De toekomst vandaag 
al installeren.

Gira /

Bedrijfsactiviteiten

Wij zijn Gira
Het bedrijf met de schakelaars.
Maar wij zijn nog veel meer.
Toekomstgericht.
Verantwoordelijk.
Gekwalificeerd.
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.
Subtiel, 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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Bedrijfsactiviteiten /

Inleiding

Gezamenlijk
de toekomst
installeren.
Wie een gebouw intelligent wil maken,
heeft daarvoor een betrouwbare partner
op alle gebieden nodig. Daarom biedt
Gira veelzijdige bedrijfsactiviteiten. Van
schakelaardesign en Smart-Building-
oplossingen tot deurcommunicatie en
beveiligingssystemen. Als familiebedrijf 
is Gira met meermaals bekroonde productdesigns en innovaties steeds toonaangevend. Daarnaast staat Gira voor u
klaar met een omvangrijk scala aan diensten.
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Traditie wordt innovatie.
Gira, meer dan 110 jaar geleden opgericht,
heeft zich consequent ontwikkeld van
schakelaarfabrikant tot systeemaanbieder
van intelligente gebouwentechniek. Daarbij
heeft het familiebedrijf zich steeds op de
toekomst gericht. Gira behoort bijvoorbeeld
tot de oorspronkelijke oprichters van Smart
Home en KNX en ontwikkelde het System 55.
Een groot voordeel van het System 55 is de
eenvoudige planning en bestelling door een
beperkt aantal artikelen. Bovendien wordt het
continu doorontwikkeld en uitgebreid met
nieuwe functies.

Zodat voor u alles zo eenvoudig mogelijk is.
Gira staat op basis van de jarenlange ervaring van zijn medewerkers bekend om een
uitgebreid cursusaanbod en een gekwalificeerde klantenservice. Bovendien hebben wij
een netwerk van systeemintegratoren in het
leven geroepen om u bij de voorbereiding en
programmering van complexe projecten te
ondersteunen.
Daarnaast profiteert u in het gesprek met uw
klanten van configurators en ontwerpsoftware zoals de Gira Project Assistant (GPA).

Design dat naadloos aansluit.
Het productassortiment van Gira overtuigt
met name door een lange levensduur, kwaliteit, bekroonde designs en innovaties. Bewijs
daarvoor zijn de vele prijswinnende productdesigns.

Bedrijfsactiviteiten /

Smart Building

Intelligente oplossingen
voor slimme gebouwen.
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Gira biedt voor veel bouwkundige of
budgetvoorwaarden een flexibel modulair systeem voor Smart-Building-oplossingen. De verschillende uitbreidingsmogelijkheden kunnen continu worden
aangepast en achteraf worden uitgebreid, zodat ook toekomstige behoeften
van uw klanten kunnen worden gerealiseerd.

Komfort.

Premium.

High End.

Met het Gira System
3000 en het Gira
eNet SMART HOME,
dat werkt op basis
van draadloze technologie, kunnen
functies zoals lichten jaloeziebesturing
alsook kamerthermostaatregeling heel
eenvoudig op een
reeds bestaande,
conventionele elektrotechnische installatie worden gerealiseerd en bediend.

De server Gira X1 
op basis van KNX
maakt de automatisering en visualisatie
van een eengezinswoning eenvoudig,
comfortabel en
betaalbaar. Voor
gebruikers betekent
dit meer comfort en
veiligheid. Bij afwezigheid kunnen
bovendien veel
functies op afstand
worden bewaakt en
met een smartphone
worden bestuurd.

De Gira HomeServer
maakt bijzonder
hoogwaardige en
omvangrijke oplossingen voor KNX
Smart Buildings
mogelijk. Naast de
evaluatie van verbruikswaarden en
functies van de
huistechniek kunnen
ook veel andere
systemen zoals
deurcommunicatieof audiosystemen
naadloos worden
geïntegreerd en
gevisualiseerd.

Daarom zijn beide
systemen niet alleen
geschikt voor nieuwbouw, maar ook
voor installatie
achteraf.

Bedrijfsactiviteiten / Smart Building /

Systeemoverzicht

Komfort Gira
System 3000

Komfort Gira eNet
SMART HOME

Premium KNX
met Gira X1

High End KNX met
Gira HomeServer

Communicatiestandaard

Bluetooth

eNet

KNX

KNX

Communicatiemedia

Draadloos, kabel

Draadloos

Draadloos, kabel,
IP-netwerk

Draadloos, kabel,
IP-netwerk

Uitvoering

Communicatie vindt plaats tussen
mobiel apparaat en Gira System 3000

Gebouwfuncties:
Verlichting, jaloezie
Verwarming,
ventilatie, airco

(in combinatie
met tado®)

Scènes
Raam- en deurbewaking
Audiobesturing,
tekstweergave
Meten en regelen,
invoer van waarden
Extra functies*:
Audioplayer, camera
Website-weergave
in de gebruikers
interface
Diagrammen,
meldingen, RSSFeed-Reader
Weersvoorspelling
Waardeaanduiding
Evaluatie energieverbruik
Integratie aanvullende systemen

* Voor deze functie moeten aanvullende Gira apparaten en internetdiensten ter beschikking staan.
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Uitvoering

Komfort Gira
System 3000

Komfort Gira eNet
SMART HOME
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Premium KNX
met Gira X1

High End KNX met
Gira HomeServer

Werkt in combinatie
met KNX Secure.

Werkt in combinatie
met KNX Secure.

Configuratiemogelijkheden door
eindgebruikers
Gebruikersbeheer
Aanwezigheidssimulatie
Bedieningselementen/visualisatieapparaten
G1, pc
Smartphone, tablet
(iOS en Android)
Vrije visualisatie
(bijv. plattegrond)
Logische functies
Ontwikkeling van
eigen functies (logische bouwstenen,
functiesjablonen,
plug-ins)
Tijdschakelklokken
(incl. astrofunctie)
Meldingen, alarmen
E-mail, sms, pushberichten, oproep,
spraakberichten
IP-commando’s
Volgordes
Toegang op afstand

Versleutelde
communicatie

Bedrijfsactiviteiten / Smart Building /

Gira System 3000

Flexibiliteit en
comfort. Voor u 
en uw klanten.

Het Gira System 3000 biedt de
mogelijkheid om elke ruimte intuïtief 
aan te sturen en te parametriseren.
Zonder de noodzaak nieuwe kabels 
te moeten leggen, worden licht- en
jaloeziebesturing alsook kamerthermostaatregeling in slechts één systeem
verenigd. Bovendien kan het systeem
flexibel worden aangepast aan het
budget en de automatiserings- en
designwensen van uw klanten.

08
Individueel en duurzaam.

Toekomst eenvoudig geïnstalleerd.

Wat de wensen van uw klanten ook zijn,
het Gira System 3000 heeft het passende
basiselement. Zo kunnen afzonderlijke ruimtes
ook achteraf flexibel worden geautomatiseerd.
Een groot voordeel bieden bijvoorbeeld de
jaloeziebesturingselementen.

Voor welke oplossing in het System 3000
uw klant ook kiest, de opzetstukken worden
altijd zonder nieuwe bedrading verwisseld.
De extra vlakke inbouwdiepte van de
basiselementen biedt daarbij meer ruimte
voor de bedrading in de apparaatdoos,
waardoor de installatie eenvoudiger is.

De inbedrijfstelling van de aangesloten
aandrijvingen kan met een testknop voor —
de functiecontrole zonder bedieningselement-
opzetstuk worden uitgevoerd. De instelling
en de aansluitende besturing vinden daarbij
plaats op het apparaat zelf of met de Gira
System 3000 app via bluetooth.

Hoogtepunten, feiten en voordelen
Gira System 3000:
Besturing van licht, jaloezieën 
en verwarming.
Voor nieuwbouw en installatie achteraf.
Slechts 24 mm inbouwdiepte.
Uitbreiding van functies zonder nieuwe
bedrading.
Eenvoudig verwisselen van de
opzetstukken.
Inbedrijfstelling en bediening via
bluetooth.
Geen batterijvoeding van de opzet
stukken.
Uit te breiden met eNet, Bluetooth, 
KNX RF.
Beschikbaar in verschillende kleuren
en designs.
Eenvoudig voorraadbeheer door
gestroomlijnd assortiment.
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eNet SMART HOME

Toekomstbestendige
gebouwbesturing –
flexibel en draadloos.

Beste kwaliteit, gegevensbescherming
en intuïtieve toepassingen – daarvoor
staat het Gira eNet SMART HOME, dat
door Gira continu wordt doorontwikkeld.
Installatie van draadloze componenten
maakt het altijd mogelijk eenvoudig en
stapsgewijs uit te breiden, geheel naar
de behoeften van de klant.

10

11

Hoogste veiligheid – 
ook onderweg aangestuurd.
Het Smart Building kan door gebruik van de
Gira eNet-server ook comfortabel via internet
overal worden aangestuurd – via smartphone,
tablet en pc. Of bijvoorbeeld via spraakbesturing met Amazon Alexa en Google Assistent.
Daarbij kunnen tot acht eindapparaten met
een registratie worden gebruikt. De versleutelde draadloze overdracht vindt plaats via
een server die zich in Duitsland bevindt.

Toekomstbestendig en flexibel.
Samen met de eNet alliantie ontwikkelt 
Gira de gemeenschappelijke eNet SMART
HOME branchestandaard continu verder.
Daarnaast kunnen bijna alle gangbare
schakelaars en drukcontacten eenvoudig in
een eNet SMART HOME worden omgezet
door ze te vervangen door Gira System 3000
basiselementen en eNet opzetstukken.

Hoogtepunten, feiten en voordelen
Gira eNet SMART HOME:
Draadloze besturing van licht, jaloezieën
en verwarming.
Grote verscheidenheid aan bedieningsapparaten.
eNet-server maakt besturing via smart
phone, tablet en pc mogelijk.
Mobiele besturing met de eNet-server.
Eenvoudige inbedrijfstelling.
Draadloos uit te breiden.
Opwaardering van bestaande installaties/
flexibele uitbreiding.
Energie-efficiëntie door automatisering.
Spraakbesturing via Amazon Alexa en
Google Assistent.
Compatibel met IoT-platform Conrad
Connect Professional.

Bedrijfsactiviteiten / Smart Building /

KNX

Intelligent gekoppeld.
Veelzijdig uit te breiden.

Hoogtepunten, feiten
en voordelen Gira KNX:
Besturing van licht, jaloezie, verwarming,
multimedia, merk- en systeemoverkoepelende oplossingen en spraakbesturing.
Bijzonder goed geschikt voor
nieuwbouw.
Centrale bediening van alle functies.
Breed spectrum aan bedienings
apparaten.
Beschikbaar in verschillende kleuren 
en designs.
Draadloze uitbreiding (KNX RF).
Geautomatiseerde scènes voor meer
comfort.
Lage energiekosten.
Ondersteuning bij planning en installatie
door Gira systeemintegratoren.
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Gira KNX zorgt voor hoog installatiecomfort 
in Smart Buildings door een centrale en volledig
automatische besturing van alle componenten. 
De kabel verdwijnt daarbij met de stroomkabels 
in de wand. Aanvullend kan het KNX systeem door
Gira KNX RF (KNX via draadloos signaal) flexibel
en zonder nieuwe bedrading worden uitgebreid.
Hierdoor is het mogelijk bedieningspunten aan 
te brengen op plaatsen waar geen leidingen zijn
gelegd. Ook kunnen schakelaars worden aangebracht op oppervlakken zoals beton of glas.

Veilig comfort geïnstalleerd.

High-end zonder grenzen.

Met Gira KNX kunnen verschillende scènes
worden vastgelegd. Zo kunt u voor elke sfeer
en voor elke situatie afzonderlijke schakelingen
individueel combineren en met slechts een
druk op de knop uitvoeren. De scène ‘Alles
uit’ zorgt er bijvoorbeeld bij het verlaten van
het huis voor dat alle verbruikers die niet
nodig zijn worden uitgeschakeld. Zo is het
zeker dat het strijkijzer echt uit is.

De indrukwekkende Gira KNX bedieningsapparaten overtuigen door een grote verscheidenheid aan functies, hoge compatibiliteit en
mooie vormgeving. Van de intelligente besturingscentrale met touchscreen, tastsensoren
tot het handmatig bedienbare KNX drukcontact. Daarnaast kunnen Smart Buildings via
smartphone, tablet en spraakbesturing met
Amazone Alexa en Google Assistent worden
bediend.
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Gira X1

De miniserver met 
veel vermogen.

Hoogtepunten, feiten
en voordelen Gira X1:
Besturing van licht en dimmen,
jaloezieën, verwarming, multimedia.
Aanwezigheidssimulatie en opslag 
van scènes.
Eenvoudige projectplanning en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant
(GPA).
Voorafgaande parametrisering zonder
apparaten.
Gira Smart Home app voor Android, iOS
en pc met Windows-besturingssysteem
beschikbaar.
Programmeringsinterface voor X1, DCS
en Alarm Connect.
Uitbreiding van de KNX installatie met
externe apparaten mogelijk via interfaces.
Spraakbesturing via Amazon Alexa en
Google Assistent.
Naadloze integratie in het Sonos Home
Sound System gegarandeerd door de
certificering ‘Works with Sonos’.
Uitbreidingen met logische bouwstenen
uit de Gira AppShop.
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De Gira X1 server maakt de automatisering en visualisatie van Smart Buildings
met KNX installatie eenvoudig, comfortabel en rendabel. De inbedrijfstelling
vindt plaats via de Gira Project Assistant
(GPA), de besturing daarna via pc of
smartphone met de Gira Smart Home
app.
Individueel uit te
breiden dankzij
IFTTT.
Bij afwezigheid
kunnen veel functies
op afstand worden
bewaakt en aangestuurd. Zo kunnen
individuele scènes
worden opgeslagen
en kan aanwezigheid
worden gesimuleerd.
Bovendien kunnen
via IFTTT aanvullende
uitbreidingen en niet
KNX compatibele
apparaten worden
geïntegreerd.
Door eenvoudige
"als-dan-functies"
worden dan meerdere toepassingen met
elkaar verbonden –
ook van verschillende fabrikanten.

Flexibel
aangestuurd.
De Gira X1 kan
comfortabel via
verschillende bedieningsmogelijkheden
worden aangestuurd.
Bijvoorbeeld via
spraakbesturing met
Amazon Alexa en
Google Assistent.
Daarnaast is een
eenvoudige bediening met gegevensbeveiliging via de
Gira Smart Home
app – in combinatie
met de Gira S1–
mogelijk. Beschikbaar voor smartphones (iOS en Android),
tablets en pc’s met
Windows-besturingssysteem in het
gebouw zelf.

Eenvoudige
inbedrijfstelling.
Het projecteren van
de KNX installatie
met de Gira X1 vindt
eenvoudig en intuïtief plaats door
slepen en neerzetten.
De inbedrijfstelling
vindt dankzij de
visuele parametrisering comfortabel
plaats via de Gira
Project Assistent
(GPA) – ook op
afstand via internet
en via de module
voor toegang op
afstand Gira S1.
Op deze manier is
ook het parametriseren van de KNX
installatie via ETS en
met de Gira X1 als
KNX interface
mogelijk.
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Gira HomeServer

De boordcomputer
voor het intelligente
gebouw.
De Gira HomeServer is al meer dan 20 jaar een van
de best gevestigde gebouwservers op de markt.
Hiermee kunnen ook zeer veeleisende oplossingen
worden gerealiseerd. Als interface tussen moderne
elektrotechnische installatie en een computernetwerk neemt de server de besturing over van alle
componenten van de gebouwentechniek die via
het KNX systeem met elkaar zijn verbonden.

Hoogtepunten, feiten 
envoordelen Gira HomeServer:
Besturing van licht, jaloezieën,
verwarming en multimedia.
Gira Smart Home app voor Android, iOS
en pc met Windows-besturingssysteem
beschikbaar.
Compatibel met KNX Secure.
Uitbreiding tot 500 tijdschakelklokken.
Uitbreiding met meer dan 160 functies
uit de Gira AppShop.
Spraakbesturing via Amazon Alexa en
Google Assistent.
Uitbreiding van de Gira IoT-dienst door
de cloudbased webdienst IFTTT.
Koppeling van ONVIF/PTZ-camera’s via
een logische bouwsteen.
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Eenvoudige bediening.

Individuele configuratie.

Op Gira G1, pc, tablet en smartphone biedt
de Gira HomeServer een uniforme menunavigatie. Voor een optimale bruikbaarheid is de
bedieningsinterface aan de individuele
schermformaten van de eindapparaten
aangepast. Bovendien is een comfortabele
besturing via Amazon Alexa en Google
Assistent mogelijk.

Naast licht, jaloezie en verwarming kunnen
nog andere technologieën naadloos in de
gebouwbesturing worden geïntegreerd,
bijvoorbeeld deurcommunicatie, camera’s en
audiosystemen. Via de Gira HomeServer app
kunnen bovendien als-dan-scènes door de
gebruiker worden vastgelegd en aangestuurd.
Voor meer individualiteit zorgen meer dan
160 verdere functies, die in de Gira AppShop
kunnen worden gedownload en aan het
systeem worden toegevoegd.

Bedrijfsactiviteiten /

Veiligheid

Installeer
zorgeloosheid.

Zorg ervoor dat het thuis altijd
veilig is. Met Gira kunt u uw
klanten bijna alle oplossingen
van dezelfde aanbieder aan
bieden. Of het nu gaat om
diverse rookmelders of andere
veiligheidsproducten.

Rookmelders
redden levens.
Het is extra belangrijk
om hierbij compromisloos te zijn.
Daarom produceert
Gira zijn rookmelders Basic Q, Dual
Q en de draadloze
rookmelder volgens
de strengste normen. Het Q-label
staat voor gekeurde
kwaliteit, lange
levensduur en
minder valse alarmen. Ze kunnen
brand al herkennen
aan de rookdeeltjes,
voordat de brand
ontstaat. Daarnaast
kunnen ze probleemloos worden
aang-past voor
gebruik op netspanning (230 V).
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Compact en naar
behoefte.
De Gira aanwezigheids- en bewegingsmelders zorgen
voor een uitgebreide
veiligheid in het
gebouw en daarbuiten. Automatisch
geschakeld licht, dat
vanzelf aangaat
zodra een beweging
wordt herkend,
werkt namelijk niet
alleen afschrikwekkend voor inbrekers
maar verhindert ook
dat in het donker
iets over het hoofd
wordt gezien.
Bovendien wordt
door automatisch
geschakeld licht
energie bespaard.
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Deurcommunicatie

Het Gira deurcommunicatiesysteem
biedt individuele oplossingen voor alle
wensen – zowel binnen als buiten. Het
productassortiment omvat onder andere deurintercom-installaties, sleutelvrije
toegangscontrole en flexibele bedieningsmogelijkheden. Dankzij het moderne design en de hoogwaardige afwerking passen de deurintercom-installaties
in vrijwel elke omgeving.

Comfort met veiligheid.
Met een grote selectie producten biedt Gira
comfort en veiligheid voor uw klanten. Door
de geïntegreerde camera weet de klant altijd
wie er voor de deur staat en kan hij/zij via de
audiofunctie al met die persoon communiceren voordat de deur wordt geopend. Dankzij
Gira Keyless In is ook de sleutelvrije toegang
per vingerafdruk of toetsencode mogelijk.
Bovendien is het met de Gira DCS-IP-gateway ook mogelijk onderweg toegang te
hebben tot de deurintercom-installatie via
iOS- en Android-apparaten. In combinatie
met de Gira S1 is de communicatie via
Secure Data Access versleuteld.

De oplossing voor gebouwen met
meerdere woningen.
Als grote installaties met meer dan 62
videodeelnemers en meerdere gespreksgroepen vereist zijn, kunnen in combinatie
met de Gira G1 SIP-deurcommunicatiesystemen worden gerealiseerd die op een
netwerk gebaseerd zijn. De Gira G1 kan
daarbij door de dubbele functie als
SIP-huisstation en als KNX interface 
worden gebruikt.
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Waardoor uw
klanten weten wat
ze te wachten staat.

Hoogtepunten, feiten en voordelen
Gira deurcommunicatiesysteem:
Door één persoon in bedrijf te stellen.
Eenvoudige installatie.
Gebruik in netwerken mogelijk.
DCS-configurator en GPA helpen bij de
projectplanning en inbedrijfstelling.
Sleutelvrije toegangscontrole mogelijk
(Keyless In).
Gira DCS mobile maakt de toegang ook
onderweg mogelijk.
SIP-deurcommunicatiesystemen gebaseerd op een netwerk in combinatie met
Gira G1 mogelijk.
2-draads BUS-techniek.
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Schakelaarprogramma’s

Bekroond design.
Maximale flexibiliteit.
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De Gira schakelaarprogramma’s overtuigen met esthetische vormen, uniek
gevoel en een indrukwekkende veelzijdigheid als het gaat om designs
en functies die steeds verder worden
ontwikkeld. Ze zijn bovendien veelvuldig
bekroond met designprijzen.
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Gira System 55

Eén systeem.
Talloze
mogelijkheden.
Het Gira System 55 maakt de installatie zo flexibel
mogelijk. Door de kwadratische basisafmetingen
is dit systeem compatibel met verschillende Gira
afdekramen en met meer dan 300 functies vervult
het System 55 nagenoeg alle wensen van uw klanten. Sinds de invoer in 1999 wordt het System 55
continu doorontwikkeld en uitgebreid met nieuwe
functies, systemen en kleuren.
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Schrijft
geschiedenis. Ook
in de toekomst.

orderverwerking.
Hoogwaardig in
design en functie.

Het Gira System 55
werd meer dan
20 jaar geleden
speciaal ontwikkeld
voor installatiebedrijven. Sindsdien is het
continu doorontwikkeld en daarom
extreem toekomstbestendig.

Het modulaire
productconcept
biedt met meer 
dan 300 functies
een hoge mate aan
individualiteit en
flexibiliteit. Het is
bijvoorbeeld mogelijk, gebaseerd op de
geïnstalleerde basiselementen, achteraf nog te kiezen voor
hoogwaardigere
schakelaarprogramma’s.

Het gestroomlijnde
assortiment met een
aantrekkelijke reeks
variaties bespaart
niet alleen magazijnkosten, maar levert
ook tijdwinst op bij
de installatie en de

De basiselementen
en afdekramen zijn
verkrijgbaar in
verschillende kleuren, maar ook als
variant met hoogwaardige materialen
zoals edelstaal en
brons.

Hoogtepunten, feiten 
en voordelen Gira System 55:
Gestroomlijnd assortiment met een
aantrekkelijke reeks variaties.
Kostenbesparing door efficiënt
magazijnbeheer.
Eenvoudige dispositie en bestelling door
kleiner aantal artikelen.
Hoogwaardige materialen.
Continue doorontwikkeling van designs
van de afdekramen en basiselementen
met meer dan 300 functies.
Dezelfde afdekramen voor zowel
horizontale als verticale installatie.
Flexibel verwisselen van afdekramen
met behoud van de geïnstalleerde
functies.
Flexibiliteit door modulaire opbouw.
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Installateurs

U bent het middelpunt van
al onze inspanningen.
Gira onlinecatalogus.

Gira Project Assistant (GPA).

Gebruik de Gira onlinecatalogus en profiteer
van talrijke functiemogelijkheden zoals het
beheren van onderdelenlijsten, productvergelijking of intelligent zoeken. Onder “Mijn
catalogus” vindt u veelzijdige ondersteuning
over planning, het opstellen van offertes en
communicatie met klanten. U kunt bijvoorbeeld individuele onderdelenlijsten aanmaken, in verschillende formaten opslaan (PDF,
GAEB, CSV, TXT), afdrukken of direct via
e-mail naar een contactpersoon van uw keuze
doorsturen. Ga voor meer informatie naar:

Als er veel softwaretools zijn, zorgt dit voor
meer werk bij het programmeren van de
gebouwentechniek. Daarom heeft Gira de
Gira Project Assistant (GPA) ontwikkeld.
Hiermee kunnen met slechts één inbedrijfstellingstool veel verschillende toepassingen
gebruikersvriendelijk worden ontworpen.

catalogus.gira.nl

Gira Academie.
In de Gira Academie ondersteunen wij u met
onze omvangrijke kennis met bijscholingen
op uw vakgebied over Gira producten en systemen. Kies de leermethode die het beste bij
u past voor een gerichte individuele bijscholing door verschillende leermethodes met
elkaar te combineren. Of direct via een Gira
seminar ter plaatse, webinar of webbased
training – wij geven onze vakkennis door en
helpen u om nieuw omzetpotentieel aan te
boren en de klanttevredenheid te verhogen.
Nu bijscholen op:
academie.gira.nl

partner.gira.nl/software

Gira website voor
partners.
Ontdek alle voordelen van Gira op onze
website voor partners.
partner.gira.nl
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Gira Stekerbaar productconfigurator.
Om u te ondersteune n bij uw keuze staat de
Gira Stekerbaar productconfigurator tot uw
beschikking. Deconfigurator biedt u de mogelijkheid om de afzonderlijke componenten uit
te kiezen.
gira.nl/stekerbaar

Gira Klantencenter.
Het Gira klantencenter biedt oplossingsgericht en individueel advies voor alle
klantengroepen
wereldwijd aan.

Wij helpen u om systeemintegratoren bij u in
de buurt te vinden die u bij de uitgebreide
thema’s van gebouwautomatisering ondersteunen. Ze kunnen nieuwe perspectieven
bieden en met hun knowhow en competentie
ondersteunen bij de projectplanning, het
advies en de inbedrijfstelling van IP-producten. Ga voor meer informatie naar:

Op de behoefte van
de klant afgestemde
en beproefde technologieën garanderen daarbij een
optimale servicecoördinatie. Alle servicetijden en telefoonnummers vindt
u op:

gira.nl/verkooppunten

partner.gira.nl

Systeemintegratoren.

Technische ondersteuning.
Bij vragen omtrent
Gira en onze producten kunt u graag
contact opnemen
met onze technische
ondersteuning. 
Onze gekwalificeerde
medewerkers staan
klaar om u te helpen:
Tel. +31 318 72 86 03
hotline@gira.nl
Maandag t/m vrijdag
van 8:00 tot 16:00
uur 12:00 uur

Bedrijfsactiviteiten / Service /

Consument

Designconfigurator.
Met de Gira designconfigurator krijgen
u en uw klanten een
overzicht van de Gira
schakelaarprogramma’s en de mogelijke geselecteerde
functies. Via de
modus ‘Live View’
kunnen uw klanten
met de camera van
een smartphone of
tablet Gira designvarianten in de werkelijke omgeving uitproberen.

Designconfigurator
voor iOS

Wij maken het u
makkelijker om
uw klanten te
adviseren.

Designconfigurator
voor Android

gira.nl/design
configurator

Gira AppShop.
In de Gira AppShop
vindt u alle kant-enklare bouwstenen die
eenvoudig in projecten (Gira X1 of Gira
HomeServer) kunnen worden geïntegreerd, zonder dat
deze moeten worden
geprogrammeerd.
Dat bespaart
niet alleen tijd, maar
maakt ook efficiënt
werken mogelijk.
Lees meer op:
appshop.gira.com

Deurcommunicatieconfigurator.
De handige online
tool helpt stap voor
stap de passende
deurintercom-installatie te vinden.
Het maakt het eenvoudiger voor uw
klant om een beslissing te nemen en
ondersteunt bij de
keuze van de juiste
intercom voor binnen en buiten. Hier
kunt u de configurator uitproberen en
vindt u meer handige informatie:
gira.nl/design
configurator
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Gira Experience
Center.
Het Gira Experience
Center biedt u en uw
klanten de mogelijkheid om onze producten op locatie te
testen en individuele
oplossingen te beleven.
gira.nl/experiencecenter

Gira labelservice.
Met de Gira label
service biedt u uw
klanten uniforme,
strakke opschriften
op bijvoorbeeld
naamplaatjes van
belknoppen en voor
tastsensoren.
marking.gira.com/nl

Gira Home Assistant.

Social media.

Met de Gira Home Assistant kunnen uw
klanten heel eenvoudig de vele mogelijkheden
van een Smart Home ontdekken. Het voordeel daarbij voor u is dat u concrete aanvragen krijgt incl. onderdelenlijsten voor het
desbetreffende project. Zo kunt u direct een
individuele offerte opstellen.

Volg Gira op social
media en blijf altijd
op de hoogte:

gira.nl/home-assistant

Smart Home /

Bedrijf

Innovatief betekent: 
buiten de vier muren denken.
Gira is een familiebedrijf en wordt g
 eleid door
de 4de generatie. Toch, of misschien juist daardoor, slagen we er steeds opnieuw in pioniers te
zijn op het gebied van huistechniek en de markt
te revolutioneren met innovatieve producten en
systeemoplossingen.

“Made by Diversity”.
Gira produceert al meer dan honderd jaar 
op de vestiging in Radevormwald. Het bedrijf
is volledig toegewijd aan de kwaliteitsnorm
‘Made in Germany’. Dit is waar 250 medewerkers uit 27 landen voor werken – ieder
van hen met verschillende talenten, eigen
kennis, uiteenlopende ervaringen en verschillende levensverhalen. Deze diversiteit, ondersteund door gemeenschappelijke waarden, 
is de basis voor onze creativiteit, innovatiekracht en toekomstbestendigheid.

Innovatieve technologie ontmoet
onderscheiden 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 productlijnen en hebben de grenzen verlegd op het
gebied van ontwikkeling en innovatie.

DESIGN
AWARD

Uitgever:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Technische wijzigingen voorbehouden.
Eventuele kleurafwijkingen tussen de afbeeldingen in
deze productinformatie en het product worden veroorzaakt 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 verantwoordelijke 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

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

Gira Nederland B.V.
Kazemat 3
3905 NR Veenendaal
Nederland
www.gira.nl
info@gira.nl
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