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Bescherming tegen vochtigheid en binnendringen van water
Het hoofdstuk ‘Gira spatwaterdicht’ omvat schakelaarprogramma’s die geschikt zijn
voor de spatwaterdichte inbouw- en opbouwmontage binnen en buiten. Afhankelijk van 
de eisen staan er schakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met
beschermingsklasse IP44 (spatwaterdicht) of IP66 (waterdicht) ter beschikking.

Bescherming tegen spatwater (IP44) 
De beschermingsklasse IP44 staat voor een goede bescherming 
tegen vreemde voorwerpen, zoals grof zand, en tegen spatwater.
Deze beschermingsklasse geldt als de minimale eis voor toepas-
singen buiten. Gira schakelaarprogramma’s die deze beschermings-
graad hebben, zijn zeer geschikt voor vochtige ruimtes, bijvoorbeeld
sanitaire ruimtes, en ruimtes die blootgesteld zijn aan het weer,
bijvoorbeeld kelders of garages.

Bescherming tegen spuitwater onder hoge druk (IP66)
Gira schakelaarprogramma’s die beschermingsklasse IP66 hebben,
bieden een absoluut betrouwbare bescherming tegen stof en
krachtige waterstralen. Wegens hun ondoordringbaarheid zijn ze 
voorbestemd voor ruwe omgevingen en wegens hun robuuste, 
chemicaliën- en vandalismebestendige materiaalkwaliteit zijn ze
uitstekend geschikt voor gebruik in kelders, garages, werkplaatsen
en de industrie.

Andere Gira schakelaarprogramma’s waterdicht te installeren 
Alle schakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde
met klapdeksel uit de Gira schakelaarprogramma’s Standard 55, 
Gira E2 en Gira F100 kunnen met behulp van speciale afdichtsets 
spatwaterdicht IP44 worden geïnstalleerd. Een grotere verschei-
denheid aan functies biedt het robuuste schakelaarprogramma
Gira TX_44, dat kan worden gebruikt voor de waterdichte installatie
in vochtige ruimtes. Dit schakelaarprogramma kan overal in en om
het gebouw worden gebruikt.

Integratie in Gira energie- en lichtzuilen voor toepassing buiten
De Gira energiezuil breidt de elektrotechnische installatie uit naar 
buiten. Behuizing, afdekplaat en voet bestaan uit robuust, weer-
bestendig aluminium met een krasvast en gemakkelijk te reinigen 
oppervlak. De Gira energiezuil met lege units kan daarnaast naar
wens worden voorzien van de functies uit het spatwaterdichte 
schakelaarprogramma Gira TX_44.
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Waterbestendig en robuust 
Gira TX_44 is een zeer robuust schakelaarprogramma, perfect voor buitentoepassingen, 
in vochtige ruimtes en in het interieur. Gira TX_44 kan spatwaterdicht IP44 worden 
geïnstalleerd en is daarmee zeer geschikt voor gebruik in de tuin, op balkons of op 
terrassen. Door de integratie van de basiselementen van Gira System 55 beschikt  
Gira TX_44 over uitgesproken veelzijdige functies, waaronder datacommunicatie
techniek en KNX.

Kenmerken
  Alle functies uit het Gira deurcommunicatiesysteem kunnen 

worden geïntegreerd.
 Geschikt voor verticale en horizontale montage.
  Afdekramen Gira TX_44 kunnen in de Gira energie en lichtzuilen 

worden geïntegreerd.
  Basiselementen uit Gira System 55 kunnen worden geïntegreerd 

door middel van adapterraam.
  Materiaal is slagvast en onbreekbaar, balveilig, halogeenvrij, 

uvbestendig, weerbestendig en microbiologisch zonder bezwaren.
  Chemische bestendigheid van de varianten antraciet en kleur 

aluminium voldoet aan DIN 68 861, blootstellingsgroep 1B.
  Beveiligd tegen diefstal door de montage met Torxschroeven.
  Verhoogde beveiliging tegen diefstal bij gebruik van TriWing

schroeven.
  Inbouwmontage spatwaterdicht (IP44).
 Inbouwmontage (IP20).

Technische gegevens
Platform:  waterdicht inbouw
Materiaal:  thermoplast (ASA)
Montagewijze: inbouw
Beschermingsklasse:  IP20, IP44

Varianten

Zuiver wit 
glanzend 
(vergelijkbaar 
met RAL 9010)

Antraciet 
(gelakt)

Kleur 
aluminium 
(gelakt)

Afmetingen in mm

Afdekraam 1voudig: B 110 H 86 D 16,3
Afdekraam 2voudig: B 110 H 157 D 16,3
Afdekraam 3voudig: B 110 H 229 D 16,3
Afdekraam 4voudig: B 110 H 300 D 16,3

Hoekradius: R 0,5




