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Gira data- en communicatie-

aansluittechniek

Inleiding

Meer dan 70 componenten

Het assortiment omvat aansluitingen voor HDMI, VGA, cinch audio, 

USB, RJ 45, SAT, luidsprekers en meer. Er zijn zowel afzonderlijke 

 interfaces beschikbaar als gecombineerde basiselementen met ver-

schillende aansluitingen. Veel van deze functies zijn verkrijgbaar in 

drie uitvoeringen voor verschillende aansluitwijzen: met soldeeraan-

sluiting, gender changer en verloopkabel. Daarnaast zijn een basis-

element met U-beugel verkrijgbaar voor bevestiging van een laptop-

slot en een klapdeksel.

Gira data- en communicatie-aansluittechniek
De juiste aansluiting voor elk systeem – 
passend bij het schakelaarprogramma

Home entertainment, multimediapresentatie, gegevensoverdracht en nog veel meer: de Gira 
data- en communicatie-aansluittechniek biedt digitale en analoge interfaces voor alle gangbare 
toepassingen op het gebied van multimedia en netwerk. Door integratie in de Gira schakelaar-
programma’s kunnen alle aansluitingen passend bij het design van de complete elektrotechni-
sche installatie worden geïnstalleerd – zowel in privégebouwen als in bedrijfsobjecten. 

Eenvoudige installatie

Het insteekmontagesysteem zorgt voor een snelle, zekere en een-

voudige installatie. Door de scheiding van functie en afdekraam 

 kunnen naar wens eerst alleen de inbouwbasiselementen worden 

 geïnstalleerd. Het gewenste design kan vervolgens in een latere 

bouwfase worden uitgekozen.

Passend bij het schakelaarprogramma

Alle interfaces zijn geïntegreerd in de Gira schakelaarprogramma’s. 

Dat betekent niet alleen een uniform design voor de volledige elektro-

technische installatie, maar ook een grote vrijheid in de keuze van 

kleur- en afdekraamvarianten – passend bij elk interieur.
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Veelzijdige toepassingsgebieden
De toepassingsmogelijkheden van Gira data- 
en communicatie-aansluittechniek

Privéwoning, kantoor, hotel, school, artsenpraktijk of laboratorium – de Gira data- en commu-
nicatie-aansluittechniek biedt flexibele oplossingen voor alle toepassingsgebieden. Door com-
binatie van verschillende interfaces op één functiebasiselement is voor elke toepassing een 
passende aansluiting verkrijgbaar.

Toepassingsgebieden

Entertainmentsystemen in een perfect netwerk

Passende aansluitingen voor de hele bureauorganisatie
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Optimale geluidsoverdracht bij HiFi-installaties

Hoogwaardige oplossingen voor conferentieruimtes



Gira data- en communicatie-

aansluittechniek

06Assortiment

Afbeeldingen in het schakelaarprogramma Gira E2, zuiver wit glanzend.

Het volledige assortiment van de Gira data- en communicatie-aansluittechniek vindt u in de huidige Gira catalogus of onder www.catalogus.gira.be

Gira data- en communicatie-aansluittechniek
Assortiment

Het assortiment Gira data- en communicatie-aansluittechniek omvat meer dan 70 componenten 
voor koppeling van de meest uiteenlopende systemen. Naast basiselementen met afzonderlijke 
interfaces zijn talrijke combinaties met verschillende aansluitingen in één apparaat verkrijgbaar. 
Praktisch alle audio- en videocomponenten zijn voorzien van een hoogwaardig goudcoating en 
zorgen zo voor een optimale overdrachtskwaliteit van beeld en geluid.

Cinch audio

Luidsprekeraansluitdoos, 

enkelvoudig

Cinch audio + mini-jack 

3,5 mm

Mini-jack 3,5 mm

Luidsprekeraansluitdoos, 

tweevoudig

USB 3.0 Type A + cinch 

audio

USB 3.0 Type A + 

mini-jack 3,5 mm

Audio

Hifi-systeem of docking station: met de audio-aansluitingen van de 

Gira data- en communicatie-aansluittechniek kunnen alle geluidssys-

temen perfect worden aangesloten. Verkrijgbaar zijn aansluitingen 

voor cinch, mini-jack, XLR, WBT nextgen, BNC en luidsprekerkabels.

XLR-aansluiting D-serie

WBT – 0708 Cu nextgen™ WBT – 0710 Cu nextgen™

2 × BNC

Luidsprekeraansluitdoos, 

viervoudig

HDMI ™ High Speed with 

Ethernet + cinch audio

HDMI ™ High Speed with 

Ethernet + USB 3.0 Type 

A + mini-jack 3,5 mm

VGA + cinch audio

VGA + mini-jack 3,5 mm

DVI + cinch audio

S-Video + composite 

video + cinch audio

S-Video  +  composite 

video + cinch audio + 

mini-jack 3,5 mm

Cinch audio + composite 

video

Cinch audio (Keystone)

Audio 1
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HDMI ™ High Speed with 

Ethernet

2 × HDMI ™ High Speed 

with Ethernet

HDMI ™ High Speed with 

Ethernet + cinch audio

HDMI ™ High Speed with 

Ethernet + USB 3.0 Type A + 

mini-jack 3,5 mm

HDMI ™ High Speed with 

Ethernet + VGA

Modular Jack RJ 45 Cat. 

6A + SAT F-aansluiting

HDMI ™ High Speed with 

Ethernet + USB 3.0 Type A

HDMI + SAT F-aansluiting

2 × SAT F-aansluiting 

(Keystone)

TV en entertainment

Voor Full HD televisies, game consoles, blu-ray spelers en meer: 

de aansluitdozen voor HDMI- en SAT F-kabels zijn verkrijgbaar in de 

meest uiteenlopende combinaties, b.v. met USB-aansluiting, cinch-

aansluiting of RJ 45-netwerkverbinding.

S-Video + composite 

video 

Cinch audio + 

composite video

Component video

SAT F-aansluiting

2 × SAT F-aansluiting

Video

Voor koppeling van dvd-spelers, beamers en andere videocompo-

nenten: Gira data- en communicatie-aansluittechniek biedt diverse 

 video-interfaces zoals S-Video, composite video en combinaties 

met cinch audio of mini-jack.

S-Video + composite 

video + cinch audio

S-Video  +  composite 

video + cinch audio + 

mini-jack 3,5 mm
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Gira data- en communicatie-aansluittechniek
Assortiment

VGA

DVI

Modular Jack RJ 45 

Cat. 6A

2 × VGA

DVI + cinch audio

4 × Modular Jack RJ 45 

Cat. 6A

VGA + cinch audio

Grafisch

Flatscreen of CRT-monitor: de DVI en VGA grafische interfaces van 

de Gira data- en communicatie-aansluittechniek brengen videosignalen 

direct uit de muur op het beeldscherm. Optioneel zijn apparaatvarian-

ten verkrijgbaar met cinch-aansluitingen, mini-jack of USB-interface.

Afbeeldingen in het schakelaarprogramma Gira E2, zuiver wit glanzend.

Het volledige assortiment van de Gira data- en communicatie-aansluittechniek vindt u in de huidige Gira catalogus of onder www.catalogus.gira.be

Afdekking voor netwerk-

aansluitdoos, tweevoudig

Afdekking met tekstven-

ster voor netwerkaan-

sluitdoos, tweevoudig 

Afdekking voor netwerk-

aansluitdoos, enkelvoudig

Afdekking met tekstven-

ster voor netwerkaansluit-

doos, enkelvoudig

VGA + mini-jack 3,5 mm USB 3.0 Type A + VGA

Netwerk

Onmisbaar voor elk bedrijfsnetwerk en ook thuis de meest betrouw-

bare oplossing voor internettoegang: de RJ 45 netwerkaansluitdoos. 

Naast een plaatsbesparende viervoudige combinatie zijn enkelvoudige 

en tweevoudige varianten verkrijgbaar met 30° schuingeplaatste 

 kabeluitvoeren en tekstvenster.

Modular Jack RJ 45 Cat. 

6A + SAT F-aansluiting

HDMI ™ High Speed with 

Ethernet + VGA

Afdekking met tekstven-

ster voor Modular Jack 

RJ 45 Cat. 6A, twee-

voudig
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Basiselement voor beves-

tiging van laptopsloten

Accessoires

Ter beveiliging van de techniek in openbare ruimten is een basis-

element met U-beugel verkrijgbaar voor bevestiging van laptopsloten. 

Tevens is een klapdeksel verkrijgbaar, b.v. voor aansluitingen die maar 

zelden nodig zijn of die niet direct zichtbaar moeten zijn.

VGA + cinch audio

met klapdeksel

USB 3.0 Type A 2x USB 3.0 Type A

2 × USB 3.0 Type A 

(Keystone)

Sub-D 9-polig Sub-D 15-polig

Gegevensoverdracht

Voor gegevensoverdracht direct door de muur: het assortiment 

Gira data- en communicatie-aansluittechniek biedt USB-aansluitingen 

en sub-D-aansluitingen in de varianten 9-polig en 15-polig.

USB 3.0 Type A + VGA

HDMI ™ High Speed with 

Ethernet + USB 3.0 Type A

USB 3.0 Type A + cinch 

audio

USB 3.0 Type A +

mini-jack 3,5 mm
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Eenvoudige installatie
Insteekmontagesysteem

Door het insteekmontagesysteem kunnen alle interfaces snel, zeker en eenvoudig worden 
 geïnstalleerd. Door de scheiding van functie en afdekraam kunnen naar wens eerst alleen de 
inbouwbasiselementen worden geïnstalleerd, terwijl het gewenste design pas in een latere 
bouwfase wordt uitgekozen. Ook demontage bij b.v. renovaties is door dit systeem veel een-
voudiger. Ter bescherming van de aansluitingen tegen stof en vuil worden vele functies 
 geleverd met een afneembare kunststof afdekking.

2.

Vervolgens wordt het afdekraam uit het gewenste 

schakelaarprogramma op het functionele basis-

element gepositioneerd.

1.

Na aansluiting op de bekabeling in de 

wand wordt het functionele basiselement 

in de inbouwdoos bevestigd.

3. 

Om het designafdekraam te fixeren wordt 

de montageplaat aangebracht. 

Een duurzaam insteekmechanisme zorgt 

voor een betrouwbare bevestiging.

Afb.: het montagesysteem van de Gira data- en communicatie-aansluittechniek
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Drie aansluitwijzen
Soldeeraansluiting, verloopkabel en gender changer

Geselecteerde interfaces zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen voor verschillende aansluitwijzen: 
met soldeeraansluiting, verloopkabel of gender changer. Zo kunnen zowel voorgemonteerde 
als zelfgemaakte kabels worden gebruikt. Dat is vooral handig bij lastige installatie-omstandig-
heden of wanneer de vereiste connectoren niet door de aanwezige installatiebuizen passen.

Verloopkabel

Met de verloopkabel kunnen b.v. connectoren 

worden aangesloten die door hun lengte niet in 

de inbouwdoos passen.

Soldeeraansluiting

De soldeeraansluiting biedt maximale flexibiliteit 

bij het maken van maatwerkkabels en heeft 

geen connectoren nodig.

Gender changer

Aansluitingen met gender changer zijn 

de standaardoplossing voor bekabeling in 

inbouwdozen.

Afb.: de aansluitwijzen van de Gira data- en communicatie-aansluittechniek



Gira data- en communicatie-

aansluittechniek

12Designvarianten

Verscheidenheid in design
Alle functies passend bij het schakelaarprogramma

Klassiek wit, exclusieve kleuren of hoogwaardige materialen als glas, aluminium en notenhout: 
alle interfaces zijn geïntegreerd in de Gira schakelaarprogramma’s en dus verkrijgbaar in de 
meest uiteenlopende designvarianten. Zo kunnen de functies van de Gira data- en communi-
catie-aansluittechniek passend bij elk interieur worden geïnstalleerd.

Afb.: 2x HDMI  /  USB 3.0 Type A + cinch audio, schakelaar  /  wandcontactdoos CEBEC, Gira E2, zuiver wit glanzend

Afb.: 2x HDMI  /  USB 3.0 Type A + cinch audio, schakelaar  /  wandcontactdoos CEBEC, Gira Event Clear, groen  /  zuiver wit glanzend
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Afb.: 2x HDMI  /  USB 3.0 Type A + cinch audio, schakelaar  /  wandcontactdoos CEBEC, Gira E 22 Aluminium

Afb.: 2x HDMI  /  USB 3.0 Type A + cinch audio, schakelaar  /  wandcontactdoos CEBEC, Gira Esprit, notenhout-aluminium  /  crème wit glanzend
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Intelligente gebouwentechniek van Gira
Innovatieve producten, systemen en oplossingen

Als aanbieder van intelligente gebouwentechniek beschikt Gira over een grote bandbreedte 
aan producten en oplossing die zorgen voor meer comfort, veiligheid en effi ciëntie in gebouwen. 
Alle systemen zijn geïntegreerd in de Gira schakelaarprogramma’s en zijn zowel qua techniek 
als design grensverleggend.

Lichtbesturing

Rondom het thema schakelen en dimmen van licht zijn talrijke 

pro ducten beschikbaar: dimmers, tast-, wip- en trekschakelaars 

in verschillende varianten en oplossingen voor automatische en 

vraaggestuurde lichtbesturing.

Jaloezie- en rolluikbesturing

Voor meer comfort in huis zorgen de verschillende oplossingen voor 

elektronische jaloezie- en rolluikbesturing: jaloezieën, rolluiken en 

markiezen kunnen volautomatisch worden aangestuurd. Natuurlijk is 

daarnaast ook altijd handbediening mogelijk.

Klimaat- / verwarmingsbesturing

Een optimaal binnenklimaat kan worden bereikt of behouden met 

de Gira producten voor klimaat- en verwarmingsbesturing. Het assorti-

ment omvat onder andere thermostaten en sensoren voor meting van 

de CO
²
-concentratie in de lucht.

Muziekbesturing

De Gira inbouwradio RDS zit eenvoudig in de wand – net als licht-

schakelaars en wandcontactdozen. Met de bedieningseenheden voor 

het Revox multiroom system biedt Gira bovendien een hoogwaardige 

systeemoplossing voor muziekbesturing in het hele huis.

Afb. v.l.n.r.: serie-controleschakelaar, Touchdimmer, automatic-schakelaar 2

Afb. v.l.n.r.: jaloeziebesturingsknop, sleutelschakelaar, 

elektronische jaloezie- en rolluikbesturing easy

Afb. v.l.n.r.: kamerthermostaat, thermostaat, CO
²
-sensor

Afb. v.l.n.r.: Gira inbouwradio RDS, Gira controle-eenheid M217 / M218 

voor het Revox multiroom system
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Deurcommunicatiesysteem

Het Gira deurcommunicatiesysteem biedt oplossingen voor alle eisen 

binnen en buiten: deurcommunicatie-installaties passend bij de Gira 

schakelaarprogramma’s, videofunctie, flexibele bedieningsmogelijk-

heden door integratie in IP-netwerken en nog veel meer.

Keyless In

Met het Gira Keyless In-systeem is een veilige toegangscontrole 

mogelijk zonder sleutel: door middel van transponders, invoer van 

een cijfercode of een vingerafdruk krijgen gebruikers comfortabel 

toegang tot ruimten en gebouwen.

Gira KNX  /  EIB systeem 

Het systeem voor intelligente gebouwentechniek: KNX  /  EIB. Met fl exibele 

bustechniek is automatisering en centrale aansturing mogelijk van de 

complete elektrotechnische installatie in het gebouw – wat niet alleen 

meer comfort en veiligheid biedt, maar ook energie bespaart.

Gira Home Server

De Gira Home Server is de boordcomputer voor het intelligente huis.

Hij stuurt alle functies van de KNX  /  EIB installatie aan en integreert 

talrijke andere technologieën naadloos in de gebouwbesturing. De 

 bediening verloopt eenvoudig en intuïtief via de Gira Control Clients, 

smartphone en tablet of via de computer.

Afb. v.l.n.r.: tastsensor 3 Plus vijfvoudig, tastsensor 3 Comfort drievoudig, 

tastsensor 3 Basis enkelvoudig

Afb.: Gira huisstation video opbouw

Afb.: Gira Control 19 Client

Afb. v.l.n.r.: Keyless In Transponderleeseenheid, Keyless In Codeklavier, 

Keyless In Fingerprintleeseenheid
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Gira Event 

08

Kleur aluminium  /  

antraciet

09

Antraciet  /  antraciet

10

Clear wit  /  

zuiver wit glanzend

11

Clear groen  /  

zuiver wit glanzend

12

Opaque mint  /  

zuiver wit glanzend

13

Opaque blauw  /  

zuiver wit glanzend

Gira Esprit

14

Glas wit  /  

zuiver wit glanzend

15

Chroom  /  antraciet

16

Glas umbra  /  

crème wit glanzend 

17

Notenhout-aluminium  /  

kleur aluminium 

18

Glas zwart  /  

kleur aluminium

19

Aluminium zwart  /  

kleur aluminium

Gira E2

04

Antraciet

05

Kleur aluminium

06

Zuiver wit mat

07

Zuiver wit glanzend

Gira Standaard 55

01

Zuiver wit mat

02

Zuiver wit glanzend

03

Crème wit glanzend

Gira ClassiX

20

Chroom  /  chroom

21

Art chroom-zwart  /  

chroom

22

Messing  /  messing

23

Art messing  /  messing

24

Brons  /  brons

25

Art brons  /  

crème wit  /  brons

08

10

12

09

11

13

14

16

18

15

17

19

04

06

05

01

03

02

20

22

24

21

23

25
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Gira schakelaarprogramma's

Gira schakelaarprogramma's
Onderscheiden design en veelzijdige functies

Tien schakelaarprogramma's, meer dan 50 afdekraamvarianten en meer dan 300 basis elementen 
in verschillende kleuren en materialen: het modulair opgebouwde Gira designsysteem biedt 
een grote verscheidenheid aan designs en functies. Naast schakelaars en wandcontactdozen 
kunnen talrijke andere functies, zoals deurcommunicatie-installaties en KNX  /  EIB tastsensoren 
worden geïntegreerd.
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Gira Edel Staal

29

Serie 20

30

Serie 21

Gira E 22

26

Edel Staal

27

Aluminium

28

Thermoplast

(zuiver wit glanzend)

Gira F100

31

Zuiver wit glanzend  /  

zuiver wit glanzend

32

Crème wit glanzend  /  

crème wit glanzend

33

Kleur platina  /  

zuiver wit glanzend

34

Kleur chroom  /  

zuiver wit glanzend

35

Messing  /  

crème wit glanzend

Gira TX_44

36

Antraciet

37

Kleur aluminium

38

Zuiver wit

26

28

27

29 30

31

33

35

32

34

37

36

38

Gira schakelaarprogramma's

Gira designconfigurator
Het volledige Gira designsysteem in een oogopslag

Met de Gira designconfigurator kunnen de veelzijdige afdekraam-
varianten van de Gira schakelaarprogramma's individueel met ver-
schillende functies uit het Gira assortiment worden gecombineerd. 
Meer informatie: www.gira.com  /  designconfigurator
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www.gira.be

De Gira website geeft informatie over het bedrijf en het complete Gira assortiment. De Gira producten worden met afbeeldingen, 

korte beschrijvingen, functie- en designvoorbeelden en gedetailleerde technische gegevens gepresenteerd. In de omvangrijke 

downloadsectie staan brochures, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, enz. klaar om te downloaden.

Intelligente gebouwentechniek van Gira 

De brochure presenteert het complete assortiment van Gira en geeft bij elk product basisinformatie. 

Art. nr. 18601 24

Meer over Gira: onder www.gira.be vindt u meer gedetailleerde informatie 
over Gira en de Gira producten. Bovendien kunt u bij de Gira Informatiedienst 
ook andere brochures aanvragen: Tel +32 (0) 53 - 79 05 67 of info@gira.be



Uitgever 

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG 

Concept, design, redactie

schmitz 

Visuelle Kommunikation, 

www.hgschmitz.de

Productfotografie

Dirk Hoffmann, Jüchen

Udo Kowalski, Wuppertal

Henrik Spohler, Hamburg

Lithografie 

vimago GmbH, Krefeld

Druk

Ley + Wiegandt, Wuppertal

Technische wijzigingen voorbehouden. 

Eventuele kleurafwijkingen tussen de af-

beeldingen in deze productinformatie en 

het product worden veroorzaakt door het 

drukproces en kunnen niet worden voor-

komen. 
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Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektrotechnische installatie-

systemen

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstraße

42477 Radevormwald

Postfach 12 20

42461 Radevormwald

Duitsland

Tel +49 (0) 21 95 - 602 - 0

Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 119

www.gira.be

info@gira.be

Technische Profi-Hotline

Tel +32 (0) 53 - 80 68 11 

Gira is uitsluitend via de

groothandel te verkrijgen.

Salesmanager België

Voor de provincies

Antwerpen, Limburg en

Brabant:

Geert Lemarcq

Kapittelstraat 6

9280 Wieze (Lebbeke)

Tel +32 (0) 53 - 79 05 67

Fax +32 (0) 53 - 79 05 68

geert.lemarcq@gira.be

Voor de provincies

Oost- en West-Vlaanderen,

Henegouwen:

Steven Moreau

Ter Zompt 1

8791 Beveren-Leie

Tel +32 (0) 56 - 72 22 20

Fax +32 (0) 56 - 72 22 22

steven.moreau@gira.be

KNX  /  EIB Specialist

Voor Wallonië:

Jean-Claude Dahner

Route de Soiron 15

4860 Pepinster

Tel +32 (0) 87 - 89 16 51

Fax +32 (0) 87 - 89 16 52

jean-claude.dahner@gira.be

KNX  /  EIB Specialist

Voor Vlaanderen:

Gino Debuyck

Dreef Ter Walle 59

8560 Gullegem

Tel +32 (0) 56 - 42 88 40

Fax +32 (0) 56 - 42 87 40

gino.debuyck@gira.be
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