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Artyku  promocyjny

Wraz z rozwojem techniki wzrasta zapotrze-

bowanie na komfort. Wzrost zamo no ci wy-

musza wi ksz  trosk  o bezpiecze stwo. 

A dro ej ce stale surowce energetyczne oraz 

rozwijaj ca si wiadomo  ekologiczna zach -

caj  do oszcz dno ci energii elektrycznej i in-

nych mediów. Naprzeciw tym oczekiwaniom 

wychodzi Gira, jedna z wiod cych firm w za-

kresie zarz dzania instalacjami budynkowy-

mi. Od 20 lat przedstawicielem Gira w Polsce 

jest TEMA, która od po owy lat dziewi dzie-

si tych propaguje inteligentne instalacje na 

naszym rynku. W ofercie znajduje si  instala-

cja Gira KNX (dawniej – EIB) oraz bezprzewo-

dowa instalacja radiowa (bezpo rednio wspó -

pracuj ca z KNX). Oprócz tego Gira oferuje 

niezwykle szerok  palet  stylistyczn  osprz -

tu elektrycznego. W ka dym programie wzor-

niczym posiada blisko 300 ró nych urz dze .

Dzi ki temu znajduje zastosowanie w ka dym 

rodzaju budownictwa i w ka dym stylu archi-

tektonicznym. 

W rozwoju osprz tu elektrycznego mo na

zauwa y  dwie tendencje. Jedn  jest stylisty-

ka, nowe formy i materia y. Drug  jest integra-

cja – pojawiaj  si  urz dzenia spe niaj ce co-

raz wi cej funkcji. 

W tradycyjnej, praktycznie XIX wiecznej, 

instalacji korzysta si  z wy czników (jed-

na funkcja – za cza-

nie i gaszenie jednej 

lampy) i prze czni-

ków wiecznikowych (za czanie dwóch nie-

zale nych lamp). Zast pione ciemniaczami 

zyskuj  wi ksz  dodatkow  funkcje regula-

cji, lecz wci  s u  do obs ugi jednego lub 

dwóch obwodów o wietleniowych. Niektóre 

firmy oferuj  wy czniki trójklawiszowe. Gdy 

potrzeby s  wi ksze, to trzeba instalowa  gru-

p  ró nych czników. Nie jest to ani wygod-

ne, ani estetyczne. Zw aszcza, gdy wyst puje 

konieczno  instalowania obok siebie ciem-

niaczy, wy czników, przycisków do alu-

zji oraz termostatów. Innym rozwi zaniem, 

na miar  obecnego cza-

su, s  czujniki przyci-

skowe. Nawet najprost-

sze jednoprzyciskowe 

mog  s u y  do ró nych 

celów, gdy  s  urz dze-

niami dowolnie progra-

mowalnymi. Ciekawym 

rozwi zaniem s  czuj-

niki przyciskowe Gira 

E22 wykonane ze sta-

li oraz z aluminium. 

Montowane na p asko 

(jedna z opcji) odstaj  od 

ciany zaledwie 3 mm. Pokazane na zdj ciu 

urz dzenie posiada pi  klawiszy (tj. 10 przy-

cisków, gdy  ka dy koniec klawisza mo e by

niezale nie programowany i s u y  do obs u-

gi innego urz dzenia) wy wietlacz (pokazu-

j cy m.in. godzin  i temperatur ), regulator 

temperatury a tak e wbudowany czujnik tem-

peratury i zaciski do ew. przy czenia pod o-

gowej sondy temperatury. Ka dy z przycisków 

mo e s u y  tak e do zapami tywania i pó -

niejszego odtwarzania scen. Dzi ki temu mo -

na w jednym miejscu skoncentrowa  wiele 

funkcji i upro ci  obs ug . Naci ni cie przy-

cisku ze scen , np. kolacja spowoduje reakcj

wszystkich urz dze  znajduj cych si  w salo-

nie. Lampa nad sto em zapali si  jasno, przy-

gasn  inne lampy tworz c nastrój, dyskretnie 

opuszcz  si  rolety (je li na zewn trz zapad

ju  zmierzch), temperatura ustawi si  na kom-

fort i równocze nie za czy si  odpowied-

nia muzyka. Ka demu z typowych sposobów 

u ytkowania salonu odpowiada  b dzie jeden 

przycisk (jedna po ówka klawisza). 

Oprócz instalacji elektrycznej zawieraj cej 

wy czniki i gniazda coraz cz ciej korzysta 

si  w instalacji domofonowych i wideodomo-

fonowych. Przed wej ciem montuje si  bramo-

fony lub wideobramofony. Gira oferuje stalo-

we, wandaloodporne bramofony (z kamer  lub 

bez) wyposa one w ró ne ilo ci przycisków. 

Taka stacja drzwiowa zwi ksza bezpiecze -

stwo i jest ozdob  domu. wiadczy o presti u

w a ciciela. A wewn trz ca  gama unifonów 

i wideounifonów Gira. W kilkudziesi ciu od-

mianach kolorystycznych i stylistycznych 

– podobnie jak wy czniki, przyciski czy 

gniazda. Z kolorowymi ekranami od 1,8’ do 

5,7”, na których od razu wida , kto chce z o-

y  wizyt . Dodatkowo zainstalowana bram-

ka telefoniczna pozwala na przekierowanie 

rozmowy do telefonu komórkowego. Wtedy 

potencjalny z odziej nigdy nie zorientuje si ,

e nikogo nie ma w domu. 

Kolejnym krokiem na drodze integracji s

dotykowe panele Gira Control 19 Client oraz 

Gira Control 9 Client. Te 19” i 9” ekrany s u-

 do kontroli i zarz dzania ca ymi domami. 

Za ich pomoc  mo na za czy  ka d  lamp ,

przywo a  scen , odebra  email i prognoz  po-

gody z RSS, zobaczy  obraz z kamer, a tak e

porozmawia  z osob  stoj c  przed furtk . Na 

ekranie pojawi si  obraz kamery wideodomofo-

nowej. Dodatkow  zalet  jest mo liwo  wizu-

alizacji. Na rzucie, szkicu lub zdj ciu znajduj

si  aktywne ikony, których dotkni cie pozwala 

na realizacj  funkcji sterowniczych. 
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Wideobramofon Gira 

do domu jednorodzin-

nego, wykonany ze stali

Terminal wideo 5,7” Gira 

system domofonowy, 

wykonany z czarnego 

szk a, g o nomówi cy Gira E22 czujnik przyci-

skowy z regulatorem tem-

peratury, stalowy

Gira Control 19 Client – 19” panel dotykowy z czarnego szk a

Gira ClassiX Art – nowy 

program stylistyczny, 

czniki wykonane 

z br zu i mosi dzu


