
Twee sterke partners – één doel: de prominente merken Gira en Revox realiseren samen unieke woonconcepten met veelzij-
dige functies van intelligente gebouwentechniek en home entertainment-systemen. Centrale aansturing van de huistechniek, 
kostenbesparende verwarmingsbesturing, automatische lichtbesturing, en dat aangevuld met het plezier van muziek en film 
op het hoogste niveau. De producten en systemen uit het assortiment van Gira en Revox bieden comfortabele oplossingen 
naar ieders wens.

Intelligente gebouwentechniek ontmoet 
home entertainment

Afb. onder: Re:system M100 modular audio video system Afb. boven: Gira Control 19 Client, glas zwart  /  aluminium



Het Revox multiroom system
Het principe van het Revox multiroom system is eenvoudig: een Re:system product, dat door zijn modulaire opbouw zowel audio- als videobronnen kan integreren, doet dienst als  
hart van het systeem en als besturingscentrale. Deze opbouw garandeert maximale duurzaamheid omdat nieuwe technologieën ook jaren later nog kunnen worden toegevoegd. Op 
het systeem kunnen in elke kamer nevenruimteversterkers, luidsprekers en wandbedieningseenheden worden aangesloten. Naar wens kunnen ook andere lokale bronnen, zoals een 
TV-toestel of een PC, op het systeem worden aangesloten.

Hightech voor de Zintuigen – Revox producten en systemen 
Het Zwitserse bedrijf Revox staat al meer dan 60 jaar voor audioproducten van de hoogste technologische perfectie. Revox 
combineert een volmaakte, authentieke weergave van natuurlijke klanken met vernieuwende technologieën en een visionair 
bedieningsconcept voor haar producten en systemen. Zo kunnen bijv. met het Revox multiroom system tot 32 ruimtes in vier 
onderling onafhankelijke zones van muziek worden voorzien. En het Revox entertainment system M117 kan nu al dvd, dual-TV, 
HD-TV, audio-, video- en afbeeldingarchieven in één apparaat combineren. Ook bij de bediening van haar producten zet Revox 
nieuwe standaarden: naast de klassieke afstandsbediening kunnen Revox systemen via LAN, WLAN, Windows-telefoons en de 
iPhone worden aangestuurd – en met het Gira KNX  /  EIB systeem. De Gira Interface beschikt over een eigen Revox plug-in.

Entertainmentsystemen
Revox systemen zoals het Re:source M117 entertainment 
system bieden een cruciaal voordeel: ze verenigen talrijke 
audio- en videocomponenten onder één dak – en zorgen 
zo voor een hoge graad aan overzicht, controle en bedie-
ningscomfort.

Luidsprekers
Van hoogwaardig staande 3-wegluidspreker tot volledig 
 onzichtbare oplossingen: Revox biedt talrijke invalshoeken  
om ongeëvenaard geluid met een individuele architectuur  
te  verenigen.

Revox Joy  
De Revox Joy biedt naast een onovertroffen versterker  
van 2× 60 Watt met compacte afmetingen in een chique, 
tijdloos design en een eenvoudige bediening, ook toegang 
tot talrijke muziekbronnen, van internetradio, iPod en muziek 
van NAS-schijven tot en met alle gangbare audio-ingangen.

Bedieningseenheden
Revox biedt innovatie bij de bediening van haar systemen. 
Dat kan uiteraard rechtstreeks op het apparaat, maar ook 
met afstandsbediening, KNX  /  EIB systeem, LAN, WLAN, 
Windows-telefoon of iPhone – en via de Gira Revox 
 wandbedieningseenheden, passend bij het schakelaar-
programma.

Re:system M100 modular audio system 
Een compact stereosysteem als instapmodel in de Revox wereld met 2× 200 Watt high-end versterker, FM-tuner en 
dvd-speler, opschaalbaar tot Full HD. Het systeem past zich aan uw wensen aan: Re:system M100 modular audio system 
kan ook worden gebruikt als centrale voor het Revox multiroom system – en kan via de gebouwentechniek van Gira 
worden aangestuurd.

Afspelen met Revox 
De werelden van Gira en Revox groeien samen: Revox biedt met haar hoogwaardige 
audio-, video- en multimediabronnen in combinatie met de veelzijdige luidsprekerseries 
de basis voor muziek- en filmentertainment van het hoogste niveau. Gira levert daarbij 
de aansturing via intelligente gebouwentechniek – zodat bijv. het licht automatisch 
wordt gedimd wanneer een dvd wordt opgezet.
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Gira Interface – eenvoudige bediening van complexe systemen
Met de Gira Home Server kunnen alle functies van het Revox multiroom system 
 worden opgevraagd en aangestuurd. Naast selectie van bijv. cd- of dvd-speler, tuner  
of MP3-nummers, is het met één blik op de Gira Interface ook meteen duidelijk welk 
nummer op dat moment in een bepaalde ruimte te horen is. Daarnaast kan de muziek-
besturing moeiteloos worden gecombineerd met de geprogrammeerde lichtscenario‘s 
uit het KNX  /  EIB systeem. Meer informatie: www.gira.nl/homeserver

Gira Revox displayeenheid M217, bedieningseenheid M218
Met de displayeenheid M217 en de bedieningseenheid M218 kan het Revox multiroom 
system in de afzonderlijke ruimtes worden aangestuurd: selectie van de geluidsbron, 
volume, selectie van de muzieknummers en het in- en uitschakelen van de installatie zijn 
mogelijk. Beide eenheden passen in de Gira schakelaarprogramma‘s Standaard 55, E2, 
Event, Esprit, E 22 en ClassiX en in de Gira Edel Staal-series en het programma TX_44.

Meer comfort, veiligheid en efficiëntie – intelligente gebouwentechniek van Gira 
Met de gebouwentechniek van Gira is een huis niet zomaar een huis – het is een intelligent huis. Voor de conventionele installatie 
biedt Gira een groot assortiment producten voor stroom, licht, deurcommunicatie en meer. Daarbij komen met het Gira KNX  /  EIB 
systeem en het Gira draadloze bussysteem twee intelligente systemen die door automatisering en bediening op afstand een 
hoge mate aan comfort, veiligheid, flexibiliteit en efficiëntie mogelijk maken. Zo biedt een moderne elektrotechnische installatie 
van Gira vandaag de dag talrijke functies, die veel verder gaan dan gewoon het inschakelen en dimmen van licht, zoals automa-
tisch verwarmen tijdens afwezigheid, bewaking op afstand vanaf het vakantieadres of licht- en muziekscenario‘s met één druk op 
de knop.

Schakelaarprogramma‘s 
10 schakelaarprogramma‘s 
bieden 72 afdekraamvarian-
ten in de meest uiteenlopen-
de kleuren en materialen – 
ideaal voor een individueel 
ontwerp.

Deurcommunicatie  
Deurcommunicatie-installa-
ties voor de voordeur met of 
zonder video en passend bij 
het schakelaarprogramma – 
dat bieden de huisstations 
van Gira.

Jaloezie- en rolluikbesturing  
Met een druk op de knop, 
met een tijdschakelklok, 
 binnen het KNX  /  EIB of het 
draadloze bussysteem:  
Gira biedt talrijke oplossin-
gen voor het dagelijkse op 
en naar beneden trekken  
van rolluiken, jaloezieën  
en markiezen.

 
Gira Interface  
De intelligente gebouwentechniek van het hele huis wordt in de Gira Home Server 4 
gebundeld en via de Gira Interface bediend. Een overzichtelijke en intuïtieve menu-
besturing zorgt daarbij voor een snelle toegang tot licht, jaloezie of verwarming. Ach-
tergrondafbeeldingen en speciale bibliotheken bieden bovendien individuele vormge-
vingsmogelijkheden.

Besturen met Gira 
Gira levert de technologie die de Revox bedieningsfilosofie vertaalt naar de comfortabele gebouwbesturing van een KNX  /  EIB 
systeem. Het wordt als bedieningseenheid passend bij lichtschakelaar en wandcontactdoos direct in de wand geïnstalleerd of 
als onderdeel van de gebouwbesturingsfuncties binnen de Gira Home Server. 

Muziek en licht
De muziekbesturing kan met geprogrammeerde 
lichtscenario‘s worden gecombineerd.

Gira Controle-eenheid 
M217  /  M218  
Gira Esprit, glas zwart  /   
kleur aluminium

Gira displayeenheid M217
Gira Esprit, glas zwart  /   
kleur aluminium

Gira bedieningseenheid M218
Gira Esprit, glas zwart  / 
kleur aluminium

Individuele configuratie
De bedieningsinterface van de ServerClient 
kan individueel worden geconfigureerd.

Het Gira designsysteem 
Binnen het designsysteem biedt Gira 10 schakelaarprogramma‘s met meer dan 300 func-
ties voor comfortabel, efficiënt en veilig wonen. Alle functies kunnen in diverse kleuren 
met verschillende afdekraamvarianten worden gecombineerd. Dat resulteert in een grote 
variatie wat design betreft – passend bij elke inrichting.

Het KNX  /  EIB systeem  
Intelligente gebouwentechniek wordt gerealiseerd met de flexibele bustechnologie.
Binnen het systeem communiceren apparaten met elkaar en wisselen onderling 
informatie uit. Daarvoor wordt parallel aan de elektriciteitsleiding een KNX  /  EIB-stuur-
leiding aangelegd die talrijke besturingsmogelijkheden biedt: verlichting en verwar-
ming op maat, centrale aansturing van licht, jaloezie en ventilatie en meer.



De Gira Revox Studio‘s: bekijken, beluisteren, live beleven
In de Gira Revox Studio‘s is het mogelijk het samenspel tussen home 
entertainment en intelligente gebouwentechniek live te beleven. Vak-
mensen als systeemintegrators en audiospecialisten presenteren daar 
in een sublieme sfeer niet alleen de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van gebouwentechniek en multimedia, maar ook het onderling 
combineren van functionaliteiten zoals automatische muziekbesturing – 
inclusief de volledige functionaliteit van een KNX  /  EIB systeem of een 
complex Revox multiroom system. 
 
Er zijn al Gira Revox Studio‘s in Asten, Rotterdam (Hendrik-Ido- 
Ambacht) en Veenendaal. Breng een bezoek aan een Studio bij u in de 
buurt – en laat u inspireren en deskundig adviseren. De Gira Revox 
Studio‘s bieden u productbeleving, kwaliteit, service en advies. 
 
De Gira Revox Studio bij u in de buurt vindt u hier: 
www.gira-revox-studios.com
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A / V Distribution Benelux
Geert Ramaekers

Tiensesteenweg 348
3000 Leuven

Tel +32 (0) 475 - 75 12 12
Fax +32 (0) 16 29 23 90

www.auris.be 
geertr@auris.be

Revox GmbH 
 
Am Krebsgraben 15 
78048 Villingen-Schwennin-
gen 
 
Tel +49 (0)77 21- 87 04 - 0 
Fax +49 (0)77 21- 87 04 - 29 
 
www.revox.de 
info@revox.de 

Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG 
Elektrotechnische installatie-
systemen 
 
Industriegebiet Mermbach 
Dahlienstraße 
42477 Radevormwald 
 
Postfach 12 20 
42461 Radevormwald 
 
Duitsland 
 
Tel +49 (0)21 95 - 602-0 
Fax +49 (0)21 95 - 602 -119 
 
www.gira.nl 
info@gira.nl 

Gira Revox Studio Hendrik-Ido-Ambacht bij Rotterdam
Marco Nouwen 
De Plaats 35
3342 GL Hendrik-Ido-Ambacht
Tel +31 (0) 10 - 4 80 85 88
info@avcpro.nl
www.avcpro.nl

Gira Revox Studio Veenendaal  
Delektro Comfort  
Kazemat 35  
3905 NR Veenendaal
Tel +31 (0) 318 - 54 32 78
info@delektro-comfort.nl
www.delektro-comfort.nl

Gira Revox Studio Asten
Van Kuppenveldweg 6
5721 TB Asten 
Tel + 31 (0) 493 - 69 97 26
 + 31 (0) 6 - 26 52 89 12 
info@studio-asten.nl
www.gira-revox-studio-asten.nl


