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Gira E22 stal szlachetna – gniazdo 
z podświetleniem LED i czujnikiem
zmierzchowym dyskretnie oświetla
podłogę. Dzięki niemu widać w nocy 
czy nic nie leży na podłodze. Jednocześnie 
nie razi zaspanych oczu. Jak cały osprzęt 
E22 może być montowany płasko, 
na grubość 3 mm.

Gira E22 stal szlachetna – szeroka gama
piktogramów informacyjnych doskonale
wpisuje się w stylistykę osprzętu
elektrycznego. Gniazda, wyłączniki,
piktogramy i szyldy wykonywane są 
we wszystkich programach stylistycznych
Gira z materiałów naturalnych
i różnobarwnych tworzyw sztucznych.

Gira ProFace SerwerClient 15 uniwersalny interfejs graficzny do inteligentnej instalacji KnX/EIB. Dotykowy wyświetlacz 15” TFT umożliwia precyzyjne zarządzanie, ciągłą 
kontrolę, błyskawiczną orientację i natychmiastowe powiadamianie. Łącze internetowe sprawia, że posiada pełna funkcjonalność komputera. Służy do surfowania, odbioru 
poczty oraz informacji internetowych służb on-line oraz korzystania z kanałów RSS.

Gira Event C lear z ielony/bia ł y – 
inteligentny przycisk z termostatem 
i wyświetlaczem służy do spełniania 
dowolnych funkcji sterowniczych,
załączania i ściemniania, sterowania 
żaluzjami, przywoływania scen, zmiany 
temperatury i wielu innych funkcji. 

Gira E22 aluminium – lampki orientacyjne 
Gira stanowią interesujący element
dekoracyjny i pełnią funkcję użytkową.
można je wyposażać w żaluzje kierujące
światło do dołu lub góry. Kolor światła 
i ego natężenie może być indywidualnie 
dostosowane do potrzeb i preferencji 
użytkownika.

Gira Esprit białe szkło/biały – dotykowy
ściemniacz pozwala na załączenie światła, 
dokładnie na pożądaną wartość. LED’y
wskazują stopień ściemnienia. Bez obawy
olśnienia lub obudzenia śpiącego dziecka
można załączyć dyskretne oświetlenie. 
Dodatkowo niebieska LED dyskretnie 
wskazuje, gdzie jest ściemniacz.

Gira F100 biały – podwójny ściemniacz
dotykowy jest doskonałym rozwiązaniem
tam, gdzie należy wymienić podwójny
wyłącznik. Lekki dotyk wystarczy by
osobno ściemnić każdą grupę lamp, lub 
obie na raz. Wyjątkowo duża powierzchnia 
klawisza ułatwia obsługę.

Gira Event Clear oberżynowy – natynkowy
wideounifon z 2” wyświetlaczem
TFT. Wyraźny obraz zapewnia szybkie
rozpoznawanie przybysza. Gotowy
aparat nie wymaga wykuwania puszek,
wystarczy przymocować i przyłączyć 
dwie ży ł y magistralnego przewodu 
domofonowego.

Gira F100 platynowa ramka/biały
– głośnomówiący natynkowy unifon jest
wyjątkowo prosty w montażu i szczególnie 
wygodny w eksploatacji. W czasie
rozmowy nie trzeba trzymać słuchawki
ani stać tuż przy urządzeniu. Oprócz 
ramek platynowych oferowane są ramki 
białe, kremowe, mosiężne i chromowe.

Firma TEmA powstała w 1990 r.
Od 1992 r. jest przedstawicielstwem firmy Gira 
w Polsce. Od 1998 r. firma mieści się w nowej 
siedzibie, wyposażonej między innymi w system 
Gira Instabus EIB z wizualizacją (homeserwer) 
oraz instalacją radiową FB. Zatrudniamy inżynierów 
elektryków, mogących służyć naszym Klientom 
informacją i pomocą.
Dla naszych Partnerów prowadzimy szkolenia.
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