
Gira Esprit czarnE szkło

stacja pogodowa

Radiowa stacja pogodowa pokazuje ciśnienie, wilgotność, 
temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną, oraz prognozę 
pogody. Pomiar radiowym czujnikiem. Gira Esprit 
charakteryzują się ramkami z naturalnych materiałów: 
szkło (białe, czarne, seledynowe i umbra), aluminium, 
chrom, wenge i mosiądz.

Gira Esprit czarnE szkło c

sterownik revox

System Revox zapewnia rozprowadzenie, w całym domu, 
doskonałego dźwięku i zarządzania nim z każdego 
pokoju. Działa niezależnie w każdej strefie odsłuchu. 
Współpracuje z inteligentną instalacją KNX / EIB. 
Odmianą Gira Esprit jest szkło C (białe, czarne, 
seledynowe i umbra), o zaokrąglonych krawędziach.

Gira Esprit czarnE szkło 

podtynkowe radio

Podtynkowe radio z RDS zupełnie nie zajmuje miejsca. 
Zamontowane w podtynkowych puszkach, może załączać 
się wraz z oświetleniem. Wyposażone w dodatkowy 
głośniczek staje się radiem stereo. Radio może być 
montowane we wszystkich ramkach Esprit, Event, E2, 
Standard 55 i E22.

Gira Esprit szkło umbra

wyłącznik i gniazdo

Wyłączniki, gniazda, ściemniacze, czujki i sterowniki 
oferowane są w pojedynczych, podwójnych, potrójnych, 
poczwórnych i pięciokrotnych ramkach. Biały, kremowy, 
aluminiowy i antracytowy osprzęt wraz z ramkami Gira 
Esprit, Event, E2, Standard 55 i E22, tworzy kilkadziesiąt 
zestawów kolorystycznych.

Gira EvEnt clEar

czujnik przyciskowy z termostatem

Czujnik z termostatem i LCD utrzymuje stałą temperaturę, 
steruje klimatyzacją i ogrzewaniem (dowolnego typu), 
chroni przed wychłodzeniem i przegrzaniem, i jak 
wszystkie czujniki Gira KNX/EIB posiada dowolnie 
programowane przyciski do załączania i ściemniania, 
obsługi żaluzji, scen świetlnych i innych funkcji.

Gira E22 stal szlachEtna 

samoczynny wyłącznik

Samoczynny wyłącznik, czyli czujka ruchu, załącza 
oświetlenie, gdy w ciemności rozpozna ruch i sama 
je wyłącza, gdy jest niepotrzebne. E22 może być 
montowany na płasko, o grubości 3 mm. Osprzęt i ramki 
E22 wykonywane są ze stali szlachetnej, anodowanego 
aluminium oraz białego termoplastu.

Gira EvEnt clEar 

dotykowy ściemniacz

Dotykowy ściemniacz umożliwia łagodne załączanie 
oświetlenia, od razu na żądany poziom. Szereg LED 
wskazuje aktualny poziom ściemnienia. Ramki Gira 
Event oferowane są w kilkunastu kolorach; zwykłe, 
półprzejrzyste i przezroczyste; od pojedynczych do 
pięciokrotnych. 

Gira Esprit czarnE szkło c

gniazdo z klapką

W każdej serii Gira oferuje ponad 230 różnych 
urządzeń, m.in. gniazda wtyczkowe z klapką i gniazda 
z podświetleniem LED automatycznie załączającym się 
po zmierzchu. Wyjątkowo szeroki zakres stylistyczny 
i kolorystyczny pozwala na dobranie osprzętu do 
każdego wnętrza.

TEMA

ul. Boryny 7

02-257 Warszawa

tel. 22/ 868 76 32

tel. 22/ 878 03 47

fax 22/ 846 47 45

biuro@tema.pl

www.tema.pl

TEMA (powstała w 1990 r.) mieści się w budynku wyposażonym w inteligentną instalację Gira Instabus KNX/EIB, homeserwer, multiroom Revox oraz instalację wideodomofonową. Dzięki temu możemy naszym Klientom 
prezentować sposoby działania każdej instalacji. Na dużym panelu dotykowym prezentujemy wizualizację instalacji wraz z możliwością zdalnego zarządzania i kontrolowania obiektu (np. za pośrednictwem Internetu). W TEMA 
zrealizowane jest zarządzanie i kontrolowanie działania instalacji, zmiana temperatury w pomieszczeniach, sterowania dźwiękiem i obsługa wszystkich instalacji za pomocą przycisków, czujników, paneli dotykowych i urządzeń 
wyposażonych w przeglądarki internetowe. Nasi inżynierowie, specjaliści w zakresie inteligentnych instalacji i systemów rozprowadzania dźwięku wciąż zdobywają doświadczenie, którym dzielą się z naszymi Partnerami. Zawsze 
są do dyspozycji naszych Partnerów. Pomagają dobierać osprzęt, realizować oczekiwane funkcje i pomagać w ew. rozwiązywaniu problemów technicznych. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby. Z przyjemnością zaprezentujemy Państwu działanie każdej z instalacji. W salonie prezentacyjno odsłuchowym pokażemy zalety sytemu multiroom Revox. W sali szkoleniowej 
prowadzimy szkolenie w zakresie projektowania i uruchamiania instalacji Gira Instabus KNX/EIB oraz radiowej instalacji Gira FB (współpracującej z KNX/EIB). Wszystkim partnerom udzielamy szerokiego wsparcia technicznego. 
Oferta Gira nie ogranicza się do skomplikowanych systemów sterowania. Ważną cechą oferty jest niezwykle szeroki wybór. Osprzęt elektryczny oferowany jest w kilkunastu seriach stylistycznych w kilkudziesięciu odmianach 
kolorystycznych. W niemal każdym programie wzorniczym proponujemy ponad 230 różnych urządzeń. Począwszy od gniazd wtyczkowych i wyłączników, przez ściemniacze, regulatory i zegary oraz różnego rodzaju gniazda 
telekomunikacyjne (telewizyjne, komputerowe, telefoniczne, głośnikowe itp.) do wielkiej gamy czujników (dotykowych ruchu, obecności, dymu, natężenia oświetlenia itp.) oraz wielu innych urządzeń przydatnych w każdym domu  
(np.  podtynkowe radio, stacja pogodowa).
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