Oczekiwanie
jest radosne,
gdy wiesz, co
nadchodzi.

Gira /

Systemy domofonowe

To my, Gira –
ci od przełączników.
Ale oferujemy znacznie więcej.
Jesteśmy zorientowani na przyszłość,
odpowiedzialni, mamy
certyfikowany.
Jesteśmy odźwiernymi, wizjonerami,
pionierami inteligentnych domów, prekursorami,
twórcami systemów, partnerami KNX,
autorami przyszłościowych rozwiązań, mistrzami patentów,
laureatami nagród i projektantami.
Ale przede wszystkim jesteśmy ludźmi,
którzy słuchają.
Wsłuchują się w Twoje potrzeby –
dyskretnie, ale inteligentnie.
Z wyraźnym nastawieniem na jakość,
solidność i funkcjonalność.
Mamy w sobie mnóstwo innowacyjności.
W głębi serca jesteśmy inżynierami,
którzy chcą budzić zachwyt,
fascynację nowymi technologiami,
inteligentną realizacją
i przekonującymi detalami.
Zrobimy wszystko, aby znaleźć dla
Ciebie najlepsze rozwiązanie.
Oferujemy serwis, design i jakość
„made in Germany”.
Oto nasze zobowiązanie –
i to już od 1905 roku.
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Produkty zewnętrzne
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Systemy domofonowe /

Wprowadzenie

Zapewnij sobie
bezpieczeństwo.
A nie dreszcz
emocji.

Wystarczy spojrzeć i już wiesz,
czy to zaproszeni goście,
kurier, czy ktoś nieznajomy.
Dzięki domofonowi Gira
widzisz, kto stoi u Twoich
drzwi, jeszcze zanim je
otworzysz.
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Duży wybór produktów – do zastosowań wewnętrznych
i zewnętrznych,
z funkcją wideo lub
bez, do inteligentnych domów, budynków jedno- i wielorodzinnych – pozwala
zwiększyć komfort
i bezpieczeństwo
w Twoim domu.
Dzięki nowoczesnemu wzornictwu
i wysokiej jakości
wykonania domofony Gira spełniają
również najwyższe wymagania
w zakresie estetyki
i funkcjonalności.
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Systemy domofonowe /

Produkty zewnętrzne

Pierwsze wrażenie
można zrobić tylko raz.

A dobrym stylem można
wykazać się już w drzwiach
wejściowych. Domofony
Gira powitają Twoich gości
doskonałym wzornictwem i
niezawodnym działaniem.
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Funkcjonalność
w świetnym stylu.
Doskonałe wzornictwo i maksymalna wszech
stronność – modułowy Gira System 106 umożliwia
elastyczną konfigurację systemu domofonowego.
01

02

03

04

05

06

01	Moduł bramofonu jako kompletny system
domofonowy wyposażony jest w interkom,
przycisk wywoławczy, mikrofon i głośnik.
02	Moduł przycisków wywoławczych mieści do
czterech przycisków dzwonka.
03	Komunikacja pomiędzy mieszkańcami i odwiedzającymi odbywa się za pośrednictwem
interkomu.

04	Wydajny moduł kamery z eleganckim panelem
z czarnego szkła.
05	Moduł informacyjny wskazuje numer domu,
nazwę ulicy lub wyświetla logo firmy.
06	Moduł wyświetlacza z czytelnymi symbolami
mówienia, słuchania i otwierania drzwi.

Systemy domofonowe /

Produkty zewnętrzne

Nowoczesne
rozwiązania i doskonała
estetyka.

Najważniejsze cechy, fakty i zalety Gira
System 106:
Jednolite wymiary modułów
106,5 × 106,5 mm umożliwiają elastyczne
łączenie wszystkich elementów i rozmieszczanie ich w pionie, w poziomie lub
w kwadracie.
Interkom z tłumieniem szumów w tle.

Kamera z kompensacją światła
z naprzeciwka.
Włączane w razie potrzeby ogrzewanie
kamery.
Kompatybilność ze wszystkimi
unifonami Gira i rozwiązaniami komunikacji domofonowej.
Do nowych i już istniejących budynków.
Usługa opisów Gira zapewniająca
doskonały, szlachetny wygląd.

06

Dostępne panele
przednie:
stal nierdzewna,
stal nierdzewna V4A
odporna na słoną
wodę, brązu (PVD) i
matowej czerni,
aluminium i lakierowana na biało

Cztery panele przednie o zróżnicowanym
wzornictwie umożliwiają dostosowanie
Gira System 106 do
indywidualnych
preferencji i różnych
wymagań. Czarne
szkło modułu kamery
stanowi dodatkowy
nowoczesny akcent.
Panele przednie
można wymieniać
niezależnie od zastosowanych urządzeń.
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Produkty zewnętrzne

Idealna para.
W połączeniu z
systemem Gira
System 106 dostępna jest opcjonalnie
m.in. seria skrzynek
na listy Renz Plan S
do montażu naściennego, jak również
wolnostojąca skrzynka na list Renz
oraz skrzynka na
paczki myRENZbox.
Umożliwia ona wygodne przyjmowanie
paczek nawet podczas nieobecności.

Najważniejsze cechy, fakty i zalety Gira
System 106 ze skrzynką na listy RENZ:
Montaż w skrzynce na listy Renz.
Wszystkie funkcje wymagane przy
drzwiach wejściowych w jednym miejscu.
Izolowana klapka wrzutowa
z wytłumieniem.
Dostępne w różnych materiałach.

08

09

Czytelny komunikat.
Wyraz elegancji
i trwałości – bramofon Gira z panelem
przednim z wysokiej
jakości stali nierdzewnej wyróżnia
się nowoczesnym
wyglądem i wyjątkowo odporną na warunki atmosferyczne
powierzchnią zewnętrzną.
Wersje nawet na
dwanaście lokali idealnie sprawdzą się
zarówno w domach
jednorodzinnych, jak
i wielorodzinnych.

Najważniejsze cechy, fakty i zalety
bramofonu Gira ze stali nierdzewnej:
Panel przedni ze stali nierdzewnej V2A
o grubości 3 mm.
Niemal bezspoinowe połączenie panelu
przedniego z tabliczką z nazwiskiem.
Bezpieczna, ukryta konstrukcja głośnika
i mikrofonu.
Opcjonalna kolorowa kamera
z automatyczną kompensacją światła
z naprzeciwka.
Technologia mikroprocesorowa
z tłumieniem echa i szumów tła.
Usługa opisów Gira zapewniająca
doskonały, szlachetny wygląd.
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Produkty zewnętrzne

Ponadczasowe wzornictwo,
solidna jakość.

Bramofon Gira
z oferty TX_44 łączy
w sobie ponadczasowy wygląd ze stabilnym wykonaniem
i odpornością na warunki atmosferyczne.
Wyposażenie podstawowe obejmuje
głośnik, mikrofon
i przycisk dzwonka
z białym podświetleniem diodowym.

W razie potrzeby
można łatwo uzupełnić dodatkowe komponenty, takie jak
kolorowa kamera
czy moduł informacyjny.

Najważniejsze cechy, fakty i zalety
Gira TX_44:
Moduły do bramofonu
Gira TX_44:

Możliwość rozbudowy dzięki
komponentom modułowym.

01	Przycisk
wywoławczy,
pojedynczy
02	Przycisk
wywoławczy,
potrójny
03 Kamera kolorowa
04	Głośnik i mikrofon
05	Moduł informacyjny

Interkom o wysokiej jakości dźwięku.
Odporny na pęknięcia, promieniowanie
UV, bryzganie.
Z pojedynczym lub potrójnym przyciskiem
wywoławczym, możliwość rozszerzenia
o kolejne przyciski wywoławcze.
Kolorowa kamera z automatyczną
kompensacją światła z naprzeciwka.
Dostępny w wersji natynkowej
i podtynkowej.
Usługa opisów Gira zapewniająca
doskonały, szlachetny wygląd.

01

02

04

05

03

10

11

Wygodny dostęp –
bez żadnych kluczy.

Rozwiązania Gira
Keyless In umożliwiają bardzo wygodne
i bezpieczne otwieranie drzwi wejściowych za pomocą
odcisku palca lub
kodu. Czytnik linii
papilarnych Gira
Keyless In wykorzystuje przy tym najnowszą technologię
ultradźwiękową do
niezawodnej iden
tyfikacji Twojego
odcisku palca.

Klawiatura numeryczna Gira Keyless In
otwiera drzwi po
wprowadzeniu osobistej kombinacji
cyfr.

Warianty
Gira Keyless In:

Najważniejsze cechy, fakty i zalety
Gira Keyless In:

01	Czytnik linii
papilarnych
Gira Keyless In
i Gira TX_44,
kolor antracytowy
02	Czytnik linii
papilarnych
Gira Keyless In
i Gira TX_44,
kolor aluminium
03	Klawiatura
numeryczna
Gira Keyless In
i Gira TX_44,
czysta biel

Możliwość stosowania nawet
99 odcisków palca lub 255 kodów.

01

Możliwość stosowania w formie
oddzielnego urządzenia lub w ramach
systemu domofonowego Gira.
Najwyższa ochrona przed manipulacjami.
Diodowe podświetlenie powierzchni
czujnika.

03

02
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Produkty wewnętrzne

Otaczaj się
estetycznymi
rzeczami.

Dobry styl i uspokajająca pewność, kto
stoi za drzwiami – system domofonowy
Gira gwarantuje komfort, doskonałe
wzornictwo i bezpieczeństwo.
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Świetnie wygląda –
i daje Ci pełną kontrolę.

Unifon natynkowy Gira 7 wyróżnia
się dużym kolorowym wyświetlaczem,
intuicyjną obsługą i wszechstronnymi
funkcjami.

Ekran unifonu natynkowego Gira 7 włącza się
automatycznie po uruchomieniu dzwonka do
drzwi. Bardzo szeroki kąt widzenia zapewnia
zawsze doskonałą widoczność.
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Produkty wewnętrzne

Duży wyświetlacz,
jeszcze większy
komfort.

Najważniejsze cechy, fakty i zalety
wideofonu natynkowego Gira 7:
Kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości.
Intuicyjna obsługa.
Potwierdzenie klawiszy z wyraźną
wibracją i dźwiękiem.
Dziesięć fabrycznych melodii dzwonka.
Zapis ustawień i zdjęć, wgrywanie
własnych melodii dzwonka za pomocą
karty microSD.
Szybki, czysty montaż za pomocą
dwuprzewodowej magistrali systemu
domofonowego.
Montaż natynkowy na ścianie lub
z podstawką do umieszczenia na meblu.
Dostępny w kolorze czystej bieli
i czarnym.
Niewielkie wymiary:
(szer. × wys. × gł.: 181 × 123 × 21 mm).
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Obsługa za pomocą
dużego ekranu dotykowego. Pięć przycisków szybkiego
wybierania w dolnej
części ekranu możliwa ponadto obsługę
podstawowych
funkcji, takich jak
odbieranie domo
fonu, włączanie
światła lub wyciszanie dzwonka.
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Produkty wewnętrzne

Dostosowują się do Twojego
stylu, nie na odwrót.
Unifony Gira można łączyć z jedenastoma liniami
wzorniczymi i ponad 90 wariantami ramek w
ramach Gira System 55. To wzornictwo, które
dostosowuje się do Twojego stylu.
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Ramki:
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01

02

Wideofony

Unifony

Z wideofonem natynkowym Gira Plus wiesz
dokładnie, co dzieje się za Twoimi drzwiami.
Wbudowany płasko ekran o przekątnej
5,6 cm (2,2") automatycznie przesyła obraz
z kamery po uruchomieniu dzwonka do drzwi
i jednocześnie służy jako wskaźnik stanu.
Obsługa odbywa się za pomocą przycisków,
które dzięki czujnikom pojemnościowym
reagują nawet na lekki dotyk.

Unifony Gira z funkcją audio oferują prostą
komunikację domofonową o doskonałej
jakości dźwięku i łatwą obsługę za pomocą
czterech przycisków: odbieranie wywołań
i otwieranie drzwi, włączanie i wyłączanie
dźwięku dzwonka oraz regulację głośności.
W przypadku szczególnie głośnego otoczenia
funkcja selektywnego wzmacniania dźwięku
automatycznie ustawia mikrofon na najwyższy
poziom dźwięku, poprawiając komunikację.

01	Gira E2
montaż płaski,
czysta biel
z połyskiem
02 	Gira Esprit,
czarne szkło

Najważniejsze cechy, fakty i zalety
wideofonu Gira:
Szybki i łatwy montaż bezpośrednio na
ścianie.
Lokalna pamięć na zdjęcia zapisuje przy
każdym uruchomieniu dzwonka do
trzech zdjęć, co umożliwia sprawdzenie,
kto dzwonił podczas Twojej nieobecności
w domu.
Możliwość wgrania do dziesięciu
własnych dźwięków dzwonka za pomocą
karty microSD.
Możliwość łatwego i czystego doposażenia za pomocą dwuprzewodowej magistrali systemu domofonowego.

Najważniejsze cechy, fakty i zalety
unifonu Gira:
Całkowicie zmontowany.
Pięć różnych melodii dzwonka do wyboru.
Wysoka jakość dźwięku porównywalna
z telefonami komórkowymi i zestawami
głośnomówiącymi w samochodach.
Płaska konstrukcja, jedynie ok. 21 mm.
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Produkty wewnętrzne

Zarządzanie budyn
kiem – inteligentne
i przyszłościowe.

Funkcja SIP Client
W budynkach z ponad 62 lokalami lub
konsjerżem Gira G1 działa również jako SIP
Client, koordynując połączenia pomiędzy
drzwiami wejściowymi a lokalami.

Funkcja SIP Client

Bramofon kompatybilny z funkcją
SIP, np. Comelit,
Schüco lub TCS

SIP
Konsjerż/
recepcja

Gira G1
SIP Client

18
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W inteligentnym domu cyfrowa sieć domowa ob
sługiwana jest zazwyczaj przez centralne sterowniki.
Można je również zintegrować z systemem domo
fonowym jako kompletny unifon, dzięki czemu nie
będą potrzebne żadne dodatkowe urządzenia.

Gira G1
Wielofunkcyjne urządzenie Gira G1 można
zintegrować jako centralny sterownik z nowoczesną, przewodową instalacją inteligentnego
domu (KNX) lub też używać go wyłącznie jako
wideofonu. Po uruchomieniu dzwonka ekran
automatycznie wyświetla obraz z kamery
i daje się intuicyjnie obsługiwać dotykowo.

Najważniejsze cechy, fakty i zalety
Gira G1:
Czytelny, duży, kolorowy wyświetlacz TFT
o przekątnej 6" (6 × 11 cm).
Doskonała widoczność obrazu,
grafiki i tekstu pod każdym kątem.
Przyjazne dla użytkownika menu
nawigacyjne z dużą czcionką i zrozumiałymi symbolami.
Czuła powierzchnia dotykowa.
Wysokiej jakości materiały i eleganckie,
kompaktowe wzornictwo w kolorze czarnym
lub białym.
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Produkty wewnętrzne

Zaznacz swą obecność,
nawet gdy nie ma Cię
w domu.
Gira DCS mobile
Aplikacja Gira DCS
mobile umożliwia
obsługę domofonu
z dowolnego miejsca
za pomocą smartfonu. Dzięki temu możesz komunikować
się z osobami przy
drzwiach wejściowych nawet wtedy,
gdy nie ma Cię
w domu albo gdy
leżysz wygodnie
na kanapie lub
jesteś w ogrodzie.

Najważniejsze cechy, fakty i zalety
aplikacji Gira DCS mobile i bramki
domofonowej IP:
Obsługa domofonu za pomocą aplikacji
poza domem lub w domowej sieci Wi-Fi.
Bezpieczne szyfrowanie komunikacji
poprzez Secure Data Access.
Powiadomienia push o uruchomieniu
dzwonka również przy nieaktywnej lub
zamkniętej aplikacji.
Jednolity interfejs na wszystkich
podłączonych urządzeniach.
Prosta instalacja bramki domofonowej IP
Gira jako urządzenia modułowego
w szafce sterowniczej.

Bramka
domofonowa IP
Wszystko, czego
potrzebujesz, to
bramka domofonowa IP Gira. Łączy
ona system domo
fonowy z siecią
domową, umożliwiając – w domu przez
własną sieć Wi-Fi
lub poza domem
przez komórkową
sieć danych – stałą
kontrolę drzwi wejściowych.

Połączenie jest bezpiecznie szyfrowane,
co uniemożliwia dostęp do komunikacji
osobom nieupoważnionym.
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Modernizacje i kamera domofonowa Gira

Życie jest pełne
niespodzianek.

Dzięki prostym, praktycznym
rozwiązaniom do modernizacji
Gira pomaga w wielu różnych
sytuacjach, umożliwiając Ci
dostosowanie się do wszel
kich zmian.
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Skupienie na tym,
co istotne – na Tobie.

Dobrze wiedzieć
Z reguły masz już
wszystko, czego potrzebuje nowoczesny
system domofonowy: prostą instalację
z 2-przewodową
magistralą.

Modernizacja

Kamera domofonowa

Modernizacja systemu domofonowego bez
dużej ilości pyłu i kurzu? Jak najbardziej!
Dwuprzewodowa magistrala umożliwia
rozbudowę niemal każdego systemu dzwonkowego o rozwiązania firmy Gira. W ten
sposób nawet w starych budynkach można
szybko i łatwo zainstalować nowoczesny
system domofonowy bez konieczności kucia
ścian. To samo dotyczy strefy przed drzwiami wejściowymi. Kompaktowy głośnik Gira
do zabudowy umożliwia prostą integrację
systemu domofonowego z istniejącym
systemem skrzynek na listy, urządzeniami
przy drzwiach lub panelami przednimi
i podłączenie nawet ośmiu przycisków
wywoływania.

Dwużyłowy przewód magistralowy i sterownik
wideo pozwalają podłączyć zewnętrzną
kamerę analogową do systemu domofonowego Gira. Umożliwia to podgląd każdej
części domu na wideofonie.

Systemy domofonowe /

Konfiguratory

Zamiast marzyć,
zaplanuj.

Konfigurator systemu domofonowego Gira
umożliwia łatwe i szybkie znalezienie odpowiednich modułów i komponentów do planowanego systemu domofonowego. Przyjazne
w obsłudze narzędzie internetowe pyta
o Twoje wymagania i udziela kompetentnych
odpowiedzi.
dcsconfigurator.gira.com
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Perfekcja podpisana
Twoim nazwiskiem.

Usługa opisów Gira
oferuje wykonanie
jednolitych, estetycznych opisów przycisków wywoływania
i modułów informacyjnych bramofonu
Gira. W zależności
od produktu do
wyboru są różne
czcionki i rozmiary.

Zadrukowane tabliczki – optymalnie
dopasowane do
Twoich produktów
i łatwe w montażu –
można łatwo
zamówić przez
internet.

W przypadku metalowych tabliczek
istnieje możliwość
bezpośredniego
laserowego wygrawerowania opisu
oraz dostarczenia
gotowych tabliczek
przez instalatora
systemu Gira.
marking.gira.com
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Serwis

Myślimy przede
wszystkim o Tobie.

Przyszłościowe myślenie, szukanie rozwiązań,
kształtowanie przyszłości. Gira tworzy produkty do
skonałe pod względem technologii i wzornictwa.
Wprowadzamy do budynków inteligentne rozwiąza
nia, nadajemy technologiom emocje, bierzemy od
powiedzialność za przyszłość i kształtujemy ją.
Czym się kierujemy? Indywidualnymi potrzebami
naszych klientów – Twoimi potrzebami.

Konfigurator
wzornictwa
Konfigurator
wzornictwa Gira
umożliwia łączenie
wszystkich linii
wzorniczych Gira z
wybranymi funkcjami. Indywidualnie
skonfigurowany
produkt można
następnie oglądać
w swoim pomieszczeniu i zapisywać.
Sprawdź na stronie:
designconfigurator.
gira.com
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Konfigurator
systemów
domofonowych

G-Pulse
Interaktywny magazyn Gira dostarcza
inspirujących informacji na bieżące
tematy z zakresu
projektowania domów, inteligentnych
technologii, architektury, oświetlenia
i stylu życia:
g-pulse.com

Media społeczno
ściowe
Przyłącz się do
społeczności Gira:
gira.com/socialmedia

Przyjazny w użyciu
konfigurator systemów domofonowych
Gira umożliwia
szybkie i przejrzyste
wyszukiwanie odpowiednich komponentów do Twojego
planowanego systemu domofonowego
na stronie:
dcsconfigurator.
gira.com

Osoby kontaktowe

Usługa opisów

Salony wystawowe

Tu znajdziesz osoby
kontaktowe w swojej
okolicy:
gira.com/country

Usługa opisów Gira
oferuje wykonanie
jednolitych, estetycznych opisów, np. na
tabliczkach dzwonków i przyciskach
dotykowych. Napisy
wykonane laserowo
dostarczane są przez
Twojego elektro
instalatora. Zamów
online na stronie:
marking.gira.com

Tutaj możesz poznać
nas bezpośrednio:
zobaczyć nasze produkty, dotknąć ich
i wypróbować je
w licznych salonach
wystawowych Gira:
gira.com/showrooms

Systemy domofonowe /

Firma

Innowacyjność wymaga
niestandardowego myślenia.
Gira to firma rodzinna w czwartym
pokoleniu. Mimo to, albo może właśnie
dlatego, wciąż udaje nam się być pionie
rami w dziedzinie techniki mieszkaniowej
i rewolucjonizować rynek dzięki innowa
cyjnym produktom i rozwiązaniom
systemowym.

„Made by diversity”
Gira produkuje od ponad 100 lat w zakładach
w Radevormwald (Niemcy). Firma bezwarunkowo kieruje się zobowiązującym do jakości
hasłem „Made in Germany”. Na tę renomę
pracuje 1250 osób z 27 krajów – każda z nich
ma różne talenty, swoje własne umiejętności,
różne doświadczenia. Ta różnorodność –
wspierana przez wspólne wartości – jest
podstawą naszej kreatywności, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju.
Innowacyjne technologie i doskonałe
wzornictwo
Firma Gira zawsze dążyła do połączenia
maksymalnej funkcjonalności i niezawod
ności w unikalnym wzornictwie. Liczne
międzynarodowe nagrody za wzornictwo
są dowodem jakości designu naszych
produktów i wyznaczają nowe wzorce
w rozwoju i innowacyjności.
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Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych.
Ewentualne odchylenia kolorów pomiędzy ilustracjami
zawartymi w niniejszych informacjach o produkcie
a samymi produktami wynikają z techniki druku i są
nieuniknione.
Kształtowanie przyszłości oznacza również robienie
wszystkiego, się da, dla ochrony środowiska, w którym
chcemy żyć w przyszłości. Gira wspiera ideę zrównoważonego rozwoju – niniejsza broszura powstała z poszanowaniem zasobów i wykorzystaniem materiałów przyjaznych
dla środowiska. Użyte gatunki papieru posiadają certyfikat
FSC® i składają się w co najmniej 60% z makulatury.
www.sustainability.gira.com

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald
Germany

Tel. +49 2195 602-0
Faks +49 2195 602-119
www.gira.com
info@gira.com

ul. Boryny 7
PL-02-257 Warszawa
Tel. +48 22 8780353
Faks +48 22 8464745
www.tema.pl
biuro@tema.pl
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