
Wij zijn die  
van de schakelaars. 
Maar ook zo  
veel meer.

Gira  /  Merkenwereld



Meer over Gira

Aan.



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.



En daartussen  
schakelen wij het 
leven in.

“ Elke innovatie kan altijd slechts een 
 antwoord op de mens zijn want de mens 
staat bij al onze productontwikkelingen 
in het middelpunt.”

Dirk Giersiepen 

Algemeen directeur
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Waar intelligentie 
en emotie geen  
tegenstelling zijn.

Merkenwereld  /  Smart Home



Het is niet innovatief als wij iets kunnen, 

maar dat wij er alles aan doen om ervoor  

te zorgen dat u er iets mee kunt.

Ondanks de innovatieve techniek in de kamer 

mogen we het leven dat zich daarin afspeelt 

niet vergeten. Daarom heeft Gira een flexibel 

productsysteem ontwikkeld dat zich voort-

durend aanpast aan de behoeften van de ge-

bruiker, zich continu verder ontwikkelt en  

ook later kan worden uitgebreid. Daarbij kan 

het bekroonde design worden aangepast  

aan nieuwe omstandigheden en interieurcon-

cepten, zonder dat ook de centrale elementen 

in de kern moeten worden gewijzigd. 

Mensen zijn mobiel, verbonden en bepalen zelf.  
Ze stellen steeds hogere eisen, met name aan  
het eigen huis. Gira gaat niet alleen mee in deze  
ontwikkeling, maar is met zijn Smart Home- 
producten altijd een stap vooruit. Daarbij staat  
de mens met zijn wensen altijd centraal.

Vandaag is het nieuwe morgen.

Wat vandaag wordt besloten, moet ook 

morgen nog relevant zijn of aan te passen  

aan nieuwe omstandigheden. Het moet  

intelligent zijn en modulair. Het zenuwstelsel 

voor je huis wil je tenslotte maar één keer 

hoeven uit te zoeken.
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Voor snelle en eenvoudige installatie  

en integratie achteraf. Licht, jaloezieën  

en verwarming comfortabel aansturen,  

ook onderweg via de Gira eNet app.  

En daarbij altijd een overzicht hebben  

van alle functies.

Bij ons heeft u de 

keuze. Of u nu een 

woning renoveert of 

een nieuw huis 

bouwt, Gira biedt 

een flexibel, modulair 

systeem voor alle 

bouwprojecten en 

budgets, dat zich 

aanpast aan uw  

mogelijkheden of 

toekomstplannen.

Regelt 

— Verlichting

— Meting van elektrische energie

— Jaloezieën/rolluiken/markiezen

— Scènes

— Verwarming

Regelt 

— Verlichting 

— Jaloezieën/rolluiken/markiezen

— Verwarming

Bediening met behulp van

— Schakel- en tasteropzetstukken 

— Bewegingsmelders

—  App voor smartphone en tablet

Bediening met behulp van 

— Multi-touch-display G1

—  App voor smartphone en tablet

—  Spraakopdrachten

— Draadloze wandzenders

— Draadloze handzenders

—  Draadloze schakel-en dimmeropzetstukken

— Draadloze drukcontacten

eNet SMART HOMESystem 3000

Smart wonen. 
Met systeem.

De perfecte start in uw intelligente huis. 

Vanaf de bank met behulp van bluetooth,  

de verlichting, zonwering en verwarming  

regelen of aanwezigheid simuleren door vast 

te leggen wanneer de lichten aan gaan en  

de jaloezieën omhoog of omlaag bewegen.

Comfort (Bluetooth) Comfort (draadloos)

Merkenwereld  /  Smart Home  /  Systeemoverzicht



Automatiseer uw huis en programmeer  

persoonlijke scènes zoals licht, jaloezie,  

temperatuur of muziek.

De Home Server beheert en protocolleert uw 

huis omvangrijk: airco, diverse multimedia- 

apparatuur, beveiliging en indien gewenst 

zelfs de gazonsproeier.

 Bediening met behulp van  

— Multi-touch-display Gira G1 

— Tastsensoren

—  App voor smartphone en tablet

Regelt 

— Verlichting 

— Venster- en deurbewaking

— Verwarming/ventilatie/klimaat

— Meten en regelen

— Jaloezieën/rolluiken/markiezen

— Audio

— Invoer van waarden

— Scènes

— Browserintegratie

— Diagrammen

— Camera

— Meldingen

— RSS-feed-reader

— Weersvoorspelling

Regelt 

— Verlichting 

— Venster- en deurbewaking

— Verwarming/ventilatie/airco

— Meten en regelen

— Jaloezieën/rolluiken/markiezen

— Audio

— Invoer van waarden

— Scènes

— Browserintegratie

— Camera

— Weersvoorspelling

Bediening met behulp van  

— Multi-touch-display Gira G1

— Tastsensoren

—  App voor smartphone en tablet

Gira Home ServerX1

Premium (KNX) High End (KNX)
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Meer dan aan en uit.  
Ook in de bediening denken 
wij geautomatiseerd.

Merkenwereld  /  Smart Home  /  Bedieningselementen



Intelligentie past 

zich aan de omge-

ving aan? Bij ons 

bestuurt ze de  

omgeving.

Of u nu voor eNet of 

KNX kiest: met het 

intelligente bedie-

ningselement G1 

kunnen licht, jaloe-

zieën, verwarming 

en nog veel meer  

intuïtief worden  

bestuurd. Via een 

tijdschakelklok kunt 

u geselecteerde 

functies voorpro-

grammeren en ook 

een aanwezigheids-

simulatie bij uw  

afwezigheid gebrui-

ken als bescherming 

tegen inbraak.

Sfeer voorgepro-

grammeerd via de 

app. 

Voor welk systeem  

u ook kiest: via de 

Gira app heeft u alle 

instellingen in eigen 

hand: jaloezie- en 

lichtbesturing, deur-

communicatie en be-

veiligingssystemen. 

Reeds aangemaakte 

tijdprogramma’s 

kunnen probleem-

loos worden bediend 

en ingesteld. Com-

fortabel vanaf de 

bank of onderweg.

U heeft alle  

mogelijkheden.  

Met slechts één  

touchscherm.

Met de Gira KNX 

tastsensor 4 kunt  

u de verwarming,  

klimaat, jaloezie  

en licht aansturen. 

Daarbij kunnen niet 

alleen afzonderlijke 

elementen worden 

bediend, maar ook 

complete scenario’s 

worden opgeroepen. 

Een aanraking van 

het vergrote bedie-

ningsvlak is voldoen-

de om uw huis onder 

controle te houden. 

Met een geïntegreer-

de vochtvoeler en  

de aansluiting voor 

externe tempera-

tuurvoelers is de  

elegante sensor 

 bovendien multi-

functioneel.
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Wanneer licht 
vorm aanneemt.

Licht heeft een grote invloed op ons welzijn. 
Voor een hoog wooncomfort moeten we dus  
de sfeer aan onze individuele wensen kunnen 
aanpassen. Meer dag in de nacht laten.  
Of nacht in de dag. 

Dim het licht.  

Niet het comfort.

De Gira dimmer 

zorgt door een trap-

loze instelling voor 

een aangename 

sfeer en bespaart 

daarbij bovendien 

energie.

Licht is grenzeloos. 

De bediening ervan 

nu ook.

Met onze Gira licht-

sturing kunnen 

 kamers sfeervol wor-

den geaccentueerd 

of nauwkeurig 

 worden verlicht. Af-

hankelijk van het 

systeem biedt Gira 

talrijke bedienings-

mogelijkheden: u 

kunt kiezen tussen 

handmatig schake-

len en dimmen of 

bediening van de 

verlichting via app  

of touch.
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360°-aanwezigheid. 

Waar men ook gaat 

of staat.

Bewaak een com-

pleet gebied met het 

Gira aanwezigheids- 

en bewegingsmelder 

360°-opzetstuk Blue-

tooth. Deze aan-

wezigheidsmelder 

wordt eenvoudig 

aan het plafond ge-

monteerd en laat 

ook bij sporadische 

bewegingen het  

licht aan gaan. 

Via de Bluetooth-app 

kunnen de parame-

ters van het appa-

raat eenvoudig en 

comfortabel worden 

ingesteld.

Voor een rondom 

veilig gevoel.

De Gira bewegings-

melder Cube zorgt 

met nieuwe techno-

logie voor uitgebrei-

de veiligheid buiten. 

Sensoren voor de 

detectie van warmte-

beweging schakelen 

de buiten-verlichting 

automatisch in.

De Gira bewegings-

melder Cube kan 

flexibel aan het pla-

fond of aan de muur 

worden gemonteerd. 

Met een afdekstrook 

kan het detectie-

bereik naar wens 

worden beperkt.

Breng meer licht in 

de duisternis.

Bijzonder gevoelige, 

digitale sensoren 

waarborgen een 

 betrouwbare en 

foutloze bewegings-

detectie. Naast de 

automatische licht-

besturing kunnen 

complete lichtscè-

nes, maar ook ver-

warmingen, airco’s 

of jaloezieën bij het 

binnenkomen wor-

den geactiveerd.  

En ook weer worden 

uitgeschakeld.

Merkenwereld  /  Lichtsturing



1110



Waar schaduw is,  
is ook licht.

Dirigeer de dag en 

de nacht.

Aangepast aan elke 

weersituatie helpen 

jaloezieën het bin-

nenklimaat te stabili-

seren en energie te 

besparen. U kunt 

met het betreffende 

opzetstuk zelf uw 

bedieningsvorm  

kiezen: handmatige 

bediening, automa-

tisch of via de app.

Voor de eenvoudige 

besturing van jaloe-

zieën, rolluiken en 

markiezen zijn in het 

Gira System 3000 

verschillende opzet-

stukken beschikbaar: 

van handmatige 

besturing via blue-

tooth met een app 

tot en met tijdafhan-

kelijke besturing. 

Laat de zon naar binnen. Of de koele 
schaduw. Automatisch aangestuurd  
of zelf bepaald. Een jaloezie is niet 
 zomaar een jaloezie. Hij temt de zon, 
leest gedachten en is milieuvriendelijk.

Met het aanraak-

gevoelige bedien-

element van de 

jaloezieschakelklok 

kunnen verstellings-

tijden worden inge-

steld en opgeslagen. 

Hiermee kan ook 

een aanwezigheid 

worden gesimuleerd.

Via de geïntegreerde 

astrofunctie worden 

de tijden dynamisch 

aan zonsopgang en 

zonsondergang als-

ook aan de zomertijd 

aangepast. 

Merkenwereld  /  Zonwering
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Alles voor een 
goed klimaat. 
En een goed 
geweten.

Merkenwereld  /  Klimaatregeling



Stelt u zich een plaats voor waar het 
weer niet uitmaakt. Een ruimte met 
warmhartigheid en een frisse geest,  
die zo’n aangename temperatuur  
heeft en zo perfect geventileerd is,  
dat u zich er niet eens bewust van bent. 
Maar u voelt zich er prettig.

Prettige temperatuur 

en duurzaamheid.

De Gira kamerther-

mostaat zorgt door 

een geïntegreerd 

verwarmings- en 

koelprogramma niet 

alleen voor de juiste 

behaaglijke tempera-

tuur, maar is ook de 

meest intelligente 

manier om afzonder-

lijke ruimtes naar be-

hoefte aan te sturen, 

waardoor kosten en 

energie bespaard 

kunnen worden. Dit 

is vooral nuttig bij 

afwezigheid of on-

regelmatig gebruik.

Gewoon even diep 

ademhalen.

Door thermische  

isolatie in combinatie 

met te hoge lucht-

vochtigheid kan 

schimmel optreden. 

De Gira hygrostaat  

is een betrouwbaar 

hulpmiddel om de 

luchtvochtigheid in 

ruimtes te controle-

ren, het klimaat te 

regelen en daardoor 

bij te dragen aan het 

behoud van de 

waarde van uw vast-

goed.

Goede lucht zorgt 

voor een goed hu-

meur.

De Gira CO₂-sensor 

bewaakt het CO₂- 

gehalte in ruimtes en 

zorgt voor optimaal 

welzijn. De lucht-

kwaliteit wordt aan-

gegeven via een led 

in stoplichtkleuren.

Als er een grens-

waarde wordt over-

schreden, kunnen 

bijvoorbeeld auto-

matisch ramen wor-

den geopend of de 

ventilator worden  

ingeschakeld.
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Waar veiligheid 
thuis is.

Merkenwereld  /  Veiligheid



Om zorgeloos thuis te kunnen zijn, biedt 
Gira veel beveiligingscomponenten 
waarmee u thuis volledig kunt ontspan-
nen en genieten.

Een portier die er 

ook nog eens goed 

uitziet.

Het System 106 is 

niet alleen een high-

light qua design. 

Met de videofunctie 

kunnen ook bij afwe-

zigheid beelden van 

bezoekers worden 

geregistreerd. Via 

uw smartphone kunt 

u in de app Gira DCS 

mobiel het bezoek 

ook onderweg zien, 

spreken en eventu-

eel de deur openen. 

Laat u leiden. Door 

uw stopcontact.

Goed gecombi-

neerd – de Gira 

CEBEC-wand-

contactdoos met 

led-oriëntatielamp 

biedt twee voorde-

len: stroom en licht. 

Dankzij een kleine 

geïntegreerde licht-

strook ontstaat bij 

duisternis automa-

tisch een heldere 

lichtgeleiding op de 

vloer, die u helpt  

ook in het donker  

de weg te vinden en 

die de angst weg-

neemt bij kinderen 

die bang zijn in het 

donker. Verkrijgbaar 

in verschillende 

 designlijnen. Ga voor meer informatie naar onze website.

 Deurintercom-installaties:
 gira.nl/deurcommunicatie

 Deurcommunicatieconfigurator:
 dcsconfigurator.gira.nl

Voorspellende  

gastvriendelijkheid.

Het huisstation video 

opbouw 7 combi-

neert hoog bedie-

ningscomfort met 

uitstekende display-

kwaliteit en een 

 handige handsfree- 

functie. 

Zo ziet u van tevoren 

al wie er voor de 

deur staat. Wat in de 

automobielindustrie 

allang standaard is, 

biedt Gira ook voor 

de huistechniek: 

Keyless In-producten 

waarmee u heel 

 eenvoudig met een 

vingerafdruk of 

code zonder sleutel 

toegang heeft tot 

uw huis.
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Vertrouwen op  
veiligheid. In plaats 
van aan het toeval 
overlaten.

De weg weten.

De Gira led-oriënta-

tielamp maakt het 

mogelijk om in het 

donker veilig de weg 

te vinden, door doel-

gerichte verlichting 

van traptreden, gan-

gen en tuinpaden. 

Gira biedt verschil-

lende led-producten 

aan die bij het Gira 

schakelaarassorti-

ment passen. 

Bij alle producten 

garandeert de 

led-technologie een 

lange levensduur en 

een zuinig stroom-

verbruik. Door sym-

bolen en opschriften 

kunnen de ledarma-

turen zelfs worden 

uitgebreid tot veelzij-

dig inzetbare aanwij-

zingsborden. 

Kwaliteit kan levens 

redden.

Het is extra belang-

rijk om hierbij com-

promisloos te zijn. 

Daarom produceert 

Gira zijn rookmel-

ders Basic Q, Dual Q 

en de draadloze 

rookmelder volgens 

de strengste normen. 

Het Q-label staat 

voor gekeurde kwali-

teit, lange levensduur 

en minder valse 

 alarmen. Ze kunnen 

brand al herkennen 

aan de rookdeeltjes, 

voordat de brand 

ontstaat. Daarnaast 

kunnen ze probleem-

loos worden aange-

past voor gebruik op 

netspanning (230 V).

Veiligheid begint 

bij de data.

Opdat niet alleen uw 

huis, maar ook uw 

gegevensoverdracht 

veilig is, is het mo-

gelijk via de module 

voor toegang op af-

stand Gira S1 overal 

veilig toegang te 

 verkrijgen tot de be-

sturing van uw KNX 

Smart Home. 

Dankzij versleu-

telde communicatie 

kunnen onderweg 

jaloezieën worden 

bediend, lampen 

worden uitgescha-

keld of camera-

beelden worden 

gecontroleerd. En 

dat alles met het 

goede gevoel dat 

onbevoegden geen 

toegang hebben  

tot uw gegevens.

Merkenwereld  /  Veiligheid
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Uw oren zullen  
zich verbazen.

De dag afsluiten. Of de nacht. 
Lekker hard of juist ontspannen.  
In ieder geval uw lievelings-
muziek aan. 

Merkenwereld  /  Entertainment



Laat u zich  

entertainen.

Met de Gira inbouw-

radio in de badkamer 

of keuken bent u 

 altijd goed geïn-

formeerd en ver-

maakt – met een 

uitstekende klank.

De Gira G1 kan 

 verbinding maken 

met uw multimedia-

systemen en met 

één aanraking overal 

worden bediend.  

Of via Alexa met 

spraakopdrachten.

Eén tik met uw vin-

ger is voldoende om 

de Sonos-geluidsin-

stallatie in de woon-

kamer via de Gira G1 

of de Gira X1-app  

te bedienen. Als dat 

niet als muziek in  

uw oren klinkt. 

2120



Grenzeloze flexibiliteit.

55 mm

55 mm

Merkenwereld  /  Schakelaardesign & functie



55 × 55 mm. Zomaar een vierkant? Of een hele 
 wereld? Het Gira System 55 met zijn uniforme, 
 vierkante basisafmetingen functioneert als een 
 modulair systeem en biedt met zeven designlijnen 
en meer dan 300 functies grenzeloze flexibiliteit. 
Zelfs later afdekramen vervangen en kleurvarianten 
wisselen is probleemloos mogelijk. Een echte 
wensgenerator.

Ga voor meer informatie naar onze website.

 gira.nl/system55
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Designconfigurator 

voor Android

Designconfigurator 

voor iOS

Combineer design 

en functie.

Het Gira System 55 

is sinds het op de 

markt kwam continu 

verder ontwikkeld  

en uitgebreid met 

nieuwe functies en 

systemen die uw 

huis toekomstbe-

stendig maken.

Daarbij heeft u de 

keuze uit meer dan 

300 basiselementen 

voor het regelen van 

verlichting, jaloezie-

en, verwarming en 

binnenklimaat, voor 

stopcontacten en 

het Gira huisstation. 

Daarnaast is er een 

groot assortiment 

van datacommuni-

catietechniek be-

schikbaar.

Dankzij het modu-

laire systeem is het 

mogelijk het design 

uniform te houden 

of naar wens per ka-

mer aan te passen 

met individuele ac-

centen. Het design 

kunt u online zelf 

 samenstellen op:  

designconfigurator.

gira.com

Merkenwereld  /  Schakelaardesign & functie



In verschillende landen kan het assortiment afwijken van de hier 
afgebeelde varianten of andere specificaties hebben.
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Merkenwereld  /  Service

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.

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

Contactpersoon

De contactpersonen 

bij u in de buurt 

vindt u hier:  

gira.com/country

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



Innovatief betekent:  
buiten de vier muren 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.

DESIGN 
AWARD

Merkenwereld  /  Onderneming
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Technische wijzigingen voorbehouden.

Eventuele kleurafwijkingen tussen de afbeeldingen in 

deze productinformatie en het product worden veroor-

zaakt door het drukproces en kunnen niet worden voor-

komen.

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 duur-

zaamheidsprincipe 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.be  
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