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Excellente spraakkwaliteit
Met het Gira Oproepsysteem 834 Plus kunnen noodoproepen worden 

gedaan en gesprekken worden gevoerd in een overtuigend hoge 

kwaliteit – dankzij digitale echo-onderdrukking ook in sanitaire 

ruimten waar de wanden vaak zorgen voor hoge geluidsreflecties. 

Passend bij het schakelaarprogramma
Het Gira Oproepsysteem 834 Plus is geïntegreerd in de Gira schake-

laarprogramma's. Dat betekent niet alleen een uniform design voor de 

volledige elektrotechnische installatie in het gebouw, maar ook een 

grote vrijheid in de keuze van kleur- en afdekraamvarianten. 

Alle functies altijd in beeld
Met de Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus zijn alle belangrij-

ke functies en alle belangrijke informatie in een oogopslag zichtbaar. 

Via een touchdisplay wordt het systeem intuïtief bestuurd en biedt het 

snel toegang tot tal van aanvullende functies.

Eenvoudige installatie
Door een nieuw ontwikkeld plug&play installatieconcept is het Gira 

Oproepsysteem 834 Plus zeer eenvoudig te installeren. Dat bespaart 

tijd en kosten, minimaliseert de kans op fouten en vergemakkelijkt het 

beheer van het complete systeem.

Gira Oproepsysteem 834 Plus
Het oproepsysteem met spraakfunctie en plug&play installatieconcept

Mensen verbinden, veiligheid bieden: Het Gira Oproepsysteem 834 Plus is een oproepsysteem 
voor hulpoproepen in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, wooncomplexen en artsenpraktijken. 
Met de spraakfunctie vermindert het de dagelijkse werkdruk van het personeel en biedt het 
tegelijkertijd meer comfort voor patiënt en bewoner. Het systeem voldoet aan alle eisen van 
DIN VDE 0834 en garandeert daarmee een hoge functionele en bedrijfszekerheid.
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Excellente spraakkwaliteit
Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 2 Plus

De spraakfunctie van de kamer- en dienstruimteterminals van het Oproepsysteem 834 Plus 
wordt gerealiseerd met de spraakmodule Plus. Dankzij digitale echo-onderdrukking kunnen 
daarmee gesprekken in overtuigend hoge kwaliteit worden gevoerd – ook in sanitaire ruimten 
waar geluid vaak sterk door de wanden wordt gereflecteerd. Voor "spreken bij het bed" kan 
de spraakmodule Plus bovendien op de oproep- en uitschakelknop met externe aansluiting 
worden aangesloten.

Display
Een display van 2 x 8 posities met 

witte tekst op een zwarte achter-

grond geeft informatie weer. De 

capacitieve bedieningsknoppen re-

ageren al op een lichte aanraking.

Oproep- en aanwezigheidsknop
Door de grote oproep- en aanwe-

zigheidsknoppen kan het apparaat 

eenvoudig worden bediend. Eén 

apparaat is voorzien van toetsen 

voor oproep- resp. noodoproepac-

tivering (rood), aanwezigheidsmar-

kering (groen), artsoproep (blauw) 

en aanwezigheid 2 (geel).

Spraakmodule Plus
Via de spraakmodule met geïnte-

greerde microfoon kunnen patiën-

ten zich ook in noodsituaties aan 

het personeel kenbaar maken. 

Door de full-duplexfunctie kunnen 

beide partijen tegelijkertijd spre-

ken.

Afb.: Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 2 met spraakmodule Plus, Gira E2, zuiver wit glanzend
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Alle functies altijd in beeld
Gira Control9 dienstruimteterminal 834 Plus

Met de Gira Control9 dienstruimteterminal 834 Plus zijn alle belangrijke functies en alle be-
langrijke informatie in een oogopslag zichtbaar. Via een briljant 22,9 cm (9") touchdisplay 
kan het systeem intuïtief worden bestuurd en biedt het snel toegang tot tal van extra functies, 
die niet alleen het dagelijkse werk in de dienstruimte gemakkelijker maken, maar die ook voor 
meer efficiëntie zorgen bij de communicatie van de verpleging.

Microfoon/luidspreker
Luidspreker en microfoon zijn 

geïntegreerd – zo blijven de 

handen vrij en zijn er geen 

aanvullende componenten 

nodig voor de spraakfunctie.

Verscheidenheid aan functies
Diverse functies maken het dage-

lijkse werk in de dienstruimte ge-

makkelijker. Via het menu kunnen 

b.v. spraakverbindingen met afzon-

derlijke bedden tot stand worden 

gebracht, samenschakelingen wor-

den gerealiseerd en de aanwezig-

heidsmeldingen van het personeel 

worden weergegeven.

Snelkeuze
Twee vrij configureerbare menuon-

derdelen zorgen voor een snelle 

toegang tot veelgebruikte functies 

als samenschakelingen of omroep-

mededelingen.

Afb.: Gira Control
 
9 dienstruimteterminal 834 Plus, glas wit 
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Verscheidenheid in design
Alle functies passend bij het schakelaarprogramma

Alle functies van het Gira Oproepsysteem 834 Plus zijn geïntegreerd in de Gira schakelaar-
programma's. Dat betekent niet alleen een uniform design voor de volledige elektrotechnische 
installatie in het gebouw, maar ook een grote vrijheid in de keuze van kleur- en afdekraamvari-
anten. Zeer geschikt voor plaatsen waar hoge hygiëne-eisen gelden: de gemakkelijk te reinigen 
afdekraamvarianten in zuiver wit glanzend en crème wit glanzend.

Afb.: Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2 Plus, Gira E2, zuiver wit glanzend

Afb.: Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2 Plus, Gira Esprit, aluminium bruin
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Afb.: Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2 Plus, Gira Esprit, glas wit

Afb.: Dienstruimteterminal artsoproep en aanwezigheid 2 Plus, Gira E 22, Edel Staal
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Gira Oproepsysteem 834 Plus
Assortiment

Het veelzijdige assortiment van het Gira Oproepsysteem 834 Plus biedt voor elke toepassing 
het passende product. Oproep- en aanwezigheidsknoppen, signaallampen en netgelijkrichters 
zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

Oproepknop met externe 

aansluiting, spraakmodule 

Plus

Losse oproepknop

Kamerterminal artsoproep 

en aanwezigheid 2 met 

spraakmodule Plus

Oproep- en uitschakel-

knop met externe aanslui-

ting en diagnoseaanslui-

ting Plus, spraakmodule 

Plus

kamermodule met op-

roep- en aanwezigheids-

knop Plus

Patiëntenhandapparaat 

met spraakfunctie

Oproepknop Plus Oproep- en uitschakel-

knop met externe aanslui-

ting Plus, spraakmodule 

Plus

Afbeeldingen in het schakelaarprogramma Gira E2, zuiver wit glanzend.

Het volledige assortiment van het Gira Oproepsysteem 834 Plus vindt u in de huidige Gira catalogus of onder www.catalogus.gira.nl.

Aanwezigheidsknop 

groen, geel Plus

Artsoproepknop Plus

Patiënten- of bewonerskamer
De kamerterminal is de centrale bedieningseenheid voor patiënten- en 

bewonerskamers. Grote knoppen zijn bedoeld voor aanwezigheids-

markering van verplegend personeel en arts en voor oproep-/noodop-

roepactivering. Een geïntegreerde dotmatrixdisplay met achtergrond-

verlichting toont daarbij de belangrijkste informatie. Voor kamers 

zonder spraakfunctie kan de kamermodule met oproep- en aanwezig-

heidsknop worden gebruikt. Deze vervult dan dezelfde bewakings-

functies als de kamerterminals. Bij het bed kunnen oproepactivering 

en aanwezigheidsmarkering met de oproep- en uitschakelknop met 

externe aansluiting resp. met de oproepknop met 

externe aansluiting en diagnoseaansluiting worden gerealiseerd. De 

spraakfunctie bij het bed kan bij gebruik van een kamerterminal met 

een spraakmodule Plus en het patiëntenhandapparaat met spraak-

functie worden gerealiseerd. De externe aansluiting is bedoeld voor 

aansluiting van losse oproepknoppen, patiëntenhandapparaten met 

spraakfunctie of draadloze sets (pagina 11). Om defecten te voorko-

men, wordt een veiligheidsadapter toegepast die bij overmatige trek-

spanning op de aansluitkabel vanzelf loslaat. Via de diagnoseaanslui-

ting kunnen medisch-technische apparaten worden aangesloten voor 

activering van een diagnoseoproep.
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Uitschakelknop met 

spraakmodule Plus

Kamersignaallamp rood, 

wit, geel, groen Plus

Gangdisplay dubbelzijdig 

Plus

Oproep- en uitschakel-

knop Plus

Pneumatische 

oproepknop Plus

Gangdisplay Plus Uitschakelknop Plus

Trekdrukcontact Plus

Toilet of natte cel
Het trekdrukcontact en de pneumatische oproepknop zijn bedoeld 

voor oproep-/noodoproepactivering in toiletten en natte cellen. Ze 

zijn voorzien van een 2,5 m lang trekkoord resp. met een 2,3 m lange 

heldere kunststof slang en van kalmeringsverlichting in de afdekking. 

In deze ruimten moet tevens de uitschakelknop, optioneel met spraak-

module Plus, worden geïnstalleerd zodat de geactiveerde oproep in 

het toilet of de natte cel door het verplegend personeel kan worden 

uitgeschakeld. Het trekdrukcontact kan in elke inbouwstand worden 

gemonteerd, b.v. ook tegen het plafond. Wanneer iemand hulp nodig 

heeft, is het drukcontact direct bereikbaar.

Gang
De kamersignaallampen zijn op de gang in de buurt van de deur aan-

gebracht en zijn bedoeld voor weergave van informatie. Elke kleur 

heeft daarbij conform DIN VDE 0834 zijn eigen betekenis: de rode en 

groene aanduiding zijn b.v. voor de noodoproep, de rode en witte aan-

duiding voor de toiletoproep. De groene aanduiding markeert boven-

dien aanwezigheid 1 en de gele aanduiding aanwezigheid 2. De gang-

displays zijn dubbelzijdig verkrijgbaar voor plafondbevestiging en 

enkelzijdig voor bevestiging aan de wand. Beide apparaten zijn voor-

zien van een LED-display met 13 tot 15 posities. Met de deurmodule 

kan vanaf de gang een spraakverbinding tot stand worden gebracht 

met de dienstruimte van een gesloten afdeling, b.v. een IC- of quaran-

tainestation.

Kamersignaallamp rood, 

wit, geel, groen met 

naambordje Plus

Deurmodule spraak 

834 Plus
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Dienstruimte 
De centrale bedieningseenheid voor de dienstruimte is de dienstruim-

teterminal artsoproep en aanwezigheid 2 Plus. Hier komt alle informa-

tie uit de diverse kamers samen. Grote knoppen zijn bedoeld voor 

aanwezigheidsmarkering van verplegend personeel en arts en voor 

oproep-/noodoproepactivering. Een geïntegreerde dotmatrixdisplay 

met achtergrondverlichting toont daarbij de belangrijkste informatie. 

De Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus biedt vele aanvullen-

de functies die voor nog meer comfort en efficiëntie zorgen bij de 

communicatie van de verpleging met het Gira Oproepsysteem 834 

Plus. Zo kunnen b.v. spraakverbindingen met afzonderlijke bedden of 

kamers tot stand worden gebracht, oproepen worden beantwoord, 

mededelingen worden omgeroepen, samenschakelingen worden ge-

realiseerd, oproepen overzichtelijk naar prioriteit gesorteerd worden 

weergegeven, storingsmeldingen worden uitgelezen, loggegevens 

van een station worden verzameld en de aanwezigheid van het perso-

neel in de kamers worden weergegeven. Via twee vrij configureerbare 

snelkeuzetoetsen zijn veelgebruikte functies altijd direct bereikbaar.

Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus, 

glas wit

Dienstruimteterminal 

artsoproep en aanwezig-

heid 2 Plus met spraak-

module Plus

kamermodule met op-

roep- en aanwezigheids-

knop Plus

Afbeeldingen in het schakelaarprogramma Gira E2, zuiver wit glanzend.

Het volledige assortiment van het Gira Oproepsysteem 834 Plus vindt u in de huidige Gira catalogus of onder www.catalogus.gira.nl.

Gira Oproepsysteem 834 Plus
assortiment
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Systeemapparaten en accessoires
De bovenliggende besturingseenheid voor het Gira Oproepsysteem 

834 Plus is de systeembesturingscentrale Plus. Via een Ethernetkabel 

staat deze in verbinding met de stationscentrales. De stationscentrale 

Plus is de besturingseenheid voor het Gira Oproepsysteem 834 Plus 

op een station. Deze vormt de verbinding van de stationsbus naar de 

systeembus (834 Plus LAN) en de systeembesturingscentrale Plus. 

In kleine installaties kan deze ook zonder systeembesturingscentrale 

worden gebruikt. De oproepsysteem-switch is bedoeld om systeem-

besturingscentrale, stationscentrales en Gira Control 9 dienstruimte-

terminals 834 Plus te koppelen. Dankzij de nominale spanning van 

24 V kan ook een onderbrekingsvrije voeding (UPS) worden aangeslo-

ten.

Met de I/O-module kunnen externe installaties via potentiaalvrije con-

tacten in het Oproepsysteem 834 Plus worden geïntegreerd en tech-

nische alarmmeldingen weergeven. Voor voeding van het systeem zijn 

netgelijkrichters met en zonder onderbrekingsvrije voeding verkrijg-

baar. Stroomimpulsrelais zijn nodig om de kamerverlichting of de 

leeslamp aan te sturen via het patiëntenhandapparaat met spraak-

functie.

Systeembesturings-

centrale Plus

Stationscentrale Plus Oproepsysteem-switch

I/O-module 

stationsbus opbouw 

(DIN-rail)

8 ingangen / 8 uitgangen

Netgelijkrichter 24 V / 6 A 

wandmontage met UPS

Netgelijkrichter 24 V / 6 A 

wandmontage

Stroomimpulsrelais 

1-polig

Stroomimpulsrelais 

2-polig

Draadloze set medaillon Draadloze set armband

Netgelijkrichter 24 V / 6 A 

DIN-rail
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Systeemopbouw
Geschikt voor elke installatieomvang

Dankzij de modulaire systeemopbouw is het Gira Oproepsysteem 834 Plus zowel geschikt voor 
kleine installatie met slechts een paar kamers als voor grote inrichtingen met verschillende 
wooneenheden of stations. Afhankelijk van de omvang van de te installeren installatie wordt 
daarbij een bovenliggende besturingscentrale toegepast.

834 Plus LAN
Maximaal 26 stationscentrales

Stationsbus
Maximaal 52 stationsbusdeelnemers

Kabeltype: J-Y(ST)Y 4 × 2 × 0,8 mm

Kamerbus
Maximaal 16 kamerbusdeelnemers

Kabeltype: J-Y(ST)Y 4 × 2 × 0,6 mm

Compacte installaties met 

slechts enkele kamers, zoals 

b.v. een artsenpraktijk of een 

klein behandelcentrum, kunnen 

zonder systeembesturingscen-

trale worden gerealiseerd. De 

stationscentrale neemt dan de 

volledige functionaliteit van de 

systeembesturingscentrale op 

zich, met uitzondering van de 

uitbreidingsmogelijkheden voor 

DECT-telefooninstallaties, VoIP-

systemen, brandmeldcentrales 

of elektrische luidsprekerinstal-

laties.

Stations-

centrale

Dienstruimte 

met Control 9

Kamer met 

spraakfunctie

Kamer zonder 

spraakfunctie

Oproepsys-

teem-switch

Gang-

display

I/O-

module

Afb.: Kleine installatie
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De bovenliggende besturings-

eenheid voor het Gira Oproep-

systeem 834 Plus in grote 

 installaties is de systeembestu-

ringscentrale Plus. Via een 

Ethernetkabel staat deze in ver-

binding met de stationscentra-

les. Optioneel kan de systeem-

besturingscentrale Plus met 

diverse softwaremodules wor-

den uitgebreid. Zo kunnen 

DECT-telefooninstallaties, VoIP-

systemen, brandmeldcentrales 

en elektrische luidsprekerinstal-

laties in het systeem worden 

geïntegreerd.

Station 1
Op een station of in kleinere in-

stallaties wordt het Gira Oproe-

psysteem 834 Plus beheerd via 

de stationscentrale Plus. Deze 

verbindt alle apparaten die via 

de stationsbus resp. de kamer-

bus zijn aangesloten met de 

systeembus (834 Plus LAN).

Station 2 – 26
Via de systeembesturingscen-

trale Plus kunnen maximaal 26 

stations worden gekoppeld.

Systeembestu-

ringscentrale Plus

Stations-

centrale

Dienstruimte 

met Control 9

Kamer met 

spraakfunctie

Kamer zonder 

spraakfunctie

Oproepsys-

teem-switch

Extern LAN

Assistent +

Timeserver

(NTP)

Gang-

display

I/O-

module

Stations-

centrale

Dienstruimte 

zonder Control 9

Kamer met 

spraakfunctie

Kamer zonder 

spraakfunctie

Oproepsys-

teem-switch

Gang-

display

I/O-

module

DECT VoIP Brandmeld-

installatie

Elektrische 

luid sprekerinstallatie

Afb.: Grote installatie
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Eenvoudige installatie via plug&play
Van bekabeling tot ingebruikstelling

Door een nieuw ontwikkeld plug&play installatieconcept met uniform systeemkabels, een 
eenduidige klemmenconfiguratie, vooraf geparametriseerde apparaten en intuïtief bedienbare 
software is het Gira Oproepsysteem 834 Plus zeer eenvoudig te installeren. Dat bespaart tijd 
en kosten, minimaliseert de kans op fouten en vergemakkelijkt het beheer van het complete 
systeem.

Eenduidig klemmenconcept
Alle klemmen zijn qua kleur aangepast aan 8-aderige JY(St)Y-leidin-

gen en hebben een uniforme vorm. Daarnaast zijn de klemmen voor-

zien van de tekst van de betreffende functie. Zo kunnen de afzonder-

lijke componenten intuïtief, zonder ingewikkeld aansluitschema 

worden bekabeld. De klemmen kunnen eenvoudig in hun geheel van 

het apparaat worden verwijderd. Daardoor kan het bekabelen al voor 

de schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd. Aansluitend hoeven 

de apparaten alleen nog maar op de klemmeneenheid te worden ge-

stoken en op de inbouwdoos te worden bevestigd. 

De spraakmodule wordt met de meegeleverde bandkabel met het ap-

paraat met spraakfunctionaliteit verbonden.

Afb.: Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2 met spraakmodule Plus, Gira E2, zuiver wit glanzend
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Afb.: Kamerterminal artsoproep en aanwezigheid 2 Plus 

Intuïtief bedienbare software
Met de browsergebaseerde software-assistent voor het Gira Oproep-

systeem 834 Plus kan het systeem eenvoudig en intuïtief worden be-

heerd en geconfigureerd via elke aangesloten computer. Hier kunnen 

organisatorische eenheden, samenschakelingen en diensttijden wor-

den geconfigureerd, externe systemen worden geïntegreerd en sto-

ringsmeldingen of geregistreerde gegevens worden weergegeven. 

Alle apparaten worden gevisualiseerd door schematische afbeeldin-

gen. Zo kunnen de verschillende componenten eenvoudig worden toe-

gewezen. Heel praktisch is, dat omvangrijke afnamedocumentatie met 

één klik kan worden aangemaakt als PDF-document, zowel voor de lo-

gische als de fysieke systeemtopologie.

Afb.: Gira Assistent voor het Gira Oproepsysteem 834 Plus

Afb.: Apparaattoewijzing op de Gira Assistent voor het Gira Oproepsysteem 834 Plus

Direct gebruiksklare apparaten
Alle apparaten zijn voorzien van een eenduidig en uniek identificatie-

nummer (ID) en vooraf geparametriseerd zodat ze direct klaar voor 

gebruik zijn. Bij installatie worden ze automatisch door de stations- 

resp. systeembesturingscentrale herkend. Alleen de namen en de toe-

wijzingen van de kamerapparaten moeten nog in het systeem worden 

vastgelegd. Zodra afzonderlijke apparaten worden vervangen, para-

metriseren deze zichzelf na een automatische plausibiliteitscontrole. 

De installateur hoeft de parametrisering alleen nog maar te bevesti-

gen. Elk apparaat is voorzien van een extra sticker met de eigen ID, 

die na installatie op een schema van het gebouw kan worden geplakt.
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Opleidingsmogelijkheden
Interessant aanbod voor elektrotechnische installatiebedrijven

Voor installatie en ingebruikstelling van het Gira Oproepsysteem 834 Plus biedt Gira gratis 
 interessante opleidingsmogelijkheden voor elektrotechnische installatiebedrijven.

Webbased training
Installaties die vallen onder het toepassingsgebied van DIN VDE 0834 

mogen uitsluitend worden aangelegd door installateurs met een ge-

tuigschrift van de fabrikant. Gira biedt daarvoor een webbased trai-

ning aan – succesvolle afronding van de training wordt bekrachtigd 

met een certificaat. Deelname aan de training is gratis. 

Meer informatie: www.academie.gira.de
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Gira Oproepsysteem 834 Plus
Ontwerpvoorbeelden

Ziekenhuis, artsenpraktijk, verzorgingsinstelling of vergelijkbare woonvorm: het Gira Oproep-
systeem 834 Plus biedt voor alle eisen de passende oplossing. Op de volgende pagina's 
 worden installatievoorbeelden beschreven voor de belangrijkste typen kamers, die helpen 
bij het inrichten van de meest uiteenlopende objecten. 
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Ontwerpvoorbeelden
Patiëntenkamer in het ziekenhuis

Patiëntenkamer A: 2 bedden, toilet en douche
Spreken bij het bed en discreet spreken

Patiëntenkamer B: 2 bedden, toilet en douche
Zonder spraakfunctie

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Kamerterminal artsoproep en 

aanwezigheid 2 met spraakmodule Plus

5925 03 1

Oproepknop met externe aansluiting Plus 5901 03 2

Spraakmodule Plus 5990 03 2

Patiëntenhandapparaat met spraakfunctie 5960 00 2

Uitschakelknop met spraakmodule Plus 5918 03 1

Oproepknop Plus 5900 03 2

Trekdrukcontact Plus 5912 03 1

Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen Plus 5944 00 1

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, enkelvoudig

0211 03 5

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, tweevoudig

0212 03 3

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, tweevoudig 

zonder middenstijl

1002 03 1

Stroomimpulsrelais 2-polig 2965 00 2

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Kamermodule met oproep- en 

aanwezigheidsknop Plus

5920 03 1

Oproepknop met externe aansluiting Plus 5901 03 2

Losse oproepknop 2955 00 2

Uitschakelknop Plus 5911 03 1

Oproepknop Plus 5900 03 2

Trekdrukcontact Plus 5912 03 1

Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen Plus 5944 00 1

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, enkelvoudig

0211 03 8

Toilet/

douche

Toilet/

douche

Gang Gang
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Bewonerskamer A: 1 bed, toilet en douche
Spreken in de kamer

Bewonerskamer B: 2 bedden, toilet en douche
Spreken in de kamer

Ontwerpvoorbeelden
Bewonerskamer in een begeleide woonvoorziening

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Kamerterminal artsoproep en 

aanwezigheid 2 met spraakmodule Plus

5925 03 1

Oproepknop met externe aansluiting Plus 5901 03 1

Losse oproepknop 2955 00 1

Uitschakelknop met spraakmodule Plus 5918 03 1

Oproepknop Plus 5900 03 2

Trekdrukcontact Plus 5912 03 1

Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen Plus 5944 00 1

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, enkelvoudig

0211 03 6

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, tweevoudig

0212 03 1

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, tweevoudig

zonder middenstijl

1002 03 1

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Kamerterminal artsoproep en 

aanwezigheid 2 met spraakmodule Plus

5925 03 1

Oproepknop met externe aansluiting Plus 5901 03 2

Losse oproepknop 2955 00 1

Draadloze set armband 2953 00 1

Uitschakelknop met spraakmodule Plus 5918 03 1

Oproepknop Plus 5900 03 2

Trekdrukcontact Plus 5912 03 1

Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen Plus 5944 00 1

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, enkelvoudig

0211 03 7

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, tweevoudig

0212 03 1

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, tweevoudig 

zonder middenstijl

1002 03 1

Toilet/

douche

Toilet/

douche

Gang Gang



Gira Oproepsysteem 834 Plus 20Ontwerpvoorbeelden

Ontwerpvoorbeelden
Dienstruimte en receptie

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Gira Control 9 dienstruim teterminal 834 Plus 5927 00 1

Dienstruimteterminal artsoproep en 

 aanwezigheid 2 Plus met spraakmodule Plus

5929 03 1

Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen Plus 5944 00 1

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend,  enkelvoudig 

0211 03 2

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, tweevoudig 

zonder middenstijl 

1002 03 1

Designafdekraam voor Gira 

Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus, 

glas zwart

2080 05 1

Inbouwbehuizing voor Gira 

Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus

2082 00 1

Receptie/dienstruimte A 
Met Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus

Receptie/dienstruimte B
Zonder Gira Control 9 dienstruimteterminal 834 Plus

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Dienstruimteterminal artsoproep en 

aanwezigheid 2 Plus met spraakmodule Plus

5929 03 1

Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen Plus 5944 00 1

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, enkelvoudig

0211 03 2

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, tweevoudig 

zonder middenstijl

1002 03 1

Gang Gang
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Ontwerpvoorbeelden
Stationsbadkamer en mindervalidentoilet

Mindervalidentoilet
Zonder spraakfunctie

Stationsbadkamer
Spreken in de kamer

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Kamerterminal artsoproep en 

aanwezigheid 2 met spraakmodule Plus

5925 03 1

Pneumatische oproepknop Plus 5913 03 1

Trekdrukcontact Plus 5912 03 1

Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen Plus 5944 00 1

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, enkelvoudig

0211 03 4

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, tweevoudig 

zonder middenstijl

1002 03 1

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Kamermodule met oproep- en 

aanwezigheidsknop Plus

5920 03 1

Trekdrukcontact Plus 5912 03 1

Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen Plus 5944 00 1

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, enkelvoudig

0211 03 3

Gang Gang
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Ontwerpvoorbeelden
Verkoever- en behandelkamer

Verkoeverkamer
Spreken bij het bed

Behandelkamer
Spreken in de kamer

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Kamerterminal artsoproep en 

aanwezigheid 2 met spraakmodule Plus

5925 03 1

Oproepknop met externe aansluiting 

en diagnoseaansluiting Plus

5906 03 1

Spraakmodule Plus 5990 03 1

Losse oproepknop 2955 00 1

Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen Plus 5944 00 1

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, enkelvoudig

0211 03 2

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, tweevoudig

0212 03 1

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, tweevoudig 

zonder middenstijl

1002 03 1

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Kamerterminal artsoproep en 

aanwezigheid 2 met spraakmodule Plus

5925 03 1

Oproepknop met externe aansluiting Plus 5901 03 1

Losse oproepknop 2955 00 1

Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen Plus 5944 00 1

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, enkelvoudig

0211 03 3

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, tweevoudig 

zonder middenstijl

1002 03 1

Gang Gang
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Ontwerpvoorbeelden
Centrale ruimte en technische ruimte

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Stationscentrale Plus 5971 00 1

Oproepsysteem-switch 5985 00 1

Netgelijkrichter 24 V / 6 A 

wandmontage met UPS

5999 00 1

Product Productbenaming Art. nr. Stuks

Kamerterminal artsoproep en 

aanwezigheid 2 met spraakmodule Plus

5925 03 1

Oproepknop met externe aansluiting Plus 5901 03 2

Draadloze set medaillon 2968 00 1

Kamersignaallamp rood, wit, geel, groen Plus 5944 00 1

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, enkelvoudig

0211 03 4

Afdekraam Standaard 55, 

zuiver wit glanzend, tweevoudig 

zonder middenstijl

1002 03 1

Centrale ruimte
Spreken in de kamer

Technische ruimte
Voor een station resp. een kleine installatie*

*  In grote installaties is tevens een systeembesturingscentrale nodig.

Art. nr.: 5970 00

Gang Gang
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Overige Gira producten voor ziekenhuizen, artsenpraktijken, verzorgingsinstellingen en 
vergelijkbare woonvormen

Als aanbieder van intelligente gebouwsysteemtechniek beschikt Gira over een grote band-
breedte aan producten die in ziekenhuizen, artsenpraktijken, verzorgingsinstellingen en verge-
lijkbare woonvormen hun toepassing vinden. Van wandcontactdozen voor veiligheidsspanning 
en LED-oriëntatieverlichting tot intelligente oplossingen voor aansturing van verlichting, jaloe-
zieën en verwarming: alle functies kunnen samen met de componenten van het Gira Oproep-
systeem 834 Plus in hetzelfde schakelaarprogramma worden geïnstalleerd.

Wandcontactdozen voor veiligheidsspanning
Gira biedt een groot assortiment wandcontactdozen afgestemd op de 

speciale eisen aan elektrotechnische installaties in artsenpraktijken, 

ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en vergelijkbare woonvormen. 

Kleurgecodeerde wandcontactdozen voor speciale stroomkringen 

(veiligheidsspanning = groen, extra lage veiligheidsspanning = oranje, 

overige veiligheidsspanning = rood) zijn in verschillende uitvoeringen 

verkrijgbaar, b.v. met tekstkader, met een 30° gedraaid basiselement 

of met klapdeksel. De hierboven afgebeelde wandcontactdoos met 

gele afdekking is voorzien van verhoogde aanrakingsbeveiliging con-

form VDE 620.

Potentiaalvereffeningsdoos
De potentiaalvereffeningsdoos wordt in het bijzonder op medische en 

laboratoriumapparatuur aangesloten zodat deze op dezelfde of vrijwel 

dezelfde potentiaal komen met externe geleidende delen. Deze vol-

doet aan de eisen van DIN 42801.

Wippen met symbool in reliëf of met tekstkader
Voor een elektrotechnische installatie zonder beperkingen biedt Gira 

verschillende schakelaars en drukcontacten met symbool in reliëf of 

met tekstkaders. Naar wens kunnen deze worden voorzien van een 

akoestisch element dat bij bediening een geluidssignaal geeft.

Afb. v.l.n.r.: wandcontactdoos met randaarde, wandcontactdoos met randaarde met tekstvenster, wandcontactdoos met randaarde met 30° gedraaid basiselement, 

wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel, wandcontactdoos met randaarde met verhoogde aanrakingsbeveiliging conform VDE 0620

Afb. v.l.n.r.: potentiaalvereffeningsdoos tweevoudig, haakse busconnector DIN 42801 

voor potentiaalvereffeningsdoos

Afb. v.l.n.r.: drukcontact met belsymbool in reliëf, drukcontact met tekstvenster, 

drukcontact met belsymbool en tekstvenster

Afbeeldingen in het schakelaarprogramma Gira E2, zuiver wit glanzend.
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Jaloezie- en rolluikbesturing 
Voor meer comfort in het gebouw zorgen de verschillende oplossin-

gen voor elektronische jaloezie- en rolluikbesturing: jaloezieën, rollui-

ken en markiezen kunnen volautomatisch worden aangestuurd. Na-

tuurlijk is daarnaast ook altijd handbediening mogelijk.

Klimaat-/verwarmingsbesturing
Een optimaal binnenklimaat kan worden bereikt of behouden met de 

Gira producten voor klimaat- en verwarmingsbesturing. Het assorti-

ment omvat onder andere thermostaten en ruimteluchtsensoren voor 

meting van de CO
²
-concentratie in de lucht. 

Lichtbesturing
Rondom het thema schakelen en dimmen van licht zijn talrijke produc-

ten beschikbaar: dimmers, tast-, wip- en trekschakelaars in verschil-

lende varianten en oplossingen voor automatische en vraaggestuurde 

lichtbesturing.

Communicatietechniek
Er is een breed palet aansluitdozen verkrijgbaar voor koppeling van de 

meest uiteenlopende communicatie-apparaten. Deze kunnen in de 

wand, in wandgoten of in vloertanks worden geïnstalleerd.

Afb. v.l.n.r.: TAE-aansluitdoos met tekstvenster, connector Modular Jack/Western 

met tekstvenster, datakap met tekstvenster en connector sub-D

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

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

elektronische jaloezie- en rolluikbesturing easy

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



Licht Stroomkring 16/4Stroomkring 16/3

Gira Oproepsysteem 834 Plus 26Overige producten

Gira deurcommunicatiesysteem
Het Gira deurcommunicatiesysteem biedt oplossingen voor alle eisen 

binnen en buiten: deurcommunicatie-installaties passend bij de Gira 

schakelaarprogramma's, videofunctie, flexibele bedieningsmogelijkhe-

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

Gira Keyless In
Met het Gira Keyless In-systeem is een veilige toegangscontrole mo-

gelijk zonder sleutel: door middel van transponders, invoer van een 

cijfercode of een vingerafdruk krijgen gebruikers afhankelijk van hun 

toegangsbevoegdheid comfortabel toegang tot ruimten en gebou-

wen.

LED-verlichting en oriëntatie
Gira biedt een groot assortiment LED-signaal- en oriëntatieverlichting 

die kan worden voorzien van opschriften of pictogrammen. 

Afdekramen met tekstkader
Voor zones waar de elektrotechnische installatie speciaal moet wor-

den gemarkeerd, zijn in het schakelaarprogramma Gira E2 afdekramen 

verkrijgbaar met spuitnevelbestendig tekstkader.

Overige Gira producten voor ziekenhuizen, artsenpraktijken, verzorgingsinstellingen en verge-
lijkbare woonvormen

Afb. v.l.n.r.: LED-oriëntatieverlichting, LED-oriëntatieverlichting met lamellenele-

ment, wandcontactdoos met randaarde met LED-oriëntatieverlichting

Afb. v.l.n.r.: afdekraam met tekstkader enkelvoudig met drukvlakschakelaar en 

tweevoudig met wandcontactdozen met randaarde

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

Keyless In Fingerprintleeseenheid Afb.: Gira huisstation video opbouw

Afbeeldingen in het schakelaarprogramma Gira E2, zuiver wit glanzend.
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Gira draadloos bussysteem
Praktisch voor toepassing achteraf: het Gira draadloze bussysteem. 

Daarmee kan de bestaande elektrotechnische installatie in ziekenhui-

zen, verzorgingsinstellingen en vergelijkbare woonvormen of artsen-

praktijken snel, eenvoudig en goedkoop worden uitgebreid. 

Gira Facility Server
De Gira Facility Server is een PC voor gebouwbesturing en de inter-

face tussen de moderne elektrotechnische installatie en het compu-

ternetwerk. Hij stuurt en beheert alle componenten van de gebou-

wentechniek, die op een intelligente manier onderling via het 

KNX  /  EIB systeem zijn gekoppeld, integreert talrijke andere technolo-

gieën in de gebouwbesturing en zorgt zo voor meer veiligheid en 

energie-efficiëntie in het gebouw. De Gira Facility Server kan worden 

aangestuurd met de meest uiteenlopende bedieningsapparaten, zoals 

de Gira Control Clients, iPhone, iPad en iPod touch of de computer. 

Gira KNX  /  EIB systeem 
Het systeem voor intelligente techniek: KNX  /  EIB. Met flexibele bus-

techniek is automatisering en centrale aansturing mogelijk van de 

complete elektrotechnische installatie in het gebouw – wat niet alleen 

meer comfort en veiligheid biedt, maar ook energie bespaart.

Afb. v.l.n.r.: draadloze dimmer, draadloze kamertemperatuursensor met klok, 

draadloze automatic-schakelaar

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

drievoudig, tastsensor 3 Basis enkelvoudig.

Afb. v.l.n.r.: Gira Facility Server, Gira Control 19 Client, glas zwart
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Gira schakelaarprogramma's
Onderscheidend design is standaard

Gira ontwikkelt en produceert systemen en producten die qua techniek en design grensverleg-
gend zijn. Gira producten worden regelmatig onderscheiden met internationale designonder-
scheidingen. De functies van het Gira Oproepsysteem 834 Plus kunnen in alle hier afgebeelde 
schakelaarprogramma's worden geïntegreerd. Daarmee kan worden gekozen uit afdekraamva-
rianten in de meest uiteenlopende kleuren en materialen – passend bij elke stijl.

18

20

22

17

15 16

19

21

23

01

03

05

07

09

11

13

02

04

06

08

10

12

14

Gira Esprit

01

Aluminium zwart / 

kleur aluminium

02

Aluminium bruin / 

crème wit glanzend

03

Notenhout-aluminium / 

kleur aluminium

04

Messing / 

zuiver wit glanzend

05

Aluminium / 

antraciet

06

Chroom / 

antraciet

07

Glas zwart / 

kleur aluminium

08

Glas mint / 

kleur aluminium

09

Glas wit / 

zuiver wit glanzend

10

Glas umbra / 

crème wit glanzend

11

Glas C zwart / 

kleur aluminium

12

Glas C mint / 

kleur aluminium

13

Glas C wit / 

zuiver wit glanzend

14

Glas C umbra / 

crème wit glanzend

Gira Event

15

Kleur aluminium / 

antraciet

16

Antraciet / 

antraciet

17

Zuiver wit glanzend / 

zuiver wit glanzend

Gira Event Clear

18

Groen / 

zuiver wit glanzend

19

Wit / 

zuiver wit glanzend

20

Zwart / 

zuiver wit glanzend

21

Zand / 

antraciet

22

Bruin / 

crème wit glanzend

23

Aubergine / 

kleur aluminium
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24

26

28

31

30

33

25

27

29

32

34

36

37

40

39

42

44

35

38

41

43

Gira Event Opaque

24

Mint / 

zuiver wit glanzend

25

Blauw / 

zuiver wit glanzend

26

Rood / 

zuiver wit glanzend

27

Oranje / 

zuiver wit glanzend

28

Wit / 

kleur aluminium

29

Barnsteen / 

kleur aluminium

30

Bruin / 

antraciet

Gira E2

31

Antraciet

32

Kleur aluminium

33

Zuiver wit glanzend

Gira Standaard 55

34

Zuiver wit mat

35

Zuiver wit glanzend

36

Crème wit glanzend

Gira E 22

37

Edel Staal

38

Aluminium

39

Thermoplast

(zuiver wit glanzend)

Gira F100

40

Zuiver wit glanzend / 

zuiver wit glanzend

41

Crème wit glanzend / 

crème wit glanzend

42

Kleur platina / 

zuiver wit glanzend

43

Kleur chroom / 

zuiver wit glanzend

44

Kleur messing / 

crème wit glanzend
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Meer over Gira: onder www.gira.nl vindt u meer gedetailleerde informatie over Gira en de 
Gira producten. Bovendien kunt u bij de Gira Informatiedienst ook andere brochures aanvra-
gen: fax +31 (0) 3 48 - 47 95 04 of info@gira.nl

www.gira.nl
De Gira website geeft informatie over het bedrijf en het complete Gira assortiment. De Gira producten worden met afbeelding, 

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

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

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

Art. nr. 1924 20



Uitgever 

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG 

Concept, design, redactie

schmitz 

Visuelle Kommunikation, 

www.hgschmitz.de

Productfotografie

Dirk Hoffmann, Jüchen

Udo Kowalski, Wuppertal

Henrik Spohler, Hamburg

Lithografie 

Damo Digital Technik, Krefeld

Druk

Ley & Wiegandt, Wuppertal

Technische wijzigingen voorbehouden.

Eventuele kleurafwijkingen tussen de af-

beeldingen in deze productinformatie en 

het product worden veroorzaakt door het 

drukproces en kunnen niet worden voor-

komen.
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Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektrotechnische installatie-

systemen

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstraße

42477 Radevormwald

Postbus 12 20

42461 Radevormwald

Duitsland

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

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

www.gira.nl

info@gira.nl
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