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1 Gira deurcommunicatie-
systeem

Met het Gira deurcommunicatiesysteem wordt de 
functionaliteit van de Gira schakelaarprogramma's 
uitgebreid – en wordt deurcommunicatie onderdeel 
van de elektrotechnische installatie.

Installatie in 
gangbare in-
bouwdozen

Zo maakt het Gira deurcommunicatiesysteem 
gebruik van de beproefde installatiewijze van de 
elektrotechnische installatie. Alle functies voor 
horen, spreken en zien worden geïnstalleerd in 
gangbare ronde inbouwdozen. Wanneer installatie 
van inbouwdozen niet mogelijk is, biedt het assor-
timent aantrekkelijke opbouwapparaten die snel en 
eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd.

2-draads busHet systeem is gebaseerd op de intelligente 2-
draads bus waarmee wijzigingen ook achteraf nog 
probleemloos mogelijk zijn.
Voor de voeding van de componenten en de over-
dracht van alle audio- en videosignalen zijn slechts 
twee aders vereist.
Zo kan b.v. een bestaande deurbelinstallatie pro-
bleemloos worden vervangen door het Gira deur-
communicatiesysteem. In plaats van nieuwe leidin-
gen aan te leggen, worden de leidingen van de 
bestaande installatie gebruikt.
Ook bij nieuwe installaties zorgt de 2-draads bus-
technologie voor een aanmerkelijke vermindering 
van de anders gebruikelijke bekabelingswerkzaam-
heden voor een deurcommunicatie-installatie en is 
een snelle, tegen ompoling beveiligde installatie 
mogelijk.

Veelzijdige 
functies

De deur- en huisstations kunnen individueel wor-
den samengesteld uit een ruim aanbod van de 
meest uiteenlopende functies, b.v. met of zonder 
videocomponenten. 
Het assortiment wordt afgerond met b.v. de DCS-
IP-gateway. Met de DCS-IP-gateway kunnen appa-
raten met netwerkfunctionaliteit worden geïnte-
greerd in het deurcommunicatiesysteem, zoals b.v. 
computers of IP-videotelefoons.
Of met een DCS-schakelactor waarmee schakel-
handelingen via het deurcommunicatiesysteem 
kunnen worden aangestuurd, zoals b.v. het schake-
len van de trappenhuisverlichting.
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Integratie in het 
Gira design-
systeem

De functies van het Gira deurcommunicatiesys-
teem worden in bestaande Gira designplatforms 
geïntegreerd:
Gira huisstations zijn verkrijgbaar in talloze design-
varianten en kunnen in verschillende kleuren met 
diverse afdekraamvarianten worden gecombi-
neerd.

Buiten bij de voordeur zorgen b.v. de deurstations 
voor een aantrekkelijke ontvangst. Hun functies 
kunnen in de afdekramen van het schakelaarpro-
gramma Gira TX_44 worden geïnstalleerd.

Voordelen • Uniforme uitstraling van deurcommunicatie en 
elektrotechnische installatie

• Grote verscheidenheid in design bij een 
tegelijkertijd bescheiden assortiment

• Installatie in gangbare inbouwdozen net als de 
elektrotechnische installatie

• Huisstations en deurstations ook verkrijgbaar als 
compleet voorgemonteerde opbouwvarianten

• Snelle, eenvoudige montage van de 
opbouwvarianten

• Signaaloverdracht voor audio en video over de 2-
draads-bus

• Tegen ompoling beveiligd installatie

• Probleemloos upgraden van een bestaande 
deurbelinstallatie

• Eenvoudig vervangen van een bestaande 
intercominstallatie

• Minder bekabelingswerkzaamheden bij nieuwe 
installatie omdat er slechts twee aders nodig zijn
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2 Deurstations

De deurstations dienen als spreek- en bedienings-
eenheden voor het deurcommunicatiesysteem bij 
de voordeur. Via het deurstation wordt na bedie-
ning van een belknop een gesprek tot stand 
gebracht met het gewenste huisstation. Tegelijker-
tijd bevestigt het deurstation het activeren van het 
oproepsignaal met een bevestigingstoon.
De Gira deurstations zijn verkrijgbaar als op- en 
inbouwvarianten. 

Deurstation 
opbouw

Het deurstation opbouw is een compacte, com-
pleet voorgemonteerde eenheid met een opbouw-
hoogte van 19 mm.
Het deurstation opbouw is bij uitsluitend audiobe-
drijf geschikt voor een gebouw met 1 tot 6 wonin-
gen en bij combinatie met een kleurencamera voor 
een gebouw met 1 tot 3 woningen. 
Het deurstation opbouw is verkrijgbaar in de kleu-
ren zuiver wit, aluminium en antraciet in de vol-
gende varianten:

• Deurstation opbouw enkelvoudig

• Deurstation opbouw drievoudig

• Deurstation opbouw zesvoudig

• Deurstation video opbouw enkelvoudig

• Deurstation video opbouw drievoudig

Afb. 1: Varianten van het Gira deurstation opbouw
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Deurstation voor 
inbouwinstallatie

Het Gira deurstation wordt geïnstalleerd in gang-
bare inbouwdozen. Het past in TX_44 afdekramen, 
de Gira energiezuilen, frontpanelen en brievenbus-
installaties.

Het deurstation is verkrijgbaar in de kleuren zuiver 
wit, antraciet en aluminium in de uitvoeringen 
enkelvoudig en drievoudig.

Afb. 2: Gira deurstations

Modulaire 
opbouw

De modulaire opbouw garandeert een hoge flexibi-
liteit zodat het deurstation b.v. kan worden uitge-
breid met een kleurencamera, een automatic-scha-
kelaar, een info-module of extra belknoppen.

Afb. 3: Modulaire opbouw van het Gira deurstation

Aanwijzing: Wanneer achteraf een kleurencamera 
wordt toegevoegd, is het besturingapparaat video 
vereist.

Labelservice Via de Gira labelservice kunnen de deurstations 
worden voorzien van tekstlabels. Informatie over 
de labelservice en andere mogelijkheden om tekst-
labels te maken, vindt u op pagina 21.

+ =
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TX_44Met het deurstation in een TX_44 afdekraam (vier-
voudig) kunnen audio-installaties voor gebouwen 
met 1 tot 9 woningen worden gerealiseerd en bij 
combinatie met kleurencamera in het TX_44 afde-
kraam gebouwen met 1 tot 6 woningen.

Integratie in de 
Gira energiezuil

Voor gebruik bij opritten of toegangspoorten kan 
het deurstation worden geïntegreerd in de Gira 
energiezuil. De energiezuilen zijn voorzien van lege 
units die kunnen worden voorzien van belknoppen, 
een deurluidspreker, info-module of kleurenca-
mera. Ook andere functies uit het schakelaarpro-
gramma Gira TX_44 kunnen worden toegepast, b.v. 
een automatic-schakelaar die het lichtelement van 
de energiezuil bij beweging automatisch inscha-
kelt. 
Aanwijzing: de kleurencamera kan uitsluitend wor-
den geïntegreerd in energiezuilen zonder lichtele-
ment.

Er zijn vier varianten verkrijgbaar:

• 1400 mm met vier lege units

• 1600 mm met vier lege units

• 1600 mm met zes lege units

• 1600 mm met lichtelement en drie lege units

Integratie in 
frontpanelen en 
brievenbus-
installaties

Voor klantspecifieke maatoplossingen of grote 
objecten kan het deurstation met het installatiepro-
fiel worden ingebouwd in frontpanelen of brieven-
businstallaties. Bij bestaande installaties met 
mechanische belknoppen vormt de inbouwluid-
spreker de interface met het Gira deurcommunica-
tiesysteem.
Nadere aanwijzingen over inbouw van het deursta-
tion in frontpanelen en brievenbusinstallaties vanaf 
pagina 29.

Deurstation Edel 
Staal

Het deurstation Edel Staal is met zijn 3 mm dikke, 
roestvrij stalen frontplaat in V2A-kwaliteit zeer 
robuust en daarmee in hoge mate vandaal- en 
weerbestendig. Het deurstation Edel Staal is ver-
krijgbaar met en zonder kleurencamera. Meer infor-
matie over het deurstation Edel Staal vindt u op 
pagina 34.
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2.1 Deurstation opbouw

Deurstation video 
opbouw

Onderstaande afbeelding toont de principiële 
opbouw van een deurstation video opbouw.

Afb. 4: Opbouw van het deurstation video opbouw 
drievoudig

Voordelen 
deurstation 
opbouw

• Compleet voorgemonteerde eenheid

• Geringe opbouwhoogte van slechts 19 mm

• Snelle eenvoudige montage

• Montage op lastige ondergronden
(b.v. baksteen, hardsteen of marmer, metalen 
oppervlakken)

• wanneer inbouw niet mogelijk is 
(b.v. te geringe wanddikte)

• Kabelinvoer opbouw mogelijk

• Vervormingsvrij geëloxeerd aluminium 
draagprofiel

1 

2

3

4

5

 6

 7

 8

Legenda
1 kabelinvoer 
2 kleurencamera
3 afdekplaat spreekge-

deelte
4 belknop drievoudig
5 bodemdeel
6 aansluitklemmen
7 bovenkap
8 afdekplaten voor bel-

knoppen



17
Deurstations

2.2 Modulaire opbouw van het deurstation

Deurstation met 
kleurencamera

Onderstaande afbeelding toont de principiële 
opbouw van een deurstation met kleurencamera.

Afb. 5: Opbouw van een deurstation drievoudig met 
kleurencamera

Voordelen 
deurstation 

• Modulaire opbouw

• Geringe opbouwhoogte

• Installatie in gangbare inbouwdozen

• Uitbreiding achteraf mogelijk (b.v. 
kleurencamera)

• Combinatie met elektrotechnische 
installatiedelen in één eenheid mogelijk (b.v. 
automatic-schakelaar)

• Installatie in energiezuil, brievenbus of 
frontpaneel mogelijk

• Kan oude montageopeningen afdekken 
(met de montageplaat)

• Realisatie van grote installaties mogelijk (b.v. in 
frontpanelen)

1

2

3

4

 5

 6

 7

 8

 9

Legenda
1 basiselement kleu-

rencamera
2 verbindingskabel 

video (2-polig)/audio 
(6-polig)

3 microfoonbasisele-
ment

4 deurcommunicatie-
busaankoppelaar

5 TX_44 afdekraam 
boven-/onderdeel

6 opzetstuk kleurenca-
mera

7 opzetstuk deurluid-
spreker

8 afdekplaten voor bel-
knoppen

9 belknop drievoudig
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3 Uitbreidingen deurstation

3.1 Kleurencamera

Het deurstation kan worden uitgebreid met een 
kleurencamera. Met de kleurencamera worden de 
beelden van de persoon bij de voordeur via de 2-
draads bus weergegeven op het TFT-kleurendisplay 
van het huisstation. 
Op het voor videobedrijf vereiste besturingapparaat 
video kunnen tot 15 kleurencamera's worden aan-
gesloten (5 deurstations video en 10 DCS-came-
ragateways), waarbij twee deurstations met kleu-
rencamera door het besturingapparaat video 
kunnen worden gevoed.

Waarnemings-
gebied

De Gira kleurencamera (1) heeft een waarnemings-
hoek van 100°. Om het waarnemingsgebied exact 
te bepalen kan het objectief bij installatie handma-
tig over 20° in alle richtingen worden gedraaid. 
Wanneer de camera eenmaal optimaal op de entree 
(2) is gericht, is dankzij het groothoekobjectief 
motoraansturing niet nodig.

Afb. 6: Waarnemingsgebied van de Gira kleurencamera
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Dag-/nachtom-
schakeling

Wanneer de omgevingslichtsterkte onder 1 Lux 
komt, schakelt de camera automatisch om naar de 
zwart/wit-stand. Gezichtsveldbelichting door mid-
del van vier witte LED's zorgt daarnaast voor vol-
doende lichtsterkte op een afstand van een 0,5 m 
tot de camera. De lichtgevoeligheid van de kleuren-
camera in de zwart/wit-stand bedraagt 0,1 Lux. 

Camera-
verwarming

De geïntegreerde, temperatuurafhankelijke came-
raverwarming voorkomt het beslaan van de came-
rabehuizing bij wisselende klimatologische 
omstandigheden en zorgt zo voor helder zicht. De 
spatwaterdichte camerabehuizing is van slagvaste 
kunststof. Mocht de afdekking worden beschadigd, 
door b.v. vandalisme, kan deze onafhankelijk van 
de elektronica eenvoudig worden vervangen. 

Set verbindings-
kabel 50 cm

De kabelset, bestaande uit een verbindingskabel 
video (2-polig) en een verbindingskabel audio (6-
polig) van 50 cm, is nodig wanneer de kleurenca-
mera op afstand van het deurstation of de inbouw-
luidspreker moet worden geïnstalleerd.

3.2 Selectie van de montagelocatie

De montagelocatie en de verlichting zijn doorslag-
gevend voor een goede beeldkwaliteit.

Geen tegenlichtRicht de kleurencamera niet op sterk tegenlicht, 
zoals b.v. een straatlantaarn of de tuinverlichting. 
Voorkom directe zonnestraling op het objectief. De 
verlichting van de entree mag niet direct van voren 
in het cameraobjectief schijnen. De beste montage-
locatie voor een externe lichtbron is boven de kleu-
rencamera.

AchtergrondVermijd zeer lichte achtergronden of achtergron-
den met sterke contrastverschillen.

MontagehoogteDe aanbevolen montagehoogte van de kleurenca-
mera bedraagt 1,50 m. Bij deze montagehoogte 
worden personen met een gemiddelde lengte van 
1,80 m optimaal afgebeeld.
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3.3 Belknop enkel- tot drievoudig

Met de belknoppen enkel- en drievoudig kan het 
deurstation worden uitgebreid. Zo kunnen ook 
grote objecten met maximaal 15 belknoppen met 
het Gira deurcommunicatiesysteem worden gerea-
liseerd.
Het inbouwbasiselement van de belknop wordt 
daarvoor eenvoudig met de 6-polige verbindings-
kabel audio op een willekeurig inbouwbasisele-
ment van het deurstation aangesloten.
Naast de deuroproep kunnen met de belknoppen 
ook schakelhandelingen van de DCS-schakelactor 
via de 2-draads bus worden geactiveerd. Zo kan de 
belknop bijvoorbeeld ook worden gebruikt om de 
buitenverlichting te schakelen.

3.4 Afdekplaat voor belknop drievoudig

Wanneer bij een deurstation drievoudig een bel-
knop niet wordt gebruikt, b.v. bij dubbelwoning, 
kan de niet gebruikte belknop met de afdekplaat 
worden afgedekt.
De afdekplaat voor belknoppen is verkrijgbaar in de 
drie systeemkleuren zuiver wit, antraciet en alumi-
nium.

3.5 Info-module

Met de info-module kunnen bijvoorbeeld het huis-
nummer of spreek- en openingstijden worden 
weergegeven. 
Door de achtergrondverlichting met onderhouds-
vrije, energiebesparende LED's is deze informatie 
ook in het donker goed leesbaar.
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3.6 Labelservice

De Gira labelservice bedrukt transparante kunststof 
labels naar uw opgave. De labels zijn lichtecht, 
weerbestendig en golven niet. In slechts een paar 
stappen kan via www.marking.gira.com een per-
soonlijk sjabloon worden aangemaakt en met een 
online-formulier worden besteld. Het label met 
opschrift (niet gratis) wordt u vervolgens per 
omgaande toegestuurd. 

Bij de Gira labelservice is een gratis PDF-sjabloon 
verkrijgbaar om zelf labels af te drukken.

LabelsoftwareAls alternatief voor de labelservice kunnen 
opschriften ook worden gemaakt met de Gira 
labelsoftware "DesignPro Edition Gira" van Avery 
Zweckform en de daarbij verkrijgbare, op de betref-
fende producten afgestemde tekstlabelvellen.

3.7 Diefstalbeveiliging 

Door montage van de deurstations in TX_44 afde-
kramen, waarvan het bovendeel is bevestigd met 
Torx-schroeven, zijn de componenten beveiligd 
tegen diefstal.

Zo nodig kan de diefstalbeveiliging worden ver-
hoogd door het onderste deel van het TX_44 afde-
kraam met pluggen aan de wand te bevestigen.

Wanneer de beveiliging nog verder moet worden 
verhoogd, kunnen de Torx-schroeven worden ver-
vangen door Tri-Wing-schroeven uit de optioneel 
verkrijgbare Tri-Wing schroevenset.
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4 Overige toepassingen

4.1 Inbouwluidspreker

Met de inbouwluidspreker wordt het Gira deurcom-
municatiesysteem geïntegreerd in brievenbusin-
stallaties, deurinbouwsystemen of frontpanelen.
De inbouwluidspreker fungeert daarbij als adapter 
tussen de mechanische belknoppen van de 
bestaande installatie en de Gira 2-draads bus en 
vervult de functie van deurstation.

Montage De inbouwluidspreker wordt achter de afdekplaat 
van het spreekgedeelte van de bestaande installatie 
gemonteerd. Afhankelijk van de uitvoering gebeurt 
dat rechtstreeks tegen het frontpaneel of via een 
fabrikantspecifieke montagedrager.

Afb. 7: Montage van de inbouwluidspreker

Afmetingen De inbouwluidspreker heeft twee bevestigingsope-
ningen, die zijn afgestemd op de bevestigingssys-
temen van gangbare inbouwoplossingen.
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Afb. 8: Afmetingen van de inbouwluidspreker

AansluitingOp de klemmenstrook van de inbouwluidspreker 
kunnen maximaal 8 mechanische belknoppen wor-
den aangesloten. Overige belknoppen kunnen via 
uitbreidingsmodules worden aangesloten.

Afb. 9: Klemmenstrook van de inbouwluidspreker

Aansluiting van 
de kleurencamera 
op de inbouw-
luidspreker

Door de volledige systeemcompatibiliteit kan ook 
de Gira kleurencamera op de inbouwluidspreker 
worden aangesloten. Deze wordt b.v. in een uitspa-
ring van het deurinbouwsysteem of in het frontpa-
neel van een bestaande installatie geïnstalleerd.

Afb. 10: Aansluiting van een kleurencamera
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1         2         3          4

Legenda
1 basiselement 

kleurencamera
2 verbindingskabel 

video (2-polig)
3 verbindingskabel 

audio (6-polig)
4 inbouwluidspreker
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Schakelvoorbeeld

Afb. 11: Deurluidspreker bij een gebouw met 8 woningen

Verlichting De verlichting van de belknoppen kan niet door het 
besturingapparaat worden gevoed. Deze moet wor-
den aangesloten op een aanvullende voedingseen-
heid.
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4.2 Uitbreidingsmodule voor 
inbouwluidspreker

Met de uitbreidingsmodule kunnen met de inbouw-
luidspreker grote objecten worden gerealiseerd. Op 
een inbouwluidspreker kunnen maximaal vijf uit-
breidingsmodules met elk 12 belknoppen worden 
aangesloten.

Aanwijzing: het Gira deurcommunicatiesysteem is 
geschikt voor onderstaande deelnemeraantallen.

• Audio: 70 deelnemers (b.v. 68 huisstations 
opbouw, 1 inbouwluidspreker met 5 
uitbreidingsmodules, 1 DCS-schakelactor)

• Video: 31 deelnemers (b.v. 28 huisstations, 
2 deurstations met kleurencamera, 1 DCS-
schakelactor)

Afmetingen

Afb. 12: Afmetingen van de uitbreidingsmodule

AansluitingDe uitbreidingsmodule wordt met de 6-polige ver-
bindingskabel audio verbonden met de inbouwluid-
spreker.

Klem "0" niet 
aansluiten

Klem "0" van de uitbreidingsmodule mag niet wor-
den aangesloten op klem "0" van de inbouwluid-
spreker of van andere uitbreidingsmodules.
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Afb. 13: Aansluiting van de uitbreidingsmodule op de 
inbouwluidspreker

4.3 Installatieprofiel

Met het installatieprofiel wordt het Gira deurcom-
municatiesysteem geïntegreerd in brievenbusin-
stallaties, frontpanelen en deurinbouwsystemen. 
Door de geïntegreerde hoogtecompensatie kunnen 
de componenten ook bij verschillende wanddikten 
(1,25 - 4 mm) vlak worden geïnstalleerd. 

Afb. 14: Gira deurstation met kleurencamera 
geïntegreerd in een brievenbusinstallatie
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Het installatieprofiel is verkrijgbaar in de uitvoerin-
gen enkel- tot viervoudig en wordt met schroeven 
of lasnokken tegen het frontpaneel bevestigd.
Voor montage van de componenten moeten de 
frontpanelen als volgt worden voorbereid:

Posities van de 
boringen
(voor schroeven 
M4 x 16 mm)

Afb. 15: Positionering van de boringen

Uitsparingen 
voor TX_44 basis-
elementen 
Afmetingen van 
de lasnokken
(M4 x 20 mm)

Afb. 16: Afmetingen van de vereiste uitsparingen en 
lasnokken op het frontpaneel

BevestigingssetMet de optioneel verkrijgbare bevestigingsset kan 
het installatieprofiel tegen het frontpaneel worden 
gelijmd. Dit is nodig wanneer het aanbrengen van 
lasnokken vanwege de materiaaldikte niet mogelijk 
is en zichtbare schroeven aan de voorzijde van het 
frontpaneel ongewenst zijn.
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4.4 Montageplaten

De montageplaat dient bij toepassing achteraf van 
het Gira deurcommunicatiesysteem voor het afdek-
ken van de montageopeningen van bestaande 
deurcommunicatie-installaties.

De montageplaat is van geëloxeerd aluminium en 
voorzien van boringen voor wandmontage en ope-
ningen voor opname van het Gira deurstation.

Afmetingen

Tab. 1:  Afmetingen van de montageplaten

Afb. 17: Installatie van het Gira deurstation in een 
bestaande inbouwdoos

Montageplaat Maat A Maat B Maat C Maat D

Tweevoudig 253 mm 130 mm 173 mm 66,5 mm

Drievoudig 253 mm 130 mm 173 mm 66,5 mm

Viervoudig 346 mm 130 mm 273 mm 66,5 mm

�

�

�

�

1               2               3               4

Legenda
1 inbouwdoos (van de 

vaste installatie)
2 montageplaat 

(houderplaat + 
afdekplaat)

3 deurcommunicatie-
componenten

4 TX_44 afdekraam
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4.5 Integratie in frontpanelen 

In samenwerking met Renz kunnen klantspecifieke 
inbouw- en opbouwmaatoplossingen voor grote 
wooneenheden worden gerealiseerd. 
De componenten van het deurstation kunnen daar-
voor vlak worden geïntegreerd in bestaande front-
panelen van verschillende materialen, zoals b.v. 
roestvrij staal, aluminium of messing.
Op deze manier kunnen audiodeurstations voor 
maximaal 45 deelnemers worden gemaakt. Bij 
video-installaties zijn individuele deurstations voor 
maximaal 30 deelnemers mogelijk.

Gira deurstation 
in frontpaneel 
met opbouwbe-
huizing

Afb. 18: Gira deurstation geïntegreerd in een frontpaneel 
met opbouwbehuizing
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Explosietekening 
Gira deurstation 
in frontpaneel 
met opbouwbe-
huizing

Afb. 19: Gira deurstation met kleurencamera 
geïntegreerd in een frontpaneel met 
opbouwbehuizing

Aanwijzing be-
treffende kleuren

De componenten van het Gira deurstation zijn ver-
krijgbaar in de drie systeemkleuren zuiver wit (ver-
gelijkbaar met RAL 9010), antraciet (gelakt) en alu-
minium (gelakt). Door het gebruik van 
verschillende materialen en fabricageprocessen 
kunnen kleurafwijkingen optreden tussen de deur-
stationbasiselementen en het frontpaneel. Om deze 
reden kan het in bepaalde gevallen zinvol zijn con-
trasterende kleurencombinaties te kiezen (b.v. 
frontpaneel in aluminium, basiselementen in antra-
ciet).

Vragen over de mechanische montage van het 
deurstation in frontpanelen worden beantwoord 
door Renz.
Het adres staat op pagina 152.
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Gira inbouw-
luidspreker en In-
bouwluidspreker 
in frontpaneel 
met inbouwbe-
huizing (verhoog-
de 
vandaalbescher-
ming)

Afb. 20: Gira inbouwluidspreker en kleurencamera 
geïntegreerd in een frontpaneel met 
inbouwbehuizing

Explosietekening 
Gira inbouw-
luidspreker en 
kleurencamera in 
frontpaneel met 
inbouwbehuizing

Afb. 21: Explosietekening van de Gira inbouwluidspreker 
en kleurencamera geïntegreerd in een 
frontpaneel met inbouwbehuizing

Ontwerpmap op 
internet

Meer informatie over ontwerp en bestelling van 
objectdeurstations en brievenbusinstallaties vindt 
u in de ontwerpmap in de downloadsectie 
www.download.gira.nl.
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4.6 Integratie in brievenbusinstallaties 

Gira deurstation 
in brievenbus-
installatie

Door de samenwerking met Renz kan het deursta-
tion in brievenbusinstallaties worden geïntegreerd. 
De behuizingen zijn bij Renz op bestelling verkrijg-
baar met uitsparingen waarin de afzonderlijke 
apparaten, zoals kleurencamera, belknoppen, deur-
luidspreker en info-module kunnen worden 
geplaatst.

Afb. 22: Gira deurstation met kleurencamera 
geïntegreerd in een brievenbusinstallatie

Aanwijzing be-
treffende kleuren

De componenten van het Gira deurstation zijn ver-
krijgbaar in de drie systeemkleuren zuiver wit (ver-
gelijkbaar met RAL 9010), antraciet (gelakt) en alu-
minium (gelakt). Door het gebruik van 
verschillende materialen en fabricageprocessen 
kunnen kleurafwijkingen optreden tussen de deur-
stationbasiselementen en het frontpaneel. Om deze 
reden kan het in bepaalde gevallen zinvol zijn con-
trasterende kleurencombinaties te kiezen (b.v. 
frontpaneel in aluminium, basiselementen in antra-
ciet).

Vragen over de mechanische montage van het 
deurstation in brievenbusinstallaties worden beant-
woord door Renz. 
Het adres staat op pagina 152.
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Gira inbouw-
luidspreker in 
brievenbus-
installatie

Met behulp van de Gira inbouwluidspreker kan het 
Gira deurcommunicatiesysteem ook worden toege-
past bij bestaande brievenbusinstallaties. De 
inbouwluidspreker fungeert daarbij als adapter tus-
sen de mechanische belknoppen en de 2-draads 
bus zodat alle Gira huisstations kunnen worden 
aangestuurd. 

Afb. 23: Gira inbouwluidspreker geïntegreerd in een 
brievenbusinstallatie

Ontwerpmap op 
internet

Meer informatie over ontwerp en bestelling van 
objectdeurstations en brievenbusinstallaties vindt 
u in de ontwerpmap in de downloadsectie 
www.download.gira.nl.
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5 Deurstation Edel Staal

Het Gira deurstation Edel Staal verenigt design en 
kracht: met de hoogwaardige roestvrij stalen front-
plaat is hij niet alleen mooi, maar ook zeer robuust 
en daarmee in hoge mate vandaal- en weerbesten-
dig.
Praktisch naadloos gaan frontplaat en naambordjes 
in elkaar over zodat er geen voorwerpen in spleten 
kunnen worden gestoken.

Deurstation 
Edel Staal

Van eengezinswoning tot groot object met maxi-
maal 12 wooneenheden kan alles met het Gira 
deurstation Edel Staal worden uitgerust.

Afb. 24: Varianten van het deurstation Edel Staal

Deurstation 
Edel Staal video

In de varianten van eengezinswoning tot gebouw 
met twaalf wooneenheden is het deurstation Edel 
Staal video verkrijgbaar. De behuizing van de kleu-
rencamera is van slagvaste kunststof en kan bij 
beschadiging eenvoudig worden vervangen.

Afb. 25: Varianten van het deurstation Edel Staal video
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MontageHet Gira deurstation Edel Staal voor inbouwmon-
tage wordt compleet voorgemonteerd geleverd, 
inclusief inbouwluidspreker, waardoor het tijdro-
vende bekabelen van de belknoppen vervalt. Voor 
ingebruikstelling hoeft slechts de Gira 2-draads bus 
te worden aangesloten.
Het deurstation wordt geïnstalleerd in een 40 mm 
diepe inbouwkast (60 mm bij de videovarianten) 
met muurankers en poorten voor kabelinvoer. 
Schuimrubber aan de onderzijde van de frontplaat 
dicht het station af naar de wand. Bovendien zor-
gen een borgstrip en oplegvlak in de inbouwkast 
voor een gemakkelijke montage.

FrontplaatDe geslepen frontplaat is 3 mm dik en gemaakt van 
hoogwaardig roestvrij staal in V2A-kwaliteit. Bij alle 
varianten wordt het deurstation schroefloos 
gemonteerd. Het kan worden ontgrendeld met een 
speciaal hulpgereedschap dat bij levering is inbe-
grepen.

NaambordjesDe naambordjes bevinden zich achter 5 mm dikke 
afdekplaten van gehard glas. Deze zijn spatwater-
dicht, bestand tegen slagen, vuur en krassen en 
zeer gemakkelijk te reinigen.
Om de tekstlabels te vervangen hoeft het deursta-
tion Edel Staal niet te worden gedemonteerd. De 
tekstlabels kunnen via een verdekt aangebrachte 
ontgrendeling worden verwijderd.

BelknoppenRoestvrij stalen belknoppen en naambordjes wor-
den met een witte LED verlicht. Bediening van de 
knoppen wordt akoestisch bevestigd, maar deze 
functie kan naar wens ook worden uitgeschakeld.

Luidspreker en 
microfoon

Door de verdekte constructie van luidspreker en 
microfoon kan het vrij spreken-systeem niet met 
spitse voorwerpen worden beschadigd.

Gratis eerste 
opschriften

De eerste tekstlabels voor het deurstation Edel 
Staal zijn gratis verkrijgbaar bij de Gira labelservice. 
Meer informatie over de Gira labelservice op 
pagina 21.
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6 Huisstations

De huisstations dienen als spreek- en bedienings-
eenheden voor het deurcommunicatiesysteem in 
de woning. Wanneer iemand aan de voordeur belt, 
kan via het huisstation met de persoon bij de deur 
worden gesproken en kan de deur worden 
geopend. 
Op de huisstations worden verschillende oproep-
signalen gebruikt voor een deuroproep (vanaf een 
deurstation), een verdiepingsoproep (vanaf een 
verdiepingsbelknop) en een interne oproep (vanaf 
een ander huisstation). De gebruiker kan hier uit vijf 
verschillende oproepmelodieën kiezen (niet bij het 
huisstation met hoorn).

Gira design-
systeem

Het Gira designsysteem is modulair opgebouwd. 
Daardoor kunnen alle Gira huisstations in talrijke 
designvarianten worden geïnstalleerd – passend bij 
de elektrotechnische installatie in de Gira schake-
laarprogramma's Standaard 55, E2, Event, Esprit, 
E22 en F100.

Programma 
Edel Staal

Met behulp van een overgangsplaat kunnen de 
componenten van de huisstations ook in het pro-
gramma Gira Edel Staal worden geïntegreerd.

De Gira huisstations zijn verkrijgbaar in opbouw- en 
inbouwvarianten.

Huisstation 
opbouw

De Gira huisstations opbouw zijn voor een snelle en 
eenvoudige opbouwinstallatie compleet voorge-
monteerd. Ze bieden spraakgestuurd vrij spreken 
bij een zeer geringe opbouwhoogte van slechts 21 
mm en kunnen zowel zonder als met tweevoudig 
afdekraam zonder middenstijl worden gemonteerd.

Afb. 26: Varianten van het huisstation opbouw
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Huisstation vi-
deo opbouw

Met het huisstation video opbouw worden de ken-
merken van het huisstation opbouw aangevuld met 
een 5,1 cm (2") groot TFT-kleurendisplay en com-
fortabele bedieningsknoppen met capacitieve sen-
sortechnologie. Zie voor uitvoerige informatie over 
het huisstation video opbouw pagina 41.

Huisstation voor 
inbouwinstallatie

De Gira huisstations voor inbouwinstallatie zijn ver-
krijgbaar in twee uitvoeringen:

• Huisstation

• Huisstation met hoorn

Modulaire 
opbouw

Door de modulaire opbouw kan het huisstation 
worden uitgebreid met b.v. een TFT-kleurendisplay 
of met een extra belknop voor interne oproepen.

Afb. 27: Modulaire opbouw van het Gira huisstation

+ =



38
Huisstations

6.1 Huisstation opbouw

Huisstation 
opbouw

Onderstaande afbeelding toont de principiële 
opbouw van een huisstation opbouw.

Afb. 28: Opbouw van het huisstation opbouw

Voordelen huis-
station opbouw

• Geringe opbouwhoogte van slechts 20 mm 
(resp. 21 mm bij het huisstation video opbouw)

• Snelle eenvoudige installatie
(slechts twee pluggaten boren)

• Voorgemonteerde eenheid

• Met en zonder afdekraam te monteren

• Ideaal voor toepassing achteraf

Aanwijzing: het huisstation opbouw kan niet wor-
den uitgebreid met een TFT-kleurendisplay of met 
een belknop voor huisstations.

1

2

3

4

5
6

Legenda
1 afdekraam tweevou-

dig zonder midden-
stijl (raamloze instal-
latie is mogelijk bij 
wandmontage zon-
der inbouwdoos)

2 montageplaat
3 bevestigingsgaten 

voor wandmontage
4 bevestigingsgaten 

voor doosmontage 
(gangbare inbouw-
doos of wandlamp-
doos)

5 bedieningsknoppen
6 bovenkap
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6.2 Modulaire opbouw van het huisstation

HuisstationOnderstaande afbeelding toont de principiële 
opbouw van een huisstation.

Afb. 29: Modulaire opbouw van het huisstation

Voordelen huis-
station

• Installatie in gangbare inbouwdozen

• Installatie in het Gira Profiel 55

• Modulaire opbouw

• Combinatie met elektrotechnische 
installatiedelen in één eenheid mogelijk (b.v. 
schakelaar)

• Uitbreiding achteraf eenvoudig mogelijk

• Uitbreiding met videofunctie (TFT-
kleurendisplay)

• Uitbreiding met extra belknoppen, b.v. voor 
interne oproepen of extra schakelfuncties met de 
DCS-schakelactor

• Inschakelbare deuropenerautomaat:
bij ingeschakelde functie wordt de deuropener 
na bediening van de deurstationbelknop 
automatisch aangestuurd

1

2

3

4

5
6

Legenda
1 afdekraam tweevou-

dig
2 luidsprekeropzetstuk
3 microfoonbasisele-

ment
4 verbindingskabel 

audio (6-polig)
5 deurcommunicatie-

busaankoppelaar
6 bedieningsknop voor 

huisstations
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Gira Profiel 55 Met het Gira Profiel 55 kunnen bestaande installa-
ties moeiteloos worden uitgebreid. Het kan indivi-
dueel worden voorzien van meer dan 200 functies, 
naast extra wandcontactdozen b.v. ook met het 
Gira deurcommunicatiesysteem.
Het assortiment omvat diverse varianten met tot 
acht lege units, verkrijgbaar in aluminium en alumi-
nium zuiver wit gelakt. Wanneer het Gira Profiel 55 
met voet wordt voorzien van een huisstation kun-
nen de functies voor deurcommunicatie heel com-
fortabel direct op het bureau worden geplaatst.

Deurcommunica-
tie op de compu-
ter

Met de netwerkkoppeling op de DCS-IP-gateway 
kan elke computer als huisstation voor deurcom-
municatie worden gebruikt. Op de computer zelf 
hoeft slechts DCS-Communicator te worden geïn-
stalleerd.
Zie voor meer informatie over de Gira DCS-IP-gate-
way pagina 65.
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6.3 Huisstation video opbouw

Het huisstation video opbouw is een compleet 
voorgemonteerd huisstation met een 5,1 cm (2") 
groot TFT-kleurendisplay van de nieuwste genera-
tie. Een bijzonder kenmerk is de gladde voorzijde 
van het apparaat. Luidspreker en microfoon zijn 
vanaf de voorzijde niet direct zichtbaar. Het huissta-
tion video opbouw kan zowel met als zonder afde-
kraam worden geïnstalleerd.

5,1 cm (2") TFT-
kleurendisplay

Met het 5,1 cm (2") grote TFT-kleurendisplay profi-
teert de gebruiker van het goede zicht uit verschil-
lende kijkhoeken en van een hoge scherptediepte. 
Systeeminstellingen zoals oproepsignaal selecte-
ren en uitschakelen, helderheid, contrast, kleur en 
oproepmelodie toewijzen kunnen via de OSD-func-
tie worden uitgevoerd. Voor de displayteksten zijn 
21 verschillende talen beschikbaar.

Capacitieve 
toetsen

Door de capacitieve sensortechnologie hoeven de 
toetsen slechts licht te worden aangeraakt. Met de 
capacitieve toetsen kunnen functies als licht scha-
kelen, deur openen, oproepsignaal deactiveren en 
beantwoorden rechtstreeks worden uitgevoerd. 

Automatisch 
beantwoorden

Met automatisch beantwoorden kan direct worden 
gesproken of geluisterd vanuit een ruimte. Deze 
functie wordt b.v. gebruikt in artsenpraktijken om 
vanaf de receptie met de arts in de behandelkamer 
te kunnen spreken, zonder dat de arts het gesprek 
op het huisstation video opbouw met een toetsdruk 
hoeft te beantwoorden. Automatisch beantwoor-
den moet, net als de deuropenerautomaat, bij inge-
bruikstelling door de elektrotechnische installateur 
worden vrijgeschakeld.

Vereenvoudigde 
montage

Installatie wordt uitgevoerd in twee stappen: 
bij de ruwbouwmontage wordt eerst de bodem-
plaat met de aansluitklemmen op de wand gemon-
teerd. Zo kan er worden voorbedraad zonder dat 
het apparaat is geïnstalleerd. Later wordt het huis-
station rechtstreeks op de montageplaat vastge-
klikt waardoor het apparaat automatisch direct 
contact maakt. 
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Aanvullende 
voedingseenheid

Het huisstation video opbouw kan in principe zon-
der aanvullende voedingseenheid worden gebruikt. 
Maximaal drie parallel opgeroepen huisstations 
kunnen via de 2-draads bus worden gevoed. Vanaf 
het vierde parallel opgroepen huisstation moet een 
aanvullende voedingseenheid worden aangesloten. 

Afb. 30: Topologie met vijf parallel opgroepen 
huisstations video opbouw

Geen bruggen-
tussen ZV en BUS

Het huisstation video opbouw detecteert automa-
tisch of een aanvullende voedingseenheid op de 
klemmen ZV is aangesloten. Er hoeven dus geen 
bruggen te worden aangebracht tussen de klem-
men ZV en BUS.
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6.4 VideoTerminal

De Gira VideoTerminal is een huisstation met een 
14,5 cm (5,7") groot TFT-kleurendisplay en comfor-
tabele vrij-sprekenfunctie met voorrangfunctie. 
Verder beschikt de VideoTerminal over dezelfde 
comfortkenmerken als de andere Gira huisstations, 
zoals b.v. de deuropenerautomaat en vijf verschil-
lende oproepmelodieën, die individueel aan de bel-
knoppen kunnen worden toegewezen.
De Gira VideoTerminal is verkrijgbaar met een front-
plaat van glas in de uitvoeringen zwart, wit en mint.

DisplayHet 14,5 cm (5,7") grote TFT-kleurendisplay biedt 
met een resolutie van 640 x 480 pixels een uitste-
kende beeldkwaliteit.

BedieningMet een gecombineerde draai- en drukknop met 
achtergrondverlichting en de vier functietoetsen 
kunnen de Gira VideoTerminal en het op te roepen 
menu intuëtief worden bediend.
Met de vier functietoetsen kunnen de basisfuncties 
als deur openen, oproepsignaal in-/uitschakelen, 
licht schakelen en camera in-/omschakelen worden 
uitgevoerd.

InstallatieDe Gira VideoTerminal kan op drie verschillende 
manieren worden geïnstalleerd:

• In de modulaire functiezuil (opbouw)

• In de montageplaat opbouw

• In de montageplaat inbouw

VoedingVoor de VideoTerminal is een aanvullende voe-
dingseenheid nodig (24 V DC, 700 mA). Daarom 
zijn voor aansluiting van de VideoTerminal, naast de 
BUS-leiding, twee extra aders nodig. 

LeidinglengteDe toegestane leidinglengte bedraagt 50/80 m (bij 
0,6/0,8 mm aderdiameter).
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6.5 Gira Control 19 Client
Gira Control 9 Client

Gira 
Control 19 Client

De Gira Control 19 Client is een PC-gebaseerde 
controle- en besturingseenheid met een helder 
capacitief touchscreen met een beelddiagonaal van 
47 cm (18,5"). 
Door de integratie van luidspreker en microfoon en 
in combinatie met de Gira DCS-IP-gateway kan de 
Gira Control 19 Client ook als huisstation voor 
audiovisuele deurcommunicatie worden gebruikt. 

Gira 
Control 9 Client

De PC-gebaseerde Gira Control 9 Client kan via de 
Gira DCS-IP-gateway direct als huisstation worden 
gebruikt. Hiervoor wordt speciale software, DCS-
Communicator, geïnstalleerd. Voor audiovisuele 
deurcommunicatie zijn een luidspreker en micro-
foon geïntegreerd, evenals een kleurencamera voor 
toekomstige toepassingen. Met het touchscreen 
met een beelddiagonaal van 22,9 cm (9") heeft de 
gebruiker op de Gira Control 9 Client overal zicht en 
grip op. 

Functies als gebruikersgroepen aanmaken, rechten 
toekennen of ringtones personaliseren bieden 
daarbij flexibele mogelijkheden tot individualise-
ring. Daarnaast is het mogelijk de deurcommunica-
tie via de HomeServer (vanaf versie 3) en een soft-
ware-plug-in te integreren in de Gira Interface.

Installatie Beide apparaten worden in speciale inbouwdozen 
in de wand gemonteerd. De afdekramen zijn ver-
krijgbaar in aluminium en glas in de kleuren zwart, 
wit, mint en umbra. 

Voeding De apparaten worden gevoed via geïntegreerde 
universele netvoedingen (110 – 230 V) zodat er 
geen extra netvoedingen in de inbouwdoos of ver-
deelkast nodig zijn.
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7 Uitbreidingen huisstations

7.1 TFT-kleurendisplay

De Gira huisstations kunnen worden uitgebreid met 
het TFT-kleurendisplay. Deze schakelt automatisch 
in zodra vanaf een deurstation met videofunctie 
een deuroproep wordt geactiveerd. Daarnaast kan 
de camera, ook zonder dat er op de belknop is 
gedrukt, handmatig met de toets aan/uit op het 
TFT-kleurendisplay worden geactiveerd.

Het hoge-resolutie actieve TFT-kleurendisplay is 
voorzien van LED-achtergrondverlichting. Het meet 
in Systeem 55 4,6 cm (1,8") en in F100 6,4 cm 
(2,5").

BedieningStatusmeldingen en menu's worden als tekst over 
het beeld op het TFT-kleurendisplay weergegeven 
(OSD-functie). Het TFT-kleurendisplay wordt 
bediend met de aan/uit-toets en de besturingstoets 
(met 5-weg-navigatie).
Met de aan/uit-toets kan tussen de verschillende 
(max. 15) camerabronnen worden gewisseld. De 
aanduiding van de op dat moment geactiveerde 
kleurencamera wordt als tekst (b.v. Cam1) op het 
TFT-kleurendisplay weergegeven.

Menu-interface

Afb. 31: Menu-interface van het TFT-kleurendisplay

���

����
�����	
���

������
����

�������
��������


Actiesymbool
aan/uit-toets

Bladersymbolen

Selectie-
markering

Actiesymbool
besturingstoets

Menutitel



46
Uitbreidingen huisstations

Menuonderdelen Het TFT-kleurendisplay beschikt over onderstaande 
instelmogelijkheden:

Tab. 2: Menuonderdelen van het TFT-kleurendisplay

 * De menuonderdelen van het ingebruikstelling-
menu worden uitsluitend weergegeven wanneer 
het systeem in de programmeermodus staat.

Menuonderdeel Korte beschrijving

Helderheid Instelling displayhelderheid

Contrast Instelling displaycontrast

Kleur Instelling displaykleurverzadi-
ging

Inschakelduur Instelling hoe lang het TFT-kleu-
rendisplay na handmatig inscha-
kelen ingeschakeld blijft

Prioriteit Instelling of het TFT-kleurendis-
play als hoofd- of als nevendis-
play wordt gebruikt

Frequentie Fijnafstemming van het video-
signaal tussen kleurencamera en 
TFT-kleurendisplay

Weerstand Instelling van de afsluitweer-
stand voor het videosignaal (ja/
nee)

Verlichting Instelling van de gezichtsveldbe-
lichting van de kleurencamera

Display Instelling of het TFT-kleurendis-
play handmatig kan worden 
ingeschakeld

Taal Selectie van de menutaal (Duits/
Engels)

Standaardin-
stelling

Reset naar de standaardinstellin-
gen

Versie Weergave van de softwareversie
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7.2 Belknop enkel- tot drievoudig

Wanneer het huisstation wordt uitgebreid met een 
belknop voor huisstations, kunnen interne gesprek-
ken van b.v. het huisstation op de zolder naar het 
huisstation in de kelder worden gevoerd.
Verder kunnen met de belknoppen schakelfuncties 
van de DCS-schakelactor worden geactiveerd.

LabelserviceVia de Gira labelservice kunnen ook tekstlabels 
voor belknoppen worden besteld. Informatie over 
de labelservice en andere mogelijkheden om tekst-
labels te maken, vindt u op pagina 21.

7.3 Gong opbouw

De gong opbouw is bedoeld als extra signalering, 
b.v. parallel aan een huisstation.
De gong opbouw biedt vijf oproepmelodieën die 
individueel aan de verdiepingsbelknop, de belknop-
pen van het deurstation of de interne belknoppen 
van andere huisstations kunnen worden toegewe-
zen.

Afb. 32: Gebruik van de gong opbouw als "deurbel"

In combinatie met een mechanische belknop en 
een voedingseenheid kan de gong opbouw ook 
alleen als "deurbel" worden gebruikt.
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8 Deurcommunicatie-
busaankoppelaar

De inbouwversies van de deur- en huisstations 
worden via deurcommunicatie-busaankoppelaars 
aangesloten op de Gira 2-draads bus.

Deurcommunica-
tie-busaankoppe-
laar

Afb. 33: Deurcommunicatie-busaankoppelaar

8.1 Aansluitingen en stekeringangen

BUS De BUS-klemmen vormen de interface naar de 2-
draads bus. Op de polariteit hoeft bij het aansluiten 
op de polariteitneutrale bus niet te worden gelet.

Verdiepingsbel-
knop (ET)

Op de klemmen ET kan een willekeurig drukcontact 
(maakcontact) als verdiepingsbelknop resp. extra 
belknop worden aangesloten.

Aanvullende voe-
dingseenheid 
(ZV)

De klemmen ZV hebben twee functies:

• Voeding van de belknopverlichting op de 
deurstations (bij grote objecten vanaf de 
negende belknopverlichting).

• Voeding voor apparaten die niet meer via de 2-
draads bus kunnen worden gevoed (b.v. een 
derde kleurencamera).

Systeem Via deze stekeringangen worden de deurcommuni-
catiebasiselementen met de 6-polige verbindings-
kabel audio met elkaar verbonden.

Video Via de 2-polige stekeringang wordt de deurcommu-
nicatie-busaankoppelaar verbonden met de 
inbouwbasiselementen van TFT-kleurendisplay of 
kleurencamera.
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9 Videoverdeler

De videoverdeler is een actieve component voor 
aanpassing van het videosignaal.
De videoverdeler verdeelt het videosignaal van deur-
stations, DCS-cameragateways en DCS-IP-gateways 
naar de huisstations. Hij is nodig wanneer de beka-
beling naar de videocomponenten van het Gira 
deurcommunicatiesysteem als steekleiding wordt 
uitgevoerd. Hij zorgt voor de juiste afsluitweerstand 
voor het videosignaal om zo reflecties van de afzon-
derlijke takken en daaruit voortkomende beeldsto-
ringen te voorkomen.

Bij toepassing achteraf betreft het vaak topologieën 
met steekleidingen waarbij gebruik van videoverde-
lers nodig is. De videoverdeler kan worden gecas-
cadeerd. In totaal mogen maximaal 15 videoverde-
lers en videomultiplexers in een installatie worden 
toegepast. 

MontageDe videoverdeler kan opbouw, inbouw of met de 
meegeleverde DIN-railadapter op de profielrail in 
een verdeelkast worden gemonteerd.

Afb. 34: Gebruik van videoverdelers in een gebouw met 
4 woningen
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Afsluitelement Bij levering van de videoverdeler is een afsluitele-
ment inbegrepen. Voor gebruik van het afsluitele-
ment gelden de volgende regels:

• Een afsluitelement is nodig wanneer in een 
installatie meer dan 10 apparaten met BUS IN-/
BUS OUT-klem (b.v. videoverdeler, 
videoversterker, videomultiplexer, DCS-IP-
gateway) worden gebruikt.

• Het afsluitelement wordt aangesloten op de 
deur- en huisstations die zich aan het einde van 
een tak bevinden.

• Het afsluitelement wordt parallel aan de 2-draads 
bus op de BUS-klemmen aangesloten.

• In het ingebruikstellingmenu van de huisstations 
met afsluitelement moet de afsluitweerstand op 
"JA"worden ingesteld.

Er mogen maximaal drie afsluitelementen in een 
installatie worden toegepast. Wanneer een installa-
tie uit meer dan drie takken bestaat, gelden de vol-
gende regels:

• In de drie takken met de meeste apparaten met 
BUS IN-/BUS OUT-klemmen wordt het 
afsluitelement geïnstalleerd. 

• Bij een gelijk aantal apparaten in de takken wordt 
de langste tak van een afsluitelement voorzien.

Afb. 35: Aansluiting van het afsluitelement
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9.1 24 huisstations (steekleiding)

Afb. 36: Installatievoorbeeld met 3 afsluitelementen

De meegeleverde afsluitelementen zijn nodig wan-
neer meer dan 10 apparaten met BUS IN-/BUS 
OUT-klemmen worden gebruikt.

m
ax. 100/150 m

TS2

TS1

m
ax. 100/150 m
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9.2 Vijf deurstations video (steekleiding)

Afb. 37: Installatievoorbeeld met DCS-cameragateway

Elke tak wordt voorzien van een afsluitelement. De 
afsluitweerstanden van alle huisstations aan het 
einde van een tak worden op "JA" gezet.

m
ax. 100/150 m

m
ax. 100/150 m
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9.3 15 huisstations (steekleiding)

Afb. 38: Installatievoorbeeld met 3 DCS-cameragateways

Er mogen maximaal drie afsluitelementen worden 
gebruikt. Wanneer meer dan drie takken hetzelfde 
aantal apparaten hebben, worden de drie langste 
takken voorzien van een afsluitelement.

m
ax. 50/50 m

m
ax. 50/100 m
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10 Videoversterker

De videoversterker is bedoeld voor vergroting van 
het bereik in Gira deurcommunicatie-installaties 
met videofunctie. Hij versterkt het videosignaal op 
de ingang tot het maximaal toegestane busniveau 
op de uitgang. Hiermee wordt de demping op de 
leiding tussen videosignaalbron en ingang van de 
videoversterker gecompenseerd. 
Met een videoversterker kan de leidinglengte tus-
sen deur- en huisstation met 100 resp. 150 m wor-
den verlengd tot maximaal 300 m.

Vijf huisstations 
(doorlussen)

Afb. 39: Installatievoorbeeld met videoversterker

m
ax. 50/75 m

m
ax. 50/75  m

max. 50/75  m
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10.1 12 huisstations (steekleiding)

Afb. 40: Installatievoorbeeld met videoversterker 
(steekleiding)

m
ax. 100/150 m

max. 100/150 m
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11 Videomultiplexer

De videomultiplexer bundelt de videosignalen van 
de deurstations resp. DCS-cameragateways. Een 
videomultiplexer kan de videosignalen van drie 
camera's samenvoegen. Met twee videomulti-
plexers kunnen de videosignalen van maximaal vijf 
deurstations met kleurencamera worden samenge-
voegd.

Montage De videomultiplexer kan opbouw, inbouw of met de 
meegeleverde DIN-railadapter op de profielrail in 
een verdeelkast worden gemonteerd.

11.1 Aansluiting van drie camera's

Afb. 41: Aansluiting van drie camera's

Voeding Het besturingapparaat video kan maximaal twee 
deurstations video voeden. Daarom is het derde 
deurstation voorzien van een eigen aanvullende 
voedingseenheid.

...

TS1 TS2 TS3

2

2

2

2

2
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11.2 Aansluiting van vijf camera's

Afb. 42: Aansluiting van vijf camera's

VoedingHet besturingapparaat video kan maximaal twee 
deurstations video voeden. Daarom zijn de overige 
deurstations elk voorzien van een eigen aanvul-
lende voedingseenheid.

TS4 TS5

...

2

2

2

2

2

2

2

TS1 TS2 TS3
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11.3 Aansluiting van meer dan vijf camera's

Afb. 43: Aansluiting van meer dan vijf camera's

Op het besturingapparaat video kunnen maximaal 
15 camera's worden aangesloten (5 deurstations 
video en 10 DCS-cameragateways).

Met twee videomultiplexers kunnen maximaal vijf 
camera's stervormig in het deurcommunicatiesys-
teem worden geïntegreerd. Wanneer meer dan vijf 
camera's moeten worden aangesloten, moeten de 
DCS-cameragateways worden "doorgelust". In een 
installatie kunnen maximaal 10 DCS-cameragate-
ways worden gebruikt, waarbij het videosignaal 
maximaal drie DCS-cameragateways mag doorlo-
pen.

Voor elke externe camera is een eigen voeding 
nodig en een eigen DCS-cameragateway.
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12 Besturingapparaten

Het besturingapparaat is de centrale component 
voor voeding en aansturing van het Gira deurcom-
municatiesysteem. Het vervult onderstaande 
taken:

• Beschikbaar stellen van de busspanning voor het 
deurcommunicatiesysteem (26 V DC ± 2 V).

• Voeden van maximaal 8 belknopverlichtingen. 
Vanaf de negende belknopverlichting is een 
aanvullende voedingseenheid nodig.

• Beschikbaar stellen van de 
deuropeneraansturing incl. voeding van de 
deuropener.

• Activeren van de programmeermodus van het 
complete Gira deurcommunicatiesysteem.

Overige productkenmerken van de besturingappa-
raten:

• Elektronische overbelasting- en 
kortsluitbeveiliging.

• Elektronische oververhittingsbeveiliging.

• LED-aanduiding van overbelasting en 
kortsluiting.

• LED-bedrijfsweergave ter controle of de 
netspanning aanwezig is.

• Instelbare activeringstijd van de deuropener van 
1 tot 10 sec.

12.1 Besturingapparaat audio

Het besturingapparaat audio is bedoeld voor deur-
communicatieinstallaties waarin uitsluitend audio-
componenten worden gebruikt. Hij voedt maximaal 
70 deelnemers (b.v. 68 afzonderlijk opgeroepen 
huisstations opbouw, 1 inbouwluidspreker met 5 
uitbreidingsmodules, 1 DCS-schakelactor).

De 12 V AC-uitgang van het besturingapparaat 
audio kan worden gebruikt om de deuropener of de 
DCS-TC-gateway te voeden.
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Deuropener-
aansluiting

Afb. 44: Deuropeneraansluiting met voeding via het 
besturingapparaat audio

Relaiscontact Een deuropener (8 – 12 V AC, max. 1,6 A) kan 
rechtstreeks op het relaiscontact van het besturing-
apparaat audio worden aangesloten.

Afb. 45: Deuropener met aparte voeding op het 
relaiscontact van het besturingapparaat audio

Een deuropener met andere elektrische waarden 
(b.v. 24 V AC) kan met een aanvullende voedings-
eenheid op het relaiscontact worden aangesloten.

�������
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12.2 Besturingapparaat video

Wanneer in het Gira deurcommunicatiesysteem 
audio- en videocomponenten worden gebruikt, is 
het besturingapparaat video nodig. Het besturing-
apparaat video heeft een groter vermogen omdat 
kleurencamera en TFT-kleurendisplay een hoger 
stroomverbruik hebben.
In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's 
door het besturingapparaat video worden aange-
stuurd (5 deurstations video en 10 DCS-cameraga-
teways), waarvan twee deurstations met kleurenca-
mera door de Gira 2-draads bus kunnen worden 
gevoed. De overige kleurencamera's moeten elk 
worden voorzien van een eigen aanvullende voe-
dingseenheid.

Aantal deelne-
mers video-instal-
laties

Het besturingapparaat video kan in installaties met 
videofunctie maximaal 31 deelnemers voeden (b.v. 
28 huisstations, 2 deurstations met kleurencamera, 
1 DCS-schakelactor). 
Daarbij is het aantal deelnemers afhankelijk van het 
aantal gelijktijdig opgeroepen huisstations met 
videofunctie:

Deuropener-
aansluiting

De uitgang 12 V~ van het besturingapparaat video 
is bedoeld om de deuropener te voeden en aan te 
sturen (8 – 12 V AC, max. 1,1 A).

Aanwijzing: op de deuropeneruitgang staat niet 
permanent spanning. Er staat uitsluitend 12 V op 
de deuropeneruitgang gedurende de met de instel-
regelaar vastgelegde deuropenertijd (1 tot 10 sec.).

Huisstations video 
per wooneenheid 1 2 3

Wooneenheden 28 12 6

Huisstations 28 24 18
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Deuropener-
aansluiting

Afb. 46: Deuropeneraansluiting met voeding via het 
besturingapparaat video

Relaiscontact

Afb. 47: Deuropener op het relaiscontact met aparte 
voeding

Een deuropener, die vanwege zijn elektrische waar-
den (b.v. zeer laagohmig of 24 V AC) niet op de "12 
V~"-klemmen kan worden aangesloten, kan met 
een externe voeding (230 V ~, max. 2 A) op het 
potentiaalvoerende relaiscontact worden aangeslo-
ten.

#

$

# $ $
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12.3 Verschillen besturingapparaat audio - 
video

Tab. 3: Vergelijking van de besturingapparaten

Kenmerk Besturingapparaat audio Besturingapparaat video

Artikelnummer 1287 00 1288 00

Nominale 
stroom sec.

160 mA continubelasting
550 mA piekbelasting (max. 5 
sec.)

700 mA continubelasting
1150 mA piekbelasting
(max. 5 sec.)

Afmetingen 6 ME 8 ME

Uitgang 
deuropener

12 V AC, 1,6 A (ID 25%) 12 V AC, 1,1 A (ID 25%)

Relaisuitgang 30 V AC/DC, 2 A 250 V AC, 2 A

Voedt maximaal 70 audiodeelnemers 
b.v.
68 huisstations opbouw
(afzonderlijk opgeroepen)
1 inbouwluidspreker
5 uitbreidingsmodules voor 
inbouwluidspreker

maximaal 31 videodeelnemers 
b.v.
28 huisstations
met TFT-kleurendisplay
(afzonderlijk opgeroepen)
2 deurstations met kleurenca-
mera
1 DCS-schakelactor

maximaal 70 audiodeelnemers 
b.v.
68 huisstations opbouw
(maximaal 3 huisstations paral-
lel opgeroepen)
1 inbouwluidspreker
5 uitbreidingsmodules voor 
inbouwluidspreker

Netvoeding Gewikkelde trafo Geschakelde netvoeding

12 V-uitgang 12 V AC permanent 12 V AC geschakeld (uitslui-
tend voor aansluiting van een 
deuropener)
Aanwijzing: niet geschikt voor 
voeding van de DCS-TC-gate-
way.
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12.4 Aanvullende voedingseenheden

24 V DC 300 mA De aanvullende voedingseenheid 24 V DC 300 mA 
is o.a. nodig bij onderstaande toepassingen:

• Voeding van een deurstation video wanneer 
meer dan twee deurstations met kleurencamera 
in het systeem worden gebruikt

• Voeding van de belknopverlichting bij grote 
objecten (vanaf de negende belknopverlichting)

• Voeding van de DCS-TC-gateway in combinatie 
met het besturingapparaat video, de DCS-IP-
gateway of de Keyless In-apparaten

Voeding van de
derde kleuren-
camera

Afb. 48: Gebruik van de voedingseenheid 24 V DC 
300 mA voor voeding van de derde 
kleurencamera

24 V DC 700 mA De aanvullende voedingseenheid 24 V DC 700 mA 
is bedoeld om b.v. de VideoTerminal te voeden en 
kan natuurlijk ook worden gebruikt voor boven-
staande toepassingen.

12 V DC 2 A De aanvullende voedingseenheid 12 V DC 2 A is 
bedoeld om de externe camera te voeden.
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13 DCS-IP-gateway

De DCS-IP-gateway zet de signalen van het Gira 
deurcommunicatiesysteem om naar netwerkproto-
colniveau (IP) en biedt zo de mogelijkheid tot inte-
gratie van apparaten met netwerkfunctionaliteit, 
zoals computers, IP-videotelefoons en IP-camera's 
evenals de Gira Control 9 Client en Gira Control 19 
Client. De apparaten kunnen overal worden ingezet 
waar een netwerkaansluiting of WLAN beschikbaar 
is. 

In een installatie mogen maximaal 10 DCS-IP-gate-
ways worden gebruikt, waarbij het videosignaal 
maximaal drie DCS-IP-gateways mag doorlopen.

Afb. 49: DCS-IP-gateway in een eengezinswoning

VoedingVoor de DCS-IP-gateway is een aanvullende voe-
dingseenheid nodig (24 V DC, 300 mA).

IngebruikstellingDe ingebruikstelling van de DCS-IP-gateway wordt 
uitgevoerd met Gira Assistent. Gira Assistent is 
browsergebaseerde software die eenvoudig via de 
webbrowser van de ingebruikstellings-PC wordt 
uitgevoerd.

2 22

Switch

IP 24V DC
300mA

2

IP
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DCS-
Communicator

Met de software "DCS-Communicator" kunnen 
gangbare computers en PC-gebaseerde bedie-
ningsapparaten, zoals b.v. de Gira Control 9 via de 
netwerkkoppeling als huisstation worden gebruikt. 
DCS-Communicator biedt alle functies van een 
videohuisstation, zoals b.v. gesprekken aannemen, 
licht schakelen (in combinatie met een DCS-scha-
kelactor) of deur openen.

Licentiemodellen Voor de DCS-IP-gateway zijn meerdere licentiemo-
dellen beschikbaar (5, 10 of 20 licenties). Het aantal 
licenties zegt hoeveel deelnemers (b.v. DCS-Com-
municator, IP-telefoon, HomeServer plug-in) tege-
lijkertijd op de DCS-IP-gateway mogen zijn aange-
meld.
Daarbij mag DCS-Communicator op een willekeu-
rig aantal gebruiker-PC's worden geïnstalleerd.

Verbinding met 
de HomeServer

Via een plug-in wordt de Gira DCS-IP-gateway aan 
de Gira HomeServer (vanaf versie 3) gekoppeld. Zo 
wordt het deurcommunicatiesysteem in de Gira 
Interface geïntegreerd en kan deze op verschil-
lende manieren worden bediend. Dat maakt de 
deurcommunicatie flexibeler en schept talrijke 
nieuwe toepassingsmogelijkheden. Daarnaast kun-
nen de Gira Keyless In-componenten Fingerprint, 
Transponder en Codeklavier worden geïntegreerd. 
Het toewijzen van vingerafdruk of transponderkaart 
kan direct bij de betreffende leeseenheid worden 
uitgevoerd. Alle gegevens, inclusief de toegangs-
bevoegdheden, kunnen vervolgens centraal en 
flexibel met de Gira HomeServer worden beheerd. 
Ook tijdelijke of eenmalige toegangsbevoegdheden 
kunnen zo eenvoudig worden toegekend. Door de 
koppeling aan de Gira HomeServer zijn allerlei intel-
ligente koppelingen mogelijk: zo kan b.v. het ope-
nen van de deur worden gekoppeld aan het inscha-
kelen van de verlichting of de verwarming.

Gira download-
sectie

In de downloadsectie www.download.gira.nl zijn 
meerdere documenten beschikbaar voor onder-
steuning bij de ingebruikstelling.
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14 Voorbeelden DCS-IP-
gateway

14.1 DCS-IP-gateway in een gebouw met 
3 woningen (doorlussen)

Afb. 50: Installatievoorbeeld DCS-IP-gateway in een 
gebouw met 3 woningen (doorlussen)

In een installatie mogen maximaal 10 DCS-IP-gate-
ways worden gebruikt, waarbij het videosignaal 
maximaal drie DCS-IP-gateways mag doorlopen.

Gira 
Control 9 Client

Als huisstations worden in dit voorbeeld Gira Con-
trol 9 Clients gebruikt. Op elke switch kunnen ook 
nog andere PC-gebaseerde apparaten als huissta-
tion worden aangesloten. 
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14.2 DCS-IP-gateway in een gebouw met 
3 woningen (steekleiding)

Afb. 51: Installatievoorbeeld DCS-IP-gateway

IP-camera IP-camera's worden via de DCS-IP-gateway in het 
Gira deurcommunicatiesysteem geïntegreerd. De 
beelden van de IP-camera van de middelste woning 
kunnen uitsluitend door het huisstation video 
opbouw van de middelste woning worden weerge-
geven.
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14.3 DCS-IP-gateway in een gebouw met 
6 woningen (gemengde topologie)

Afb. 52: Installatievoorbeeld DCS-IP-gateway in een 
gebouw met 6 woningen

DeuropenerIn dit voorbeeld worden IP-telefoons met video-
functionaliteit als huisstation gebruikt. De deurope-
ner kan vanaf de IP-telefoon met de toetscombina-
tie "* 0" worden geactiveerd.
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15 DCS-TV-gateway

Met de DCS-TV-gateway kunnen de camerabeelden 
van het deurstation video op een televisie worden 
weergegeven. Wanneer de televisie Picture-in-Pic-
ture ondersteunt, kunnen de videobeelden over het 
normale televisiebeeld worden vertoond. 
Als alternatief kunnen de beelden van het deursta-
tion ook op de antenne-installatie worden gezet. 

Productdetails De DCS-TV-gateway geeft de door het Gira deur-
communicatiesysteem geleverde videobeelden 
door als standaard composiet videosignaal 1 Vss in 
PAL-standaard. Het videosignaal kan vervolgens 
worden gebruikt voor de SCART-aansluiting van 
een televisie, voor de antenne-installatie of voor 
verdere verwerking door b.v. videoservers.

De DCS-TV-gateway geeft uitsluitend de beelden 
van het deurstation video door. Het deurgesprek 
wordt b.v. gevoerd via het huisstation of via een op 
de DCS-TC-gateway aangesloten telefoon.

Aansluiting op 
een televisietoe-
stel

De beelden van het deurstation video worden 
direct via de SCART-aansluiting aan het televisie-
toestel doorgegeven. Deze verschijnen vervolgens 
automatisch op het volledige scherm of als Picture-
in-Picture wanneer het televisietoestel deze functie 
ondersteunt.

Afb. 53: Gebruik van een DCS-TV-gateway in een 
eengezinswoning

12 V DC
2A
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Invoer in een 
antenne-installa-
tie

Met een aanvullende AV-modulator wordt het vide-
osignaal op de antenne-installatie van de woning 
gezet en op het televisietoestel wordt hier een pro-
grammanummer op ingesteld. Wanneer er wordt 
gebeld, is de bezoeker op het scherm te zien door 
naar het betreffende programmanummer om te 
schakelen.

Koppeling met de 
IP-wereld

Het beeldsignaal wordt met een videoserver op het 
netwerk gezet en is daarmee ook beschikbaar voor 
de Gira HomeServer.
Naast de HomeServer is weergave mogelijk op PC, 
PDA, mobiele telefoon (UMTS-, MMS- en GPRS-
diensten) en IP-videotelefoon. In combinatie met de 
HomeServer kunnen de beelden ook worden opge-
slagen.

SCART-aanslui-
ting

Op de SCART-aansluiting is het videosignaal 
beschikbaar als composiet-videosignaal (pin 19) 
met 1 Vss. Op pin 8 van de SCART-aansluiting staat 
een schakelspanning van 12 V voor de Picture-in-
Picture-functie, voor zover het televisietoestel dit 
ondersteunt.

SchakeluitgangDe schakeluitgang van de DCS-TV-gateway wordt 
gesloten zodra de toegewezen belknop op het 
deurstation wordt bediend. De stand van deze 
schakeluitgang kan door een binaire EIB-ingang of 
een EIB-drukcontactinterface worden verwerkt.

SchakelingangVia de schakelingang kan de DCS-TV-gateway wor-
den ingeschakeld zonder dat eerst op de belknop 
op het deurstation is gedrukt. Wanneer er meer-
dere camera's in het systeem aanwezig zijn, kun-
nen via de ingang de afzonderlijke camera's na 
elkaar worden geselecteerd. 
De in- resp. omschakelfunctie van de camera's kan 
met onderstaande apparaten uit het Gira assorti-
ment worden uitgevoerd:

• DCS-schakelactor

• Draadloze afstandsbediening in combinatie met 
een draadloze actor

• Mechanisch drukcontact
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16 DCS-TC-gateway

De DCS-TC-gateway is de verbinding tussen het 
Gira deurcommunicatiesysteem en de telefoonaan-
sluiting. 
Als hoofdfunctie worden deurstationoproepen 
doorgeschakeld naar de deelnemers van de DCS-
TC-gateway. Na beantwoording van de oproep kun-
nen spraak- en schakelfuncties van het deurcom-
municatiesysteem worden gebruikt. In tegenge-
stelde richting kan per telefoon de DCS-TC-gateway 
worden gebeld. Na beantwoording van de oproep 
door de DCS-TC-gateway kan een spraakverbinding 
met het deurstation tot stand worden gebracht. 
Bovendien kunnen schakelfuncties of bedienproce-
dures voor configuratie van de DCS-TC-gateway 
worden uitgevoerd.
De DCS-TC-gateway wordt of op een analoge tele-
foonaansluiting (a/b) of op de analoge parallelaan-
sluiting van een (ISDN-)telefooninstallatie aange-
sloten.

Voordelen 
DCS-TC-gateway

• Gateway naar het openbare telefoonnet

• Beantwoorden van een deuroproep via een 
bestaande telefoon

• Doorschakelen naar lokale, vaste of mobiele 
telefoon mogelijk

• Directe telefoonnetaansluiting, dus geen 
TC-installatie vereist

• Aansluitmogelijkheid op een bestaande 
TC-installatie

• Omschakelmogelijkheid dag-/nachtstand
(apothekerschakeling)

• Ondersteuning van de aanklopfunctie

• Ingebruikstelling en configuratie per telefoon of 
PC-programmeersoftware
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16.1 Programmeerset voor DCS-TC-gateway

Alle instellingen en bedieningen tijdens normaal 
bedrijf worden uitgevoerd via een op de DCS-TC-
gateway resp. op de telefooninstallatie aangesloten 
telefoon met DTMF-functionaliteit.
Ook ingebruikstelling en configuratie van de DCS-
TC-gateway kan met DTFM-codes via een aange-
sloten telefoon worden uitgevoerd.

Comfortabeler is echter ingebruikstelling met een 
PC of laptop (met seriële RS232-interface) en de 
programmeerset. De programmeerset bestaat uit 
een programmeerkabel voor aansluiting op de 
DCS-TC-gateway en de ingebruiknamesoftware.

Afb. 54: Interface van de ingebruiknamesoftware

Programma-
interfaces

De ingebruiknamesoftware beschikt over de vier 
programma-interfaces "Configureren","Telefoon-
boek", "Loggen" en "Firmware". 
Via deze interfaces kan de DCS-TC-gateway een-
voudig en comfortabel worden geconfigureerd.
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17 Voorbeelden DCS-TC-
gateway

17.1 Aansluiting op een analoge 
telefoonaansluiting

Afb. 55: Aansluiting van de DCS-TC-gateway op een 
analoge telefoonaansluiting

Bij gebruik van de DCS-TC-gateway op een analoge 
telefoonaansluiting wordt een analoge telefoon op 
de "TLN"-aansluiting aangesloten. Alle deuroproe-
pen worden naar de aangesloten telefoon doorge-
schakeld. 

Externe telefoon-
nummers

Daarnaast bestaat de mogelijkheid de deuroproe-
pen naar een extern telefoonnummer (b.v. een 
mobiele telefoon) door te schakelen. Via de externe 
telefoon kan vervolgens met de persoon bij het 
deurstation worden gesproken en evt. de deur wor-
den geopend.
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17.2 Gebruik op een telefooninstallatie

Afb. 56: Aansluiting van de DCS-TC-gateway op een 
analoge telefooninstallatie

Wanneer meerdere telefoons op een DCS-TC-gate-
way worden aangesloten, moet een analoge tele-
fooninstallatie worden gebruikt. 

VerzameloproepAfhankelijk van de instelling van de telefooninstal-
latie en de configuratie van de DCS-TC-gateway 
kunnen afzonderlijke telefoons gericht met bel-
knoppen worden opgeroepen of kan via een verza-
meloproep een deuroproep aan alle telefoons wor-
den gesignaleerd.
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17.3 DCS-IP-gateway in een eengezinswoning 
audio

Afb. 57: Installatievoorbeeld DCS-IP-gateway in een 
eengezinswoning

De eengezinswoning beschikt over een deurstation 
en een huisstation met extra belknop. Daarnaast 
wordt parallel aan het huisstation een DCS-TC-
gateway gebruikt. De DCS-TC-gateway wordt 
gevoed met het besturingapparaat audio.

Licht schakelen Met de DCS-schakelactor kan de buitenverlichting 
zowel via het huisstation als via de telefoon worden 
ingeschakeld.

Deur openen De op het besturingapparaat aangesloten deurope-
ner kan zowel vanaf het huisstation als vanaf de 
telefoon worden aangestuurd.

Intern spreken Met de extra belknop van het huisstation kan de 
telefoon worden opgeroepen om een intern 
gesprek tussen telefoon en huisstation te voeren.
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17.4 DCS-IP-gateway in een eengezinswoning 
video

Afb. 58: Gebruik van de DCS-IP-gateway met het 
besturingapparaat video

VoedingIn installaties waarin de DCS-TC-gateway niet door 
het besturingapparaat kan worden gevoed (b.v. bij 
grote installaties of bij gebruik van het besturingap-
paraat video), moet de DCS-TC-gateway via een 
externe voeding (b.v. een aanvullende voedings-
eenheid 24 V DC of een gangbare beltrafo 12 V AC) 
worden gevoed.

Daarvoor wordt de aanvullende voedingseenheid 
aangesloten op de klemmen Ub van de DCS-TC-
gateway.
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17.5 Drie DCS-TC-gateways in een gebouw met 
meerdere woningen

Afb. 59: Installatievoorbeeld gebouw met meerdere 
woningen

In elke woning bevindt zich een huisstation. Parallel 
daaraan wordt in elke woning een DCS-TC-gateway 
met een telefoon gebruikt.

Deuropener De op het besturingapparaat audio aangesloten 
deuropener kan zowel vanaf de huisstations als 
vanaf de telefoons worden aangestuurd.

Voeding De DCS-TC-gateway kan worden gevoed met de 
aanvullende voedingseenheid (24 V DC 300 mA) of 
met een gangbare beltrafo (12 V AC).
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18 DCS-cameragateway

De DCS-cameragateway integreert een gangbare 
analoge camera via de 2-draads bus in het Gira 
deurcommunicatiesysteem. 

De cameragateway kan met of zonder toegewezen 
deurstation worden gebruikt:

• Werking met toegewezen deurstation audio:
de externe camera wordt aan een deurstation 
audio toegewezen en gedraagt zich vervolgens 
als een systeemcamera (d.w.z. deze wordt bij een 
deuroproep automatisch geactiveerd).

• Werking zonder toegewezen deurstation:
de cameragateway wordt aan geen enkele 
deurstation toegewezen. De camera kan in dat 
geval uitsluitend handmatig worden 
ingeschakeld via huisstations met videofunctie.

MontageDe Gira DCS-cameragateway kan opbouw, inbouw 
of met de meegeleverde DIN-railadapter op de pro-
fielrail in een verdeelkast worden gemonteerd.

De externe camera wordt aangesloten met schroef-
klemmen. Voor camera's met BNC-aansluiting 
wordt een adapterkabel meegeleverd. 

Bij meerdere camera's is voor elke externe camera 
een DCS-cameragateway en een eigen voeding 
nodig.

In een installatie mogen maximaal 10 DCS-came-
ragateways worden gebruikt, waarbij het videosig-
naal maximaal drie DCS-cameragateways mag 
doorlopen.
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Afb. 60: DCS-cameragateway in een eengezinswoning

Externe camera Externe camera voor wand- en plafondmontage 
met variabel objectief, geïntegreerde IR-verlichting 
en automatische witbalans. De externe camera kan 
naar wens bij de entree worden geïnstalleerd en via 
de DCS-cameragateway in het Gira deurcommuni-
catiesysteem worden geïntegreerd.

Overzicht van de belangrijkste eigenschappen:

• Geïntegreerde, temperatuurafhankelijke 
cameraverwarming die voorkomt dat de 
camerabehuizing beslaat bij wisselende 
klimatologische omstandigheden

• Lichtgevoelige chipset voor heldere beelden bij 
schemering

• Instelbare IR LED's voor videobewaking in het 
donker

• Tweede video-uitgang voor aansluiting van een 
monitor tijdens de ingebruikstelling

• Cameramodule langs drie assen instelbaar

• Beschermingsklasse IP 66 voor buitengebruik

Voeding De camera wordt gevoed met de aanvullende voe-
dingseenheid 12 V DC 2 A. Voor de cameraverwar-
ming moet de camera permanent worden gevoed.
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19 Voorbeelden DCS-
cameragateway

19.1 Drie DCS-cameragateways (steekleiding)

Afb. 61: Installatievoorbeeld drie DCS-cameragateways 
(steekleiding)

Wanneer de DCS-cameragateway aan een deursta-
tion audio wordt toegewezen, gedraagt de aange-
sloten externe camera zich als een systeemcamera 
(d.w.z. deze wordt bij een deuroproep automatisch 
geactiveerd).
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19.2 Drie DCS-cameragateways (doorlussen)

Afb. 62: Installatievoorbeeld drie DCS-cameragateways 
(doorlussen)

Wanneer meerdere takken via videomultiplexers 
worden gekoppeld, kunnen in een installatie maxi-
maal 10 DCS-cameragateways worden gebruikt, 
waarbij het videosignaal maximaal drie DCS-came-
ragateways mag doorlopen.

Voor elke externe camera is een eigen voeding 
nodig en een eigen DCS-cameragateway.
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20 DCS-schakelactoren

20.1 DCS-schakelactor

Met het potentiaalvrije relaiscontact (230 V, 10 A) 
van de DCS-schakelactor worden schakelfuncties 
uitgevoerd die via de 2-draads bus van het deur-
communicatiesysteem worden aangestuurd.

Er zijn vijf bedrijfsstanden:

• In de bedrijfsstand "schakelen" wordt de 
verbruiker met een toetsdruk in-/uitgeschakeld.

• De bedrijfsstand "timer/sec." (1-10 sec.) dient 
b.v. voor het rechtstreeks aansturen van een 
deuropener. Deze kan dan rechtstreeks met een 
belknop worden aangestuurd, ook wanneer er 
niet eerst een oproep vanaf het deurstation is 
geactiveerd.
Na de toetsbediening sluit het contact 
gedurende de op de regelaar ingestelde tijd.

• De bedrijfsstand "timer/min." (1-10 min.) dient 
b.v. voor het aansturen van tuinpadverlichting of 
trappenhuisverlichting (zonder 
veiligheidsfunctie).
Na de toetsbediening sluit het contact 
gedurende de op de regelaar ingestelde tijd.

• De bedrijfsstand "impuls" dient b.v. voor het 
aansturen van een al aanwezige 
trappenhuisautomaat. Na de toetsbediening sluit 
het contact gedurende 0,3 sec.

• In de bedrijfsstand "deuropener" (1-10 sec.) 
wordt de DCS-schakelactor door de toets  
van het huisstation aangestuurd. De 
activeringstijd van de deuropener kan met de 
instelregelaar worden ingesteld van 1 sec. tot 
10 sec.

Binaire ingangOp de binaire ingang van de DCS-schakelactor kun-
nen een of meer mechanische drukcontacten 
(maakcontacten) worden aangesloten waarmee 
dan de schakelfuncties worden geactiveerd.

Max. kabellengteDe maximale kabellengte tussen de binaire ingang 
van de DCS-schakelactor en een drukcontact 
bedraagt 20 m.
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20.2 DCS-schakelactor inbouw

De DCS-schakelactor inbouw voert met zijn poten-
tiaalvrije relaiscontact (24 V SELV, 50 μA tot 1,6 A 
AC/DC) schakelfuncties uit die over de 2-draads 
bus zijn geactiveerd.

Er zijn vier bedrijfsstanden:

• In de bedrijfsstand "schakelen" wordt de 
verbruiker met een toetsdruk in-/uitgeschakeld.

• De bedrijfsstand "timer/sec." (1-10 sec.) dient 
b.v. voor het rechtstreeks aansturen van een 
deuropener. Deze kan dan rechtstreeks met een 
belknop worden aangestuurd, ook wanneer er 
niet eerst een oproep vanaf het deurstation is 
geactiveerd.
Na de toetsbediening sluit het contact 
gedurende de op de regelaar ingestelde tijd.

• De bedrijfsstand "timer/min." (1-10 min.) dient 
b.v. voor het aansturen van tuinpadverlichting of 
trappenhuisverlichting (zonder 
veiligheidsfunctie).
Na de toetsbediening sluit het contact 
gedurende de op de regelaar ingestelde tijd.

• De bedrijfsstand "impuls" dient b.v. voor het 
aansturen van een al aanwezige 
trappenhuisautomaat. Na de toetsbediening sluit 
het contact gedurende 0,4 sec.

Relaiscontact Het relaiscontact van de DCS-schakelactor inbouw 
is ontworpen voor spanningen tot max. 24 V SELV. 
Om een 230 V-apparaat, b.v. verlichting, te schake-
len is een passend aanvullend apparaat (relais 
o.i.d.) vereist.

Montage De DCS-schakelactor inbouw kan door zijn kleine 
afmetingen in een diepe inbouwdoos achter een 
deurcommunicatie-busaankoppelaar worden 
gemonteerd. 
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21 Voorbeelden DCS-
schakelactor

21.1 Tweede deuropener

Afb. 63: Aansluiting van een tweede deuropener via een 
DCS-schakelactor

Wanneer in een installatie meerdere deuropeners 
aanwezig zijn, moeten DCS-schakelactoren worden 
gebruikt. De deuropener van de "hoofd"-deur wordt 
aangesloten op het besturingapparaat, de deurope-
ner van de "neven"-deur op de DCS-schakelactor. In 
de bedrijfsstand "deuropener" wordt aan de DCS-
schakelactor de "neven"-deur toegewezen. De acti-
veringstijd van de deuropener kan met de instelre-
gelaar in een bereik van 1 sec. tot 10 sec. worden 
vastgelegd. De op de DCS-schakelactor aangeslo-
ten deuropener kan uitsluitend met de toets  
van het huisstation worden bediend, wanneer eerst 
vanaf het deurstation van de "neven"-deur een 
deuroproep is gedaan. Twee minuten na de deurop-
roep (zonder gesprek) resp. 30 seconden na beëin-
diging van het deurgesprek wordt teruggeschakeld 
naar de "hoofd"-deur.

Drukcontact op 
binaire ingang

De deuropener van de nevendeur kan daarnaast 
worden geactiveerd met het op de binaire ingang 
aangesloten mechanische drukcontact.
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21.2 Verlichting schakelen

Afb. 64: Aansluiting van een lamp

Een lamp moet met de toets "Licht" van het huissta-
tion worden geschakeld via de 2-draads bus. 

Bedrijfsstand 
"schakelen"

In de bedrijfsstand "schakelen" wordt de verlichting 
met een toetsdruk ingeschakeld en blijft deze inge-
schakeld tot deze met een nieuwe toetsdruk weer 
wordt uitgeschakeld.

Bedrijfsstand 
"timer/min."

In de bedrijfsstand "timer/min." wordt de verlich-
ting na de toetsdruk gedurende de op de DCS-
schakelactor ingestelde tijd (1 - 10 min.) ingescha-
keld. Wanneer voor afloop van deze tijd opnieuw 
wordt geschakeld, start de ingestelde tijd van voor 
af aan.

Drukcontact-
aansluiting

Daarnaast kunnen op de binaire ingang een of meer 
mechanische drukcontacten worden aangesloten 
waarmee dan ook het licht kan worden geschakeld.
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21.3 Aanvullende signalering

Afb. 65: Aansluiting van een aanvullende signalering

De aanvullende signalering (externe bel, trilkussen, 
enz.) wordt na bediening van de belknop parallel 
aan het opgeroepen huisstation geactiveerd.

Bedrijfsstand 
"timer/sec."

Op de DCS-schakelactor inbouw wordt de bedrijfs-
stand "timer/sec." geselecteerd. Na bediening van 
de belknop activeert de DCS-schakelactor inbouw 
de aanvullende signalering gedurende de op de 
DCS-schakelactor ingestelde tijd (1 - 10 sec.).
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22 DCS-drukcontactinterface 
tweevoudig

De deurcommunicatiedrukcontactinterface twee-
voudig is bedoeld voor conversie van een potenti-
aalvrij drukcontactsignaal naar de Gira 2-draads 
bus.

De DCS-drukcontactinterface is voorzien van twee 
onderling onafhankelijke ingangen voor het aan-
sluiten van potentiaalvrije drukcontacten. De 
ingangen kunnen worden toegewezen aan een 
DCS-schakelactor (voor het activeren van een scha-
kelhandeling) of aan een huisstation.

Ingangen Bij toewijzing van de DCS-drukcontactinterface aan 
een huisstation gedragen beide ingangen zich ver-
schillend.

• Ingang 1 activeert een verdiepingsoproep.
Deze ingang is b.v. nodig wanneer voor het 
aansluiten van een huisstation inclusief 
verdiepingsbelknop slechts een twee-aderige 
leiding beschikbaar is (b.v. bij het achteraf 
uitbreiden van een bestaande 
deurcommunicatie-installatie).

• Ingang 2 activeert een deuroproep.
Deze ingang is b.v. nodig wanneer de 
deuropenerautomaat van het Gira huisstation 
moet worden geactiveerd met een mechanisch 
drukcontact.

Montage De DCS-drukcontactinterface is bedoeld voor mon-
tage in een inbouwdoos (advies: diepe inbouw-
doos) achter een conventioneel drukcontact.

Drukcontact-
aansluiting

Het drukcontact wordt aangesloten met een drie-
aderige ca. 20 cm lange aansluitleiding. De aan-
sluitleiding mag tot max. 5 m worden verlengd.
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23 Ontwerp 
deurcommunicatie:

23.1 Topologieën, bekabeling 

Het Gira deurcommunicatiesysteem werkt met het 
spanningstype SELV 26 V DC (besturingapparaat 
audio) resp. PELV 26 V DC (besturingapparaat 
video). De busspanning wordt via een transforma-
tor galvanisch ontkoppeld van de netspanningzijde.

KabeltypenDe volgende kabeltypen kunnen worden toegepast: 

• Signaalkabel J-Y(ST)-Y 2 x 2 x 0,6, 
J-Y(ST)-Y 2 x 2 x 0,8, J-Y(ST)-Y 4 x 2 x 0,6 of 
J-Y(ST)-Y 4 x 2 x 0,8

• Signaalkabel YR 4 x 0,8

• Signaalkabel A-2Y(L)2Y 4 x 2 x 0,8

Bekabeling Het systeem is ontworpen voor verschillende 
kabeltopologieën, waarbij ook mengvormen wor-
den ondersteund. In principe worden twee typen 
bekabeling onderscheiden:

• Doorlussen

• Steekleiding

Bij nieuwe installaties wordt aanbevolen de 2-
draads bus door te lussen. Daardoor worden gede-
finieerde leidingafsluitingen bereikt en hoeven er 
geen videoverdelers te worden toegepast. Boven-
dien kunnen latere uitbreidingen met videocompo-
nenten zonder videoverdelers worden gerealiseerd.

Kabellengten 
audio

De maximale totale kabellengte bedraagt in instal-
laties met audiocomponenten 700 m (verdeeld over 
meerdere takken). De maximale totale kabellengte 
van een tak (van besturingapparaat tot de laatste 
deelnemer) is afhankelijk van de aderdiameter.

Maximale taklengte met audiocomponenten:

• 170 m bij 0,6 mm aderdiameter
(max. lusweerstand = 22 Ohm)

• 300 m bij 0,8 mm aderdiameter
(max. lusweerstand = 22 Ohm)

Op een tak mogen maximaal 30 audiodeelnemers 
worden aangesloten.
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Kabellengten 
video

In installaties met videocomponenten bedraagt de 
maximale totale kabellengte 300 m (verdeeld over 
meerdere takken). 

Zonder videoversterker bedraagt de maximale 
kabellengte van de eerste camera tot het laatste 
huisstation 100/150 m (bij 0,6/0,8 mm aderdiame-
ter).

Met videoversterker bedraagt de maximale kabel-
lengte van de eerste camera tot het laatste huissta-
tion 200/300 m (bij 0,6/0,8 mm aderdiameter), 
waarbij de maximale taklengten (van besturingap-
paraat tot de laatste deelnemer) niet mogen wor-
den overschreden.

Maximale taklengte met videocomponenten (bij 
gebruik van de videoversterker):

• 100 m bij 0,6 mm aderdiameter

• 150 m bij 0,8 mm aderdiameter

Op een tak mogen maximaal 16 videodeelnemers 
worden aangesloten.

VideoTerminal Bij de VideoTerminal bedraagt de maximale kabel-
lengte tot de aanvullende voedingseenheid 50/80 
m (bij 0,6/0,8 mm aderdiameter).

Videosysteem Bij de realisatie van een Gira deurcommunicatie-
installatie met videofunctie moeten onderstaande 
punten in acht worden genomen:

• Installeer het besturingapparaat video in de 
onderverdeelkast niet naast beltrafo's, 
schakelende netvoedingen of andere apparaten 
die storingen kunnen veroorzaken

• Leg de leidingen van de 2-draads bus 
gescheiden aan van 230 V-leidingen

• Als topologie wordt "doorlussen" aanbevolen

• Leg de bekabeling naar de deuropener zo 
mogelijk aan met een aparte kabel

• De maximale kabellengte tussen kleurencamera 
en TFT-kleurendisplay mag niet worden 
overschreden
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Aantal apparatenIn installaties met videofunctie mogen onder-
staande aantallen apparaten niet worden over-
schreden:

• Apparaten met BUS IN-/BUS OUT-klemmen 
(DCS-cameragateway, DCS-IP-gateway, 
videoversterker, -verdeler en -multiplexer): max. 
20
waaronder videoverdelers en -multiplexers: max. 
15

• DCS-cameragateway: max. 10
waaronder max. drie in serie

• DCS-IP-gateway: max. 10
waaronder max. drie in serie

Bestaande bouw 
(renovatie)

Bij vernieuwing van een bestaande deurbel- of 
deurcommunicatie-installatie moet ten minste aan 
onderstaande eisen worden voldaan:

• De 2-draads leiding moet overal een diameter 
hebben van ten minste 0,6 mm

• De aanbevolen kabeltypen (of vergelijkbaar) 
moeten aanwezig zijn

• Niet geschikte kabeltypen zijn b.v. 
antennekabels, coaxkabels, NYM-leidingen, 
flatcable

• Blinde takken en niet gebruikte aders moeten 
worden verwijderd resp. mogen niet worden 
aangesloten

• Vermijd overgangen tussen verschillende 
kabeltypen
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23.2 Inbouwoplossing doorlussen

Afb. 66: Aansluitvoorbeeld "doorlussen"

Bij "doorlussen" wordt de bekabeling van apparaat 
naar apparaat doorgelusd.

Voordelen 
doorlussen

Bij het doorlussen van de bekabeling van huissta-
tion naar huisstation worden gedefinieerde leiding-
afsluitingen bereikt, zodat in video-installaties, 
zoals in het afgebeelde voorbeeld, geen videover-
delers hoeven te worden toegepast. 
Daarnaast is een voordeel dat er geen inbouwaftak-
dozen hoeven te worden gebruikt.
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23.3 Inbouwoplossing steekleiding

Afb. 67: Aansluitvoorbeeld "steekleiding"

Bij de oplossing "steekleiding" wordt de bekabeling 
naar de apparaten via aftakdozen aangelegd.

Voordeel 
steekleiding

In vergelijking met de topologie "doorlussen" is 
minder kabelmateriaal nodig.
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23.4 Selectie van componenten

Selectiecriteria 
deurstation

Tab. 4: Selectiecriteria bij deurstations

Selectiecriteria 
huisstation

Tab. 5: Selectiecriteria bij huisstations

Criterium
Deurstation

op-
bouw

in-
bouw

Modulariteit gewenst X

Uitbreidingsmogelijkheid (b.v. met video) X*

*met de DCS-cameragateway

X

Snelle, eenvoudige montage X

Combinatie met andere apparaten 
(b.v. automatic-schakelaars) X

Meer dan 6 huisstations aanwezig
(resp. meer dan 6 belknoppen vereist) X

Montage in Gira energiezuil X

Montage in frontpanelen met het installa-
tieprofiel X

Geen mogelijkheid inbouwdozen aan te 
brengen X

Bestaande brievenbusinstallatie met bel-
knoppen

Inbouwluid-
spreker

Criterium
Huisstation

 op-
bouw

 in-
bouw

Modulariteit gewenst X

Snelle, eenvoudige montage X

Prijs X

Combinatie met andere apparaten 
(b.v. lichtschakelaars) X

Intern spreken gewenst X*

*bij het huisstation opbouw uitsluitend oproepen 
beantwoorden

X

Uitbreidingsmogelijkheid (b.v. met video) X

Geen mogelijkheid inbouwdozen aan te 
brengen X
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24 Voorbeelden audio

24.1 Eengezinswoning

 

Afb. 68: Installatievoorbeeld eengezinswoning audio

Aansluitafbeel-
ding

Afb. 69: Aansluitafbeelding eengezinswoning audio

De 2-draads bus wordt op de busaankoppelaar van 
het deur- resp. huisstation aangesloten. De 
inbouwbasiselementen worden met de 6-polige 
verbindingskabel audio met elkaar verbonden.

Bruggen op de 
busaankoppelaar

Om de belknopverlichting van het deurstation in te 
schakelen, moeten op de busaankoppelaar van het 
Busaankoppelaar de bruggen tussen de klemmen 
ZV en BUS worden aangebracht.
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Voorbeelden audio

24.2 Drie deurstations (steekleiding)

Afb. 70: Installatievoorbeeld gebouw met 3 woningen 
audio (steekleiding)

In audio-installaties zijn geen videoverdelers nodig. 
Alle componenten van het deurcommunicatiesys-
teem kunnen eenvoudig via de 2-draads bus met 
elkaar worden verbonden.
De knooppunten worden bekabeld in inbouwaftak-
dozen.

Deuropener De deuropeners van deurstations 2 en 3 worden 
met DCS-schakelactoren aangestuurd.
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Voorbeelden audio

24.3 Drie deurstations (doorlussen)

Afb. 71: Installatievoorbeeld gebouw met 3 woningen 
audio (doorlussen)

Het voorbeeld laat zien hoe de 2-draads bus in 
grote audio-installaties kan worden doorgelusd.
De afzonderlijke componenten worden verbonden 
in de inbouwdozen van de busaankoppelaars zodat 
er geen aanvullende aftakdozen hoeven te worden 
gebruikt.

DeuropenerDe deuropeners van deurstations 2 en 3 worden 
met DCS-schakelactoren aangestuurd.
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25 Voorbeelden video

25.1 Configuratie van de afsluitweerstand

Bij het Gira deurcommunicatiesysteem moeten in 
installaties met videofunctie de uiteinden van alle 
steekleidingen een gedefinieerde afsluitweerstand 
hebben. Daarom kan op alle huisstations met 
videofunctie in het ingebruikstellingmenu de 
afsluitweerstand worden in- of uitgeschakeld. 

In principe moet op elk huisstation met videofunc-
tie dat aan het einde van een tak is geïnstalleerd, de 
afsluitweerstand zijn geactiveerd. Dat geldt zowel 
voor de topologie "doorlussen" als voor de topolo-
gie "steekleiding". 

Standaard staat de afsluitweerstand op "Ja". Selec-
teer in het ingebruikstellingmenu van het apparaat 
het menuonderdeel "Weerstand" en daar de optie 
"Nee" om deze uit te schakelen.

Drie regels Voor de configuratie van de afsluitweerstand gel-
den de drie onderstaande regels, die op de vol-
gende pagina's uitvoerig worden beschreven:

• Activeer de afsluitweerstand aan het einde van 
een tak

• Activeer bij doorlussen de afsluitweerstand van 
het laatste huisstation

• Bij aansluiting van een huisstation audio aan het 
einde van een tak is een videoverdeler vereist
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Regel 1Activeer de afsluitweerstand aan het einde van 
een tak

Afb. 72: Installatievoorbeeld regel 1:

Op huisstations met videofunctie, die aan het einde 
van een tak zijn geïnstalleerd, moet de afsluitweer-
stand zijn geactiveerd.
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Regel 2 Activeer bij doorlussen de afsluitweerstand van 
het laatste huisstation

Afb. 73: Installatievoorbeeld regel 2:

Bij doorlussen van huisstations met videofunctie 
moet de afsluitweerstand van het laatste huissta-
tion zijn geactiveerd.
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Voorbeelden video

Regel 3Bij aansluiting van een huisstation audio aan het 
einde van een tak is een videoverdeler vereist

Afb. 74: Installatievoorbeeld regel 3:

Wanneer zich aan het einde van een tak een huis-
station zonder videofunctie bevindt, moet deze via 
een videoverdeler worden aangesloten om reflec-
ties van het videosignaal te voorkomen. 
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25.2 Eengezinswoning

Afb. 75: Installatievoorbeeld eengezinswoning video

Aansluitafbeel-
ding

Afb. 76: Aansluitafbeelding eengezinswoning video

Naast de 6-polige verbindingskabel audio worden 
de inbouwbasiselementen van de videocomponen-
ten aangesloten met de 2-polige verbindingskabel 
video op de betreffende busaankoppelaar.
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Bruggen op de 
busaankoppelaar

Op de busaankoppelaars van de huis- en deurstati-
ons moeten de bruggen tussen de klemmen ZV en 
BUS worden aangebracht om het TFT-kleurendis-
play en de kleurencamera te voeden. Daardoor is 
de belknopverlichting op deurstations met kleuren-
camera altijd ingeschakeld.

25.3 Aansluiting van meerdere deurstations 
met kleurencamera

Afb. 77: Installatievoorbeeld aansluiting meerdere 
deurstations met kleurencamera

VideomultiplexerBij gebruik van meerdere deurstations met kleuren-
camera worden de deurstations via videomulti-
plexers op het besturingapparaat video aangeslo-
ten. 

VoedingTwee deurstations met kleurencamera kunnen via 
het besturingapparaat video worden gevoed. Voor 
elk volgende deurstation met kleurencamera is een 
aanvullende voedingseenheid nodig.
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25.4 Drie deurstations met kleurencamera 
(steekleiding)

Afb. 78: Installatievoorbeeld drie deurstations met 
camera

In dit voorbeeld worden drie deurstations met kleu-
rencamera via een videomultiplexer op het bestu-
ringapparaat video aangesloten.
Met twee videomultiplexers kunnen maximaal vijf 
deurstations met kleurencamera met steekleidin-
gen op het besturingapparaat worden aangesloten.

Deuropener De deuropeners van nevendeuren worden elk met 
een DCS-schakelactor aangestuurd.
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25.5 Gebouw met 6 woningen (doorlussen)

Afb. 79: Installatievoorbeeld gebouw met 6 woningen

Maximaal 28 huisstation video opbouw kunnen 
door een besturingapparaat video worden gevoed. 
Een aanvullende voedingseenheid is uitsluitend 
nodig wanneer er meer dan drie huisstations paral-
lel door een belknop moeten worden opgeroepen.
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25.6 Gebouw met 6 woningen (steekleiding)

Afb. 80: Installatievoorbeeld gebouw met 6 woningen 
met steekleidingtopologie

Doordat de videoverdelers kunnen worden gecas-
cadeerd kunnen ook grote installaties met steeklei-
dingtopologie worden gerealiseerd.
In een installatie mogen maximaal 15 videoverde-
lers worden gebruikt. Bij meer dan 10 apparaten 
met BUS IN-/BUS OUT-klemmen moeten de uitein-
den van de takken worden voorzien van een afslui-
telement.
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25.7 Object met 12 huisstations (steekleiding)

Afb. 81: Installatievoorbeeld object met 12 huisstations

DeuropenerEr zijn in dit voorbeeld twee deuropeners nodig. De 
deuropener van de hoofddeur wordt aangesloten 
op het besturingapparaat, de deuropener van de 
nevendeur op een DCS-schakelactor.
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25.8 Object met 28 huisstations (gemengde 
topologie)

Afb. 82: Installatievoorbeeld object met 28 huisstations

Deurstation De componenten van het deurstation worden met 
behulp van het installatieprofiel in een frontpaneel 
van b.v. Renz gemonteerd. 
Met 28 huisstations en 1 DCS-schakelactor toont 
dit voorbeeld de maximale omvang van een video-
installatie.
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25.9 DCS-TV-gateway met antenne-installatie

Afb. 83: Installatievoorbeeld DCS-IP-gateway in een 
gebouw met 2 woningen met antenne-installatie

AV-modulatorHet videosignaal van de DCS-TV-gateway wordt in 
dit voorbeeld met een AV-modulator op de 
antenne-installatie van het gebouw met 2 wonin-
gen gezet. Na een deuroproep is de bezoeker te 
zien op het TV-toestel nadat is omgeschakeld naar 
het betreffende kanaal.
Het deurgesprek wordt gevoerd via het huisstation 
of de op de DCS-TC-gateway aangesloten telefoon.

VideoverdelerDe videoverdeler wordt in dit voorbeeld gebruikt 
om reflecties van het videosignaal te voorkomen.

12 V DC
2A

12 V DC
2A



110

26 Voorbeelden audio/video

26.1 Gebouw met 3 woningen (doorlussen)

Afb. 84: Installatievoorbeeld gebouw met 3 woningen

Huisstations zonder videofunctie kunnen eenvou-
dig in de 2-draads bus worden geïntegreerd en zijn 
niet van invloed op de instelling van de afsluitweer-
stand op het laatste huisstation.
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Voorbeelden audio/video

26.2 Twee deurstations (doorlussen)

Afb. 85: Installatievoorbeeld doorlussen van twee 
deurstations

Het deurstation Edel Staal met kleurencamera 
moet aan het einde van de tak worden aangesloten. 
Het deurstation audio kan eenvoudig in de tak wor-
den geïntegreerd.
Op de VideoTerminal is de afsluitweerstand geacti-
veerd.

Afdekplaat voor 
belknop

Op het deurstation audio zijn slechts twee van de 
drie belknoppen ingeleerd. De niet benodigde mid-
delste belknop wordt afgedekt met de optioneel 
verkrijgbare afdekplaat voor belknop.
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Voorbeelden audio/video

26.3 Twee deurstations (steekleiding)

Afb. 86: Installatievoorbeeld twee deurstations met 
steekleidingtopologie

Aansluiting via 
videoverdeler

Het deurstation audio wordt in dit voorbeeld via de 
videoverdeler aangesloten om reflecties van het 
videosignaal te voorkomen.

Afdekplaat voor 
belknop

Op de deurstations zijn slechts twee van de drie 
belknoppen ingeleerd. De in dit voorbeeld niet 
benodigde middelste belknop kan met de optioneel 
verkrijgbare afdekplaat voor belknop worden afge-
dekt.
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26.4 Gebouw met 6 woningen (steekleiding)

Afb. 87: Installatievoorbeeld gebouw met 6 woningen 
met steekleidingtopologie

Ook huisstations zonder videofunctie kunnen via 
videoverdelers in de installatie worden geïnte-
greerd.

AfsluitweerstandDe afsluitweerstand van alle huisstations met 
videofunctie wordt op "JA" gezet.
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26.5 Gebouw met 6 woningen (steekleiding 
met knooppunt)

Afb. 88: Installatievoorbeeld aansluiting van huisstations 
via een knooppunt

De huisstations audio kunnen zonder een videover-
deler op een knooppunt (b.v. in een inbouwaftak-
doos) worden aangesloten.

De huisstations met videofunctie worden via een 
videoverdeler in de topologie geïntegreerd.
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27 Ingebruikstelling door één 
persoon

27.1 Gebouw met 3 woningen met DCS-
schakelactor

Afb. 89: Installatievoorbeeld gebouw met 3 woningen 
met DCS-schakelactor

Het gebouw met 3 woningen is voorzien van drie 
huisstations. Vanaf elk huisstation kan de deurope-
ner worden bediend met de toets . Op elk huis-
station is een verdiepingsbelknop aangesloten.

DCS-schakelac-
tor

Met de DCS-schakelactor kan vanaf de huisstations 
de buitenverlichting worden ingeschakeld. Na 
afloop van de op de DCS-schakelactor ingestelde 
tijd gaat het licht automatisch uit. Daarnaast 
bevindt zich op de begane grond van het trappen-
huis een mechanisch drukcontact waarmee even-
eens de buitenverlichting kan worden geschakeld.
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Ingebruikstelling door één persoon

27.2 Ingebruikstelling

De ingebruikstelling van de op pagina 115 afge-
beelde topologie verloopt via het achtereenvolgens 
afwerken van eenvoudige stappen:

Belknoppen 
toewijzen

Handel als volgt om de deurstationbelknoppen aan 
de betreffende huisstations toe te wijzen:

1. Druk op het besturingapparaat gedurende 3 
sec. op de toets "Systeemprogr." om de 
programmeermodus te starten.

2. Druk op het deurstation gedurende telkens 3 
sec. op de belknoppen in de volgorde waarin de 
huisstations moeten worden toegewezen.

3. Ga in dezelfde volgorde naar de huisstations 
en druk daar gedurende telkens 3 sec. op de 
toets .

4. Druk nadat alle huisstations zijn toegewezen op 
het besturingapparaat op de toets 
"Systeemprogr." om de programmeermodus te 
beëindigen.

Deuropener 
toewijzen

De op het besturingapparaat aangesloten deurope-
ner wordt als volgt op het bijbehorende deurstation 
geprogrammeerd:

1. Druk op het besturingapparaat gedurende 3 
sec. op de toets "Systeemprogr." om de 
programmeermodus te starten.

2. Druk op het besturingapparaat gedurende 3 
sec. op de toets "Deuropenerprogr." om de 
programmeermodus van de deuropener te 
starten. 

3. Druk op het deurstation gedurende 3 sec. op 
een willekeurige belknop.

4. Druk op het besturingapparaat op de toets 
"Systeemprogr." om de programmeermodus te 
beëindigen.
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Schakelactor pro-
grammeren

De DCS-schakelactor wordt als volgt op de toets 
"Licht"van de huisstations geprogrammeerd:

1. Druk op het besturingapparaat gedurende 3 
sec. op de toets "Systeemprogr." om de 
programmeermodus te starten.

2. Druk op de DCS-schakelactor meerdere keren 
op de toets "Functie" tot de LED "timer/min." 
knippert. 

3. Druk op de DCS-schakelactor gedurende 3 
sec. op de toets "Progr." om de programmeer-
modus van de DCS-schakelactor te starten. 

4. Druk op alle huisstations gedurende 3 sec. op 
de toets .

5. Druk op het besturingapparaat op de toets 
"Systeemprogr." om de programmeermodus te 
beëindigen.

Aanwijzing: De DCS-schakelactor is standaard zo 
geprogrammeerd dat de functies "schakelen", 
"timer/sec.",  "timer/min." en "impuls" met de 
toets  van de huisstations kan worden geacti-
veerd zonder deze eerst in te leren. Zodra de DCS-
schakelactor op een toets wordt ingeleerd, wordt 
deze standaardprogrammering overschreven.

Inschakelduur 
vastleggen

De inschakelduur kan op de DCS-schakelactor met 
de instelregelaar in een bereik van 1 tot 10 min. 
worden vastgelegd. Wanneer voor afloop van deze 
tijd opnieuw wordt geschakeld, start de ingestelde 
tijd van voor af aan. 

Verdiepingsbel-
knop

De verdiepingsbelknoppen worden op de klemmen 
ET van de huisstations aangesloten. Deze hoeven 
niet te worden ingeleerd.

Systeemhand-
boek

Een nadere toelichting op de inleerprocedure en 
meer voorbeelden voor de ingebruikstelling van de 
deurcommunicatiecomponenten staan in het sys-
teemhandboek dat bij elk besturingapparaat wordt 
meegeleverd. Het systeemhandboek kan ook als 
PDF-bestand via internet worden gedownload 
onder www.download.gira.de.
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Sleutelloze 
toegang

De Gira Keyless In-apparaten maken sleutelloze 
toegang mogelijk tot ruimten en gebouwen. De 
technologie is gebaseerd op elektronische en bio-
metrische systemen. De drie varianten Fingerprint, 
Codeklavier en Transponder kunnen zonder andere 
besturingscomponenten standalone of binnen het 
Gira deurcommunicatiesysteem worden geïnstal-
leerd. Ze kunnen in gangbare inbouwdozen worden 
geïnstalleerd en voegen zich zowel buiten als bin-
nen naar de Gira schakelaarprogramma's.

Afb. 90: De drie varianten Keyless In

Veiligheids-
aanwijzing

Gira Keyless In mag bij veiligheidskritische toepas-
singen niet als standalone-apparaat worden geïn-
stalleerd, omdat de schakelhandeling in dat geval 
via de relaiscontacten van het apparaat zelf wordt 
uitgevoerd. Deze contacten zijn bij demontage van 
het apparaat vrij toegankelijk voor onbevoegden. 
In combinatie met het Gira deurcommunicatiesys-
teem wordt een hoge mate van veiligheid gegaran-
deerd doordat de schakelopdracht busgestuurd 
wordt uitgevoerd in de DCS-schakelactor, die 
beveiligd tegen onbevoegde toegang wordt geïn-
stalleerd.

Functie-
uitbreidingen

Met de DCS-IP-gateway kunnen de Keyless In-
apparaten aan de Gira HomeServer worden gekop-
peld. Daardoor zijn intelligente koppelingen moge-
lijk. Zo kunnen b.v. tijdelijke of eenmalige toe-
gangsbevoegdheden heel eenvoudig worden 
toegekend. Alle gegevens, inclusief de toegangs-
bevoegdheden, kunnen vervolgens centraal en 
flexibel met de Gira HomeServer worden beheerd. 
Voor deze functie-uitbreidingen zijn Keyless In-
apparaten vanaf index 03 en HomeServer Expert 
vanaf versie 2.6 nodig.
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28.1 Fingerprintleeseenheid

Met de Fingerprintleeseenheid kan toegangscon-
trole worden gerealiseerd op basis van de biometri-
sche kenmerken van de menselijke vinger. Met 
hoogfrequenttechnologie analyseert deze de 
onderste huidlagen van de opgelegde vinger. Daar-
door werkt de toegang ook bij kleine verwondingen 
van het huidoppervlak of of bij niet al te vuile vin-
gers.

In de Fingerprintleeseenheid worden de ingeleerde 
vingers steeds opnieuw gecontroleerd en de ver-
eiste referentie opnieuw opgeslagen. Dat is met 
name bij kindervingers van belang omdat deze in 
de loop der tijd veranderen en dus steeds moeten 
worden aangepast. Kindervingers worden door-
gaans pas vanaf een leeftijd van 6 jaar betrouwbaar 
herkend.

AansluitklemmenDe aansluitklemmen zijn afneembaar voor eenvou-
diger aansluiten.

Afb. 91: Klemmenconfiguratie van de 
Fingerprintleeseenheid

Standalone 
gebruik

Bij standalone gebruik worden de in het inbouwba-
siselement van de Fingerprintleeseenheid aanwe-
zige potentiaalvrije relaiscontacten gebruikt voor 
een schakelhandeling, b.v. voor een deuropener 
met eigen voeding.
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1 relais 1 N.O. (maakcontact)
2 relais 1 COM
3 relais 1 N.C. (verbreekcontact
4 niet gebruiken
5 niet gebruiken
6 GND
7 relais 2 N.O. (maakcontact)
8 relais 2 COM
9 relais 2 N.C. (verbreekcontact

10 GND
11 + 24 V DC
12 vrij
13 6-polige stekeringang 

deurcommunicatiesysteem
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Afb. 92: Fingerprintleeseenheid bij standalone gebruik

Veiligheids-
aanwijzing

Neem bij gebruik van de Fingerprintleeseenheid als 
standalone-apparaat de veiligheidsaanwijzing op 
pagina 118 in acht.

Deurcommunica-
tiesysteem

De Fingerprintleeseenheid kan via een verbindings-
kabel met een deurstation of de inbouwluidspreker 
in het deurcommunicatiesysteem worden geïnte-
greerd. Zo kunnen dan met vooraf ingeleerde 
gebruikersvingers DCS-schakelactoren worden 
aangestuurd of kan de deuropenerfunctie worden 
geactiveerd.

Afb. 93: Fingerprintleeseenheid in het 
deurcommunicatiesysteem
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SabotagefunctieHet inbouwbasiselement geeft bij verwijdering van 
de Fingerprintleeseenheid gedurende 1 minuut een 
continu geluidssignaal. Wanneer de Fingerprint-
leeseenheid in het deurcommunicatiesysteem 
wordt gebruikt, kan het verwijderingssignaal 
tevens worden doorgestuurd naar een DCS-scha-
kelactor die vervolgens een schakelhandeling uit-
voert. 

BedieningOm de Fingerprintleeseenheid te bedienen hoeft 
slechts één keer een vooraf ingeleerde vinger te 
worden opgelegd.

Bij het opleggen brandt de LED rood. Gedurende 
deze tijd wordt de vingerafdruk gelezen.
Na de korte bevestigingstoon kan de vinger weer 
worden verwijderd. Terwijl de afdruk met de 
bekende vingerafdrukken wordt vergeleken, brandt 
de LED oranje.

Wanneer de vinger wordt herkend brandt de LED 
groen en klinkt een lange bevestigingstoon (posi-
tief bevestigingssignaal). Tegelijkertijd wordt de 
vooraf bepaalde schakelhandeling uitgevoerd.

Een onbevoegde resp. nog niet toegewezen vinger 
wordt aangegeven door een rode LED en drie korte 
bevestigingstonen (negatief bevestigingssignaal).

Optimale positio-
nering van de 
vinger

Om te zorgen dat de Fingerprintleeseenheid goed 
werkt, moet de vinger zowel bij het inleren als bij de 
latere bediening goed worden opgelegd.

Bij het opleggen van de vinger is het belangrijk dat 
het vingergedeelte met de duidelijkste structuren 
(het midden van de vingertop) door de Finger-
printsensor wordt gedetecteerd.

Aanwijzing:
Vocht (condensvorming) op het sensoroppervlak 
van de Fingerprintleeseenheid kan herkenning van 
de gebruikersvinger nadelig beïnvloeden. Droog in 
dat geval het sensorvlak (en de natte vinger) voor 
het opleggen van de vinger af.
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Vinger inleren Om een vinger in te leren, moet de in te leren vinger 
(administrator-, programmeer- of gebruikersvinger) 
meerdere keren worden opgelegd. Het is belangrijk 
de positie van de vinger elke keer bij het opleggen 
enkele millimeters (naar boven/naar beneden) te 
variëren zodat de Fingerprintleeseenheid een zo 
groot mogelijk gedeelte van de vinger kan detecte-
ren.

1. Leg voor het inleren de betreffende vinger in 
het midden op tot de bevestigingstoon klinkt.

2. Schuif de vinger iets omhoog.

3. Schuif de vinger iets omlaag.

4. Herhaal stap 1 - 3 tot twee lange 
bevestigingstonen klinken en de LED groen 
brandt.

Let op:
Verdraai de vinger niet tijdens het inleren.

Aanwijzingen 
voor het inleren

Bij "moeilijke" vingers (b.v. bij kleine kindervingers 
of een zeer droge of bezwete huid) kan het bij het 
inleren nodig zijn de vinger tot wel 7 keer op te leg-
gen.
Wanneer na de zevende poging een negatieve 
bevestiging klinkt (drie korte tonen), is het inleren 
van de vinger niet gelukt. Leg de vinger in dat geval 
opnieuw op (stap 1) of gebruik een andere vinger.

Tip bij een zeer droge of koude huid:
Leg de vinger met meer druk op.

Tip bij een bezwete huid: 
Veeg de vinger voor het inleren droog en leg deze 
met minder druk op.

Vingers die al na de 3e of 4e keer opleggen zijn 
ingeleerd, zijn doorgaans optimaal ingeleerd. Het is 
daarom zeker zinvol om een vinger die pas na 5, 6 
of 7 keer opleggen is ingeleerd, te wissen en 
opnieuw in te leren. Een optimaal ingeleerde vinger 
wordt ook met optimaal succes gelezen bij de 
latere bediening.

�




�
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Frequente fouten 
bij het opleggen 
van een vinger

Vinger optimaal opleggen:
Belangrijk bij het opleggen van de vinger dat het 
vingergedeelte met de duidelijkste structuren (het 
midden van de vingertop) door de Fingerprintsen-
sor wordt gedetecteerd.

Bij de latere bediening neigt men er vaak toe de vin-
ger allengs steeds verder naar beneden verschoven 
op te leggen.

In extreme gevallen legt men soms zelfs alleen nog 
de vingertop op. Dergelijke leesprocessen moeten 
uit veiligheidsoogpunt bijna altijd leiden tot afwij-
zing, omdat de sensor dan alleen de vingerafdruk 
van het bovenste gedeelte van de vingertop, dus te 
ver boven het wervelcentrum scant. Daar bevinden 
zich veel minder gekromde huidlijnen zodat het 
systeem mogelijk te weinig significante kenmerken 
kan bepalen.

28.2 Codeklavier

Het Codeklavier dient als toegangscontrolesysteem 
voor buiten en binnen. De schakelhandeling scha-
kelopdracht het openen van de deur gebeurt na 
invoer van een persoonlijke cijfercombinatie.

Door de capacitieve schakeltechniek wordt een 
drukloze aanraking al als toetsdruk herkend. Dat 
heeft het voordeel dat de toetsen worden ontzien 
en zo ook bij frequent gebruikte cijfercombinaties 
geen zichtbare slijtage van de toetsen optreedt.
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Aansluitklemmen De aansluitklemmen zijn afneembaar voor eenvou-
diger aansluiten.

Afb. 94: Klemmenconfiguratie van het Codeklavier

Standalone 
gebruik

Bij gebruik als standalone-apparaat worden de 
potentiaalvrije relais van het Codeklavier gebruikt 
voor de schakelhandelingen.

Afb. 95: Codeklavier bij standalone gebruik

Veiligheids-
aanwijzing

Neem bij gebruik van het Codeklavier als stand-
alone-apparaat de veiligheidsaanwijzing op 
pagina 118 in acht.
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1 relais 1 N.O. (maakcontact)
2 relais 1 COM
3 relais 1 N.C. (verbreekcontact
4 niet gebruiken
5 niet gebruiken
6 GND
7 relais 2 N.O. (maakcontact)
8 relais 2 COM
9 relais 2 N.C. (verbreekcontact

10 GND
11 + 24 V DC
12 vrij
13 6-polige stekeringang 

deurcommunicatiesysteem
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Deurcommunica-
tiesysteem

Het Codeklavier kan via een verbindingskabel met 
een deurstation of de inbouwluidspreker in het 
deurcommunicatiesysteem worden geïntegreerd. 
Zo kan het Codeklavier DCS-schakelactoren aan-
sturen of de deuropenerfunctie activeren.

Afb. 96: Codeklavier in het deurcommunicatiesysteem

Deuroproep 
activeren

In kleine objecten wordt de deuroproep direct 
geactiveerd met de beltoets. In grote objecten kan 
aan elk huisstation een eigen ID worden toegewe-
zen zodat elk huisstation met het Codeklavier 
gericht kan worden opgeroepen.

SabotagefunctieHet inbouwbasiselement geeft bij verwijdering van 
het Codeklavier gedurende 1 minuut een continu 
geluidssignaal. Wanneer het Codeklavier in het 
deurcommunicatiesysteem wordt gebruikt, kan het 
verwijderingssignaal tevens worden doorgestuurd 
naar een DCS-schakelactor die vervolgens een 
schakelhandeling uitvoert. 

28.3 Transponderleeseenheid

De Transponderleeseenheid is voorzien van trans-
pondertechnologie met groot bereik en zorgt voor 
een comfortabele toegangscontrole voor binnen en 
buiten. De Transponderleeseenheid reageert op het 
signaal van een actieve transpondersleutel of trans-
pondercard. 
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Transponder-
sleutel

De batterijgevoede transpondersleutel activeert 
een schakelhandeling op zowel groot bereik (ca. 
1,50 m) als op kort bereik (ca. 6 cm).

Transponder card De transponder card is een passieve transponder 
die uitsluitend kortbereikfuncties (6 cm) kan active-
ren.

Er kunnen maximaal 250 transpondersleutels of 
transponder cards worden beheerd.

Programming 
card

Voor ingebruikstelling en instelling van de Trans-
ponderleeseenheid is de programming card nodig. 
Per object is een programming card nodig waar-
mee een willekeurig aantal Transponderleeseenhe-
den kan worden beheerd.

Aansluitklemmen De aansluitklemmen zijn afneembaar voor eenvou-
diger aansluiten.

Afb. 97: Klemmenconfiguratie van de 
Transponderleeseenheid

Standalone 
gebruik

Bij gebruik als standalone-apparaat worden de 
potentiaalvrije relais van de Transponderleeseen-
heid gebruikt voor de schakelhandelingen.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 1011121314

+
24

V
 D

C
G

N
D

1 relais 1 N.C. (verbreekcontact)
2 relais 1 COM
3 relais 1 N.O. (maakcontact)
4 niet gebruiken
5 niet gebruiken
6 GND deurcommunicatie
7 COM-bus deurcommunicatie
8 relais 2 N.O. (maakcontact)
9 relais 2 COM

10 relais 2 N.C. (verbreekcontact)
11 GND
12 + 24 V DC
13 GND voor wekingang
14 wekingang



127
Keyless In

Afb. 98: Transponderleeseenheid bij standalone gebruik

Veiligheids-
aanwijzing

Neem bij gebruik van de Transponderleeseenheid 
als standalone-apparaat de veiligheidsaanwijzing 
op pagina 118 in acht.

Deurcommunica-
tiesysteem

De Transponderleeseenheid kan via een verbin-
dingskabel met een deurstation of de inbouwluid-
spreker in het deurcommunicatiesysteem worden 
geïntegreerd. Zo kan de Transponderleeseenheid 
DCS-schakelactoren aansturen of de deuropener-
functie activeren.

Afb. 99: Transponderleeseenheid in het 
deurcommunicatiesysteem

Aanvullende 
voedingseenheid

Belangrijk: De Transponderleeseenheid moet altijd 
met een aanvullende voedingseenheid worden 
gevoed. De Transponderleeseenheid kan niet wor-
den gevoed via de 2-draads bus.
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29 Ontwerp Keyless In

29.1 Keyless In bij standalone gebruik

Veiligheids-
aanwijzing

Gira Keyless In mag bij veiligheidskritische toepas-
singen niet als standalone-apparaat worden geïn-
stalleerd, omdat de schakelhandeling in dat geval 
via de relaiscontacten van het apparaat zelf wordt 
uitgevoerd. Deze contacten zijn bij demontage van 
het apparaat vrij toegankelijk voor onbevoegden. 
In combinatie met het Gira deurcommunicatiesys-
teem wordt een hoge mate van veiligheid gegaran-
deerd doordat de schakelopdracht busgestuurd 
wordt uitgevoerd in de DCS-schakelactor, die 
beveiligd tegen onbevoegde toegang wordt geïn-
stalleerd.

Bij standalone gebruik is zowel een stervormige als 
een doorgeluste bekabeling mogelijk.

Kabellengten 
standalone 
gebruik

De kabellengte worden hieronder in de vorm "160/
270 m" vermeld waarbij de eerste waarde geldt 
voor een aderdiameter van 0,6 mm en de tweede 
waarde voor een aderdiameter van 0,8 mm.
De kabellengten definiëren altijd de lengte van de 
leiding in een tak van de voeding tot het laatste 
apparaat op de tak.
Bij standalone gebruik worden de Keyless In-appa-
raten met de 24 V-schroefaansluiting aangesloten 
op de voeding, waarbij meerdere apparaten op een 
voeding kunnen worden aangesloten. 

Op de voedingseenheid 24 V DC 300 mA:

• 1 Transponderleeseenheid (150/240 m),

• 2 Fingerprintleeseenheden (160/270 m) of

• 8 Codeklaviers (160/270 m).

Op de voedingseenheid 24 V DC 700 mA:

• 2 Transponderleeseenheden (80/125 m), 

• 10 Fingerprintleeseenheden (75/115 m) of

• 20 Codeklaviers (80/125 m).

Wanneer de vermelde kabellengten onvoldoende 
zijn, kunnen de Keyless In-apparaten over meerdere 
takken worden verdeeld.
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29.2 Keyless In in het 
deurcommunicatiesysteem

Voeding over de 
2-draads bus

De Keyless In-apparaten worden met de 6-polige 
verbindingskabel verbonden met de busaankoppe-
laar van een deur- of huisstation. De Fingerprint-
leeseenheid en het Codeklavier kunnen bij gebruik 
in het deurcommunicatiesysteem via de 2-draads 
bus worden gevoed. In dat geval moeten op de 
deurcommunicatie-busaankoppelaar de bruggen 
tussen BUS en ZV worden aangebracht en moet 
(ook in audio-installaties) altijd het besturingappa-
raat video worden gebruikt.

Aanwijzing: 
De Transponderleeseenheid kan niet worden 
gevoed via de 2-draads bus. Deze moet altijd wor-
den aangesloten op een aanvullende voedingseen-
heid (24 V DC 300 mA).

Belangrijk: Per deur- of huisstation mogen maxi-
maal een Transponderleeseenheid, een Fingerprint-
leeseenheid en/of een Codeklavier worden aange-
sloten. 

Onderstaande tabellen geven het aantal deelne-
mers in BUS-gevoede deurcommunicatie-installa-
ties. 
De in de tabellen vermelde deelnemeraantallen gel-
den uitsluitend bij voeding met het besturingappa-
raat video.

Aantal apparaten 
in audio-installa-
ties (BUS-ge-
voed)

Tab. 6: Aantal Keyless In-apparaten* in audio-installaties

Deurstation Huisstation Keyless In

1 - 3 1 - 9 10 Fp of 12 Ck

Inbouwluidspr. Huisstation Keyless In

1 - 3
1 - 3
1 - 2

10 - 30
31 - 50
51 - 68

8 Fp of 20 Ck
4 Fp of 18 Ck
2 Fp of 12 Ck

* Fp = Fingerprintleeseenheid, Ck = Codeklavier
Bij gemengde uitvoering gelden de aantallen voor Fp
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Aantal apparaten 
in video-installa-
ties (BUS-ge-
voed)

Tab. 7: Aantal Keyless In-apparaten in video-installaties

Bij gebruik van aanvullende voedingseenheden ver-
vallen de deelnemerbeperkingen. In dat geval kun-
nen de Keyless In-apparaten in deurcommunicatie-
installaties met de op pagina 63 vermelde deelne-
meraantallen worden geïntegreerd. 

Kabellengten 
Keyless In-appa-
raten op deursta-
tions

Onderstaande tabel geeft de maximale kabelleng-
ten in takken met deurstations. De kabellengten 
gelden zowel voor voeding via de 2-draads bus als 
via een aanvullende voedingseenheid. Om de deel-
nemeraantallen in de complete installatie te verho-
gen worden de aanbevolen aanvullende voedings-
eenheden (ZV) gebruikt. Daarmee wordt echter 
geen vergroting van de kabellengten bereikt.

Tab. 8: Maximale kabellengten in takken met deurstations

Deurstation Huisstation Keyless In

1
1
1

1 - 3
4 - 6
7 - 9

4 Fp of 4 Ck
2 Fp of 7 Ck

1 Fp of 10 Ck

2
2
2

1 - 3
4 - 6
7 - 9

2 Fp of 5 Ck
8 Ck
5 Ck

Aantal apparaten Kabellengte audio Kabellengte video

Deursta
tion

Fingerp
rint

Codekla
vier 0,6/0,8 mm ZV 0,6/0,8 mm ZV

1
1

0
1

0 - 1
0 - 1

170/300 m
170/300 m

300 mA
300 mA

100/150 m
75/130 m

300 mA
700 mA

2
2
2

0
1
2

0 - 2
0 - 2
0 - 2

170/300 m
150/240 m
100/160 m

300 mA
300 mA
700 mA

95/150 m
70/120 m
55/100 m

2x 300 mA
2x 700 mA
2x 700 mA

3
3
3
3

0
1
2
3

0 - 3
0 - 3
0 - 3
0 - 3

170/300 m
130/200 m
95/150 m
85/130 m

300 mA
300 mA
700 mA
300 mA

- 
-
-
-

- 
-
-
-
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Kabellengten 
Keyless In-appa-
raten op huissta-
tions (BUS-
gevoed)

Onderstaande tabel geeft de maximale kabelleng-
ten in takken met huisstations met voeding via de 
2-draads bus.

Tab. 9: Maximale kabellengten in takken met 
huisstations (BUS-gevoed)*

Kabellengten 
Keyless In-appa-
raten op huissta-
tions (met 
aanvullende 
voeding)

Onderstaande tabel geeft de maximale kabelleng-
ten in takken met huisstations met voeding via de 
vermelde aanvullende voedingseenheid.

Tab. 10: Maximale kabellengten in takken met 
huisstations (met aanvullende voeding)*

Aantal 
apparaten

Kabellengte audio Kabellengte video

0,6/0,8 mm 0,6/0,8 mm

Codeklavier
1

2 - 4
5 - 10

11 - 14
15 - 20

110/170 m
100/160 m
90/140 m
80/125 m
70/110 m

80/140 m
75/130 m
65/110 m

-
-

Fingerprint
1

2 - 4
4 - 10

100/160 m
85/130 m
60/95 m

75/130 m
65/110 m

-

* Bij gemengde uitvoering gelden de aantallen voor de 
Fingerprintleeseenheid.

Aantal 
apparaten

Kabellengte audio Kabellengte video

0,6/0,8 mm ZV 0,6/0,8 mm ZV

Codeklavier
1 -10

11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30

170/300 m
170/300 m
150/240 m
120/180 m
100/160 m

300 mA
300 mA
300 mA
700 mA
700 mA

100/150 m
100/150 m

-
-
-

300 mA
700 mA

-
-
-

Fingerprint
1

2 - 5
6 - 10

170/300 m
110/170 m
75/115 m

700 mA
700 mA
700 mA

100/150 m
85/150 m

-

700 mA
700 mA

-

Transponder
1 150/240 m  300 

mA
150/240 m  300 

mA
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VideoTerminal Per VideoTerminal kan een Fingerprintleeseenheid 
en een Codeklavier worden gebruikt. De Keyless In-
apparaten worden hierbij gevoed via de VideoTer-
minal, dia altijd moet worden gevoed met de aan-
vullende voedingseenheid 24 V DC 700 mA.
In dat geval bedraagt de maximale kabellengte van 
de VideoTerminal tot de aanvullende voedingseen-
heid 50/80 m.

Aanvullende 
voedingseenheid

Wanneer meerdere Keyless In-apparaten via een 
gemeenschappelijke aanvullende voedingseenheid 
worden gevoed, moeten vrije aders van de BUS-lei-
ding worden gebruikt om het inkoppelen van sto-
ringen te voorkomen.

Ingebruikstelling Neem bij ingebruikstelling van Keyless In-appara-
ten in het deurcommunicatiesysteem het volgende 
in acht:
Voordat met het programmeren van de Keyless In-
apparaten wordt begonnen, moeten eerst de deur-
communicatiecomponenten in gebruik worden 
genomen.
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30 Voorbeelden Keyless In

30.1 Woning met drie Fingerprintleeseenheden

Afb. 100: Installatievoorbeeld Fingerprint

Het voorbeeld toont een eengezinswoning met een 
deurstation bij de entree en een deurstation bij de 
tuinpoort. Beide deurstations zijn voorzien van een 
Fingerprintleeseenheid die de betreffende deur- 
resp. poortopener aansturen.

Daarnaast kan de garagedeur worden geopend met 
de van het deurcommunicatiesysteem gescheiden 
geïnstalleerde Fingerprintleeseenheid. Omdat de 
garagedeuraansturing als niet veiligheidskritisch is 
geclassificeerd, worden in dit voorbeeld de op het 
apparaat aanwezige relaiscontacten gebruikt voor 
de schakelhandeling.
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30.2 Studentenflat met Codeklavier

Afb. 101: Installatievoorbeeld studentenflat

Gerichte 
deuroproep

Bij uitgebreide woonvormen, zoals b.v. een studen-
tenflat, bestaat de mogelijkheid de afzonderlijke 
huisstations gericht via het Codeklavier op te roe-
pen. Daarvoor wordt bij de ingebruikstelling voor 
elke woning een eigen ID in het Codeklavier aange-
maakt. 

Met de belknoppen van het deurstation wordt het 
huisstation bij de conciërge (HM) opgeroepen.
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30.3 Seniorenflat met Keyless In 
Transponderleeseenheid

Afb. 102: Installatievoorbeeld seniorenflat

Alle bewoners van de seniorenflat kunnen met hun 
actieve transpondersleutel de hoofddeur (1) ope-
nen. Daarnaast heeft elke bewoner met dezelfde 
transpondersleutel toegang tot de eigen woning 
(2), (3).

Het verplegend personeel krijgt een transponder 
card. Hier bestaat de mogelijkheid exact te definië-
ren welke verpleger welk deel van de flat resp. 
welke woning met zijn transponder card mag betre-
den.

VoedingDe Transponderleeseenheid wordt gevoed met een 
aanvullende voedingseenheid waarbij twee Trans-
ponderleeseenheden op een aanvullende voe-
dingseenheid 24 V DC 700 mA kunnen worden aan-
gesloten.
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30.4 Serverruimte met 
Transponderleeseenheid

Afb. 103: Installatievoorbeeld serverruimte

Bij bedrijfsgebouwen (b.v. kleine bedrijven) kunnen 
speciale zones uitsluitend voor geselecteerde 
medewerkers toegankelijk worden gemaakt.

In het voorbeeld kunnen alle medewerkers van het 
bedrijf met hun transponder card de deuropener bij 
de hoofdingang (1) bedienen.

Uitsluitend de medewerkers van de ICT-afdeling 
hebben met hun transponder card ook toegang tot 
de serverruimte (2). 
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30.5 Aangedreven slot met 
Fingerprintleeseenheid

Afb. 104: Installatievoorbeeld aangedreven slot

Met een gangbaar aangedreven slot kan de voor-
deur met de vingerafdruk op slot en van het slot 
worden gedaan.

Het "open"-contact (1) van het aangedreven slot 
wordt hier met het deuropenercontact van het 
besturingapparaat aangestuurd.
Het "dicht"-contact (2) van het aangedreven slot 
wordt met een DCS-schakelactor aangestuurd. 

Voor de beide schakelhandelingen zijn verschil-
lende gebruikersvingers nodig, b.v. de wijsvinger 
voor openen en de middelvinger voor afsluiten.
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31 Storingzoeken

31.1 Onjuiste topologieën

Onderstaande afbeeldingen tonen twee veel voor-
komende fouten in installaties met videofunctie. 

Bekabeling zonder videoverdeler resp. de onjuiste 
aansluiting van de videoverdeler leiden tot reflec-
ties van het videosignaal die zorgen voor een 
slechte beeldkwaliteit.

Onjuist!

Afb. 105: Onjuiste aansluiting van een tak in een 
topologie met videofunctie
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Onjuist!

Afb. 106: Onjuiste aansluiting van de videoverdeler

Juist!

Afb. 107: Juiste aansluiting 

Dit voorbeeld toont de juiste bekabeling van de 
topologie. Door het "doorlussen" van de afzonder-
lijke componenten is geen videoverdeler nodig.
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31.2 Oorzaken, oplossingen – 
deurcommunicatie

Tab. 11: Storingen - oorzaken - oplossingen - deurcommunicatiesysteem

Omschrijving van de 
storing Mogelijke oorzaak Oplossing

De deuropener werkt 
niet.

De deuropener is niet aan 
het deurstation toegewe-
zen.

Wij de deuropenerfunctie 
toe aan het betreffende 
deurstation.

De overbelasting-/kort-
sluitweergave op het 
besturingapparaat 
brandt.

De bus is ergens kortgeslo-
ten.

Controleer de bus op kort-
sluiting en herstel deze.

Het systeem is door een te 
groot aantal deelnemers 
overbelast.

Controleer of het toege-
stane aantal deelnemers is 
overschreden. Zo ja, sluit 
dan kleurencamera's of 
belknopverlichtingen aan 
op een aanvullende voe-
ding.

Een aangesloten busdeel-
nemer vertoont een sto-
ring.

Controleer de werking van 
de busdeelnemer.

Een verdiepingsoproep 
is niet mogelijk op een 
parallel huisstation.

De verdiepingsbelknop is 
niet op het parallelle huis-
station ingeleerd.

Leer de verdiepingsbel-
knop in op het parallelle 
huisstation.

De verdiepingsoproep 
wordt slechts een keer 
geactiveerd.

De bekabeling van de ver-
diepingsbelknop naar de 
huisstations loopt niet naar 
het eerste huisstation.

Sluit de verdiepingsbel-
knop aan op slechts één 
huisstation en leer de ove-
rige huisstations in.

Het huisstation kan 
worden ingeleerd.

Bij het programmeren is de 
toets Licht 6 sec. in plaats 
van 3 sec. ingedrukt.

Controleer de werking van 
het huisstation in de nor-
male toestand van het sys-
teem en herhaal zo nodig 
de programmeerproce-
dure.

Er is in slechts één rich-
ting een spraakverbin-
ding mogelijk.
Op een huisstation met 
hoorn wordt de deurop-
roep weergegeven, 
maar is geen spraakver-
binding mogelijk.

Een microfoon-basisele-
ment of -opzetstuk van het 
deur- resp. huisstation is 
defect.

Controleer het microfoon-
basiselement en -opzetstuk 
van het deur- resp. huissta-
tion en vervang dit zo 
nodig.

Het hoornsnoer zit niet 
goed in de hoorn of in het 
basiselement.

Controleer de aansluitin-
gen van het hoornsnoer.

De belknopverlichting 
van het deurstation 
werkt niet.

De belknopverlichting is 
uitsluitend actief wanneer 
de bruggen tussen BUS en 
ZV zijn aangebracht.

Breng op de busaankoppe-
laar van het deurstation de 
bruggen tussen ZV en BUS 
aan.
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Tab. 12: Vervolg Storingen - oorzaken - oplossingen - deurcommunicatiesysteem

Omschrijving van de 
storing Mogelijke oorzaak Oplossing

De kleurencamera werkt 
niet.

Er zijn geen bruggen aan-
gebracht tussen de klem-
men ZV en BUS.

Breng op de busaankop-
pelaar van het deurstation 
de bruggen tussen ZV en 
BUS aan.

Slecht beeld bij parallelbe-
drijf van meerdere TFT-
kleurendisplays.

Er is meer dan één TFT-
kleurendisplay als hoofd-
display geconfigureerd.

Bij parallelbedrijf van 
meerdere huisstations 
met TFT-kleurendisplay 
moet één display als 
hoofddisplay worden 
geconfigureerd en de ove-
rige als nevendisplay. 

Het TFT-kleurendisplay 
vertoont overbelichte 
zones.

De kleurencamera is op 
een lichtbron gericht.

Lijn de kleurencamera 
opnieuw uit.

In videosystemen:
slecht beeld
ruis
fantoombeelden
sneeuw

De verbindingskabel (2-/6-
polig) tussen de inbouw-
basiselementen is niet 
aangebracht.

Verbind de inbouwbasis-
elementen.

De frequentie is niet opti-
maal ingesteld.

Stel de frequentie correct 
in.

De afsluitweerstanden zijn 
onjuist ingesteld.

Stel de afsluitweerstan-
den van de huisstations 
correct in.

Fouten in de topologie:
• Blinde tak in de topolo-

gie of aangesloten maar 
niet gebruikte aders.

• Topologie "steekleiding" 
zonder dat videoverde-
lers zijn gebruikt.

• Na een videohuisstation 
is een audiohuisstation 
geïnstalleerd die niet via 
een videoverdeler is 
aangesloten.

• De vermelde kabelleng-
ten zijn overschreden.

• Er is niet het aanbevolen 
leidingmateriaal ge-
bruikt.

Controleer of een van de 
vermelde punten van toe-
passing is en verhelp de 
oorzaak van de storing. 
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Tab. 13: Vervolg Storingen - oorzaken - oplossingen - deurcommunicatiesysteem

Omschrijving van de 
storing Mogelijke oorzaak Oplossing

Het TFT-kleurendisplay 
blijft na de deuroproep 
zwart, maar een 
spraakverbinding is 
wel mogelijk.

Op het huis- of deurstation 
zijn geen bruggen aange-
bracht tussen ZV en BUS.

Breng op de busaankoppe-
laar van het deur- resp. 
huisstation de bruggen tus-
sen ZV en BUS aan.

De verbindingskabel (2-/6-
polig) tussen de inbouwba-
siselementen is niet aange-
bracht.

Verbind de inbouwbasis-
elementen.

Op het huisstation 
video opbouw knippe-
ren alle LED's als een 
looplicht met de klok 
mee.

De aanvullende voedings-
eenheid is uitgevallen.

Controleer de aanvullende 
voedingseenheid en de 
bekabeling.

De camera geeft zwart/
wit-beelden in plaats 
van kleurenbeelden.

De frequentie is niet opti-
maal ingesteld.

Stel de frequentie op het 
TFT-kleurendisplay correct 
in.

De kleurencamera schakelt 
naar de zw/w-stand wan-
neer bij het aanbellen de 
lichtsterkte < 1 Lux is. De 
camera blijft in de zw/w-
stand, ook als er vervolgens 
licht wordt ingeschakeld.

Schakel de verlichting 
bewegingsafhankelijk in 
met een automatic-schake-
laar wanneer iemand het 
object nadert.

In een videosysteem is 
de geluidsoverdracht 
gestoord. Er klinkt een 
duidelijke brom.

De "functie-aarde" op het 
besturingapparaat video 
ontbreekt.

Sluit de "functie-aarde" 
aan.

Naast het besturingappa-
raat video is een apparaat 
geïnstalleerd dat storingen 
kan veroorzaken, zoals b.v. 
een beltrafo, apparaat met 
schakelende voeding, 
antenne-invoer, enz.

Controleer de plaatsing van 
apparaten en bekabeling in 
de onderverdeelkast. 
Plaats het besturingappa-
raat video niet naast appa-
raten die storingen kunnen 
veroorzaken.

De 2-draads bus ligt direct 
naast leidingen die storin-
gen kunnen veroorzaken 
(dimmers, telefoonleidin-
gen, enz.).

Let op een gescheiden 
installatie van de 2-draads 
bus ten opzichte van 230 V-
leidingen die storingen 
kunnen veroorzaken.

Op het kleurendisplay 
worden een tweede 
camera vermeld, hoe-
wel er in het systeem 
slechts één camera is 
geïnstalleerd.

Op het systeem is eerder 
een tweede camera inge-
leerd (b.v. om deze in de 
werkplaats te testen).

Wis de cameratoewijzin-
gen op het TFT-kleurendis-
play en leer aansluitend de 
camera opnieuw in.
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31.3 Oorzaken, oplossingen – Keyless In

Tab. 14: Storingen - oorzaken - oplossingen - Keyless In

Omschrijving van de 
storing Mogelijke oorzaak Oplossing

Codeklavier:
Na invoer van de PIN en 
bediening van de sleutel-
toets wordt de deur niet 
geopend.

Bij de ingebruikstelling is 
per abuis de bedrijfsstand 
"Object groot" geselec-
teerd.

Stel via de standaardin-
stelling de bedrijfsstand 
"Object klein" in.

Fingerprintleeseenheid:
De vingers worden in de 
loop der tijd steeds slech-
ter herkend

Twee mogelijke fouten bij 
het opleggen van de 
gebruikersvinger: 
• Vinger verkeerd geposi-

tioneerd
• Vinger te licht opgelegd

Leg de vinger optimaal 
op: het centrum van de 
structuren van de vinger-
afdruk moet midden op 
het scanvlak van de Fin-
gerprintleeseenheid lig-
gen.

Leg de gebruikersvinger 
met iets meer druk op.

Transponderleeseenheid:
De ingebruikstelling werkt 
niet omdat er geen beves-
tigingstonen te horen zijn.

De bevestigingstonen zijn 
per abuis uitgeschakeld.

Schakel de bevestigings-
tonen weer in.
(houd de programming 
card 9 sec. voor de Trans-
ponderleeseenheid)

Transponderleeseenheid:
Het apparaat is correct in 
gebruik gesteld, maar de 
bediening werkt niet.

Mogelijk is geprobeerd 
met de programming card 
schakelhandelingen uit te 
voeren.

Schakelhandelingen kun-
nen uitsluitend worden 
uitgevoerd met een trans-
ponder card of met een 
transpondersleutel.

Transponderleeseenheid:
Het apparaat werkt niet in 
het deurcommunicatie-
systeem.

Bij de installatie is de 
BUS-leiding van de Trans-
ponderleeseenheid losge-
koppeld en weer verkeerd 
om aangesloten.

Sluit de BUS-leiding van 
de Transponderleeseen-
heid correct aan:
• zwart op klem 6
• wit op klem 7

Geen schakelfunctie in 
combinatie met een 
inbouwluidspreker.

Incompatibiliteit van de 
gebruikte index-versies:
inbouwluidsprekers tot 
index 05 werken uitslui-
tend met Keyless In-appa-
raten tot index 02.

Gebruik apparaten met 
compatibele index-ver-
sies.



144

32 Afmetingen

Tab. 15: Apparaatafmetingen Gira deurcommunicatiesysteem

Artikel Variant Afmetingen in 
mm (b x h x d)

Deurstation De afmetingen van het deurstation zijn 
afhankelijk van het TX_44 afdekraam:
TX_44 afdekraam tweevoudig
TX_44 afdekraam drievoudig
TX_44 afdekraam viervoudig

110 x 157 x 16
110 x 229 x 16
110 x 300 x 16

Uitbreidingen
deurstation

Basiselement kleurencamera 
Basiselement belknop, info-module 

66 x 66 x 37
66 x 66 x 16

Deurstation opbouw enkelvoudig
drievoudig
zesvoudig
video enkelvoudig 
video drievoudig 

110 x 181 x 19
110 x 181 x 19
110 x 253 x 19
110 x 253 x 40
110 x 253 x 40

Deurstation Edel Staal 
audio

enkel-, twee-, Frontpaneel:
drievoudig Inbouwkast:

vier-, zesvoudig Frontpaneel:
Inbouwkast:

acht-, negenvoudig Frontpaneel:
Inbouwkast:

tien-, twaalfvoudig Frontpaneel:
Inbouwkast:

160 x 218 x 3
140 x 198 x 40

160 x 285 x 3
140 x 265 x 40

160 x 352 x 3
140 x 332 x 40

270 x 285 x 3
250 x 265 x 40

Deurstation Edel Staal 
video

enkel-, tweevoudig Frontpaneel:
Inbouwkast:

drie-, viervoudig Frontpaneel:
Inbouwkast:

zes-, acht-,  Frontpaneel:
negenvoudig Inbouwkast:

tien-, twaalfvoudig Frontpaneel:
Inbouwkast:

160 x 285 x 3
140 x 265 x 60

160 x 352 x 3
140 x 332 x 60

160 x 437 x 3
140 x 417 x 60

270 x 285 x 3
250 x 265 x 60

Inbouwluidspreker

Uitbreidingsmodule 
voor inbouwluidspreker

Inbouwluidspreker

incl. bevestigingslip 
zonder bevestigingslip

100 x 66 x 27

66 x 65 x 27
66 x 55 x 27

Huisstation De afmetingen van het huisstation zijn afhankelijk van 
het gebruikte afdekraam. De afmetingen staan in de 
technische bijlage van de Gira catalogus.

Basiselement van het 
huisstation, belknop, 
TFT-kleurendisplay

Systeem 55
F100

55 x 55 x *
70 x 70 x 11 
*afhankelijk van 
de afdekraam-
hoogte
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Tab. 16: Vervolg Apparaatafmetingen Gira deurcommunicatiesysteem

Artikel Variant Afmetingen in 
mm (b x h x d)

Huisstation opbouw 
(zonder afdekraam)

Systeem 55
F100

55 x 127 x 20
70 x 142 x 20

Huisstation video 
opbouw (zonder afde-
kraam)

Systeem 55
(integratie in F100 met adapterraam)

55 x 127 x 21

Gong opbouw 
(zonder afdekraam)

Systeem 55 55 x 127 x 20

VideoTerminal In montageplaat opbouw
In montageplaat inbouw

182 x 246 x 52
194 x 252 x 64

DIN-railapparaten Besturingapparaat audio
Besturingapparaat video
DCS-schakelactor
Aanvullende voedingseenheid

24 V DC 300 mA
24 V DC 700 mA

DCS-TC-gateway
DCS-IP-gateway

6 ME
8 ME
2 ME

5 ME
6 ME
6 ME
6 ME

Accessoires DCS-schakelactor inbouw
DCS-drukcontactinterface

DCS-cameragateway
Externe camera

Videoversterker
Videomultiplexer
Videoverdeler

43 x 28 x 15
43 x 28 x 15

36 x 52 x 27
145 x 99 (x h)

36 x 52 x 27
36 x 52 x 27
36 x 52 x 27

Interface-apparaten Gira Control 9 Afdekraam
Inbouwdoos:

Gira Control 19 Afdekraam
Inbouwdoos:

278 x 230 x 16
212 x 124 x 75

546 x 330 x 15
528 x 312 x 80
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33 Overzicht artikelnummers

Tab. 17: Artikelnummers Gira deurcommunicatiesysteem

Artikel Variant Artikelnummer

Deurstations +
accessoires

Deurstation enkelvoudig
Deurstation drievoudig

1260 .. 
1261 .. 

Belknop enkelvoudig
Belknop drievoudig

1262 00 
1263 00 

Info-module 1264 00 

Kleurencamera 1265 ..

Installatieprofiel
enkelvoudig
tweevoudig
drievoudig
viervoudig

Bevestigingsset

1274 00
1275 00
1276 00
1277 00

1257 00

Deurstation opbouw enkelvoudig
drievoudig
zesvoudig

1266 ..
1267 ..
1268 ..

Deurstation video opbouw enkelvoudig
drievoudig

1269 ..
1270 ..

Deurstation Edel Staal audio enkelvoudig
tweevoudig
drievoudig
viervoudig
zesvoudig
achtvoudig
negenvoudig
tienvoudig
twaalfvoudig

2501 20
2502 20
2503 20
2504 20
2506 20
2508 20
2509 20
2510 20
2512 20

Deurstation Edel Staal video enkelvoudig
tweevoudig
drievoudig
viervoudig
zesvoudig
achtvoudig
negenvoudig
tienvoudig
twaalfvoudig

2551 20
2552 20
2553 20
2554 20
2556 20
2558 20
2559 20
2560 20
2562 20

Inbouwluidspreker Inbouwluidspreker
Uitbreidingsmodule

1258 00
1259 00
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Tab. 18: Artikelnummers Gira deurcommunicatiesysteem en Keyless In

Artikel Variant Artikelnummer

Huisstations + accessoires Huisstation opbouw 1250 ..

Huisstation video opbouw 1279 ..

Gong opbouw 1200 ..

Huisstation
Huisstation met hoorn

1280 ..
1281 ..

Belknop enkelvoudig
Belknop drievoudig

1283 ..
1285 ..

TFT-kleurendisplay 1286 ..

VideoTerminal VideoTerminal 2600 ..

Montageplaat opbouw
Montageplaat inbouw

1251 04
1252 04

gateways DCS-IP-gateway 2620 ..

DCS-TV-gateway 2610 ..

DCS-TC-gateway
Programmeerset

1290 00
1291 00

Besturingapparaten Besturingapparaat audio
Besturingapparaat video

1287 00
1288 00

Aanvullende voedingseenheid 24 V DC 300 mA
24 V DC 700 mA
12 V DC 2 A

1296 00
2570 00
5319 00

DCS-schakelactoren DCS-schakelactor
DCS-schakelactor inbouw

1289 00
1211 00

DCS-drukcontactinterface DCS-drukcontactinterface 1210 00

Video-accessoires DCS-cameragateway
Externe camera
Videoversterker
Videomultiplexer
Videoverdeler

1201 00
1220 00
1222 00
1224 00
1226 00

Keyless In Codeklavier 2650 ..

Fingerprintleeseenheid 2607 ..

Transponderleeseenheid 2606 ..

Programming card
Transpondersleutel actief
Transponder card

2608 00
2609 00
2611 00
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34 www.akademie.gira.nl – 
de online-instructie

Afb. 108: Online-instructie voor het 
deurcommunicatiesysteem

Onder www.akademie.gira.nl biedt Gira o.a. de 
online-cursussen "Deurcommunicatie" en "DCS-IP-
gateway" aan waarmee u snel en gemakkelijk vak-
bekwaam wordt op het gebied van deurcommuni-
catie. De cursussen worden online via internet 
geëxamineerd. U kunt zelf bepalen waar u leert, 
wanneer en hoe lang en hoe vaak u de afzonderlijke 
lessen wilt herhalen. 

Naast basiskennis van deurcommunicatietechniek 
bevat de Gira online-instructie alle wetenswaardig-
heden over het Gira deurcommunicatiesysteem en 
de afzonderlijke componenten.
Bovendien leert u b.v. met welke aspecten u bij het 
ontwerp van een deurcommunicatie-installatie 
rekening moet houden en volgens welke stappen 
installatie en ingebruikstelling verlopen.

De online-cursussen bieden talrijke interactieve 
simulaties over b.v. de ingebruikstelling van instal-
laties. Aan het eind van een online-cursus hebt u de 
mogelijkheid een test te maken. Wanneer u de test 
met goed gevolg hebt afgelegd, ontvangt u een 
getuigschrift als bewijs van deelname. 
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35 Presenteren

Presentatiekoffer 
audio

Met de voorgemonteerde, werkende audiodisplays 
maakt u voor uw klanten de hoge spraakweerga-
vekwaliteit van de Gira deur- en huisstations aan de 
hand van originele apparaten hoorbaar en de wer-
king zichtbaar.

De presentatiekoffer audio bevat:
1 display met Gira deurstation enkelvoudig, 

TX_44, kleur aluminium
1 display met Gira huisstation opbouw en een bel-

knop voor simulatie van een interne oproep, E2 
zuiver wit glanzend

1 compleet voorgemonteerd besturingapparaat 
audio

Presentatiekoffer 
video

Met de volledig werkende videodisplay kunt u het 
Gira deurstation incl. kleurencamera in actie pre-
senteren en laten zien hoe haarscherp de beelden 
op het TFT-kleurendisplay en het Gira huisstation 
video opbouw verschijnen.

De presentatiekoffer video bevat:
1 display met Gira deurstation enkelvoudig en 

kleurencamera, TX_44 kleur aluminium
1 display met Gira huisstation video opbouw en 

een belknop voor simulatie van een interne 
oproep, E2 zuiver wit glanzend

1 compleet voorgemonteerd besturingapparaat 
video

Huisstation audioMet het werkende display met Gira huisstation kun-
nen uw klanten de geluidskwaliteit en het comfort 
van de vrij-sprekenfunctie live beleven.

Het presentatiedisplay audio is voorzien van:
1 Gira huisstation zuiver wit glanzend met afde-

kraam tweevoudig Esprit glas wit
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Huisstation video Het werkende display huisstation video is voorzien 
van een 4,6 cm (1,8") TFT-kleurendisplay.

Het presentatiedisplay video is voorzien van:
1 Gira huisstation met TFT-kleurendisplay

4,6 cm (1,8"), zuiver wit glanzend met afdekraam 
drievoudig Gira Esprit glas wit

Huisstation video Het werkende display huisstation video is in het 
F100-programma voorzien van een 6,4 cm (2,5") 
TFT-kleurendisplay.

Het presentatiedisplay video is voorzien van:
1 Gira huisstation met TFT-kleurendisplay 6,35 cm 

(2,5") met afdekraam drievoudig, F100 zuiver wit 
glanzend

VideoTerminal Het voorgemonteerd en werkende display Video-
Terminal overtuigt met het 14,5 cm (5,7") grote dis-
play en de comfortabele vrij-sprekenfunctie. 

Het presentatiedisplay VideoTerminal is voorzien 
van:
1 Gira VideoTerminal, glas wit
1 montageplaat inbouw, kleur aluminium
1 compleet voorgemonteerde voedingseenheid 

24 V DC 700 mA
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Deurstation 
Edel Staal

Het deurstation Edel Staal ziet er niet allen hoog-
waardig uit, maar is tevens zeer duurzaam. Met het 
display deurstation Edel Staal kunt u dat zeer aan-
schouwelijk presenteren.

Het presentatiedisplay deurstation Edel Staal is 
voorzien van:
1 deurstation Edel Staal audio viervoudig

Control 9 Client 
en 
DCS-IP-gateway

Het presentatiedisplay Control 9 Client en DCS-IP-
gateway is stekkerklaar en kan met de presentatie-
koffer deurcommunicatiesysteem video in gebruik 
worden gesteld. 

Het presentatiedisplay is voorzien van:
1 Gira Control 9 Client
1 Gira DCS-IP-gateway
1 aanvullende voedingseenheid 24 V DC 300 mA

Keyless InHet voorgemonteerde en werkende display Keyless 
In is voorzien van:
1 Fingerprintleeseenheid, TX_44, kleur aluminium
1 Codeklavier, TX_44, kleur aluminium
1 Transponderleeseenheid, TX_44, kleur alumi-
nium

Bij levering van het display zijn inbegrepen:
1 transponder card
1 transpondersleutel
1 netadapter 24 V DC
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36 Adressen

Gira Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatiesystemen

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Duitsland

Tel. +49(0)2195 - 602 - 0
Fax +49(0)2195 - 602 - 119

www.gira.nl
info@gira.nl

Online-instructie www.akademie.gira.nl

Technische 
Hotline

Tel. 0800 - belgira
Tel. 0800 - 2 35 44 72
E-mail: hotline@gira.nl

Labelservice www.marking.gira.com

Renz Erwin Renz
Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG
Boschstraße 3
D-71737 Kirchberg/Murr

Tel. +49 (0)7144 - 301 - 0
Fax +49 (0)7144 - 301 - 185
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Overzicht 144
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Configuratie 98
Regels 98

Artikelnummers 146
Automatisch beantwoorden 41

BBesturingapparaat audio
Deuropeneraansluiting 60
Eigenschappen 59

Besturingapparaat video
Deuropeneraansluiting 61, 62
Eigenschappen 61

Besturingapparaten
Eigenschappen 59
Verschil audio - video 63

Brievenbusinstallaties 32
Ontwerpmap 33

Brom, zie Storingzoeken
Busaankoppelaar 48
BUS-klemmen 48

CCamera, zie kleurencamera
Cameragateway

zie DCS-cameragateway
Codeklavier 123

Voorbeeld 134
Communicator

zie DCS-Communicator
Control 19 Client 44
Control 9 Client 44

DDag-/nachtomschakeling 19
DCS-cameragateway 79

Voorbeeldtoepassingen 81
DCS-Communicator 66
DCS-drukcontactinterface 88
DCS-IP-gateway 65

Voorbeeldtoepassingen 67 – 69
DCS-schakelactor

DCS-schakelactor inbouw 84
Eigenschappen 83
Programmeervoorbeeld 117
Voorbeeldtoepassingen 85 – 87

DCS-TC-gateway
Eigenschappen 72
Programmeerset 73
Voorbeeldtoepassingen 74 – 78

DCS-TV-gateway 70
Voorbeeld 109

Deurcommunicatie-
busaankoppelaar
Aansluitingen 48

Deuropener
op een nevendeur 85, 96, 97, 
104, 107
op het besturingapparaat audio 
59
op het besturingapparaat video 
61
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Deurstation
Afdekplaat voor belknop 20
Belknop enkel- tot drievoudig 
20
Eigenschappen 13
Info-module 20
Integratie in energiezuil 15
Integratie in frontpanelen 29
Kleurencamera 18
Modulaire opbouw 17
Montage in 
brievenbusinstallaties. 32

Deurstation Edel Staal 34
Deurstation opbouw 13

Afdekplaat voor belknop 20
Opbouw 16

Diefstalbeveiliging 21
Display

zie presentatiedisplay
zie TFT-display

EEnergiezuil 15
ET-klemmen 48
Externe camera 80

FFingerprintleeseenheid 119
Bediening 121
Vinger inleren 122
Voorbeeld 133, 137

GGangbare inbouwdozen 11
Gateway

zie DCS-cameragateway
zie DCS-IP-gateway
zie DCS-TC-gateway
zie DCS-TV-gateway

Gong opbouw 47

HHomeServer 66, 118
Huisnummer, zie info-module

Huisstation
Belknop enkel- tot drievoudig 
47
Eigenschappen 36
Modulaire opbouw 39
TFT-display 45

Huisstation opbouw 36
Opbouw 38

Huisstation video opbouw 37, 
41

IInbouwluidspreker
Afmetingen 22
Eigenschappen 22
Montage 22
Schakelvoorbeeld 24
Uitbreidingsmodule 25

Info-module 20
Ingebruikstellingsvoorbeeld 115

Belknoppen toewijzen 116
DCS-schakelactor 
programmeren 117
Deuropener toewijzen 116

Installatieprofiel 26
Afmetingen 27

Instructie 148
IP-gateway

zie DCS-IP-gateway

KKabellengten
Audio 89
Keyless In 128
Video 90

Kabeltypen 89
Keyless In 118

Codeklavier 123
Fingerprintleeseenheid 119
Kabellengten 128, 130
Transponderleeseenheid 125
Voorbeeldtoepassingen 133 – 
137
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Kleurencamera
Aansluiting van meerdere 
kleurencamera's 56, 103
Eigenschappen 18
Montagelocatie 19
Waarnemingsgebied 18

Koffer, zie presentatiekoffer

LLabelservice 21
Labelsoftware 21
Lusweerstand 89

MMontageplaten 28

NNaambordje, zie labelservice

OOnline-instructie 148

PPresentatiedisplay 149
Presentatiekoffer 149
Profiel 55 40
Programmeerset voor DCS-TC-

gateway 73

RReclamemateriaal
Presentatiedisplay 149
Presentatiekoffer 149

SStekeringang, zie aansluiting
Storingzoeken 138
Systeemstekeringang 48

TTFT-display
Eigenschappen 45
Menu-interface 45
Menuonderdelen 46

Topologieën
Bekabeling 89
Doorlussen 92
Kabellengten 89
Steekleiding 93

Transponderleeseenheid 125
Voorbeeld 135, 136

UUitbreidingsmodule voor 
inbouwluidspreker
Afmetingen 25
Eigenschappen 25

VVergroting van het bereik
zie videoversterker

Videomultiplexer 56
Voorbeeldtoepassingen 56 – 58

Videostekeringang 48
VideoTerminal 43
Videoverdeler 49

Voorbeeldtoepassingen 49 – 53
Videoversterker 54
Voeding, zie aanvullende 

voedingseenheid

WWaarnemingsgebied 
kleurencamera 18

Web-based training 148

ZZV-klemmen 48
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Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektrotechnische installatie-

systemen

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstraße

42477 Radevormwald

Postbus 1220

42477 Radevormwald

Duitsland

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

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

www.gira.nl

info@gira.nl

Gira Technische Profi-Hotline:

Tel. 0900 - belgira

(tel. 0900 - 2 35 44 72)

Importeur in Nederland

Bovenkerkerweg 10-12

NL-1185 XE Amstelveen

Postbus 900

NL-1180 AX Amstelveen

Tel. +31(0)20 - 5 45 03 45

Fax +31(0)20 - 5 45 02 50

communicatie@technischeunie.

com

Voor toezending van de 

complete Gira documentatie 

in Nederland:

Gira Informatiedienst

Postbus 30124

NL-1301 AC Almere

Fax +31(0)36 - 7 11 35 99
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