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Prezentacja firmowa

Zastosowanie
Osprz t elektrotechniczny Gira znajduje za-

stosowanie wsz dzie tam, gdzie instalacji 

elektrycznej stawia si  wysokie wymaga-

nia estetyczne oraz techniczne; oferowane 

urz dzenia charakteryzuj  si  wyj tko-

w  trwa o ci  i szczególn  urod  stylisty-

ki; w ka dym programie stylistycznym 

znajduje si  ponad 230 urz dze  spe nia-

j cych ró ne funkcje; w sk ad asortymen-

tu wchodz  zwyk e gniazda i wy czniki, 

ciemniacze, programatory, termostaty, wy-

wietlacze, czujniki i wiele innych urz -

dze . Osprz t Gira jest montowany nie tyl-

ko w najprostszych instalacjach, ale tak e

w inteligentnych domach; Gira proponuje 

inteligentn instalacj  Gira Instabus KNX/

EIB (aprobowan  i zalecan  przez Uni

Europejsk , a tak e USA i Chiny) oraz bez-

przewodow  instalacj  radiow ; osprz t

elektryczny jest oferowany w nast puj -

cych programach: skromny Gira Standard 

55 (bia y z po yskiem i bez oraz kremo-

wy), surowy Gira E2 (bia y z po yskiem 

i bez, kremowy, antracytowy i koloru alu-

minium), interesuj cy Gira Event (bia y, 

antracytowy i koloru aluminium), intry-

guj cy Gira Event Opaque (pó przejrzysty: 

bia y, seledynowy, niebieski, czerwony, po-

mara czowy, bursztynowy i br zowy), fa-

scynuj cy Gira Event Clear (przezroczysty: 

bia y, czarny, zielony, br zowy, ober yno-

wy i piaskowy), niezwykle elegancki Gira 

Esprit w wyrazistych prostok tnych ram-

kach (z materia ów: aluminium, chrom, 

drewno wenge, mosi dz oraz szk o kolo-

ru umbra, bia ego, czarnego i seledynowe-

go), subtelny i niezwykle wyrazisty Gira 

Esprit C szk o w szklanych ramkach o lek-

ko zaokr glonych kraw dziach i naro ach 

(umbra, bia y, czarny i seledynowy), nobli-

wy E22 (z naturalnej stali, aluminium lub 

bia ego tworzywa; montowany przylegle 

ma grubo  3 mm grubo ci) oraz wiele in-

nych systemów przeznaczonych tak e do 

pomieszcze  mokrych lub na zewn trz do-

mów.

Zalety
niezawodno  dzia ania

odporno  na uderzenia, zarysowania, pro-

mieniowanie UV

mo liwo  instalacji w pomieszczeniach 

wilgotnych i na zewn trz budynków

wyj tkowo szeroka paleta kolorystyczna 

i stylistyczna

w ka dym programie ponad 230 ró nych 

urz dze

jednolity wygl d gniazd, wy czników, 

domofonów, inteligentnych czujników 

KNX/EIB, przycisków radiowych i sterow-

ników d wi ku Revox

 zwi kszenie bezpiecze stwa

dzia anie proekologiczne dzi ki zmniejsze-

niu zu ycia energii (oraz kosztów eksploata-

cji)

redukcja kosztów prac instalacyjno-monta-

owych, konserwacyjnych i modernizacyj-

nych

optymalizacja zarz dzania instalacj

o wiet leniow  w budynku i jego otoczeniu

zmniejszenie kosztów ogrzewania i klima-

tyzacji

dostosowanie temperatury do dobowego, 

wzgl dnie tygodniowego cyklu u ywania 

domu

wspó praca z odnawialnymi ród ami ener-

gii

wspó praca z alarmowym systemem moni-

toringu pomieszcze

 wizualizacja wszystkich instalacji

zdalne sterowanie za pomoc  pilotów radio-

wych i ekranów dotykowych

sterowanie i kontrolowanie za pomoc  fal 

radiowych, Ethernetu, Internetu i telefonów 

WAP

zabezpieczenie przed stratami spowodowa-

nym awariami

powiadamianie o awariach e-mailem lub 

SMS-em

mo liwo  rozbudowy bez prowadzenia 

prac budowlanych

ciekawe wzornictwo i kolorystyka, wysokiej 

jako ci tworzywa (naturalne oraz sztuczne)

 niezawodna, bezawaryjna praca

Charakterystyka
Rodzaje instalacji:

 GIRA OSPRZ T KONWENCJONALNY 

– wy czniki, gniazda, z cza komputerowe, 

telefoniczne, telewizyjne i g o nikowe, regula-

tory, ciemniacze (tak e do wietlówek i LED)

i wiele innych urz dze  pozwalaj cych na 

kompleksowe wyposa enie domu, mieszka-

nia, biura, ogrodu, tarasu czy podjazdu

 GIRA INSTABUS KNX/EIB – inteligent-

na instalacja magistralna zapewniaj ca naj-

wy szy komfort, wysokie bezpiecze stwo 

oraz minimalizacj  zu ycia energii; za cza-

nie i sterowanie r czne, za pomoc  automa-

tycznych czujników, pilotów, ekranów doty-

kowych oraz sprz tu komputerowego

 GIRA FUNK BUS – inteligentna instalacja 

radiowa; nie wymaga uk adania przewodów 

Instalacje zarz dzania budynkiem,
osprz t elektroinstalacyjny

Gira Home Server wspó pracuje z dowolnymi urz dzeniami wyposa onymi w przegl darki internetowe: 

komputerem, PDA, iPod, telefon itp. S u y do intuicyjnej obs ugi i kontroli ca ego domu za 

po rednictwem wewn trznej sieci komputerowej lub Internetu
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do przycisków, czujników, które mog  by

montowane na elementach ruchomych, me-

blach oraz szklanych cianach; w najwygod-

niejszych miejscach dla u ytkownika; zasila-

ne bezpiecznym napi ciem

 REVOX SYSTEM MULTIROOM – umo -

liwia dystrybucj  d wi ku w ca ym domu 

za pomoc  jednostki centralnej i wzmacnia-

czy, system umo liwia nag o nienie maksy-

malnie 32 pomieszcze , ród ami d wi ku 

mog  by  nowoczesne media takie jak radio 

internetowe, serwer muzyczny, odtwarzacze 

MP3, iPod, ale równie  konwencjonalne ró-

d a analogowe. Zarz dzanie d wi kiem za 

pomoc  pilotów oraz ciennych sterowników 

Revox

 GIRA WIDEODOMOFONY – instalacja 

dwuprzewodowa, systemy z wizj  i bez, mo -

liwo  przekierowania obrazu na telefon, tele-

wizor, do sieci komputerowej, wysoka jako

obrazu i d wi ku, bramofony wykonywane

z poliw glanu i stali, unifony s uchawkowe

i g o nomówi ce, monitory kolorowe TFT 

o przek tnych 1,8”, 2”, 2,5” i 5,7”, unifony na-

tynkowe i podtynkowe o jednolitym wygl -

dzie z instalacj  elektryczn

Elementy systemu:

 wy czniki, prze czniki, przyciski

gniazda zwyk e, z klapk , z ochron

przed dzie mi, z pod wietleniem, z za-

bezpieczeniami

ciemniacze do wszystkich rodzajów róde

wiat a, pojedyncze i podwójne

gniazda komputerowe, telefoniczne, telewi-

zyjne, g o nikowe, telekomunikacyjne itp.

czujki ruchu i obecno ci, komfortowe 

i standardowe

 higrometry

termostaty pod ogowe i konwekcyjne, rów-

nie  z zegarami steruj cymi

 zegary sterownicze do aluzji i o wietlenia

 podtynkowe radia

domofony i wideodomofony, natynkowe 

i podtynkowe, s uchawkowe i g o nomó-

wi ce, domofonowe, wideoterminale

kontrola dost pu za pomoc  czytników linii 

papilarnych, transponderów i klawiatur ko-

dowych

piloty radiowe o zasi gu 100 m (dzia aj

obok domu)

 ekrany dotykowe

Homeserwer do zarz dzania 
ca ym domem
Monta : w pomieszczeniu i na zewn trz; pod-

tynkowy i natynkowy, mo liwo  instalacji 

wy czników bezprzewodowych w dowolnym 

miejscu, tak e na szklanych cianach.

Automatyka: urz dzenia programowane, 

zmiana przeznaczenia nie powoduje koniecz-

no ci zmiany urz dze  lub instalacji; mo li-

wo  obs ugi za pomoc  telefonu, kompute-

ra, telewizora i Internetu; wizualizacja – na 

ekranie wy wietlany jest widok lub rzut domu 

z zaznaczonymi urz dzeniami.

Informacje dodatkowe
Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: w sprzeda y hurtowej i detalicz-

nej przez sie  filii, hurtowni, sklepów i insta-

latorów

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikaty na Znak 

Bezpiecze stwa B oraz certyfikaty i dopusz-

czenia z niemal wszystkich krajów Europy 

i USA

Us ugi: sta a pomoc dla klientów, doradztwo 

techniczne, szkolenia (inteligentna instalacja

GIRA Instabus KNX/EIB, home serwer, pane-

le dotykowe), udost pnianie materia ów in-

formacyjnych, sporz dzanie ofert, projekto-

wanie i udzielanie pomocy na ka dym etapie 

realizacji

Pozosta a oferta: systemy puszek do monta u

urz dze  elektrycznych (osprz tu, lamp, roz-

ga zie ) firmy Kaiser (do cian tradycyjnych, 

gipsowych, drewnianych i betonowych), m.in. 

puszki wiatroszczelne, ognioodporne i bezha-

logenowe.

TEMA PRZEDSTAWICIELSTWO GIRA

ul. Boryny 7, 02-257 Warszawa

tel. 022 878 03 47, 022 878 03 55, faks 022 846 47 45 

www.tema.pl

e-mail: biuro@tema.pl

Gira Esprit szk o C – przycisk 

poczwórny z termostatem 

zapewnia utrzymanie sta ej

temperatury w cyklu dobowym 

oraz sterowanie o wietleniem, 

aluzjami, zas onami, sprz tem

RTV i ca ym wyposa eniem domu

Gira Esprit czarne szk o

– wideounifon umo liwia 

obserwacj  otoczenia wej cia, 

rozmow  z odwiedzaj cym 

i otwieranie drzwi oraz za czanie 

o wietlenia. G o nomówi cy 

aparat jest oferowany we 

wszystkich odmianach 

stylistycznych

Gira E22 stal szlachetna 

– sterownik systemu 

rozprowadzenia d wi ku

systemu Revox multiroom 

s u y do obs ugi sprz tu

graj cego w ka dym 

pomieszczeniu. Mo e

by  we wspólnej ramce 

z wy cznikami

Gira E22 aluminium – gniazdo 

wtyczkowe z pod wietleniem 

i wy cznikiem zmierzcho-

wym dyskretnie pod wietla 

posadzk  po zmierzchu. 

Energooszcz dne LED sam 

za czaj  si  w ciemno ci

Gira E22 stal szlachetna 

– czytnik linii papilarnych 

pozwala na rezygnacj

z noszenia kluczy. 

Po rozpoznaniu 

unikalnego uk adu 

linii papilarnych 

otwiera drzwi. Mo e

by  wykorzystany jako 

samodzielne urz dzenie 

lub element (wideo)

bramofonu

Gira Event przezroczysty 

– dotykowy ciemniacz 

obs ugiwany mu ni ciami

palca precyzyjnie za cza 

o wietlenie na dan

warto . P ynnie reguluje 

jasno  lamp arowych oraz 

halogenowych
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