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inteligentny budynek , osprzę t elek troinstal acyjny
Gira Control 19 Client to nowoczesny panel dotykowy pełniący funkcję stanowiska dowodzenia całym domem, z możliwością korzystania z Internetu, np. do odbioru informacji on-line, z kanałów
RSS oraz emaili, a także komunikacji domofonowej, gdyż wyposażony jest w głośnik i mikrofon. Za pomocą przejrzystego menu można szybko otworzyć interesującą stronę i dowolnie zarządzać
wszystkimi instalacjami i urządzeniami. Na części ekranu można oglądać obraz z wideobramofonu lub innych kamer, oglądać wykresy zużycia energii, komunikaty pogodowe i ew. komunikaty
alarmowe. A na wizualizacji ogarniać jednym spojrzeniem cały dom.
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Gira apps – iPhone

Gira Esprit czarne szkło C

Gira E22 stal szlachetna

Gira Esprit szkło umbra

Zarządzanie domem z każdego miejsca, za pośrednictwem
popularnych urządzeń przenośnych: iPhone, iPod czy
iPad komunikujących się za pośrednictwem GSM, UMTS
lub WLAN. W każdej chwili i w każdym miejscu można
sprawdzić, czy w domu wszystko w porządku, a w razie
potrzeby wyłączyć to, co zbędne, załączyć ogrzewanie
przed niespodziewanym przyjazdem i ew. powiadomić
kogoś w razie awarii.

Głośnomówiący wideounifon Gira jest wyjątkowo prosty
w montażu i urzekający wyglądem. Idealnie płaski
monitor zespolony z przyciskami zbliżeniowymi. Wygodny
w obsłudze, zapewnia czysty dźwięk i wyraźny obraz.
Oferowany w kilkudziesięciu odmianach stylistycznych.
Oprócz głośnomówiących i słuchawkowych wideunifonów
Gira oferuje wideoterminale z 5,7’ wyświetlaczami, oraz
stalowe wideobramofony.

Popularnym elementem inteligentnej instalacji jest
czujnik przyciskowy z regulatorem temperatury
i wyświetlaczem LCD. To jedno urządzenie utrzymuje
stałą temperaturę (ogrzewanie i chłodzenie) w cyklu
dobowym, pozawala na załączanie i ściemnianie
oświetlenia, sterowanie rolet i żaluzji, zapamiętywanie
i przywoływanie scen świetlnych i wiele innych funkcji.

W asortymencie Gira znajduje się ponad 230 urządzeń
montowanych w ramkach pojedynczych, podwójnych,
potrójnych, poczwórnych i pięciokrotnych. Na szeroką
stylistykę składa się 10 różnych programów stylistycznych.
Do produkcji wykorzystywane są materiały najwyższej
jakości o różnej strukturze i kolorystyce.

Gira Esprit drewno
orzechowe

Gira Esprit białe szkło

Gira ClassiX mosiądz

Gira ClassiX Art brąz

Potrójny wyłącznik stanowi uzupełnienia asortymentu
Gira. Często konieczne było wybijanie kolejnej puszki,
aby móc załączać dodatkowe światło. Zamiast tego
można zamienić jedno- lub dwuklawiszowy wyłącznik
na potrójny. I bez rozkuwania ścian zyskuje się nową
funkcjonalność. Skromnie, wygodnie i estetycznie.

Masywne klasyczne urządzenia wykonywane w litego
metalu. Wewnętrzne obramowanie ramki może mieć
naturalną barwę lub mieć kolor kremowy wzgl. czarny.
Całość produkowana z mosiądzu i brązu. Powierzchnia
jedwabiście gładka. Doskonały akcent wyposażenia
klasycznego wnętrza cieszy się dużym uznaniem
architektów.

Gira ClassiX Art charakteryzuje się delikatnym ornamentem
na wewnętrznym obramowaniu. Stanowi połączenie
delikatności z trwałością. Wzbudza zaufanie wyglądem
i potwierdza to wrażenie dotykiem. Wykonywane z brązu
i mosiądzu klawisze mogą być laserowo grawerowane.
Trwały napis informuje o przeznaczeniu urządzenia.

Delikatna ramka z litego aluminium fornirowana
naturalnym drewnem orzechowym odznacza się
urokiem niepowtarzalnego rysunku słojów drewna.
Doskonałe połączenie dwóch naturalnych materiałów.
Zdecydowana, lecz skromna forma, uzupełniona ciepłym
drewnem może stanowić ozdobę niejednego wnętrza.
TEMA, przedstawicielstwo Gira, oferuje wielką gamę urządzeń elektrotechnicznych. Zarówno pod względem asortymentu jak też stylistyki. W siedzibie można zobaczyć i sprawdzić działanie inteligentnej instalacji Gira Instabus KNX/EIB,
homeserwer, multiroom Revox oraz instalację wideodomofonową. Służymy wszystkim zainteresowanym poradnictwem technicznym, pomagamy w doborze osprzętu. Na życzenie architektów, projektantów i instalatorów przygotowujemy
zestawienia realizujące zamierzone funkcje. Oprócz tego zaopatrujemy różne ogniwa handlu, inwestycje oraz współpracujące firmy w różne nowoczesne i tradycyjne rozwiązania z dziedziny elektrotechniki. Oferujemy wyłączniki, gniazda,
ściemniacze, regulatory, czujniki, inteligentne przyciski, wyświetlacze, panele dotykowe i homeserwery.
Piękno połączone z najwyższą jakością oraz wysoką ergonomia to podstawowe zalety naszej oferty. Na szczególną uwagę zasługuje szerokie zastosowanie naturalnych materiałów: białego, czarnego, seledynowego i umbra szkła w prostych
oraz zaokrąglonych ramkach, anodowanego na kolor naturalny, czarny, brązowy oraz fornirowanego drewnem orzechowym aluminium, złoconego mosiądzu i polerowanego chromu.
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