
Voorpret 
 betekent, 
weten wat   
er komt.
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Wij zijn Gira  
Het bedrijf met de schakelaars. 
Maar wij zijn nog veel meer. 

Toekomstgericht. 
Verantwoordelijk.  
Gecertificeerd.  

Wij bewaken de deur, zijn vooruitstrevende denkers,  
Smart-Home-pioniers, doorontwikkelaars,  
KNX-partner,  patentmeesters,  
prijswinnaars, designers en geven de toekomst vorm.  

Maar bovenal zijn wij degenen  
die luisteren.  
En wel naar u.  

Decent, maar intelligent.  
Met duidelijke eisen aan kwaliteit,  
materialen en functie.  
Bovendien vol innovatiekracht.  

Wij zijn ingenieurs in hart en nieren,  
die willen inspireren.  
Voor nieuwe technologieën,  
slimme implementaties en  
overtuigende details.  

Wij doen niets minder dan alles,  
om de beste oplossing voor u te vinden.  
Met service, design en prestaties,  
made in Germany.  

Daar staan we voor.  
En dat al sinds 1905.
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Verhoog de 
 veiligheid. 
Niet de stress.

Één blik en u weet het al. 
 Visite, pakketdienst of een 
vreemde – met de deurinter-
com-installaties van Gira  
ziet u al voor u open doet  
wie er voor de deur staat.
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Met een breed  

scala aan producten 

waaruit u kunt kie-

zen, voor binnen en 

buiten, met of zon-

der video, voor 

Smart Homes, een-

gezinswoningen  

of grotere objecten. 

Zo kunt u zorgen 

voor meer comfort 

en veiligheid thuis. 

Dankzij het moderne 

design en de hoog-

waardige afwerking 

voldoen de deurinter-

com-installaties  

van Gira bovendien 

aan de hoogste 

 eisen qua design  

en functie.
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Goede smaak is al te her-
kennen bij de voordeur. Met 
Gira deurintercom-installaties 
wordt uw visite ontvangen 
met een schitterend design  
en betrouwbare techniek.

U maakt maar  
een keer de  
eerste indruk.

Deurintercom-installaties  /  Producten voor buiten
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04
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01  De deurstationsmodule is als volwaardige 
deurintercom-installatie met handsfree-set, 
oproepknop, microfoon en luidspreker 
 uitgerust.

02   De belknopmodule bevat tot vier beltoetsen.
03   De communicatie tussen bewoners en 

 bezoekers vindt plaats via de spraakmodule.

04   De krachtige cameramodule met elegant  
zwart glas.

05   De informatiemodule toont uw huisnummer, 
straatnaam of bedrijfslogo. 

06   De displaymodule bevat eenvoudig  
te  begrijpen symbolen om te spreken, te 
luisteren en de deur te openen.

Combineer functies.  
En design.

Een schitterend design en maximale flexibiliteit,  
met het modulaire Gira System 106 kunt u uw 
 deurintercom-installatie flexibel samenstellen.
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Hightech, met een zeer 
esthetisch uiterlijk.

Highlights, feiten en voordelen Gira 
System 106:

Dankzij de uniforme afmetingen van 
106,5 x 106,5 mm per module kunnen 
alle componenten flexibel worden 
gecombineerd en zowel staand, liggend 
of in een vierkant worden gemonteerd.

Intercom met onderdrukking van 
 omgevingsgeluiden.

Camera met tegenlichtcompensatie.

Cameraverwarming wordt indien nodig 
ingeschakeld.

Compatibel met alle Gira huisstations  
en deurcommunicatie-oplossingen.

Voor nieuwbouw en bestaande bouw.

Gira labelservice voor een perfecte en 
elegante uitstraling.
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Verkrijgbare fronten:

edelstaal, zeewater-

bestendig edelstaal 

V4A, brons (PVD)  

en zwart mat, alu-

minium en gelakt  

in verkeerswit

Met de vier verschil-

lende designfronten 

kunt u het Gira Sys-

tem 106 aanpassen 

aan uw individuele 

smaak en uiteen-

lopende eisen. De 

zwarte glasplaat van 

de cameramodule 

zorgt bovendien voor 

een modern accent. 

De fronten kunnen 

onafhankelijk van  

de onderliggende 

technologie worden 

vervangen.
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Een perfecte 
combinatie.

In combinatie met 

het Gira System 106 

kunt u onder andere 

kiezen uit de brie-

venbusserie Renz 

Plan S voor wand-

montage, evenals  

de vrijstaande 

Renz-brievenbuszuil 

en de pakketbrieven-

bus myRENZbox. 

Hiermee kunt u ook 

pakketten ontvangen 

als u niet thuis bent.

Highlights, feiten en voordelen  
Gira System 106 met RENZ brievenbus-
installatie:

Integratie in de brievenbusinstallaties  
van Renz.

Alle functies die nodig zijn bij de 
 voordeur, compact op één plaats.

Geïsoleerde inwerpopening met 
 geluiddemping.

Verkrijgbaar in verschillende materialen.
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Een sterk 
 statement.

Een toonbeeld van 

elegantie en duur-

zaamheid. Het deur-

station van Gira met 

een hoogwaardige 

edelstalen frontplaat 

overtuigt met een 

modern uiterlijk en 

een bijzonder weer-

bestendige buiten-

kant. 

Met uitvoeringen 

voor maximaal 12 

wooneenheden is 

deze uitstekend ge-

schikt voor zowel 

eensgezinswoningen 

als grotere objecten. 

Highlights, feiten en voordelen Gira 
deurstation edelstaal:

Frontplaat van 3 mm dik V2A-edelstaal.

Vrijwel naadloze overgang van de 
frontplaat naar het naambord.

Veilige, verborgen constructie van 
luidspreker en microfoon.

Optioneel met kleurencamera met 
automatische tegenlichtcompensatie.

Microprocessor-technologie met onder-
drukking van echo's en omgevingsgelui-
den.

Gira labelservice voor een perfecte en 
elegante uitstraling.

0908



Tijdloos design. 
Constante kwaliteit.

Modules voor het 
deurstation TX_44:
 
01   Oproepknop, 

1-voudig
02   Oproepknop, 

3-voudig
03  Kleurencamera
04   Luidspreker en 

microfoon
05  Info-module

01

04

02

05

03

Het Gira deurstation 

uit het schakelaar-

programma TX_44 

combineert een tijd-

loos uiterlijk met  

een stabiele, weerbe-

stendige constructie. 

De basisuitrusting 

bestaat uit een luid-

spreker, microfoon 

en een belknop met 

witte led-achter-

grondverlichting. 

Extra componenten 

zoals een kleuren-

camera of info-mo-

dule kunnen naar 

behoefte eenvoudig 

worden toegevoegd. 

Highlights, feiten en voordelen  
Gira TX_44:

Achteraf uitbreiden door middel van 
modulaire componenten.

Handsfree-installatie met spraakweging 
voor een hoge spraakkwaliteit.

Breukvast, UV-bestendig, spatwater-
dicht.

Met 1-voudige of 3-voudige belknop, uit 
te breiden met verdere belknoppen.

Kleurencamera met automatische 
tegenlichtcompensatie

Verkrijgbaar als opbouw- en inbouw-
versie.

Gira labelservice voor een perfecte en 
elegante uitstraling.
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Toegang  
zonder sleutel.

Met de Gira 

Keyless In-oplossin-

gen kunt u uw voor-

deur op bijzonder 

comfortabele en 

 veilige wijze openen 

met een vingeraf-

druk of door invoe-

ren van een code. 

De Gira Keyless In 

Fingerprint maakt 

hiervoor  gebruik van 

de  modernste hoog-

frequenttechnologie, 

om uw unieke vin-

gerafdruk betrouw-

baar te kunnen 

identificeren. 

Het Gira Keyless In 

codeklavier reageert 

daarentegen al op 

lichte aanrakingen 

en opent de deur  

na het invoeren van  

een persoonlijke 

 cijfercombinatie.

Varianten voor  
Gira Keyless In:
 
01   Gira Keyless In 

Fingerprint  
en Gira TX_44, 
antraciet 

02   Gira Keyless In 
Fingerprint  
en Gira TX_44,  
kleur aluminium

03   Gira Keyless In 
codeklavier  
en Gira TX_44,  
zuiver wit

01 02

03

Highlights, feiten en voordelen 
Keyless In:

Beheer van maximaal 99 vinger-
afdrukken of 255 codes.

Kan worden gebruikt als afzonderlijk 
apparaat of in het Gira deurcommuni-
catiesysteem.

Een zeer hoge beveiliging tegen 
 sabotage.

Ledverlichting van het sensorvlak.
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Tijd om te kiezen 
voor mooie dingen.

Een goed gevoel voor stijl en de gerust-
stelling te weten wie er voor de deur 
staat – met een deurintercom-installatie 
van Gira in huis gaat u altijd op safe wat 
betreft comfort en design.

Deurintercom-installaties  /  Producten voor binnen



Een echte blikvanger. 
Waarmee u overal zicht  
op heeft.

Het beeldscherm van het Gira huisstation 

opbouw 7 schakelt automatisch in als er 

wordt aangebeld. Dankzij de bijzonder brede 

beeldhoek heeft u altijd alles goed in beeld.

Het Gira huisstation opbouw 7 beschikt 
over een groot kleurendisplay, een intuïtief 
 bedieningsconcept en veelzijdige functies.
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Groot display. 
 Maximaal comfort.

Highlights, feiten en voordelen  
Gira huisstation video opbouw 7:

Kleurenscherm met hoge resolutie.

Intuïtief bedieningsconcept.

Toetsbediening met geluid en trileffect.

Tien voorgeïnstalleerde oproepmelodieën.

Instellingen en foto's opslaan, eigen 
oproepmelodieën installeren: eenvoudig 
met een microSD-kaart.

Snelle, probleemloze installatie via de 
2-draads bus van het deurstation.

Opbouwmontage aan de muur of met 
voet voor plaatsing op een meubelstuk.

Verkrijgbaar in zuiver wit en zwart.

Vlakke vorm:  
(b × h × d: 181 × 123 × 21 mm).

Deurintercom-installaties  /  Producten voor binnen



De bediening vindt 

plaats via het touch-

display. Daarnaast 

kunnen basisfuncties 

zoals het beantwoor-

den van personen 

aan de deur, het in-

schakelen van het 

licht of het uitscha-

kelen van het op-

roepsignaal via de  

vijf snelkeuzetoetsen 

aan de onderkant 

van het scherm wor-

den opgeroepen.
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Past zich aan uw stijl aan. 
Niet omgekeerd.

De Gira huisstations kunnen in het Gira Systeem 55 
worden gecombineerd met in totaal elf designlijnen 
en meer dan 90 afdekraamvarianten. Voor een de-
sign dat zich aanpast aan uw stijl.
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Huisstations Audio

Het Gira huisstation audiofunctie zorgt voor 

eenvoudige deurcommunicatie met uitste-

kende spraakkwaliteit en een simpel bedie-

ningsconcept via vier toetsen: aannemen van 

oproepen en openen van de deur, aanvullen-

de schakelfunctie en het in en uitschakelen 

van het oproepsignaal. Bij bijzonder harde 

om gevingsgeluiden kan de microfoon zich 

via de voorrangsfunctie bovendien automa-

tisch richten op het sterkste geluid, om de 

verstaanbaarheid hoorbaar te optimaliseren.

Huisstations Video

Met het Gira huisstation video opbouw Plus 

weet u precies wat er voor de deur gebeurt. 

Het vlak geïntegreerde display van 5,6 cm 

(2,2") toont naar wens automatisch het 

camerabeeld als er wordt aangebeld en dient 

gelijktijdig als statusindicatie. Het systeem 

wordt bediend via bedieningstoetsen, die 

dankzij de capacitieve sensortechnologie op 

zeer lichte aanrakingen reageren. 

01 02 Afdekraam:

01  Gira E2  
vlakke inbouw, 
zuiver wit glanzend

02   Gira Esprit,  
glas zwart

Highlights, feiten en voordelen  
Gira huisstation Video:

Snelle en eenvoudige installatie direct 
aan de muur.

Het lokale beeldgeheugen neemt bij 
iedere oproep tot drie beelden op, zodat 
u ook achteraf kunt zien wie er tijdens 
uw afwezigheid heeft aangebeld.

Maximaal tien eigen oproepsignalen  
via microSD-kaart.

Zonder rommel en inspanning achteraf 
monteerbaar via de 2-draads bus van 
elke deurbelinstallatie.

Highlights, feiten en voordelen  
Gira huisstation Audio:

Compleet voorgemonteerd.

Vijf verschillende oproepmelodieën  
om uit te kiezen.

Hoge spraakkwaliteit, vergelijkbaar  
met mobiele telefoons en handsfree 
bellen in de auto.

Vlakke opbouwhoogte van slechts 
21 mm.
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Gebouwenbesturing. 
Smart en 
 vooruitstrevend.

SIP

Conciërge/
receptie

Gira G1 
SIP-client

SIP-compatibel 
deurstation, bijv. 
Comelit, Schüco 
of TCS

SIP-client-functie

SIP-client-functie

In gebouwen met meer dan 62 deelnemers 

of een conciërge functioneert de Gira G1 ook 

als SIP-client om de verbindingsopbouw 

tussen huisdeur en woning te coördineren.
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Een Smart Home kan meestal via een centrale be-
dieneenheid, zoals de G1, bediend worden. De G1 
kunt u ook als volwaardig huisstation in de deurin-
tercom-installatie integreren, zodat er verder geen 
appart huisstation meer nodig is.

Gira G1

Het multifunctionele bedieningsapparaat 

Gira G1 kan als centrale bedieneenheid wor-

den geïntegreerd in de moderne, bekabelde 

Smart-Home-techniek (KNX) of uitsluitend   

als video-huisstation worden gebruikt. Het 

display toont automatisch het camerabeeld 

als er wordt aangebeld en kan intuïtief met 

een vingertop worden bediend. 

Highlights, feiten en voordelen Gira G1:

Kristalhelder 6" (6 × 11 cm) groot 
 TFT-kleurendisplay.

Vanuit alle kijkhoeken heldere weergave   
van beeld, grafische elementen en tekst.

Gebruiksvriendelijke menunavigatie met 
groot lettertype en gemakkelijk te   
begrijpen symbolen.

Gevoelig touchoppervlak.

Hoogwaardige materialen en een edel, 
compact ontwerp in zwart of wit.
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Toon aanwezigheid.  
Ook als u niet thuis bent.

DCS Mobiel App

Met de app Gira DCS 

mobiel kunt u de 

deurintercom-instal-

latie overal via uw 

smartphone bedie-

nen. Zo kunt u met 

personen aan de 

deur communiceren, 

ook als u helemaal 

niet thuis bent, even 

op de bank ligt of  

in de tuin bent. 

DCS-IP-gateway

Het enige dat u nodig 

heeft is de Gira DCS- 

IP-gateway. Deze 

 integreert uw deur-

intercom-installatie 

in uw thuisnetwerk 

en stelt u in staat 

om – thuis via wifi of 

onderweg via het 

mobiele datanet-

werk – uw voordeur 

altijd in de gaten te 

houden. 

De verbinding wordt 

veilig versleuteld om 

ervoor te zorgen  

dat alleen u toegang 

hebt tot de com-

municatie en geen 

 onbevoegden. 

Highlights, feiten en voordelen  
Gira DCS mobiel en DCS-IP-Gateway:

Bediening van de deurintercom-installatie 
via een app als u onderweg bent of via 
wifi als u thuis bent.

Veilige data-encryptie van de communi-
catie via Secure Data Access.

Push-notificatie over de oproep aan  
de deur, ook als de app niet actief/
gesloten is.

Uniforme interface op alle aangesloten 
apparaten.

Eenvoudige installatie van de Gira 
DCS-IP-gateway als DINRAIL-apparaat in 
de meterkast.

Deurintercom-installaties  /  Producten voor binnen
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Gira helpt u in iedere situatie 
graag verder met eenvoudige, 
praktijkgerichte oplossingen 
voor een installatie achteraf, 
zodat u zich op iedere veran-
dering kunt instellen.

Het leven zit vol 
 verrassingen.

Deurintercom-installaties  /  Installatie achteraf & Gira DCS-camera



Installatie achteraf

Een deurintercom-installatie achteraf instal-

leren – dat kan ook zonder veel stof en vuil. 

Dankzij de 2-draads bustechnologie kan bijna 

iedere bestaande deurbelinstallatie worden 

vervangen door een systeem van Gira. Zo kan 

zelfs in oude gebouwen snel en eenvoudig 

een moderne deurintercom-installatie wor-

den geïnstalleerd, zonder openbreken van de 

muur. Hetzelfde geldt voor de voordeur. Met 

de compacte inbouwluidspreker van Gira  

kan het deurcommunicatiesysteem eenvou-

dig in aanwezige brievenbusinstallaties, 

deurinbouwsystemen of frontplaten worden 

geïntegreerd en met maximaal acht bel-

knoppen worden verbonden.

Goed te weten

Alles wat nodig is 

voor een moderne 

deurintercom-in-

stallatie is meestal  

al aanwezig: een-

voudige installatie 

met 2-draads bus-

technologie.

DCS-camera

Met de Gira DCS-camera-gateway kunnen  

via de 2-draads bus en het besturingapparaat 

video zonder veel installatiewerkzaamheden 

externe analoge camera's in het bestaande 

Gira deurcommunicatiesysteem worden 

geïntegreerd. Zo kan alles via het huisstation 

in de gaten worden gehouden.

Concentratie op  
het  essentiële. U.
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Niet wensen,  
maar plannen.

Met de Gira deurcommunicatieconfigurator 

vindt u snel en eenvoudig de geschikte modu-

les en systeemcomponenten voor uw toe-

komstige deurintercom-installatie. De ge-

bruiksvriendelijke onlinetool vraagt u naar uw 

wensen en geeft u competente antwoorden. 

dcsconfigurator.gira.nl

Deurintercom-installaties  /  Configuratoren
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Perfectie draagt  
uw naam.

De labelservice van 

Gira zorgt voor een 

uniform, perfect op-

schrift op de oproep-

knop en info-module 

van uw Gira deur-

intercom-installatie. 

Afhankelijk van het 

product kunt u kie-

zen uit verschillende 

typografieën en 

 lettergroottes.

U kunt online be-

drukte tekstlabels 

bestellen, die opti-

maal zijn afgestemd 

op uw producten  

en eenvoudig zijn 

aan te brengen. 

Bij volledig metalen 

tekstlabels heeft u 

de mogelijkheid om 

uw opschrift door 

middel van laser-

techniek direct op 

het materiaal te 

 laten aanbrengen en 

de kant-en-klare 

tekstlabels via uw 

Gira installateur  

te laten leveren.

labelervice.gira.nl
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U bent het middelpunt van 
al onze inspanningen.

Vooruitdenker. Systeemvinder. Toekomstvormgever. 
Gira ontwikkelt producten die toonaangevend zijn 
wat betreft techniek en design. Wij maken ruimtes 
intelligent en geven technologie een hartslag, 
 nemen verantwoordelijkheid voor de toekomst en 
geven deze vorm. Onze maatstaf? De individuele 
wensen van onze klanten. Daarmee bedoelen we u.

Deurintercom-installaties  /  Service

Designconfigurator 

Met de Gira design-

configurator kunt u 

alle Gira designlijnen 

combineren met 

functies naar keuze. 

Het persoonlijk ge-

configureerde pro-

duct kan dan in  

uw eigen omgeving 

worden bekeken  

en opgeslagen. 

 Gewoon testen op: 

designconfigurator.

gira.com/nl
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G-Pulse

Het interactieve 

 designmagazine van 

Gira geeft impulsen 

aan actuele onder-

werpen op het 

 gebied van woon-

design, smart tech-

nologie, architectuur, 

licht en lifestyle:  

g-pulse.com

Social media

Volg de Gira 

 community onder: 

gira.com/socialmedia

DCS-configurator

Met de gebruiks-

vriendelijke Gira 

deurcommunicatie- 

configurator vindt u 

snel en overzichtelijk 

de juiste systeem-

componenten voor 

uw toekomstige 

deurintercom-instal-

latie onder:  

dcsconfigurator. 

gira.nl

Systeemintegratoren 

en KNX-experts

Voor een uitgebreid 

systeemadvies of 

hulp bij de automa-

tisering van gebou-

wen bieden wij 

ondersteuning aan 

van systeeminte-

gratoren en KNX- 

experts. Meer 

informatie op: gira.nl/ 

verkooppunten

Contactpersoon

De contactpersonen 

bij u in de buurt 

vindt u hier:  

gira.nl/kontakt

Labelservice

De Gira labelservice 

zorgt voor een 

 uniform, perfect 

 opschrift voor bij-

voorbeeld uw 

 belknoppen en tast-

sensoren. Laser-

inscripties worden 

via uw installateur 

geleverd. Eenvoudig 

online bestellen op: 

labelervice.gira.nl

Showrooms

Hier kunt u het  

merk ervaren: U 

kunt onze producten 

in verschillende 

 Gira-showrooms 

zien, aanraken en 

uitproberen: gira.nl/

experiencecenter



DESIGN 
AWARD

Innovatief betekent:  
outside the box denken.

„Made by Diversity”

Gira produceert al meer dan 100 jaar in  

de vestiging in Radevormwald. Het bedrijf is 

volledig toegewijd aan de kwaliteitsnorm 

„Made in Germany”. Dit is waar 1.250 mede-

werkers uit 27 landen voor werken – ieder 

van hen met verschillende talenten, eigen 

knowhow, uiteenlopende ervaringen, ver-

schillende levensstijlen en levensverhalen. 

Deze diversiteit – ondersteund door gemeen-

schappelijke waarden – is de basis voor onze 

creativiteit, innovatiekracht en toekomstbe-

stendigheid.

Gira is een familiebedrijf en wordt geleid door de  
4e generatie. Toch, of misschien juist om deze 
 reden, slagen we er steeds opnieuw in om pioniers 
te zijn op het  gebied van huistechniek en de markt  
te revolutioneren met innovatieve producten en 
systeemoplossingen.

Innovatieve technologie  

ontmoet uitstekend design

Gira heeft altijd al de instelling gehad om 

maximale functionaliteit en betrouwbaarheid 

te combineren in een uniek ontwerp. Talrijke 

internationale designprijzen zijn toegekend 

aan het designspectrum van onze productlij-

nen en hebben een nieuwe maatstaf gezet 

op het gebied van ontwikkeling en innovatie.

Deurintercom-installaties  /  Onderneming
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Technische wijzigingen voorbehouden.

Eventuele kleurafwijkingen tussen de afbeeldingen  

in deze productinformatie en het product worden ver-

oorzaakt door het drukproces en kunnen niet worden 

voorkomen.

Het vormgeven van de toekomst betekent ook dat we  

er alles aan doen om het milieu te beschermen, waarin 

we in de toekomst willen leven. Gira ondersteunt het 

duurzaamheidsprincipe door in deze brochure op verant-

woorde wijze om te gaan met hulpbronnen en gebruik  

te maken van milieuvriendelijke materialen. De gebruikte 

papiersoorten zijn FSC®-gecertificeerd en bestaan voor 

minstens 60% uit oud papier.

www.sustainability.gira.com 

 

 

 

 

 

 



Postadres:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG  

Elektro-Installations-Systeme  

 

Industriegebiet Mermbach 

Dahlienstraße  

42477 Radevormwald  

 

Postbus 12 20  

42461 Radevormwald  

Duitsland  

Tel +49 2195 602-0  

Fax +49 2195 602-119  

 

www.gira.de  

info@gira.de  

Gira Nederland B.V.

Kazemat 3

3905 NR Veenendaal

Nederland
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