
Op intuïtieve wijze 
omschakelen 
naar comfort.
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Wij zijn Gira
Het bedrijf met de schakelaars.
Maar wij zijn nog veel meer.

Toekomstgericht.
Verantwoordelijk.
Gecertificeerd.

Wij bewaken de deur, zijn vooruitstrevende denkers,
Smart-Home-pioniers, doorontwikkelaars,
KNX-partner, patentmeesters,
prijswinnaars, designers en geven de toekomst vorm.

Maar bovenal zijn wij degenen
die luisteren.
En wel naar u.

Decent, maar intelligent.
Met duidelijke eisen aan kwaliteit,
materialen en functie.
Bovendien vol innovatiekracht.

Wij zijn ingenieurs in hart en nieren,
die willen inspireren.
Voor nieuwe technologieën,
slimme implementaties en
overtuigende details.

Wij doen niets minder dan alles,
om de beste oplossing voor u te vinden.
Met service, design en prestaties,
made in Germany.

Daar staan we voor.
En dat al sinds 1905.
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Licht aan, licht uit – dat kent 
iedereen. Maar licht, jaloezieën, 
entertainment en nog veel 
meer met slechts eenmaal 
aanraken te besturen, dat  
is pure intuïtie.

De nieuwe Gira 

 tastsensor 4 verrast 

met talrijke toepas-

singsmogelijkheden. 

Met één apparaat 

kunnen wel acht in-

dividueel bepaalde 

functies worden 

vastgelegd.

Intelligentie kan er 
zo mooi uitzien.

Niet alleen de door-

dachte functionaliteit 

overtuigt, maar ook 

het innovatieve, es-

thetisch hoogwaar-

dige design verlegt 

grenzen.

Het heldere opper-

vlak, de vierkante 

vorm en de hoog-

waardige materialen 

van de tastsensor 4 

passen perfect bij 

een moderne, even-

wichtige binnen-

huisarchitectuur.
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Het is niet alleen een kwestie 
van uiterlijk. Elke materiaal-  
of kleurkeuze is ook altijd een 
uitdrukking van persoonlijk-
heid. En die kan zo verschil-
lend zijn als ons design. 

Design dat elke 
wens vervult.

Met buitenafmetin-

gen van 95 × 95 mm 

biedt de Gira tast-

sensor 4 een ruim 

bedieningsvlak met 

een uitstekend tast-

gevoel. Bij aanraking 

krijgt de gebruiker 

voelbare feedback 

zodat verkeerde 

 bediening vrijwel 

 uitgesloten is. 

De Gira tastsensor 4 

is verkrijgbaar in  

de uitvoeringen 

1-voudig, 2-voudig 

en 4-voudig. 

Met zijn heldere 

 design vormt hij een 

subtiel stijlelement 

dat in elke ruimte een 

aangename meer-

waarde geeft. 

Er is keuze uit talrijke 

hoogwaardige mate-

rialen en kleuren, zo-

dat aan elke smaak, 

stijl en wens kan 

worden voldaan.

Varianten:

1-voudige, 2-voudige 
of 4-voudige wippen
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Helder design.  
Met vele gezichten.

Fraaie accenten aanbrengen of juist onopvallend  
in de omgeving opgaan – de Gira tastsensor 4 
 overtuigt met zijn veelzijdigheid en materialen  
van hoge kwaliteit. Het design is uniek en kan 
 uitstekend worden gecombineerd.

Gira tastsensor 4 plus Gira E2

Hoekig, minimalistisch, helder – door deze 

kenmerkende stijlelementen vormen beide 

programma’s het ideale paar. Ook de veelzij-

digheid aan designs komt overeen: passend 

bij het Gira E2 afdekraam zijn aluminium wip-

pen gelakt in de kleuren zuiver wit mat, zuiver 

wit glanzend, zwart mat, antraciet en grijs 

mat verkrijgbaar.

Beide schakelaarprogramma’s, Gira Esprit  

en Gira E2, zijn beschikbaar voor meer  

dan 300 functies: o.a. stopcontacten, deur-

intercoms en nog veel meer.

Gira tastsensor 4 plus Gira Esprit

Het moderne, rechtlijnige schakelaarpro-

gramma Gira Esprit en de Gira tastsensor 4 

spreken niet alleen aan met hetzelfde hel-

dere design, maar hebben ook dezelfde 

 afmetingen van 95 × 95 mm. Pure harmonie 

dus. Beide producten zijn verkrijgbaar in  

glas wit, glas zwart, edelstaal, aluminium  

en aluminium zwart alsook in brons. 
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Glas 

Dit vertegenwoordigt 

tijdloze waarde en 

transparante onge-

dwongenheid. Het 

gemakkelijk te reini-

gen materiaal past 

harmonieus bij vrij-

wel elke interieurstijl. 

De Gira tastsensor 4 

is verkrijgbaar in de 

varianten glas wit  

en glas zwart.

Edelstaal 

Deze variant staat 

voor soevereiniteit en 

nuchtere elegantie. 

Het functionele uiter-

lijk van dit mat 

 glanzende materiaal 

brengt fraaie accen-

ten aan in moderne 

interieurs.

Brons

De versie van edel-

staal met bronzen 

coating is bijzonder 

verfijnd.

Aluminium 

Dit lichte metaal 

combineert een 

 exclusief, technolo-

gisch uiterlijk met 

moderne beschei-

denheid. Het voelt 

koel en zijdeachtig 

aan, is sterk en over-

tuigt door tijdloze 

elegantie. Naast de 

uitvoering van puur 

aluminium is de  

Gira tastsensor 4  

ook verkrijgbaar in 

aluminium zwart. 

Aluminium gelakt

Naast de uitvoerin-

gen van echte mate-

rialen zijn er ook 

 varianten in gelakt 

aluminium beschik-

baar. Zo past de Gira 

tastsensor 4 bij de 

meest voorkomende 

kleuren van veel 

schakelaarprogram-

ma’s van het Gira 

System 55.

Materiaalvarianten 
(passend bij Gira 
Esprit afdekramen):

01 Glas wit
02 Glas zwart
03 Edelstaal
04 Aluminium
05  Aluminium zwart
06 Brons*

Kleurvarianten 
 (passend bij Gira E2 
afdekramen):

07  Zuiver wit glanzend 
(gelakt)*

08  Zuiver wit mat 
(gelakt)

09 Antraciet (gelakt)* 
10  Zwart mat (gelakt)*
11  Grijs mat (gelakt)*

* vanaf oktober 2020

07 08 09

10 11

01 02 03

04 05 06
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Mooi, wanneer vorm en 
functie in balans zijn.
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Flexibel.  
Omdat wensen 
veranderen.

De Gira tastsensor 4 heeft slechts weinig 

ruimte op de muur nodig, maar biedt toch 

veel comfort voor de doelgerichte bediening 

van talrijke KNX toepassingen. De toetsen 

kunnen bij de inbedrijfstelling naar wens voor 

de betreffende toepassingen worden ge-

configureerd. Afhankelijk van de instelling 

kunnen ze links en rechts worden bediend.  

De leds geven daarbij duidelijke bedienings- 

en statusinformatie. In het donker zorgen  

ze bovendien voor oriëntatie en vergemak-

kelijken ze de bediening.

Voor belangrijke meldingen kan elke status-

weergave bovendien overlappend worden 

geprogrammeerd zodat er nog meer functies 

mogelijk zijn. Deze meldingen kunnen bij-

voorbeeld op gevaren door een windalarm of 

een geopende garagedeur wijzen. Dit wordt 

dan aangeduid door een knipperende led.

Om in de slaap- of kinderkamer voor een 

 lagere lichtsterkte te zorgen, kunnen de leds 

eenvoudig worden omgeschakeld van de 

dag- naar de nachtmodus. 

De Gira tastsensor 4 kan flexibel worden aan-

gepast aan persoonlijke behoeften. Als men 

een toets op een andere functie wil instellen 

of een andere ledkleur wil geven, kan de 

 toewijzing altijd eenvoudig opnieuw worden 

geprogrammeerd.

Een investering voor de toekomst: de  

Gira tastsensor 4 kan altijd via een update 

worden bijgewerkt en is compatibel met  

de KNX Secure Standard voor versleutelde 

communicatie.

01

05

02

06

03

07

04

08

In totaal zijn er  
acht ledkleuren 
beschikbaar: 

01 Wit
02 Blauw
03 Geel
04 Groen
05 Cyaan 
06 Paars
07 Oranje 
08 Rood
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Belangrijk  
zijn comfort 
en stijl. En u.
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Individueel 

Met de Gira tast-

sensor 4 kunnen af-

hankelijk van de 

 uitvoering maximaal 

acht functies worden 

bediend. De verlich-

ting kan worden in- 

en uitgeschakeld en 

gedimd. Jaloezieën 

kunnen omhoog  

en omlaag worden 

 bewogen en de 

 lamellen gedraaid. 

Ruimtes kunnen op 

de gewenste tempe-

ratuur worden ge-

bracht, verschillende 

apparaten bij het 

 verlaten van het huis 

centraal worden 

 uitgeschakeld en  

nog veel meer.

Functioneel

Bijzonder praktisch 

is het opslaan en ac-

tiveren van volledige 

sfeerscenario’s, 

 bestaande uit de ge-

wenste verlichting, 

jaloeziepositie, lieve-

lingsmuziek enz. 

Deze kunnen met 

slechts één druk  

op de toets worden 

opgeroepen.
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Voor ruimtes waarin 
alles klopt.

Kamers energie-effi-

ciënt en aangenaam 

verwarmen, ook dat 

kan via de Gira tast-

sensor 4 worden ge-

regeld wanneer deze 

met andere com-

ponenten van het 

KNX systeem is 

 gekoppeld.

Om de lokale tem-

peratuur exact te 

meten, beschikt de 

tastsensor over 

 geïntegreerde, geka-

libreerde tempera-

tuur- en luchtvoch-

tigheidsvoelers. 

Daarnaast kan voor 

de kamertempera-

tuurregeling een 

 externe tempera-

tuurvoeler worden 

aangesloten, bij-

voorbeeld voor het 

meten van de 

 vloertemperatuur.
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Geef elke toets  
een eigen naam.

De door u gewenste 

tekst wordt door de 

Gira labelservice met 

behulp van laser-

techniek nauwkeurig 

en permanent op  

het materiaal aan-

gebracht. 

Voor een individuele 

vormgeving kunt u 

na kosteloze regis-

tratie kiezen uit ver-

schillende lettertypen 

en symbolen. 

Elke toets van de Gira tastsensor 4  
kan individueel worden gelabeld zodat  
u alle functies snel en overzichtelijk  
kunt herkennen.

Belangrijke informa-

tie: de uitvoering van 

de Gira tastsensor 4 

in glas wit kan om 

technische redenen 

niet van gelaserde 

opschriften worden 

voorzien.

Meer informatie 

vindt u op  

marking.gira.com/nl

Smart Home  /  Tastsensor 4  /  Labelservice
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Smart Home  /  Service

U bent het middelpunt van 
al onze inspanningen.

Vooruitdenker. Systeemvinder. Toekomstvormgever. 
Gira ontwikkelt producten die toonaangevend zijn 
wat betreft techniek en design. Wij maken ruimtes 
intelligent en geven technologie een hartslag, 
 nemen verantwoordelijkheid voor de toekomst en 
geven deze vorm. Onze maatstaf? De individuele 
wensen van onze klanten. Daarmee bedoelen we u.

Designconfigurator 

Met de Gira design-

configurator kunt u 

alle Gira designlijnen 

combineren met 

functies naar keuze. 

Het persoonlijk ge-

configureerde pro-

duct kan dan in  

uw eigen omgeving 

worden bekeken  

en opgeslagen. 

 Gewoon testen op: 

designconfigurator.

gira.com/nl
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G-Pulse

Het interactieve 

 designmagazine van 

Gira geeft impulsen 

aan actuele onder-

werpen op het 

 gebied van woon-

design, smart tech-

nologie, architectuur, 

licht en lifestyle:  

g-pulse.com

Social media

Volg de Gira 

 community onder: 

gira.com/socialmedia

DCS-configurator

Met de gebruiks-

vriendelijke Gira 

deurcommunicatie- 

configurator vindt u 

snel en overzichtelijk 

de juiste systeem-

componenten voor 

uw toekomstige 

deurintercom-instal-

latie onder:  

dcsconfigurator. 

gira.nl

Systeemintegratoren 

en KNX-experts

Voor een uitgebreid 

systeemadvies of 

hulp bij de automa-

tisering van gebou-

wen bieden wij 

 ondersteuning aan 

van systeeminte-

gratoren en KNX- 

experts. Meer 

 informatie op: gira.nl/   

verkooppunten

Contactpersoon

De contactpersonen 

bij u in de buurt 

vindt u hier:  

gira.nl/kontakt

Labelservice

De Gira labelservice 

zorgt voor een 

 uniform, perfect 

 opschrift voor bij-

voorbeeld uw 

 belknoppen en tast-

sensoren. Laser-

inscripties worden 

via uw installateur 

geleverd. Eenvoudig 

online bestellen op: 

labelervice.gira.nl

Showrooms

Hier kunt u het  

merk ervaren: U 

kunt onze producten 

in verschillende 

 Gira-showrooms 

zien, aanraken en 

uitproberen: gira.nl/

experiencecenter



DESIGN 
AWARD

Smart Home  /  Bedrijf

Innovatief betekent:  
outside the box denken.

„Made by Diversity”

Gira produceert al meer dan 100 jaar in  

de vestiging in Radevormwald. Het bedrijf is 

volledig toegewijd aan de kwaliteitsnorm 

„Made in Germany”. Dit is waar 1.250 mede-

werkers uit 27 landen voor werken – ieder 

van hen met verschillende talenten, eigen 

knowhow, uiteenlopende ervaringen, ver-

schillende levensstijlen en levensverhalen. 

Deze diversiteit – ondersteund door gemeen-

schappelijke waarden – is de basis voor onze 

creativiteit, innovatiekracht en toekomstbe-

stendigheid.

Gira is een familiebedrijf en wordt geleid door de  
4e generatie. Toch, of misschien juist om deze 
 reden, slagen we er steeds opnieuw in om pioniers 
te zijn op het  gebied van huistechniek en de markt  
te revolutioneren met innovatieve producten en 
systeemoplossingen.

Innovatieve technologie  

ontmoet uitstekend design

Gira heeft altijd al de instelling gehad om 

maximale functionaliteit en betrouwbaarheid 

te combineren in een uniek ontwerp. Talrijke 

internationale designprijzen zijn toegekend 

aan het designspectrum van onze productlij-

nen en hebben een nieuwe maatstaf gezet 

op het gebied van ontwikkeling en innovatie.



Uitgever:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Technische wijzigingen voorbehouden.

Eventuele kleurafwijkingen tussen de afbeeldingen  

in deze productinformatie en het product worden ver-

oorzaakt door het drukproces en kunnen niet worden 

voorkomen.

Het vormgeven van de toekomst betekent ook dat we  

er alles aan doen om het milieu te beschermen, waarin 

we in de toekomst willen leven. Gira ondersteunt het 

duurzaamheidsprincipe door in deze brochure op verant-

woorde wijze om te gaan met hulpbronnen en gebruik  

te maken van milieuvriendelijke materialen. De gebruikte 

papiersoorten zijn FSC®-gecertificeerd en bestaan voor 

minstens 60% uit oud papier.

www.sustainability.gira.com 
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Postadres:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG  

Elektro-Installations-Systeme  

 

Industriegebiet Mermbach 

Dahlienstraße  

42477 Radevormwald  

 

Postbus 12 20  

42461 Radevormwald  

Duitsland  

Tel +49 2195 602-0  

Fax +49 2195 602-119  

 

www.gira.de  

info@gira.de  

Gira Nederland B.V.

Kazemat 3

3905 NR Veenendaal

Nederland

Tel +31 (0) 318 72 86 00

www.gira.nl

info@gira.nl


