
Meny Internt anrop Motta Lys Ringetone av Åpne dørMeny Internt anrop Motta Lys Ringetone av Åpne dør

Kamera inngang

PorttelefonE-post Kamera

Kamera inngang

PorttelefonE-post Kamera

Gira Control 19 Client
Sentral kontroll- og styreenhet

for tilgang til Gira Home Server  3

eller Facility Server. Kan sammen

med Gira PT-IP-gateway også

brukes som svarapparat via

LAN.

Gira Control 19 Client
Styre innovativ bygningsteknikk 
med én finger

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektro-installasjons-

systemer

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstraße

42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20

42461 Radevormwald

Tyskland

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

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

www.gira.com

info@gira.com

Gira in Norwegen

 

Micro Matic Norge AS

Nye Vakåsvei 20

1360 Nesbru

 

Tel. +47 66 - 77 57 50

Fax +47 66 - 77 57 90

 

www.micro-matic.no

firmapost@micro-matic.no
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Gira Control 19 Client:

Bestillingsnr. 2088 00

Produktutvalg

Designramme til Gira Control 19 

Glass svart / aluminium:

Bestillingsnr. 2090 05

Glass hvitt / aluminium:

Bestillingsnr. 2090 12

Glass mint / aluminium:

Bestillingsnr. 2090 18

Glass umbra / aluminium:

Bestillingsnr. 2090 122

Innfelt monteringshus for 

installasjon av Gira Control 19

Bestillingsnr. 2076 00

Det tas forbehold om tekniske 

endringer

Nærmere informasjon finner du i 

Gira katalogen og på Internett på 

www.gira.com

Gira Control 19 Client, 

glass umbra / aluminium

Funksjonsindikator
Alle apparater i et rom og deres status 

vises på ett bilde. Alle funksjonene kan 

betjenes direkte fra denne visningen.

Sprettoppmeny
Detaljinformasjon og betjeningselementer 

åpnes ikke i nok et nivå, men i en sprett-

oppmeny over listen. Det gir en oversiktlig 

betjening.

Favoritter
Menypunktet "Favoritter" byr på en sam-

menstilling av de hyppigst brukte innstillin-

gene. Her kan f.eks. lysscener eller hyppig 

brukte funksjoner lagres.

Porttelefon
Takket være den integrerte høyttaleren og 

mikrofonen kan Gira Control 19 Client sam-

men med Gira PTS-IP-gateway også brukes 

som svarapparat for audiovisuell kommuni-

kasjon.

Internett-tjenester
Om morgenen kan du sjekke om du må ta 

med deg paraply i dag: Få værmelding eller 

nyheter i RSS-format 2.0 via grensesnittet.

Musikkstyring
Yndlingssangene ligger klare når du 

kommer hjem om kvelden – også dette er 

en service som betjeningsfilosofien til Gira 

Interface byr på. Med integrert direktesty-

ring av Media Players.

Kameraer
Med ett eneste betjeningstrinn ser du 

hvem som er i hagen eller står foran 

porten: Bildene fra de ulike kameraene 

i området kan hentes frem.

Energitrafikklys
Enkel og oversiktlig sammenligning av år-

ets og fjorårets forbruksverdier – på denne 

måten ser du raskt om gass-, vann- eller 

strømforbruket ligger innenfor det grønne 

området.

Forbruksdata
Drifts- og forbruksdata for strøm, vann, 

fyringsolje og gass registreres kontinuerlig. 

Dermed er det mulig å analysere utviklinger, 

sette opp sammenligningsberegninger og 

fastslå sparepotensial.

Gira Interface – rask tilgang til mange funksjoner

I 2008 ble Gira Interface utmerket med iF gold award i kategorien I 2008 ble Gira Interface utmerket med iF gold award i kategorien 

"digital media" for sin skjermdesign, brukervennlighet og betjenbarhet. "digital media" for sin skjermdesign, brukervennlighet og betjenbarhet. 

[Interface-design: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal][Interface-design: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal]

I 2011 mottok Gira Control 19 Client en utmerkelse fra det tyske designrådet (Rat für Formgebung) 

i kategorien "Interior Innovation". 

Gira Control 19 Client, 

glass hvitt / aluminium 

Gira Control 19 Client, 

glass mint / aluminium

Tekniske data
Dimensjoner:

L × B 330 × 546 mm,

Høyde fra veggen 15 mm

Operativsystem: 

Windows® embedded

Systeminformasjon: 

INTEL atom-prosessor 1,6 GHz

4 GB CF, internt minne

1 GB RAM

512 kB, L2 Cache

Tilkoblinger: 

4 × USB 2.0,

2 foran, 2 bak

1 × SD-kortplass SDHC,

opptil 32 GB

2 × RJ-45-tilkobling Gigabit-LAN

Skjermoppløsning: 

WXGA (1366 × 768 piksler), 

16,7 millioner farger

Kamera: 

1,3 megapiksler

Temperaturområder: 

Drift: 0  ºC til +40  ºC

Oppbevaring: -20  ºC til +60  ºC

Relativ luftfuktighet: 

10 til 85  % ved +35  °C, 

ingen kondens

Spenningsforsyning: 

100 til 230 V~ AC, 

eller 24 V DC

Inngangseffekt: 

Maks. (100  % CPU) 39 W

Standby maks. 5 W



Gira Interface – enkel styring av innovativ bygningsteknikk
Alle apparater som kan tas i bruk for bygningsstyring via Gira Home Server 3 og Facility Server opptrer gjennomgående i 

den nyutviklede, enhetlig strukturerte grensesnitt-utformingen. Alle funksjoner kan nås innenfor to nivåer. En forståelig og 

intuitiv menystyring sikrer rask tilgang.

Brukergrensesnittet er optimert for de forskjellige mediers ulike bildestørrelser. Ved store skjermdiagonaler som Gira Control 19 

Client er brukergrensesnittet for eksempel delt i tre områder, hvilket garanterer ytterst komfortabel betjening. Individuelle 

tilpasninger til brukernes krav er mulig ved hjelp av farger og tilordning av individuelle bakgrunnsbilder. Også menyalternativene 

Favoritter og MyTouch kan stilles inn individuelt.

Den komplette bygningsteknikken kan enkelt betjenes mobilt med den nye Gira Home Server 3  /  Facility Server appen – 

ved bruk av iPhone, iPod touch eller iPad, via GSM, UMTS eller WLAN, både utenfor og inne i bygningen.
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Styringsnivå
Styringsnivået er inndelt 

i ulike områder som kan 

betjenes uavhengig av 

hverandre. Bygningen 

styres i venstre halvdel. 

I høyre del kan ulike 

individuelle funksjoner 

som kameraer, nyhets-

tjenester i RSS-format, 

værmelding, e-post, 

temperaturdiagram-

mer og musikkstyring 

konfigureres.

Statuslinje
Dato, klokkeslett og da-

taene fra en værstasjon 

er installert i statuslinjen 

og vises der.

Navigasjonslinje
Linjen er permanent 

synlig, og plasseringen 

av navigasjonsknappene 

er fastlagt. Dermed kan 

brukeren alltid med 

ett betjeningstrinn gå 

tilbake til hovedmenyen 

eller skifte til andre 

områder.

Bygningsstyring med Gira Home Server 3 / Facility Server 

Gira Control 19 Client
Gira Control 19 Client er en 

datamaskinbasert kontroll- og 

styringsenhet med en briljant 

touch-skjerm. Med dette kon-

trollapparatet for Gira Home-

Server 3 eller Facility Server kan 

hele bygningsteknikken, basert 

på KNX / EIB-systemet, overvå-

kes og styres. Forbindelsen med 

Internett kan også benyttes via 

apparatet. Sammen med Gira 

PT-IP-gateway blir det også til 

et svarapparat for porttelefonen. 

Gira Interface gjør alle funksjo-

nene lett tilgjengelige.

Via en systemtjeneste kan Gira 

Control 19 Client fjernstyres med 

Home Server 3 / Facility Server. På 

denne måten kan Gira Control 19 

Client settes i energisparende 

stadby-modus mens du er borte, 

og vekkes opp når du kommer 

tilbake (WakeonLan). Skjermspa-

reren kan fortsatt styres, og 

eksterne program som f.eks. en 

nettleser, kan også startes og 

styres. Se dokumentasjonen for 

oversikt over flere muligheter.

Porttelefon
Takket være den integrererte 

høyttaleren og mikrofonen kan 

Gira Control 19 Client også bru-

kes som svarapparat for audiovi-

suell kommunikasjon. Funksjo-

nen kan føyes inn i Gira Interface 

med PTS-IP-gatewayen. Et far-

gekamera er integrert for fremti-

dig bruk. 

Montering
Gira Control 19 Client monteres 

i en innfellingsboks i veggen. 

Rammene fås i aluminium og 

glass i fargene svart, hvitt, mint 

og umbra. Gira Control 19 Client 

er utstyrt med en adapter med 

stor rekkevidde (110 til 230 V) og 

kan via 24 V DC inngangen også 

installeres i eksisterende 

Gira / Proface ServerClient 15 

UP-bokser, slik at eldre anlegg 

kan moderniseres iht. nyeste 

teknikk.

Tilkobling til Gira 
Home Server 3  /  Facility Server
Gira Home Server 3 er datamas-

kinen for huset. Den fungerer 

som gateway for den komplette 

KNX / EIB-installasjonen i en byg-

ning, og er uunnværlig når mo-

derne bygninger og det tekniske 

Funksjonalitet
Det oversiktlig utformede Gira 

Interface har fått flere utmerkel-

ser. På touch-skjermen med en 

skjermdiagonal på 47 cm [ 18,5"] 

gir grensesnittet et oversiktlig 

og forståelig bilde av hele byg-

ningsteknikken. Herfra styres 

ulike områder som lys, sjalusier, 

ventilasjon, oppvarming og hus-

holdningsapparater sentralt. I til-

legg finnes følgende funksjoner: 

Lagre og hente frem lysscener, 

høre musikk, bruke Internett og 

vise e-post, alarmmeldinger 

samt generere diagrammer fra 

apparater som bruker strøm. En 

lettforståelig og intuitiv menyfø-

ring gir rask tilgang til ønsket 

funksjon. Alle funksjoner kan 

nås innenfor to nivåer. Detaljert 

informasjon og betjeningsele-

menter åpnes i en sprettoppme-

ny. Det store displayet er godt 

lesbart fra aller retninger og kan 

dermed betjenes av både voksne 

og barn. Den kapasitive touch-

skjermen er behagelig å berøre 

og enkel å betjene. Bak glass-

dekslet er en flerfarget RGB-lys-

diode som kan parametreres, og 

via denne kan ulik informasjon 

som f.eks. melding om ny 

e-post, uværsvarsler osv. vises.

utstyret disse inneholder skal 

kobles sammen i nettverk, in-

ternt og med verdenen utenfor. 

Den muliggjør betjening av 

KNX / EIB-funksjonene ved hjelp 

av moderne kommunikasjons-

medier. Gira Facility Server byr 

på alle funksjonene til Gira 

Home Server 3 og har vesentlig 

mer lagringsplass for bruk innen 

industrielle områder. Dermed 

kan den lagre betydelige større 

datamengder og generere 

mer omfattende visualiseringer. 

Utover dette er det mulig å 

sammenkoble flere Gira 

Facility Servere til et nett, slik 

at også separate bygninger uten 

problemer kan ha forbindelse 

med hverandre. Dermed kan lo-

kale og overordnede funksjoner 

koordineres på en avansert 

måte.

Gira Home Server® 3

Gira Facility Server®

Betjening via telefon

Alarm

  ISDN

  IP

  IP

PC  /  Mac

TV

Gira Control 19 Client

Gira Control 9 Client

IP-kamera

Eksterne 

systemer

Revox multi-

room system

Gira OS Connect til 

Apple Mac

Intranett 

internt
WLAN

PDA  /  iPod touch PC  /  Mac

IP

iETS

PCMobiltelefon

Smartphone / 

iPhone

Fjernprogrammering

Internett 

eksternt

IP

PC

Svarapparat

TV

Telefon

Keyless In

Gira Control 19 Client

Gira Control 9 Client

Dørstasjon

Gira porttele-

fonsystem

Berøringssensor

SmartSensor

Sensorer

Sjalusi

Belysning

Oppvarming

KNX / EIB 

installasjon

KNX / EIB



Gira Interface – enkel styring av innovativ bygningsteknikk
Alle apparater som kan tas i bruk for bygningsstyring via Gira Home Server 3 og Facility Server opptrer gjennomgående i 

den nyutviklede, enhetlig strukturerte grensesnitt-utformingen. Alle funksjoner kan nås innenfor to nivåer. En forståelig og 

intuitiv menystyring sikrer rask tilgang.

Brukergrensesnittet er optimert for de forskjellige mediers ulike bildestørrelser. Ved store skjermdiagonaler som Gira Control 19 

Client er brukergrensesnittet for eksempel delt i tre områder, hvilket garanterer ytterst komfortabel betjening. Individuelle 

tilpasninger til brukernes krav er mulig ved hjelp av farger og tilordning av individuelle bakgrunnsbilder. Også menyalternativene 

Favoritter og MyTouch kan stilles inn individuelt.

Den komplette bygningsteknikken kan enkelt betjenes mobilt med den nye Gira Home Server 3  /  Facility Server appen – 

ved bruk av iPhone, iPod touch eller iPad, via GSM, UMTS eller WLAN, både utenfor og inne i bygningen.
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Styringsnivå
Styringsnivået er inndelt 

i ulike områder som kan 

betjenes uavhengig av 

hverandre. Bygningen 

styres i venstre halvdel. 

I høyre del kan ulike 

individuelle funksjoner 

som kameraer, nyhets-

tjenester i RSS-format, 

værmelding, e-post, 

temperaturdiagram-

mer og musikkstyring 

konfigureres.

Statuslinje
Dato, klokkeslett og da-

taene fra en værstasjon 

er installert i statuslinjen 

og vises der.

Navigasjonslinje
Linjen er permanent 

synlig, og plasseringen 

av navigasjonsknappene 

er fastlagt. Dermed kan 

brukeren alltid med 

ett betjeningstrinn gå 

tilbake til hovedmenyen 

eller skifte til andre 

områder.

Bygningsstyring med Gira Home Server 3 / Facility Server 

Gira Control 19 Client
Gira Control 19 Client er en 

datamaskinbasert kontroll- og 

styringsenhet med en briljant 

touch-skjerm. Med dette kon-

trollapparatet for Gira Home-

Server 3 eller Facility Server kan 

hele bygningsteknikken, basert 

på KNX / EIB-systemet, overvå-

kes og styres. Forbindelsen med 

Internett kan også benyttes via 

apparatet. Sammen med Gira 

PT-IP-gateway blir det også til 

et svarapparat for porttelefonen. 

Gira Interface gjør alle funksjo-

nene lett tilgjengelige.

Via en systemtjeneste kan Gira 

Control 19 Client fjernstyres med 

Home Server 3 / Facility Server. På 

denne måten kan Gira Control 19 

Client settes i energisparende 

stadby-modus mens du er borte, 

og vekkes opp når du kommer 

tilbake (WakeonLan). Skjermspa-

reren kan fortsatt styres, og 

eksterne program som f.eks. en 

nettleser, kan også startes og 

styres. Se dokumentasjonen for 

oversikt over flere muligheter.

Porttelefon
Takket være den integrererte 

høyttaleren og mikrofonen kan 

Gira Control 19 Client også bru-

kes som svarapparat for audiovi-

suell kommunikasjon. Funksjo-

nen kan føyes inn i Gira Interface 

med PTS-IP-gatewayen. Et far-

gekamera er integrert for fremti-

dig bruk. 

Montering
Gira Control 19 Client monteres 

i en innfellingsboks i veggen. 

Rammene fås i aluminium og 

glass i fargene svart, hvitt, mint 

og umbra. Gira Control 19 Client 

er utstyrt med en adapter med 

stor rekkevidde (110 til 230 V) og 

kan via 24 V DC inngangen også 

installeres i eksisterende 

Gira / Proface ServerClient 15 

UP-bokser, slik at eldre anlegg 

kan moderniseres iht. nyeste 

teknikk.

Tilkobling til Gira 
Home Server 3  /  Facility Server
Gira Home Server 3 er datamas-

kinen for huset. Den fungerer 

som gateway for den komplette 

KNX / EIB-installasjonen i en byg-

ning, og er uunnværlig når mo-

derne bygninger og det tekniske 

Funksjonalitet
Det oversiktlig utformede Gira 

Interface har fått flere utmerkel-

ser. På touch-skjermen med en 

skjermdiagonal på 47 cm [ 18,5"] 

gir grensesnittet et oversiktlig 

og forståelig bilde av hele byg-

ningsteknikken. Herfra styres 

ulike områder som lys, sjalusier, 

ventilasjon, oppvarming og hus-

holdningsapparater sentralt. I til-

legg finnes følgende funksjoner: 

Lagre og hente frem lysscener, 

høre musikk, bruke Internett og 

vise e-post, alarmmeldinger 

samt generere diagrammer fra 

apparater som bruker strøm. En 

lettforståelig og intuitiv menyfø-

ring gir rask tilgang til ønsket 

funksjon. Alle funksjoner kan 

nås innenfor to nivåer. Detaljert 

informasjon og betjeningsele-

menter åpnes i en sprettoppme-

ny. Det store displayet er godt 

lesbart fra aller retninger og kan 

dermed betjenes av både voksne 

og barn. Den kapasitive touch-

skjermen er behagelig å berøre 

og enkel å betjene. Bak glass-

dekslet er en flerfarget RGB-lys-

diode som kan parametreres, og 

via denne kan ulik informasjon 

som f.eks. melding om ny 

e-post, uværsvarsler osv. vises.

utstyret disse inneholder skal 

kobles sammen i nettverk, in-

ternt og med verdenen utenfor. 

Den muliggjør betjening av 

KNX / EIB-funksjonene ved hjelp 

av moderne kommunikasjons-

medier. Gira Facility Server byr 

på alle funksjonene til Gira 

Home Server 3 og har vesentlig 

mer lagringsplass for bruk innen 

industrielle områder. Dermed 

kan den lagre betydelige større 

datamengder og generere 

mer omfattende visualiseringer. 

Utover dette er det mulig å 

sammenkoble flere Gira 

Facility Servere til et nett, slik 

at også separate bygninger uten 

problemer kan ha forbindelse 

med hverandre. Dermed kan lo-

kale og overordnede funksjoner 

koordineres på en avansert 

måte.

Gira Home Server® 3

Gira Facility Server®

Betjening via telefon

Alarm

  ISDN

  IP

  IP

PC  /  Mac

TV

Gira Control 19 Client

Gira Control 9 Client

IP-kamera

Eksterne 

systemer

Revox multi-

room system

Gira OS Connect til 

Apple Mac

Intranett 

internt
WLAN

PDA  /  iPod touch PC  /  Mac

IP

iETS

PCMobiltelefon

Smartphone / 

iPhone

Fjernprogrammering

Internett 

eksternt

IP

PC

Svarapparat

TV

Telefon

Keyless In

Gira Control 19 Client

Gira Control 9 Client

Dørstasjon

Gira porttele-

fonsystem

Berøringssensor

SmartSensor

Sensorer

Sjalusi

Belysning

Oppvarming

KNX / EIB 

installasjon

KNX / EIB



Gira Interface – enkel styring av innovativ bygningsteknikk
Alle apparater som kan tas i bruk for bygningsstyring via Gira Home Server 3 og Facility Server opptrer gjennomgående i 

den nyutviklede, enhetlig strukturerte grensesnitt-utformingen. Alle funksjoner kan nås innenfor to nivåer. En forståelig og 

intuitiv menystyring sikrer rask tilgang.

Brukergrensesnittet er optimert for de forskjellige mediers ulike bildestørrelser. Ved store skjermdiagonaler som Gira Control 19 

Client er brukergrensesnittet for eksempel delt i tre områder, hvilket garanterer ytterst komfortabel betjening. Individuelle 

tilpasninger til brukernes krav er mulig ved hjelp av farger og tilordning av individuelle bakgrunnsbilder. Også menyalternativene 

Favoritter og MyTouch kan stilles inn individuelt.

Den komplette bygningsteknikken kan enkelt betjenes mobilt med den nye Gira Home Server 3  /  Facility Server appen – 

ved bruk av iPhone, iPod touch eller iPad, via GSM, UMTS eller WLAN, både utenfor og inne i bygningen.
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Styringsnivå
Styringsnivået er inndelt 

i ulike områder som kan 

betjenes uavhengig av 

hverandre. Bygningen 

styres i venstre halvdel. 

I høyre del kan ulike 

individuelle funksjoner 

som kameraer, nyhets-

tjenester i RSS-format, 

værmelding, e-post, 

temperaturdiagram-

mer og musikkstyring 

konfigureres.

Statuslinje
Dato, klokkeslett og da-

taene fra en værstasjon 

er installert i statuslinjen 

og vises der.

Navigasjonslinje
Linjen er permanent 

synlig, og plasseringen 

av navigasjonsknappene 

er fastlagt. Dermed kan 

brukeren alltid med 

ett betjeningstrinn gå 

tilbake til hovedmenyen 

eller skifte til andre 

områder.

Bygningsstyring med Gira Home Server 3 / Facility Server 

Gira Control 19 Client
Gira Control 19 Client er en 

datamaskinbasert kontroll- og 

styringsenhet med en briljant 

touch-skjerm. Med dette kon-

trollapparatet for Gira Home-

Server 3 eller Facility Server kan 

hele bygningsteknikken, basert 

på KNX / EIB-systemet, overvå-

kes og styres. Forbindelsen med 

Internett kan også benyttes via 

apparatet. Sammen med Gira 

PT-IP-gateway blir det også til 

et svarapparat for porttelefonen. 

Gira Interface gjør alle funksjo-

nene lett tilgjengelige.

Via en systemtjeneste kan Gira 

Control 19 Client fjernstyres med 

Home Server 3 / Facility Server. På 

denne måten kan Gira Control 19 

Client settes i energisparende 

stadby-modus mens du er borte, 

og vekkes opp når du kommer 

tilbake (WakeonLan). Skjermspa-

reren kan fortsatt styres, og 

eksterne program som f.eks. en 

nettleser, kan også startes og 

styres. Se dokumentasjonen for 

oversikt over flere muligheter.

Porttelefon
Takket være den integrererte 

høyttaleren og mikrofonen kan 

Gira Control 19 Client også bru-

kes som svarapparat for audiovi-

suell kommunikasjon. Funksjo-

nen kan føyes inn i Gira Interface 

med PTS-IP-gatewayen. Et far-

gekamera er integrert for fremti-

dig bruk. 

Montering
Gira Control 19 Client monteres 

i en innfellingsboks i veggen. 

Rammene fås i aluminium og 

glass i fargene svart, hvitt, mint 

og umbra. Gira Control 19 Client 

er utstyrt med en adapter med 

stor rekkevidde (110 til 230 V) og 

kan via 24 V DC inngangen også 

installeres i eksisterende 

Gira / Proface ServerClient 15 

UP-bokser, slik at eldre anlegg 

kan moderniseres iht. nyeste 

teknikk.

Tilkobling til Gira 
Home Server 3  /  Facility Server
Gira Home Server 3 er datamas-

kinen for huset. Den fungerer 

som gateway for den komplette 

KNX / EIB-installasjonen i en byg-

ning, og er uunnværlig når mo-

derne bygninger og det tekniske 

Funksjonalitet
Det oversiktlig utformede Gira 

Interface har fått flere utmerkel-

ser. På touch-skjermen med en 

skjermdiagonal på 47 cm [ 18,5"] 

gir grensesnittet et oversiktlig 

og forståelig bilde av hele byg-

ningsteknikken. Herfra styres 

ulike områder som lys, sjalusier, 

ventilasjon, oppvarming og hus-

holdningsapparater sentralt. I til-

legg finnes følgende funksjoner: 

Lagre og hente frem lysscener, 

høre musikk, bruke Internett og 

vise e-post, alarmmeldinger 

samt generere diagrammer fra 

apparater som bruker strøm. En 

lettforståelig og intuitiv menyfø-

ring gir rask tilgang til ønsket 

funksjon. Alle funksjoner kan 

nås innenfor to nivåer. Detaljert 

informasjon og betjeningsele-

menter åpnes i en sprettoppme-

ny. Det store displayet er godt 

lesbart fra aller retninger og kan 

dermed betjenes av både voksne 

og barn. Den kapasitive touch-

skjermen er behagelig å berøre 

og enkel å betjene. Bak glass-

dekslet er en flerfarget RGB-lys-

diode som kan parametreres, og 

via denne kan ulik informasjon 

som f.eks. melding om ny 

e-post, uværsvarsler osv. vises.

utstyret disse inneholder skal 

kobles sammen i nettverk, in-

ternt og med verdenen utenfor. 

Den muliggjør betjening av 

KNX / EIB-funksjonene ved hjelp 

av moderne kommunikasjons-

medier. Gira Facility Server byr 

på alle funksjonene til Gira 

Home Server 3 og har vesentlig 

mer lagringsplass for bruk innen 

industrielle områder. Dermed 

kan den lagre betydelige større 

datamengder og generere 

mer omfattende visualiseringer. 

Utover dette er det mulig å 

sammenkoble flere Gira 

Facility Servere til et nett, slik 

at også separate bygninger uten 

problemer kan ha forbindelse 

med hverandre. Dermed kan lo-

kale og overordnede funksjoner 

koordineres på en avansert 

måte.
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Gira Control 19 Client
Sentral kontroll- og styreenhet

for tilgang til Gira Home Server  3

eller Facility Server. Kan sammen

med Gira PT-IP-gateway også

brukes som svarapparat via

LAN.

Gira Control 19 Client
Styre innovativ bygningsteknikk 
med én finger

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektro-installasjons-

systemer

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstraße

42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20

42461 Radevormwald

Tyskland

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

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

www.gira.com

info@gira.com

Gira in Norwegen

 

Micro Matic Norge AS

Nye Vakåsvei 20

1360 Nesbru

 

Tel. +47 66 - 77 57 50

Fax +47 66 - 77 57 90

 

www.micro-matic.no

firmapost@micro-matic.no
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Gira Control 19 Client:

Bestillingsnr. 2088 00

Produktutvalg

Designramme til Gira Control 19 

Glass svart / aluminium:

Bestillingsnr. 2090 05

Glass hvitt / aluminium:

Bestillingsnr. 2090 12

Glass mint / aluminium:

Bestillingsnr. 2090 18

Glass umbra / aluminium:

Bestillingsnr. 2090 122

Innfelt monteringshus for 

installasjon av Gira Control 19

Bestillingsnr. 2076 00

Det tas forbehold om tekniske 

endringer

Nærmere informasjon finner du i 

Gira katalogen og på Internett på 

www.gira.com

Gira Control 19 Client, 

glass umbra / aluminium

Funksjonsindikator
Alle apparater i et rom og deres status 

vises på ett bilde. Alle funksjonene kan 

betjenes direkte fra denne visningen.

Sprettoppmeny
Detaljinformasjon og betjeningselementer 

åpnes ikke i nok et nivå, men i en sprett-

oppmeny over listen. Det gir en oversiktlig 

betjening.

Favoritter
Menypunktet "Favoritter" byr på en sam-

menstilling av de hyppigst brukte innstillin-

gene. Her kan f.eks. lysscener eller hyppig 

brukte funksjoner lagres.

Porttelefon
Takket være den integrerte høyttaleren og 

mikrofonen kan Gira Control 19 Client sam-

men med Gira PTS-IP-gateway også brukes 

som svarapparat for audiovisuell kommuni-

kasjon.

Internett-tjenester
Om morgenen kan du sjekke om du må ta 

med deg paraply i dag: Få værmelding eller 

nyheter i RSS-format 2.0 via grensesnittet.

Musikkstyring
Yndlingssangene ligger klare når du 

kommer hjem om kvelden – også dette er 

en service som betjeningsfilosofien til Gira 

Interface byr på. Med integrert direktesty-

ring av Media Players.

Kameraer
Med ett eneste betjeningstrinn ser du 

hvem som er i hagen eller står foran 

porten: Bildene fra de ulike kameraene 

i området kan hentes frem.

Energitrafikklys
Enkel og oversiktlig sammenligning av år-

ets og fjorårets forbruksverdier – på denne 

måten ser du raskt om gass-, vann- eller 

strømforbruket ligger innenfor det grønne 

området.

Forbruksdata
Drifts- og forbruksdata for strøm, vann, 

fyringsolje og gass registreres kontinuerlig. 

Dermed er det mulig å analysere utviklinger, 

sette opp sammenligningsberegninger og 

fastslå sparepotensial.

Gira Interface – rask tilgang til mange funksjoner

I 2008 ble Gira Interface utmerket med iF gold award i kategorien I 2008 ble Gira Interface utmerket med iF gold award i kategorien 

"digital media" for sin skjermdesign, brukervennlighet og betjenbarhet. "digital media" for sin skjermdesign, brukervennlighet og betjenbarhet. 

[Interface-design: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal][Interface-design: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal]

I 2011 mottok Gira Control 19 Client en utmerkelse fra det tyske designrådet (Rat für Formgebung) 

i kategorien "Interior Innovation". 

Gira Control 19 Client, 

glass hvitt / aluminium 

Gira Control 19 Client, 

glass mint / aluminium

Tekniske data
Dimensjoner:

L × B 330 × 546 mm,

Høyde fra veggen 15 mm

Operativsystem: 

Windows® embedded

Systeminformasjon: 

INTEL atom-prosessor 1,6 GHz

4 GB CF, internt minne

1 GB RAM

512 kB, L2 Cache

Tilkoblinger: 

4 × USB 2.0,

2 foran, 2 bak

1 × SD-kortplass SDHC,

opptil 32 GB

2 × RJ-45-tilkobling Gigabit-LAN

Skjermoppløsning: 

WXGA (1366 × 768 piksler), 

16,7 millioner farger

Kamera: 

1,3 megapiksler

Temperaturområder: 

Drift: 0  ºC til +40  ºC

Oppbevaring: -20  ºC til +60  ºC

Relativ luftfuktighet: 

10 til 85  % ved +35  °C, 

ingen kondens

Spenningsforsyning: 

100 til 230 V~ AC, 

eller 24 V DC

Inngangseffekt: 

Maks. (100  % CPU) 39 W

Standby maks. 5 W
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