve vlhkých místnostech a venkovních prostor

Instalacje we wnętrzach
Instalace do vnitřních prostor

Urządzenia o stopniu
ochrony IP 20
Speciální
řada IP 20

Bryzgoszczelne
urządzenia IP 44
Speciální
řada IP 44

PC/Fax
Hotel-Card

Stereoanlage

• • •
W bryzgoszczelnej
instalacji Gira TX_44,
przeznaczonej do
wewnątrz i na zewnątrz,
oferowane są rozmaite
urządzenia, np.
wyłączniki przyciskowe,
wyłączniki kołyskowe,
przyciski kołyskowe,
wyłączniki świecznikowe
i gniazda z klapką.
Gira TX_44 nabízí
širokou škálu prvků jako
např. tlačítka,
vypínačová tlačítka,
kolébkové spínače,
sériové přepínače a
zásuvky se sklopným
víčkem. Vše s možností
instalace do vlhkého
prostředí jak
v interiérech, tak i
v exteriérech.

Różne samoczynne
wyłączniki należą także
do tego programu.
Tento program zahrnuje
rovněž různé
automatické spínače.

Familie Horst Schmidt

Rozmaite urządzenia
systemu domofonowego Gira, jak np.
kolorowa kamera,
głośniczek i przycisk.
Velké množství prvků
pro dveřní stanice
s instalací pod omítku z
programu Gira Domovní
komunikace, jako např.
barevná kamera,
reproduktor a volací
tlačítko.

Kolejne urządzenia:
lampka orientacyjna z
białymi lub niebieskimi
LED do podświetlenia
korytarzy i schodów,
wewnętrznych
i zewnętrznych.
Dalšími z prvků jsou
orientační světla s bílým
nebo modrým LED
světlem k osvětlení
chodeb a schodů v
interiéru i exteriéru.

Ponadto program
łączników Gira TX_44
zawiera znacznie więcej
specyficznych urządzeń
pracujących w
bryzgoszczelnej
instalacji.
Mimo to zahrnuje
vypínačový program
Gira TX_44 ještě mnoho
dalších prvků v
provedení do vlhkého
prostředí.

Do instalacji w suchych
pomieszczeniach
wewnętrznych Gira
TX_44 oferuje wiele
rodzajów gniazd
wtyczkowych bez klapki.
K instalaci do suchých
vnitřních prostor nabízí
program Gira TX_44
různé zásuvky bez víček.

Także osłony do
rozmaitych złącz
komputerowych
i telekomunikacyjnych
należą do urządzeń
instalowanych wewnątrz
pomieszczeń.
Také datové zásuvky
opatřené popisovým
polem pro různé typy
datových a
komunikačních zásuvek
patří k funkcím pro
vnitřní prostory.

Przycisk hotelowy na
kartę z programu Gira
TX_44 jest specjalnym
urządzeniem przeznaczonym do hoteli.
Pro hotelové komplexy
jsou také v sortimentu
Gira TX_44 hotelová
kartová tlačítka.

Rozszerzenie
asortymentu
Propojení s
ostatnímy prvky

• • •
Gira Keyless In
Klawiatura kodowa do
komfortowej kontroli
dostępu za pomocą
indywidualnego zestawu
cyfr.
Kódová klávesnice pro
komfortní přístupovou
kontrolu přes přístupový
kód.

Gira Keyless In
Bezprzewodowy czytnik
do komfortowego
dostępu za pośrednictwem aktywnego breloka
lub pasywnej karty.
Transpondér pro pro
komfortní přístupovou
kontrolu přes dálkový
klíč nebo příložnou
kartu.

Gira Keyless In
Czytnik linii papilarnych
do komfortowej kontroli
dostępu bez używania
kluczy, wystarczy
przyłożenie palca.
Čtečka otisku prstu pro
komfortní přístupovou
kontrolu bez klíče (pouze
přiložíte prst).

Rozszerzenie
asortymentu IP 44
Integrace jiných
prvků do IP 44

• • •
Dzięki zastosowaniu
pośrednich ramek
z klapkami możliwy jest
montaż wszystkich złącz
komunikacyjnych oraz
różnych gniazd
wtykowych jako
bryzgoszczelnych,
osiągających stopień
ochrony IP 44.
S použitím mezirámečku
se sklopným víčkem
můžeme ostatní
datovou techniku nebo
různé zásuvkové
varianty instalovat
v souladu s IP44.

Za pomocą pośredniej
ramki z przezroczystą
klapką można, rozmaite
urządzenia elektroniczne
i niemal wszystkie
urządzenia magistralne,
instalować zgodnie
z IP 44.
S použitím
mezirámečku
s průhledným víčkem
můžeme do této řady
začlenit velký počet
elektronických přístrojů
a téměř všechny
instabusové
komponenty instalovat
v souladu s IP 44.

Zastosowanie
adapterów rozszerzyło
osprzęt instalowany w
ramkach Gira TX_44
o ponad 200 rożnych
urządzeń, od
komputerowych złącz
sieciowych, przez
elektroniczne sterowniki
żaluzjowe, do czujników
przyciskowych.
S použitím adaptéru
(mezirámečku) je
program Gira TX_44
rozšiřitelný o více než
200 prvků od datové
instalace, přes
elektronické řízení
žaluzií, až k tlačítkovým
senzorům.

Pośredniej płytki
z uniwersalną osłoną
umożliwia montaż
gniazd wtykowych
z ukośnym wyprowadzeniem przewodów,
zapewniając im jednolity
wygląd z programem
łączników TX_44, ale
o stopniu ochrony IP 20.
Zásuvky s kolíkem pro
připojení zástrčky se
šikmo zavedeným
kabelem mohou být
nainstalovány v souladu
s IP 20 díky
mezirámečku
s odnímatelným
krytem.

www.gira.de/tx_44
www.gira.com/tx_44

Każde urządzenie, które
może być zamontowane
za pomocą płytki pośredniej z klapką, może
być też instalowane za
pośrednictwem płytki
pośredniej bez klapki.
Všechny prvky, které
mohou být zasazeny do
obou mezirámečků se
sklápěcím víčkěm je
možné rovněž instalovat
pouze do mezirámečků
bez sklápěcího krytu
(pro použití
v interiérech).

Te adaptery mogą być
używane wyłącznie
w suchych pomieszczeniach. Takie
rozwiązanie, bez klapek,
znacznie upraszcza
korzystanie
z używanego sprzętu
i przyłączanie urządzeń.
Mezirámečky bez
sklopného víčka jsou
použitelné pro přistroje
umístněné v suchých
prostorách. Varianta bez
sklopného víčka přitom
zjednodušuje obsluhu
daného přístroje.
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Klappseite links an Seite 60 – 200 mm (nicht irritieren lassen von der Seitenzahl 59!)
Szczególne cechy
Zvláštnosti

Zabezpieczenie przed
kradzieżą, bryzgoszczelność IP 44, ponad
180 rożnych urządzeń
instalacyjnych.
Zajištění proti krádeži,
odolnost vůči vodě
IP 44, více než 150 prvků
pro technické vybavení
budov.

Materiał
Materiál

Niełamliwy, odporny na
promieniowanie UV termoplast z niewrażliwą,
łatwą w pielęgnacji powierzchnią zewnętrzną.
Nezlomitelný,
UV-stálý termoplast
neznečistitelný,
oděru vzdorný povrch.

Wymiary
Rozměry

Zestaw podwójny
dł. 157 x szer. 110 mm
Dvojkombinace
D 157 x Š 110 mm

Stopień ochrony
Krytí

Seite 60 - 208 mm
Inteligentne elektrotechniczne systemy instalacyjne oferują użytkownikom
podwyższony komfort, większe bezpieczeństwo, szeroki asortyment, wysoką jakość
i elastyczność. Gira produkuje i rozwija systemy i produkty, które są na najwyższym
poziomie, zarówno pod względem technicznym, jak również stylistycznym.
Inteligentní elektroinstalace v budovách nabízejí uživatelům více komfortu, více
bezpečnosti, rozmanitější funkce s vyšším důrazem na flexibilitu a mobilitu. Gira
rozvíjí a produkuje své systémy a prvky, které nastavují standard jak pro
technologii, tak i pro design.

IP 20, IP 44
IP 20, IP 44

Gira TX_44, Zestaw podwójny zawierający, wyłącznik przyciskowy i gniazdo wtyczkowe z klapką [Projekt: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira TX_44, Dvojkombinace s tlačítkem a zásuvkou s klapkou [Design: Phoenix Design, Stuttgart]

59

Innowacje i najwyższa technika, otwarta komunikacja i kompetencja w dziedzinie wzornictwa:
Budynek produkcyjny Gira symbolizuje filozofię przedsiębiorstwa.
Architektura: Ingenhoven i Partnerzy Architekci Projektanci, Dusseldorf
Inovace a Hightech, otevřená komunikace a designové kompetence:
Výrobní budova Giry symbolizuje filozofie firmy.
Architektura: Ingenhoven architekti, Düsseldorf
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Klappseite links an Seite 60 – 200 mm (nicht irritieren lassen von der Seitenzahl 59!)
Szczególne cechy
Zvláštnosti

Zabezpieczenie przed
kradzieżą, bryzgoszczelność IP 44, ponad
180 rożnych urządzeń
instalacyjnych.
Zajištění proti krádeži,
odolnost vůči vodě
IP 44, více než 150 prvků
pro technické vybavení
budov.

Materiał
Materiál

Niełamliwy, odporny na
promieniowanie UV termoplast z niewrażliwą,
łatwą w pielęgnacji powierzchnią zewnętrzną.
Nezlomitelný,
UV-stálý termoplast
neznečistitelný,
oděru vzdorný povrch.

Wymiary
Rozměry

Zestaw podwójny
dł. 157 x szer. 110 mm
Dvojkombinace
D 157 x Š 110 mm

Stopień ochrony
Krytí

Seite 60 - 208 mm
Inteligentne elektrotechniczne systemy instalacyjne oferują użytkownikom
podwyższony komfort, większe bezpieczeństwo, szeroki asortyment, wysoką jakość
i elastyczność. Gira produkuje i rozwija systemy i produkty, które są na najwyższym
poziomie, zarówno pod względem technicznym, jak również stylistycznym.
Inteligentní elektroinstalace v budovách nabízejí uživatelům více komfortu, více
bezpečnosti, rozmanitější funkce s vyšším důrazem na flexibilitu a mobilitu. Gira
rozvíjí a produkuje své systémy a prvky, které nastavují standard jak pro
technologii, tak i pro design.

IP 20, IP 44
IP 20, IP 44

Gira TX_44, Zestaw podwójny zawierający, wyłącznik przyciskowy i gniazdo wtyczkowe z klapką [Projekt: Phoenix Design, Stuttgart]
Gira TX_44, Dvojkombinace s tlačítkem a zásuvkou s klapkou [Design: Phoenix Design, Stuttgart]
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Innowacje i najwyższa technika, otwarta komunikacja i kompetencja w dziedzinie wzornictwa:
Budynek produkcyjny Gira symbolizuje filozofię przedsiębiorstwa.
Architektura: Ingenhoven i Partnerzy Architekci Projektanci, Dusseldorf
Inovace a Hightech, otevřená komunikace a designové kompetence:
Výrobní budova Giry symbolizuje filozofie firmy.
Architektura: Ingenhoven architekti, Düsseldorf
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Seite 61
Więcej informacji na temat przedsiębiorstwa Gira oraz osprzętu Gira znajdą
Państwo na stronie www.gira.de. Zapraszamy także na strony www.gira.com
(j. angielski) oraz www.gira.pl (po polsku). Ponadto mogą Państwo zamówić
dziale zamawiania informacji inne wydawnictwa: tel. 022-878-03-47, buiro@tema.pl
Více o Gira: Pod www.gira.de nebo www.gira.cz najdete další informace o firmě Gira a
všech produktech. Kromě toho si také můžete vyžádat další brožury jak telefonicky nebo
e-mailem: pro Českou republiku Tel.: 475 207 940, info@gira.cz

www.gira.de
www.gira.com

Na stronie internetowej Gira podaje informacje o przedsiębiorstwie oraz całym asortymencie. Produkty Gira są ilustrowane
zdjęciami, posiadają krótkie opisy, przykłady działania i stylistyki, a także szczegółowe dane techniczne. Pod zakładką „Download”
znajdują się foldery, broszury, poradniki, instrukcje obsługi itp. dokumenty, przygotowane do pobrania.
Webové stránky Gira informují o veškerém sortimentu firmy Gira. Zde naleznete veškeré informace včetně obrázků, informačních
příruček, informacemi o funkčnosti, designu – příklady, detailní technická data apod. V rozsáhlém downloadu jsou připraveny brožury,
příručky, návody k použití atd.
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Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Systemy instalacji
elektrycznych
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Postfach 12 20
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 21 95 - 602 - 0
Fax +49 21 95 - 602 -119

www.gira.de
www.gira.cz
Przedstawicielstwo w Polsce
TEMA 2 Sp. z o.o.
ul. Boryny 7
PL-02-257 Warszawa
Tel. +48 (0)22-878-03-47
Tel. +48 (0)22-878-03-55
Tel. +48 (0)22-868-76-32
Fax +48 (0)22-846-47-45
www.tema.pl
biuro@tema.pl

Zastoupení v ČR
SBS ELEKTRO s.r.o.
Elektro-InstalačníSystémy
Na Spádu 2133/8
400 11 Ústí nad Labem
Tel. : +42(0)475 207 940
Fax.: +42(0)475 207 942
www.gira.cz
info@gira.cz
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