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Opis urządzenia

Za pomocą modułu rozszerzającego do 
głośnika do zabudowy można podłączyć do 
głośnika 12 dodatkowych przycisków 
dzwonkowych.
Do głośnika można podłączyć maksymalnie 
11 modułów rozszerzających, z których każdy 
posiada 12 przycisków dzwonkowych. Dzięki 
temu można realizować instalacje domofonowe 
z maksymalnie 70 urządzeniami audio, np.:

1 Sterownik audio

1 Wbudowany głośnik z

5 Modułami rozszerzającymi

68 Natynkowych stacji domowych 
głośnomówiących.

Moduł rozszerzający ma zastosowanie 
wyłącznie w połączeniu z głośnikiem do 
zabudowy.

i Liczba urządzeń

System komunikacji domofonowej Gira jest 
przystosowany do obsługi następującej 
liczby urządzeń:
audio: 70 urządzeń,
wideo: 20 urządzeń.
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Schemat urządzenia

1 System złączy: 
Przyłącze głośnika lub innych 
komponentów systemu

2 Listwa zaciskowa
0: Wspólna masa przycisków 
dzwonkowych
1 - 12: Przyłącza przycisków 
dzwonkowych

3 Nakładka mocująca

 1

 2

 3
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Montaż

Moduł rozszerzający można przymocować 
za pomocą śrub przytwierdzanych do 
nakładki mocującej lub za pomocą przylepnej 
podkładki.

Mocowanie za pomocą przylepnej 
podkładki

1. Zdjąć folię ochronną z podkładki.

2. Docisnąć moduł rozszerzający przez ok. 
12 s w wybranym miejscu zamocowania.

Uwaga

Zabudowę i montaż urządzeń elektrycznych 
może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany 
elektryk.

Uwaga

W przypadku przylepnej podkładki zwrócić 
uwagę, by podłoże było wolne od oleju 
i smaru.
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Podłączanie

1. Podłączyć moduł rozszerzający do 
głośnika wzgl. do drugiego modułu 
rozszerzającego za pomocą 6-
biegunowego przewodu łączącego audio.

2. Podłączyć przyciski 
dzwonkowe. Maksymalna 
długość przewodu wynosi 
2 m.

Nie podłączać zacisków "0"

Zacisku "0" modułu rozszerzającego nie 
należy podłączać do zacisku "0" głośnika lub 
innych modułów rozszerzających.

�
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Uruchamianie

Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń 
(głośnika, modułu rozszerzającego, stacji 
domowej, sterownika itp.) można uruchomić 
system komunikacji domofonowej. Sposób 
uruchamiania jest opisany w podręczniku 
systemu, który jest dołączony do sterownika.

i Wskazówka

Podczas uruchamiania dużych instalacji 
należy pamiętać, że w jednym kroku 
roboczym można zapisać w pamięci 
pośredniej maks. 20 przycisków 
dzwonkowych. Jeśli dostępnych jest więcej 
niż 20 przycisków dzwonkowych, należy 
najpierw przyporządkować stacjom 
domowym 20 pierwszych przycisków 
dzwonkowych. 
Następnie przyporządkować 20 następnych 
przycisków wzgl. pozostałe przyciski.
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Gwarancja

Udzielamy gwarancji na zasadach 
określonych w przepisach ustawowych.

Urządzenie (nieofrankowaną przesyłką) 
należy przesłać wraz z opisem usterki do 
naszego centralnego punktu obsługi klienta.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

___________________________________

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Systemy instalacji
elektrycznych

Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Tel. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Faks +49 (0) 2195 / 602 - 339

www.gira.com
info@gira.de
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