
Wanneer 
comfort in 
huis komt.
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Wij zijn Gira
Het bedrijf met de schakelaars.
Maar wij zijn nog veel meer.

Toekomstgericht.
Verantwoordelijk.
Gecertificeerd.

Wij bewaken de deur, zijn vooruitstrevende denkers,
Smart-Home-pioniers, doorontwikkelaars,
KNX-partner, patentmeesters,
prijswinnaars, designers en geven de toekomst vorm.

Maar bovenal zijn wij degenen
die luisteren.
En wel naar u.

Decent, maar intelligent.
Met duidelijke eisen aan kwaliteit,
materialen en functie.
Bovendien vol innovatiekracht.

Wij zijn ingenieurs in hart en nieren,
die willen inspireren.
Voor nieuwe technologieën,
slimme implementaties en
overtuigende details.

Wij doen niets minder dan alles,
om de beste oplossing voor u te vinden.
Met service, design en prestaties,
made in Germany.

Daar staan we voor.
En dat al sinds 1905.
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Intelligent plannen. 
Wensen laten 
 uitkomen.

Een eigen huis is vaak meer dan alleen 
een bouwproject. Het is een levens-
droom en uitdrukking van individualiteit, 
vrijheid en geborgenheid. Met een huis 
legt u de basis voor de toekomst. Daar 
wilt u alles tot in het kleinste detail juist 
doen. Met gebouwentechniek die veran-
derbaar is en zich aanpast aan uw wen-
sen en mogelijkheden. Gira begeleidt u – 
van conventionele oplossingen tot het 
intelligente huis.
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Smart Home-oplossingen, 
zo flexibel als het leven. 

De keuze is aan u: 

de opzetstukken

Begin met het Gira 

System 3000 sys-

teemopzetstuk waar-

mee de functie die 

op het basiselement 

is aangesloten  

direct kan worden 

bediend. Later kan 

dan altijd nog wor-

den gekozen voor 

opzetstukken die 

meer comfort bie-

den, zoals de Gira 

System 3000 jaloe-

zie- en schakelklok 

De basis voor uw 

intelligente huis:  

de basiselementen

Met het Gira System 

3000 wordt een 

functionele basis 

 gecreëerd voor de 

regeling van licht, 

zonwering met jaloe-

zieën of dergelijke 

en de kamerthermo-

staatregeling *. De 

ideale voorbereiding 

voor het toekomstige 

intelligente huis. 

Eenvoudig en snel te 

installeren dankzij de 

extra platte uitvoe-

ring van de basisele-

menten in elke stan-

daard inbouwdoos 

display. Altijd wan-

neer het past in uw 

plannen en uw bud-

get, flexibel wat 

 betreft tijd en ruimte. 

Geheel zonder nieu-

we bedrading of stof 

en vuil. Ongeacht 

welk systeemopzet-

stuk u kiest worden 

de apparaten gevoed 

via het basiselement 

en hebben geen ex-

tra batterijen nodig.

op basis van de 

 bestaande, conven-

tionele bedrading. 

Voor de besturing 

van licht en de 

 kamertemperatuur, 

maar ook van de 

markiezen, rolluiken 

en jaloezieën, zijn 

verschillende basis-

elementen en opzet-

stukken beschikbaar 

die volgens het 

 modulaire principe 

een oplossing bie-

den voor zo goed als 

elke functie in de 

 gebouwentechniek.

Bedieningselementen

05   Gira System 3000 
systeemopzetstuk 

06   Gira System 3000 
jaloezie- en 
 schakelklok display

Gira System 3000 
opbouw

01  inbouwdoos
02  Gira System 3000 

besturingselement
03   Gira E2 schakelaar-

programma
04   Gira System 3000 

systeemopzetstuk

* beschikbaar vanaf oktober 2020
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Van voorpret naar  
comfort in uw leven.

U wilt meer comfort. En meer 
 mogelijkheden. Wat moet u doen? 
 Alleen het opzetstuk vervangen.

Bijvoorbeeld door 

het Gira System 

3000 bluetooth op-

zetstuk. Dat gaat 

makkelijker dan u 

denkt, omdat niets 

aan het basisele-

ment of de wand 

moet worden veran-

derd. Via bluetooth 

en de Gira System 

3000 bluetooth app 

kunnen lichtbronnen 

op verschillende ma-

nieren worden inge-

steld zodat ze altijd 

op vaste tijden in- en 

uitschakelen of 

eventueel dimmen. 

Ook kunnen jaloe-

zieën bijvoorbeeld 

alleen tot een be-

paalde hoogte wor-

den neergelaten.  

En ’s nachts kan de 

kamertemperatuur 

01 02

automatisch worden 

verlaagd. En nog 

veel meer. Allemaal 

heel intuïtief. Op uw 

smartphone of tablet 

wordt een duidelijk 

overzicht gegeven 

van alle instellingen 

van het opzetstuk. 

Zelfs vanaf de bank. 

Zonder server of 

 netwerk.

03
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Bedieningselementen
 
01   Gira System 3000 

jaloezie- en 
 schakelklok BT

02   Gira System 3000 
kamerthermostaat *

03   Gira System 3000 
bluetooth app

* beschikbaar vanaf oktober 2020



Nog slimmer.  
Bedien het huis vanuit  
elke ruimte.

Comfort is de meest 

aangename vorm 

van vrijheid. Vrij om 

te genieten van alle 

gemakken van het 

luxe leven onder een 

vingertop. Maak de 

overstap naar een 

intelligent huis via 

het eNet draadloze 

systeemopzetstuk 

Memory. 

De comfortabele 

draadloze aansturing 

is ook mogelijk van

uit andere ruimtes, 

bijvoorbeeld vanuit 

de kelder of de tuin.

 

Bovendien kunnen 

hele licht en ruimte

scènes of meerdere 

jaloezieën tegelijk 

centraal worden 

aangestuurd. 

Als de verbinding 

van het opzetstuk 

dan ook nog eens 

draadloos via de 

Gira eNetserver tot 

stand wordt ge

bracht, zijn er nog 

meer mogelijkheden 

en kan de gebou

wentechniek via een 

smartphone of tablet 

en de Gira eNet 

SMART HOME app 

zelfs worden aange

stuurd als u onder

weg bent. 

Of via spraakbestu

ring met Amazon 

 Alexa en Google 

 Assistant. Daarnaast 

kunnen ook slimme 

apparaten van ande

re fabrikanten van 

de eNetfamilie in 

het systeem worden 

geïntegreerd.

01 02 Onderdelen
 
01   Gira eNet draad

loos systeem
opzetstuk Memory 

02   Gira eNetserver
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Vele wegen leiden naar het 
 intelligente huis. U beslist.

Voorbeeldscenario

Een intelligent huis is haalbaar.  

Op elk moment. In elke ruimte.

Als u op een gegeven moment meer wilt  

dan alleen het aan en uitschakelen van de 

verlichting, ontdek dan de vele mogelijk

heden van handige en intelligente gebou

wentechniek. In het hele huis. In individuele 

ruimtes. Of alleen voor individuele functies. 

Wanneer het u uitkomt. Hoe dan ook bent u 

met het Gira System 3000 klaar voor het 

intelligente huis.

Geen kabels vervangen. Geen stof en vuil.

Ongeacht welke oplossing u kiest kunnen  

de opzetstukken worden vervangen zonder 

nieuwe bedrading en de daarmee gepaard 

gaande dure en uitgebreide ombouwmaat

regelen. Door eenvoudig vervangen van  

de opzetstukken kan de besturing van de 

gebou wentechniek in een handomdraai 

worden uitgebreid. 
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Begane 
grond

Verdieping

Zolder

Slaapkamer: Gira System 
3000 bluetooth

Zolder: Gira System 3000 basisuitrusting

Kantoor: Gira eNet

Gang: Gira 
System 3000 
basisuitrusting

Woonkamer en keuken:  
Gira eNet met Gira eNetserver en 
Gira eNet SMART HOME app



21
:0020
:59

21
:01

75 %

09:00

ma
di

wo
do

vr
za

zo

ma
di

wo
do

vr
za

zo

Gebouwfunctie

Tijd
schakelklok

Tijd
schakelklok

Tim
er in

stelle
n

Tim
er in

stelle
n

Actie
 selecteren

Actie
 selecteren

Annuleren

Annuleren

OKOK
Gira

 Tim
er B

T

Home

Gira
 System 3000

Zo flexibel als uzelf.

Fijn dat niet gelijk 

 alles moet worden 

vervangen. Het Gira 

System 3000 biedt 

de mogelijkheid 

 opzetstukken indivi

dueel te vervangen 

of te combineren. 

Binnen een ruimte 

Highlights, feiten en voordelen  
Gira System 3000:

Functies stuk voor stuk uit te breiden 

Flexibele realisatie volgens uw ideeën, 
tijd en financiële mogelijkheden.

Eenvoudige vervanging van opzet
stukken zonder speciale kennis.

Uitbreiding van functies zonder nieuwe 
bedrading.

Geen batterijvoeding, de opzetstukken 
worden van spanning voorzien via het 
basiselement.

kan het licht via een 

conventioneel scha

kelopzetstuk en de 

zonwering via blue

tooth of eNet wor

den bediend. Liever 

andersom? Gewoon 

wisselen. 

Gira System 3000 
basisuitrusting

–  Inbouwbasiselement: 
Gira System 3000

–  Opzetstuk: Gira 3000 
systeemopzetstuk

Bluetooth-besturing

–  Inbouwbasiselement: 
Gira System 3000

–  Opzetstuk: Gira 
System 3000 jaloezie 
en schakelklok BT

–  Bediening via app: 
Gira System 3000 
bluetooth app

Draadloze aansturing 
via eNet

–  Inbouwbasiselement: 
Gira System 3000

–  Opzetstuk: Gira eNet 
draadloos systeem
opzetstuk Memory

Gira eNet SMART 
HOME

–  Inbouwbasiselement: 
Gira System 3000

–  Opzetstuk: Gira eNet 
draadloos systeem
opzetstuk Memory

–  Bediening via app: 
Gira eNet SMART 
HOME app

–  Besturingseenheid: 
Gira eNetserver
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Een systeem met talloze  
mogelijkheden.

Gira System 3000 basisuitrusting 

De betrouwbare 

 basis voor de hand

matige bediening 

van licht, jaloezieën 

en kamertempera

tuur met eerste com

fortfuncties.

Verwarming

Verlichting

Highlights, feiten en voordelen  
Gira System 3000:

Eenvoudige installatie, meteen 
 bedrijfsklaar

Zonder extra apparaten automatische 
uitschakelfunctie van de verlichting 
activeerbaar, voor trappenhuizen, 
 gangen, enz.

Het jaloeziebesturingselement slaat een 
individuele instelling op (zonwering of 
ventilatiestand).

Zonwering (jaloezie)
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* Gira Systeem 3000 kamertemperatuurregelaar, leverbaar vanaf oktober 2020

*



Gira System 3000 bluetooth

Bluetooth voor meer 

comfort. Zonwering, 

verlichting en tem

peratuur eenvoudig 

en naar behoefte in

stellen en aansturen 

via de Gira System 

3000 bluetooth app – 

alles overzichtelijk 

en onder controle.

Highlights, feiten en voordelen  
Gira System 3000 bluetooth:

Eenvoudig vervangen van het systeem
opzetstuk, zonder speciale kennis .

Geen stof en vuil, geen nieuwe 
 bedrading.

Kan ook worden uitgevoerd als stand 
alone oplossing voor slechts één functie.

Bediening via de Gira System 3000 
bluetooth app.

Verwarming

Verlichting

Zonwering (jaloezie)

* Gira Systeem 3000 kamertemperatuurregelaar, leverbaar vanaf oktober 2020

*



Gira System 3000 eNet

Verwarming

Verlichting

Zonwering (jaloezie)

eNet is het toe

komstbestendige 

draadloze systeem 

voor de koppeling  

en besturing van de 

gebouwentechniek 

in smart home 

netwerken.

Highlights, feiten en voordelen  
Gira System 3000 eNet:

Eenvoudig vervangen van het systeem
opzetstuk , zonder speciale kennis.

Geen stof en vuil, geen nieuwe bedrading.

Netwerkbesturing van meerdere apparaten 
(groepscommando's bijv. scènebesturing).

Groot bereik.

Kan ook worden uitgevoerd als stand 
alone oplossing voor slechts één functie.

Functionele uitbreiding met bijvoorbeeld 
mobiele bediening via Gira eNet hand
zender.



eNetserver

Verwarming

Verlichting

Zonwering (jaloezie)

Spraakbesturing
(Amazon Alexa)

Gira System 3000 eNet met Gira eNet-server

Met eNet SMART 

HOME de gebou

wentechniek ook 

onderweg com

fortabel via de app 

besturen en bewa

ken, dankzij de  

Gira eNetserver, de 

besturingscentrale 

van het draadloze 

eNetsysteem.

Highlights, feiten en voordelen  
Gira System 3000 met Gira eNet-server:

Netwerken ook fabrikantonafhankelijk 
mogelijk (eNetalliantie met Brumberg, 
Häfele, tado°, Steinel).

Energieverbruiksweergave op de  
Gira eNet SMART HOME app.

Spraakbesturing voor Amazon Alexa/
Google Assistant.

Gegevensbeveiliging via versleutelde 
draadloze overdracht.

* Gira Systeem 3000 eNetbedieningsapparaat, beschikbaar vanaf december 2020

*

*
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Veel functies,  
één systeem.

Alles uit één bron. Fijn als je een merk 
kunt vertrouwen. Nu en in de toekomst. 

04 05 06

01 02 03Gira biedt alles wat 

de moderne gebou-

wentechniek nodig 

heeft. Eersteklas ont-

werp. Uitgekiende, 

functionele en duur-

zame producten – 

made in Germany. 

Bijvoorbeeld het  

Gira System 55. 

Een ingenieus mo-

dulair systeem dat 

meer dan 300 func-

tionele inzetstukken 

biedt, van het stop-

contact en schake-

laars tot Gira Radio. 

Dankzij het uniforme 

formaat kunnen  

de afdekramen een-

voudig worden ver-

vangen. Ontdek uw 

favorieten uit 11 de-

signlijnen met meer 

dan 90 afdekraam-

varianten. 

Beschikbare 
 designlijnen

01  Gira Standard 55, 
zuiver wit glanzend

02   Gira E2,  
zuiver wit glanzend

03   Gira E3,  
zuiver wit glanzend

04  Gira Esprit  
glas umbra 

05   Gira Esprit 
edelstaal 

06   Gira Studio  
glas zwart

1514



01 02 03

Op veilig spelen.  
Met stijl.

Er mogen geen compromissen worden 
gesloten als het gaat om het gevoel van 
welzijn, vrijheid en veiligheid. Ook niet  
bij het design.

Aan de deur begint 

het. Verwelkom uw 

bezoekers met een 

uitstekend ontwerp 

en betrouwbare 

technologie. Zoals 

zo vele producten 

van Gira past ook 

het Gira System 106 

deurstation met 

 individueel configu-

reerbare modules 

zich aan uw wensen 

aan. Horen, zien en 

spreken. 

Binnen biedt het 

Gira huisstation 

 Video AP7 het volle-

dige overzicht. Om 

maar twee voorbeel-

den te noemen. 

Installeer zorge-

loosheid. Met vele 

praktische beveili-

gingsfuncties zoals 

de rookmelders, 

 bewegingsmelders 

en nog veel meer 

van Gira zijn u en uw 

huis volledig be-

schermd. Naar uw 

wensen.

01  Gira System 106 
deurstation 
edelstaal 

02   Gira huisstation 
Video AP7 

03   Gira rookmelder 
Dual Q

Flexibele gebouwentechniek  /  Veiligheid en deurintercominstallaties 
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U bent het middelpunt van 
al onze inspanningen.

Vooruitdenker. Systeemvinder. Toekomstvormgever. 
Gira ontwikkelt producten die toonaangevend zijn 
wat betreft techniek en design. Wij maken ruimtes 
intelligent en geven technologie een hartslag, 
 nemen verantwoordelijkheid voor de toekomst en 
geven deze vorm. Onze maatstaf? De individuele 
wensen van onze klanten. Daarmee bedoelen we u.

Designconfigurator 

Met de Gira design-

configurator kunt u 

alle Gira designlijnen 

combineren met 

functies naar keuze. 

Het persoonlijk ge-

configureerde pro-

duct kan dan in  

uw eigen omgeving 

worden bekeken  

en opgeslagen. 

 Gewoon testen op: 

designconfigurator.

gira.com/nl



18 19

G-Pulse

Het interactieve 

 designmagazine van 

Gira geeft impulsen 

aan actuele onder-

werpen op het 

 gebied van woon-

design, smart tech-

nologie, architec-

tuur, licht en 

lifestyle:  

g-pulse.com

Social media

Volg de Gira 

 community onder: 

gira.com/socialmedia

DCS-configurator

Met de gebruiks-

vriendelijke Gira 

deurcommunicatie- 

configurator vindt u 

snel en overzichtelijk 

de juiste systeem-

componenten voor 

uw toekomstige 

deurintercom-instal-

latie onder:  

dcsconfigurator. 

gira.nl

Systeemintegratoren 

en KNX-experts

Voor een uitgebreid 

systeemadvies of 

hulp bij de automa-

tisering van gebou-

wen bieden wij on-

dersteuning aan van 

systeeminte gratoren 

en KNX- experts. 

Meer informatie op: 

gira.nl/ 

verkooppunten

Contactpersoon

De contactpersonen 

bij u in de buurt 

vindt u hier:  

gira.com/country

Labelservice

De Gira labelservice 

zorgt voor een 

 uniform, perfect 

 opschrift voor bij-

voorbeeld uw 

 belknoppen en tast-

sensoren. Laser-

inscripties worden 

via uw installateur 

geleverd. Eenvoudig 

online bestellen op: 

labelervice.gira.nl

Showrooms

Hier kunt u het  

merk ervaren: U 

kunt onze producten 

in verschillende 

 Gira-showrooms 

zien, aanraken en 

uitproberen: gira.nl/

experiencecenter



DESIGN 
AWARD

Flexibele gebouwentechniek  /  Bedrijf

Innovatief betekent:  
buiten de vier muren denken.

„Made by Diversity”

Gira produceert al meer dan 100 jaar in  

de vestiging in Radevormwald. Het bedrijf is 

volledig toegewijd aan de kwaliteitsnorm 

„Made in Germany”. Dit is waar 1.250 mede-

werkers uit 27 landen voor werken – ieder 

van hen met verschillende talenten, eigen 

knowhow, uiteenlopende ervaringen, ver-

schillende levensstijlen en levensverhalen. 

Deze diversiteit – ondersteund door gemeen-

schappelijke waarden – is de basis voor onze 

creativiteit, innovatiekracht en toekomstbe-

stendigheid.

Gira is een familiebedrijf en wordt geleid door de  
4e generatie. Toch, of misschien juist om deze 
 reden, slagen we er steeds opnieuw in om pioniers 
te zijn op het  gebied van huistechniek en de markt  
te revolutioneren met innovatieve producten en 
systeemoplossingen.

Innovatieve technologie  

ontmoet uitstekend design

Gira heeft altijd al de instelling gehad om 

maximale functionaliteit en betrouwbaarheid 

te combineren in een uniek ontwerp. Talrijke 

internationale designprijzen zijn toegekend 

aan het designspectrum van onze productlij-

nen en hebben een nieuwe maatstaf gezet 

op het gebied van ontwikkeling en innovatie.



Uitgever:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Bronvermelding: 

Afbeeldingen pagina 07 (u.) 

Tillmann Frantzen

Interfacedesign: 

Pagina 06, 11 

schmitz Visuelle Kommunikation 

hgschmitz.de

Technische wijzigingen voorbehouden.

Eventuele kleurafwijkingen tussen de afbeeldingen in 

deze productinformatie en het product worden veroor-

zaakt door het drukproces en kunnen niet worden voor-

komen.

Het vormgeven van de toekomst betekent ook dat we er 

alles aan doen om het milieu te beschermen, waarin we 

in de toekomst willen leven. Gira ondersteunt het duur-

zaamheidsprincipe door in deze brochure op verant-

woorde wijze om te gaan met hulpbronnen en gebruik te 

maken van milieuvriendelijke materialen. De gebruikte 

papiersoorten zijn FSC®-gecertificeerd en bestaan voor 

minstens 60% uit oud papier.

www.sustainability.gira.com 
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Postadres:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG  

Elektro-Installations-Systeme  

 

Industriegebiet Mermbach 

Dahlienstraße  

42477 Radevormwald  

 

Postbus 12 20  

42461 Radevormwald  

Duitsland  

Tel +49 2195 602-0  

Fax +49 2195 602-119  

 

www.gira.de  

info@gira.de  

Gira Nederland B.V.

Kazemat 3

3905 NR Veenendaal

Nederland

www.gira.nl

info@gira.nl


