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Prezentacja firmowa

Zalety 
 podniesienie komfortu i presti u

zwi kszenie bezpiecze stwa u yt-

kowników oraz budynku

redukcja kosztów (w porównaniu 

z tradycyjn  instalacj  elektryczn )

ponoszonych na prace instalacyjno-

-monta owe, eksploatacj  i utrzyma-

nie, oraz modernizacj

optymalne (r czne lub automatyczne) 

sterowanie o wietleniem budynku

kompleksowe sterowanie ogrzewa-

niem, zapewniaj ce zró nicowanie 

temperatury w poszczególnych po-

mieszczeniach; mo liwo  wspó pra-

cy z instalacjami c.o., c.w.u., kolekto-

rami s onecznymi

wspó praca z alarmowym systemem 

monitoringu pomieszcze

wizualizacja z dowolnej ilo ci stano-

wisk

zdalne sterowanie nastawami pa-

rametrów urz dze  i przegl da-

nie (wizualizacja) stanu wybranych 

parametrów

sterowanie i kontrolowanie za pomoc

internetu i telefonów WAP

zabezpieczenie przed utrat  danych 

w przypadku braku zasilania

mo liwo  projektowania instalacji 

w oparciu o urz dzenia ró nych pro-

ducentów

wysy anie komunikatów o stanach za-

k óceniowych instalacji drog  inter-

netow  lub sms

mo liwo  rozbudowy systemu o ko-

lejne funkcje przy minimalnej inge-

rencji w struktur  obiektu

ciekawe wzornictwo i kolorystyka, 

wysokiej jako ci tworzywa (naturalne 

oraz sztuczne)

 niezawodna, bezawaryjna praca
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Instalacje zarz dzania budynkiem stosuje si

do kompleksowego (indywidualnego, grupowego, 

centralnego i zdalnego) sterowania prac

instalacji o wietleniowych, aluzjowych, 

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, 

kontrolnych, sygnalizacyjnych i kontroli dost pu.

Instalacje
zarz dzania budynkiem, 

osprz t elektroinstalacyjny

GIRA WIDEOTERMINAL 
G O NOMÓWI CY jest 
komfortowym unifonem. 
Du y 5,7” wy wietlacz 
TFT pozwala na dok adn
obserwacj  otoczenia wej cia. 
G o nomówi cy aparat s u y
tak e do prowadzenia rozmów 
wewn trz domu. 

GIRA STALOWY 
WIDEOBRAMOFON jest 
eleganck  wizytówk  domu. 
Trwa a, wandaloodporna 
os ona stalowa 
zapewnia wy szy poziom 
bezpiecze stwa. Kolorowa 
kamera zapewnia, tak e
w nocy, komfortow  kontrol
otoczenia.   

GIRA E22 RADIOWA STACJA 
POGODOWA. Stale informuje 
o warunkach panuj cych 
wewn trz i na zewn trz domu. 
Na wy wietlaczu wskazywana 
jest temperatura wewn trzna, 
zewn trzna, ci nienie 
powietrza, wilgotno , data, 
godzina oraz zapowied  pogody 
na nast pn  dob .

GIRA E22 INTELIGENTNY 
PRZYCISK z termostatem 
i wy wietlaczem. Utrzymuje 
sta  temperatur  zarówno 
w zimie (ogrzewanie) jak 
i w lecie (ch odzenie), 
a ponadto s u y do 
sterowania dowolnymi 
urz dzeniami lampami, 
roletami, telewizorem, itd. 
Programowalny.   

GIRA E22 ALUMINIUM 
STEROWNIK ALUZJOWY 
do samoczynnego sterowania 
aluzjami i roletami. W ofercie 

znajduj  si  tak e sterowniki do 
o wietlenia i ogrzewania. Mo e
by  montowany na p asko ze 

cian .

GIRA E22 PODWÓJNY 
CIEMNIACZ zast puje 

wy cznik wiecznikowy. 
Umo liwia niezale ne 
sterowanie dwoma obwodami 
o wietleniowymi. Monta
w zwyk ej puszce podtynkowej 
lub na p asko ze cian .
Wykonany ze stali, aluminium 
lub termoplastu. 

GIRA E22 GNIAZDO 
G O NIKOWE HI-END. Seria 
zawiera wszystkie rodzaje 
gniazd telekomunikacyjnych 
telewizyjnych, komputerowych, 
telefonicznych itp. u ywanych 
w obiektach budowlanych. 
Wykonywane ze stali 
szlachetnej, aluminium 
i termoplastu.

GIRA E22 PODTYNKOWA 
LAMPKA ORIENTACYJNA.
Mo e wieci  dowolnym 
kolorem lub w sposób ci g y
zmienia  barw . Zmiany 
automatyczne lub wprowadzane 
r cznie. Wykonywana ze 
stali szlachetnej, aluminium 
i termoplastu.


