
Gira  /  Inteligentny dom

Zamieszkaj  
w przyszłości  
już dziś 



To my, Gira –
ci od przełączników.
Ale oferujemy znacznie więcej.

Jesteśmy zorientowani na przyszłość,
odpowiedzialni, posiadamy certyfikaty

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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Dzisiaj 
to nowe jutro

Współcześni ludzie 
są mobilni, skomuni
kowani i samodzielni. 
Nawet w swoich czte
rech ścianach. Czy to 
więc nie przestrzeń 
powinna rozumieć 
człowieka, a nie na 
odwrót? 

Inteligentny dom  /  Wprowadzenie



Firma Gira opracowała elastyczne 
 rozwiązania do inteligentnych domów, 
które koncentrują się na Tobie i Twoich 
codziennych potrzebach. System, 
który stale się rozwija. W końcu nie 
codziennie wybiera się „układ nerwowy” 
dla swojego domu.

Z Gira masz zawsze wybór. Nie ma znaczenia, 

czy chodzi o renowację, czy nowy budynek – 

oferujemy elastyczny system modułowy, 

spełniający wiele różnych wymagań budow

lanych i ekonomicznych, które zapewniają 

odpowiednie rozwiązania w przypadku 

 każdego projektu lub Twoich planów na 

 przyszłość.

Niniejsza broszura jest wzorowana na proce

sie podejmowania decyzji w trzech krokach:

01   Jakimi funkcjami w Twoim inteli

gentnym domu chcesz sterować?

02    Za pomocą jakich elementów obsługi 

Gira chcesz sterować tymi funkcjami?

03   Który system najlepiej pasuje do 

Twoich potrzeb?
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Kiedy światło 
nabiera kształtu

Światło ma wielki wpływ na 
nasze samopoczucie. A co, 
jeśli będzie dostosowywać się 
do naszych oczekiwań? Jeśli 
chcesz, możesz mieć więcej 
światła w nocy lub więcej 
 cienia w dzień.

Nasze potrzeby są tak różne jak my, ludzie. 

Dlatego Gira oferuje więcej niż tylko włącza

nie i wyłączanie: oświetleniem w każdym 

pomieszczeniu można sterować indywidualnie 

i tworzyć różne nastroje. Za pomocą prze

łączników, ściemniaczy, aplikacji lub nawet 

sterowania głosowego. Światło może więc 

nawet słuchać Twoich poleceń.

Czujniki ruchu i obecności Gira umożliwiają 

również automatyczne sterowanie oświetle

niem lub symulowanie obecności – ponieważ 

bezpieczeństwo jest ważną częścią dobrego 

samopoczucia.

Najważniejsze cechy, fakty i zalety 
sterowania oświetleniem Gira:

Automatyczne włączanie światła.

Symulacja obecności.

Ustawianie scen oświetleniowych.

Opcje sterowania do wyboru: 
Gira System 3000 
(konwencjonalnie i przez Bluetooth)
Gira System KNX (przewodowo)

Inteligentny dom  /  Sterowanie oświetleniem i zacienianiem



Zacienienie według 
Twoich reguł

Wpuść słońce. Albo schroń 
się w cieniu. Automatycznie 
lub samodzielnie. Myślisz, że 
to tylko żaluzja? To poskra
miacz słońca, który zna Twoje 
potrzeby i zapewnia komfor
towy klimat.

Żaluzje to nie tylko światło i cień. Wpływają 

również na klimat pomieszczenia, stabilizując 

go lub oszczędzając energię. Za pomocą róż

nych elementów obsługi Gira można regulo

wać zacienienie: ręcznie, za pośrednictwem 

aplikacji lub automatycznie. Dzięki czujnikom 

Twoje żaluzje mogą samoczynnie reagować 

na porę roku i dnia, pogodę lub temperaturę, 

zapobiegając nagrzewaniu lub wychładzaniu 

pomieszczenia. 

Zegar sterujący i funkcja astro umożliwiają 

również ustawienie własnych pór działania 

lub symulowanie obecności – na przykład 

podczas urlopu.

Najważniejsze cechy, fakty i zalety 
zacienienia Gira:

Automatyczne sterowanie żaluzjami.

Ustawianie indywidualnych godzin 
zacienienia.

Obsługa żaluzji z funkcją astro wg 
wschodu i zachodu słońca.

Opcje sterowania do wyboru: 
Gira System 3000 
(konwencjonalnie i przez Bluetooth)
Gira System KNX (przewodowo)
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Czy możliwe jest miejsce, 
w którym liczy się nie tylko 
ciepło i zimno? Gdzie pogoda 
nie ma znaczenia? Pomiesz
czenie o tak przyjemnej regu
lacji klimatu, że nawet jej nie 
czujesz?

Najważniejsze cechy, fakty i zalety 
regulacji temperatury pomieszczenia 
Gira:

Większy komfort dzięki automatyce 
ogrzewania.

Oszczędność energii ze względu na 
regulację temperatury pomieszczenia 
zależnie od potrzeb.

Monitorowanie wilgotności i jakości 
powietrza.

Opcje sterowania do wyboru: 
Gira System 3000 
(konwencjonalnie i przez Bluetooth)
Gira System KNX (przewodowo)

Kiedy wita Cię dobry klimat

Regulator tempera

tury w pomieszcze

niu firmy Gira za

pewnia idealną 

temperaturę dla do

brego samopoczu

cia, a także ogrzewa

nie lub chłodzenie 

w zależności od po

trzeb oraz w sposób 

oszczędzający kosz

ty i energię. 

Również w tym przy

padku masz do dys

pozycji inteligentne 

możliwości obsługi. 

Odpowiednie czujniki 

umożliwiają ponadto 

monitorowanie wil

gotności i jakości po

wietrza, zapobiega

jąc rozwojowi pleśni 

poprzez automatycz

ną wentylację.

Inteligentny dom  /  Regulacja temperatury i sterowanie scenami



Nastrój za  
naciśnięciem  
przycisku 

Twój dom to miejsce, w którym czujesz 
się komfortowo i bezpiecznie. Miejsce, 
które w pełni dostosowuje się do potrzeb 
swoich mieszkańców. I to wszystko za 
naciśnięciem przycisku.

Programując sceny, można tworzyć różne 

konfiguracje odpowiednie na różne nastroje 

i okazje oraz aktywować je za pomocą naci

śnięcia przycisku. Na przykład scena „Cen

tralne wyłączenie” może zapewnić wyłącze

nie wszystkich niepotrzebnych odbiorników 

energii przy wychodzeniu z domu. Dzięki 

temu nie tylko nie zapomnisz o wyłączeniu 

żelazka, ale też nie będziesz sprawdzać 

 świateł w poszczególnych pomieszczeniach. 

Ale możliwe jest też tworzenie bardziej rozbu

dowanych scen. Na przykład scena „Gotowa

nie” może włączać światło nad blatem ku

chennym i płytą roboczą podczas gotowania, 

a jednocześnie otwierać okno dachowe i włą

czać ulubioną piosenkę. Możliwości nie mają 

tu granic.
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Gdy Twój dom spełnia 
 każde życzenie

Inteligentny dom  /  Rozszerzenia



Inteligentny dom jest nie tylko bar
dziej inteligentny i intuicyjny. Powinien 
również dostosowywać się do Twoich 
potrzeb i wymagań. Staje się generato
rem życzeń i jest tak samo elastyczny 
jak Ty.

Gira daje Ci możli

wość elastycznej 

rozbudowy systemu 

inteligentnego domu 

i całkowitego dosto

sowania go do 

 swoich potrzeb. Za 

pomocą systemu 

KNX możesz również 

przyłączać do syste

mu lampy i przełącz

niki oraz tworzyć 

nowe sceny i funkcje.

Połączenie różnych 

systemów umożliwia 

integrację innych 

rozwiązań, takich jak 

nawadnianie ogro

dów, systemy audio 

i wyposażenie sani

tarne. Możliwości 

są niemal nieograni

czone. Dodatkowo 

IFTT oferuje możli

wość integracji roz

szerzeń i urządzeń 

nieobsługujących 

KNX. 

Dzięki temu na przy

kład brama gara

żowa rozpoznaje za 

pośrednictwem 

geofen cingu, kiedy 

zbliżasz się do domu, 

oszczędzając Ci 

 kłopotów z szuka

niem pilota i otwiera 

się automatycznie 

i wygodnie do par

kowania.

Najważniejsze cechy, fakty i zalety 
rozszerzeń: 

Elastyczne rozszerzenia i indywidualizacja 
inteligentnego domu.

Integracja za pośrednictwem systemu 
KNX lub IFTT.

Integracja np. z systemem 
domofonowym Gira lub systemem 
alarmowym.
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Włączanie i sterowanie. 
Jak sobie życzysz

Intuicja to nieświadomie wykonywanie 
tego, co potrzebne. Z Gira to bardzo 
proste, dzięki wielu elementom obsługi 
umożliwiającym sterowanie inteligent
nymi funkcjami: za pomocą przełączni
ków, aplikacji lub sterowania głosowego. 
W razie potrzeby również spoza domu.

Inteligentny dom  /  Elementy obsługi



Wszystkie możliwości. 

Za jednym dotknięciem.

Gira oferuje szeroką paletę produktów: od 

prostych przełączników przez umożliwiające 

sterowanie poszczególnymi funkcjami, takimi 

jak oświetlenie czy żaluzje, po przełączniki 

 takie jak czujnik przyciskowy 4, zapewniający 

sterowanie nawet czterema różnymi funkcjami 

jednocześnie. Wszystkie przełączniki są przy 

tym oferowane w najróżniejszych kolorach 

i materiałach pasujących do każdego stylu 

wnętrza.

Klasyka  

i stylistyka.

Przełącznik na ścianie to najprostszy sposób 

obsługi. Jest zawsze w tym samym miejscu 

i każdy wie, gdzie go znaleźć. Dzięki różno

rodności kolorów i wariantów stylistycznych, 

oferowanych w Gira System 55, zawsze 

 znajdziesz przełącznik odpowiadający Twoim 

wymaganiom.

Więcej informacji na stronie: 

www.gira.com/pl
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Niezawodne i inte

ligentne sterowa

nie otoczeniem.

Gira G1 umożliwia 

intuicyjne sterowa

nie wszystkimi funk

cjami inteligentnego 

domu – oświetle

niem, żaluzjami, 

ogrzewaniem itp.

Za pomocą Gira G1 

można na przykład 

opuszczać żaluzje 

w sypialni lub wyłą

czać światło w 

 pokoju dziecięcym 

bez wchodzenia do 

tych pomieszczeń.

Wszystko pod 
 kontrolą, nawet 
na odległość

Inteligentny dom  /  Elementy obsługi



Nastrój sterowany 

za pomocą apli

kacji i głosowo.

W zależności od 

wybranego systemu 

możliwe jest również 

zdalne sterowanie. 

Odbywa się to za 

pomocą odpowied

niej aplikacji Gira. 

Wygodnie z kanapy 

lub w podróży (moż

liwe z eNet i KNX). 

Masz zawsze 

wszystkie funkcje 

pod kontrolą, i to 

bez konieczności 

wstawania z miejsca. 

Do sterowania 

głosowego inteli

gentnym domem 

można też korzystać 

z Asystenta Google 

lub Amazon Alexa.
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Zacznij żyć 
 inteligentnie

Gira System 3000 oferuje ela
styczność i większy komfort 
w Twoim domu w oparciu 
o konwencjonalną instalację 
elektryczną i umożliwia stero
wanie oświetleniem, żaluzjami 
i ogrzewaniem.

Inteligentny dom  /  Gira System 3000



Gira System 3000 

optymalnie nadaje 

się do realizacji funk

cji inteligentnego 

domu w oparciu 

o konwencjonalną 

instalację elektrycz

ną. Zarówno w no

wych budynkach, 

jak również w przy

padku modernizacji 

istniejących. 

Wykorzystaj istnieją

ce przewody i zdecy

duj w każdym po

mieszczeniu, jaki 

zakres funkcji i jaki 

sposób obsługi 

chcesz zastosować.

Kolejną zaletą jest 

możliwość dostoso

wania stopnia auto

matyzacji pomiesz

czeń również 

w późniejszym cza

sie. Można na przy

kład przejść w stero

waniu żaluzjami 

w salonie z obsługi 

ręcznej na obsługę 

Bluetooth przez 

 aplikację.

 

Ponadto oferowane 

są czujniki do stero

wania jasnością 

i oświetleniem zależ

nie od ruchu, które 

można ustawiać 

w aplikacji.  

System 3000 oferuje 

również możliwość 

symulacji obecności, 

gdy nie ma Cię 

w domu.

Najważniejsze cechy, fakty i zalety 
Gira System 3000: 

Do modernizacji i nowych obiektów.

Sterowanie oświetleniem, żaluzjami 
i ogrzewaniem (od jesieni 2020).

Opcje sterowania do wyboru: 
przełączniki, aplikacja, automatycznie za 
pomocą zegara w module nakładanym.

Konwencjonalna instalacja (230 V).

Dostępny w różnych kolorach i wzorach.
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Kiedy pomieszczenia 
spełniają życzenia

Inteligentny dom  /  Gira System KNX



Każdy rozwój techniczny 
powinien koncentrować się na 
ludziach i ich potrzebach oraz 
spełniać ich pragnienie kom
fortu, jakości życia, bezpie
czeństwa i zrównoważonego 
rozwoju. Tak, chodzi właśnie 
o Gira System KNX. 

KNX jest ogólnoświatowym niezależnym 

standardem automatyzacji budynków. Pod

stawą jest zielony przewód układany w przy

padku nowych budynków lub w ramach 

 modernizacji obok konwencjonalnego prze

wodu prądowego w celu połączenia ze sobą 

w sieć różnych elementów obsługi budynku 

kompatybilnych z KNX.
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Bezpieczne i niezawodne 
sterowanie wszystkimi 
urządzeniami budynku.

Abyś mógł cieszyć się całą gamą inteligent

nych rozwiązań do Twojego domu i uczynić 

swoje codzienne życie tak wygodnym i beztro

skim, jak to tylko możliwe, Gira System KNX 

oferuje wiele możliwości dostosowanych do 

Twoich potrzeb: oprócz żaluzji, oświetlenia 

i ogrzewania istnieje możliwość bezproblemo

wej integracji z systemem inteligentnego 

domu wielu innych rozwiązań, takich jak do

mofony, kamery i systemy audio oraz urządza

nia sanitarne, kuchenne i multimedialne.

System można później łatwo rozbudowywać 

albo przy pomocy wyspecjalizowanych elek

tryków dostosowywać do nowych wymagań. 

W ten sposób elastycznie dostosowuje się do 

Twoich potrzeb. 

Najważniejsze cechy, fakty i zalety 
systemu Gira KNX: 

Nadaje się szczególnie do nowych 
budynków. 

Sterowanie oświetleniem (automatyczne 
i ręczne), żaluzjami, ogrzewaniem 
i innymi urządzeniami. 

Sterowanie za pomocą: przełączników, 
aplikacji, sterowania głosowego, 
Gira G1, panelu dotykowego na ścianie.

Połączenie za pośrednictwem instalacji 
230 V i magistrali KNX.

Dostępny w różnych kolorach i wzorach.

Gira X1 i Gira HomeServer działają przy tym 

jako nadrzędne centrale sterownicze i nieza

wodnie łączą ze sobą wszystkie komponenty 

KNX. Dzięki inteligentnemu podejściu wszyst

kie funkcje można obsługiwać w sposób 

przejrzysty i intuicyjny za pomocą różnych 

elementów obsługi – zarówno w domu, jak 

i poza nim. Mobilny dostęp do inteligentnego 

domu jest szyfrowany i chroniony przez Gira 

S1, dzięki czemu możesz czuć się zawsze 

bezpiecznie.

Inteligentny dom  /  Gira System KNX
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Żyj inteligentnie.
Z systemem.

Z Gira masz wybór.

Zarówno w nowych budynkach, jak też 

w przypadku modernizacji: różne syste

my Gira optymalnie dopasowują się do 

Twoich planów – zarówno w nowych, 

jak i modernizowanych budynkach.

Po pierwsze należy rozważyć, którymi 

funkcjami w ramach inteligentnego domu 

chce się sterować.Po określeniu wszystkich 

funkcji należy wybrać sterowanie radiowe 

lub przewodowe. Sterowanie radiowe 

(Gira System 3000) nadaje się szczególnie 

do modernizacji, ponieważ nie trzeba 

układać nowych kabli. Z kolei w przypad

ku nowych budynków lub renowacji 

dobrym wyborem jest system kablowy.

Sterowane 

funkcje:

Oświetlenie

Automatyczne stero

wanie oświetleniem 

Żaluzja

Ogrzewanie

Sceny

Łączenie z innymi 

systemami Gira:

System domofonowy

Integracja innych systemów: 

IFTTT

Obcy system  

na bazie KNX

Opcje sterowania do wyboru:

Przełączniki 

Smartfon

Sterowanie głosowe

Gira G1 

Panel dotykowy 

Instalacja:

   (przez Bluetooth) 

 230 V

Gira System 3000
Konwencjonalne okablowanie 

z opcją Bluetooth.

Inteligentny dom  /  Przegląd systemu



230 V + magistrala KNX

Gira KNX
Połączenie 

przez kabel.
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To Ty jesteś w centrum  
naszej uwagi.

Konfigurator  

wzornictwa

Konfigurator 

 wzornictwa Gira 

umożliwia łączenie 

wszystkich linii 

wzorniczych Gira z 

wybranymi funkcja

mi. Indywidualnie 

skonfigurowany 

 produkt można 

 następnie oglądać 

w swoim pomiesz

czeniu i zapisywać. 

Sprawdź na stronie:  

designconfigurator.

gira.com

Wybiegamy myślą naprzód, tworzymy systemy, 
kształtujemy przyszłość – Gira tworzy produkty 
doskonałe pod względem technologii i wzornictwa. 
Wprowadzamy do budynków inteligentne rozwiąza
nia, nadajemy technologiom emocje, bierzemy 
odpowiedzialność za przyszłość i kształtujemy ją. 
Czym się przy tym kierujemy? Indywidualnymi 
potrzebami naszych klientów – Twoimi potrzebami.

Smart Home  /  Serwis



GPulse

Interaktywny maga

zyn Gira dostarcza 

inspirujących infor

macji na bieżące 

 tematy z zakresu 

projektowania do

mów, inteligentnych 

technologii, architek

tury, oświetlenia 

i stylu życia:  

gpulse.com

Media społeczno

ściowe

Przyłącz się do 

 społeczności Gira: 

gira.com/socialmedia

Konfigurator 

 systemów 

 domofonowych

Przyjazny w użyciu 

konfigurator syste

mów domofonowych 

Gira umożliwia 

 szybkie i przejrzyste 

wyszukiwanie odpo

wiednich komponen

tów do Twojego 

 planowanego syste

mu domofonowego 

na stronie:  

dcsconfigurator. 

gira.com

Osoby kontaktowe

Tu znajdziesz osoby 

kontaktowe w swojej 

okolicy: 

gira.com/country

Usługa opisów

Usługa opisów Gira 

oferuje wykonanie 

jednolitych, estetycz

nych opisów, np. na 

tabliczkach dzwon

ków i przyciskach 

dotykowych. Napisy 

wykonane laserowo 

dostarczane są przez 

Twojego elektro

instalatora. Zamów 

online na stronie:  

marking.gira.com

Salony wystawowe

Tutaj możesz poznać 

nas bezpośrednio: 

zobaczyć nasze pro

dukty, dotknąć ich 

i wypróbować je 

w licznych salonach 

wystawowych Gira: 

gira.com/showrooms
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DESIGN 
AWARD

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 bezwarun

kowo 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 pod

stawą naszej kreatywności, innowacyjności 

i zrównoważonego rozwoju.

Innowacyjne technologie i doskonałe 

 wzornictwo

Firma Gira zawsze dążyła do połączenia mak

symalnej 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.

Smart Home  /  Firma
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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, co się da, dla ochrony środowiska, w którym 

chcemy żyć w przyszłości. Gira wspiera ideę zrównoważo-

nego rozwoju – niniejsza broszura powstała z poszanowa-

niem 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
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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 

TEMA 2 Sp. z o.o.

ul. Boryny 7

PL-02-257 Warszawa

tel. +48 22 8780353

faks +4822 846 47 45

www.gira.com/pl

biuro@tema.pl




