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Gira huisstation video opbouw 7
Groot display. Flexibel gebruik.  
Eenvoudige bediening.



Het huisstation video opbouw 7 combineert 

een hoge mate aan gebruikscomfort met een 

uitstekende displaykwaliteit, een praktische 

handsfree-functie en een eenvoudige installatie. 

U ziet comfortabel en in zeer goede kwaliteit 

wie er voor de deur staat. Zo weet u zeker 

wanneer u veilig de deur kunt openen. Dankzij 

energiebesparende techniek heeft de installatie 

geen aanvullende voeding nodig en is hij  

ook bij uitstek geschikt voor gebruik in grotere 

gebouwencomplexen. Het huisstation kan  

naar keuze aan de wand worden gemonteerd 

of met een voet op een meubelstuk worden 

geplaatst.

Beter zien en horen  
wie er voor de deur staat.
Moderne deurintercom 
met gebruiksvriendelijk 
touchdisplay.



Gira huisstation video opbouw 7, 
zwart mat



Display en design. Overal kijk op.
Het 7" (17,78 cm) grote TFT-kleurenbeeldscherm met hoge resolutie 
maakt indruk met zijn zeer goede beeldkwaliteit en individueel instel-
bare beeldopties, zoals de instelling van helderheid of contrast.  
De innovatieve IPS-displaytechnologie maakt een grotere invalshoek 
mogelijk en zorgt ervoor dat de camerabeelden voor de deur ook 
 duidelijk worden weergegeven als men vanaf de zijkant op het grote 
gezichtsveld van de volledig glazen front kijkt. De energiebesparende 
installatie schakelt het display automatisch in als er aan de deur 
gebeld wordt. Het display kan echter ook handmatig worden geacti-
veerd. Het huisstation wordt bediend via touchfunctie over het 
gehele display of via vijf capacitieve sneltoetsen aan de onderste 
beeldschermrand, die ook zichtbaar zijn als het display inactief is.

Elegant design in zwart of wit

Zowel voor wand- als voetmontage is het Gira 
 huisstation video opbouw 7 verkrijgbaar in twee 
kleuren met bijpassend glazen oppervlak: naar 
 keuze in  zuiver wit glanzend met wit glas of in 
zwart mat met zwart glas. Beide varianten kunnen 

dankzij het puristische design harmonieus in elk 
 interieur worden geïntegreerd, zowel in particuliere 
huis houdens als op een receptiebalie of bureau in 
een kantoor of artsenpraktijk.
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1 7"-touchdisplay 
2 Beeldscherm in- 
en uitschakelen, 
bij navigatie in het 
menu: terug naar 
het hoofdaanzicht, 
statusweergave 
(bijv. nieuw beeld 
in het geheugen)
3 Deur openen
4 Licht 
inschakelen
5 Oproepsignaal 
in- of uitschakelen
6 Deuroproep 
 aannemen en 
beëindigen
7 Menubalk,  
in- en uitklapbaar  
en scrolbaar
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Gira huisstation 
video opbouw 7 in 
zuiver wit glanzend 
met wit glas of  
in zwart mat met 
zwart glas.



Een lichte aanraking van de symbooltoetsen is vol-
doende om de basisfuncties van het huisstation te 
besturen: de deuroproep aannemen, de verlichting 
buiten bij de deur of in het trappenhuis inschakelen 
(in combinatie met een schakelactuator) en de deur 
openen. Bovendien kan de deurbel naar wens wor-
den gedempt. De bediening van de toetsen wordt 

bevestigd door een uitschakelbare bevestigings-
toon en door middel van een optionele tactiele 
feedback (vibratie). Bovendien kunnen de toonsoort 
(toon, klik, multifrequentietoon) en het volume van 
de toetstoon worden ingesteld. De multifrequentie-
toon en de toetsvibratie zijn zeer geschikt voor 
mensen met een beperkt gehoor. 

Bediening en functies. 
Intuïtief juist besturen.
Eenvoudig comfort via sneltoetsen
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Tonen
• Aan het Gira huisstation video opbouw 7 kunnen 

maximaal 24 oproepen (deuroproepen, interne 
oproepen of verdiepingsoproepen) worden toe-
gewezen. Voor het beheer ervan kunt u kiezen 
uit tien standaard oproepmelodieën. Daarbij kan 
elk van deze melodieën worden vervangen door 
een eigen melodie. Hiervoor is een SD-kaart 
 vereist.

Externe camera
• Aan het huisstation kunnen maximaal 20 

 camera’s worden gekoppeld, bijvoorbeeld  
voor hoofdingang, tuindeur of zijingang, 
 trappenhuis of kelderdeur.

Automatisch openen
• De optionele automatische deuropener zorgt er-

voor dat de deuropener automatisch geactiveerd 
wordt zodra er aangebeld wordt. Dit is een han-
dige functie voor bijvoorbeeld artsenpraktijken.

Beeldgeheugen
• Een individueel instelbaar intern beeldgeheugen 

biedt capaciteit voor maximaal 200 beelden die 
handmatig of automatisch bij een deuroproep 
kunnen worden opgeslagen. Zo kan men later 
zien we er aangebeld heeft, ook als men zelf niet 
thuis was. Daarnaast kunnen de interne beelden 
handmatig op een externe SD-kaart worden 
 opgeslagen.

Favorieten
• Via de functie “Favorieten beheren” kunnen er 

twee favorieten worden ingesteld en in de menu-
balk van het beeldscherm worden weergegeven. 
Als favorieten raden wij regelmatig uitgevoerde 
persoonlijke schakelingen aan, zoals “Kinderka-
mer bellen” of “Licht bij de ingang inschakelen”.

Met de voet kan 
het Gira huisstation 
video opbouw 7 
perfect op kantoor-
meubels worden 
geplaatst.

Een huisstation met vele mogelijkheden



Instellingen

Camera's Favoriet 1

Beeldgeheugen Favoriet 2

Deuroproepen

Verdiepingsoproepen

Schakelhandelingen

Favorieten beheren

Favorieten beherenFuncties

TerugInstellingen

Camera’s Naam

Beeldgeheugen Schakelhandeling 1

Deuroproepen

Verdiepingsoproepen

Schakelhandelingen

Favorieten beheren

Schakelhandeling 1Functies

Terug

Inbedrijfstelling en installatie. 
Geschikt voor kleine en grote 
objecten.
Het Gira huisstation video opbouw 7 is geschikt voor eengezins-
woningen en gebouwen met meerdere woningen. Met 2-draads bus-
techniek kan het voor maximaal 28 deelnemers zonder aanvullende 
voeding en zonder ingewikkelde bedrading worden geïnstalleerd.

De installateur legt met behulp van de Gira Project Assistant (GPA)  
bij de inbedrijfstelling alle instellingen vast – apparaatparameters, 
beeldgeheugen, deuroproepen en nog veel meer. Dat is vooral prak-
tisch bij huurwoningen. Deze instellingen kunnen als back-up op de 
microSD-kaart worden opgeslagen. Instellingswijzigingen kunnen 
optioneel worden beveiligd met een PIN. Praktisch voor gebouwen 
met meerdere woningen of vakantiehuizen. Voor snelle hulp kan de 
elektrotechnisch installateur zijn contactgegevens als digitaal visite-
kaartje op het apparaat opslaan, zodat hij voor de gebruiker snel 
bereikbaar is. Ook firmware-updates kunnen eenvoudig via een 
microSD-kaart op het apparaat worden geladen. Vanzelfsprekend  
is ook de bekende push-button-inbedrijfstelling mogelijk.
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Alle functies en 
apparaatparame-
ters kunnen een-
voudig en over-
zichtelijk via het 
instelmenu wor-
den aangepast of 
met behulp van  
de GPA worden 
geïnstalleerd.

Scherpe beelden: 
moderne IPS-
technologie 
 vermindert de 
gezichtshoek-
afhankelijkheid.



Klick

Vervolgens kunt u 
het huisstation 
gewoon op de 
montageplaat 
plaatsen en naar 
beneden schuiven 
tot het hoorbaar 
vastklikt.

Voor de demon-
tage ondersteunt 
u het huisstation 
aan de zijkant en 
drukt u krachtig 
met de duimen 
naar boven, tot 
het loskomt uit de 
vergrendeling.

Bij de wandmon-
tage is een mon-
tagehoogte van 
1,60 m tot 1,70 m 
aan te bevelen. 
Let voor de mon-
tage op een effen 
wandoppervlak.

De montageplaat 
van het huissta-
tion moet in het 
midden boven de 
kabeluitvoer wor-
den bevestigd.

Eenvoudige installatie zonder veel stof en moeite

Omdat het huisstation via de klassieke 2-draads  
bus van de deurbel werkt, is de montage vrij 
 eenvoudig. Voor de installatie moet alleen een 
mon tageplaat op de wand worden aangebracht. 

Met zijn slanke afmetingen (b x h x d: 181 × 123 × 24 mm), 
geringe opbouwhoogte van slechts 26 mm en rechtlij-
nige design is bij elke ingang een geschikt plekje voor 
het huisstation te vinden.

Back-up. Eenmaal geïnstal-
leerd, voor altijd opgeslagen.
Bij een stroomuitval blijven de apparaatinstellingen 
behouden. Als het apparaat eens moeten worden vervan-
gen, kunnen alle gegevens probleemloos op een SD-kaart 
worden opgeslagen. Hiervoor heeft u een microSD-kaart 
in FAT 32-formaat nodig met minstens 500 MB geheugen. 
Naast de back-upfunctie dient de SD-kaart voor het 
importeren van oproepsignalen en voor het exporteren 
van beelden. Meer informatie hierover vindt u in de 
montagehandleiding.
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Technische gegevens

Gira huisstation 
video opbouw 7

Gira binnenstation voor 
 deurintercoms
- Hoogwaardige materialen  

en compacte afmetingen
- Afmetingen b × h × d: 

181 × 123 × 24 mm 
 Opbouwhoogte: 26 mm

- Montage aan de wand of  
op de voet

- Beeldscherm met hoge 
 resolutie met touchfunctie  
en tactiele feedback

- Heldere weergave door 7"-dis-
play met grote invalshoek rond-
om dankzij IPS-technologie

- Handsfree-functie
- Comfortabele bediening via 

pictogrammen
- Intuïtieve bediening van de 

 basisfuncties met sneltoetsen
- Tien standaard geïnstalleerde 

oproepmelodieën, naar wens te 
vervangen door eigen melodieën

- Talen:  
DE, EN, NL, FR, IT, ES, CN

- Tot 28 huisstations video 
 opbouw 7 kunnen in een object 
compleet zonder aanvullende 
voeding via 2-draads bustech-
nologie worden gevoed.

- Bij de inbedrijfstelling kunnen 
alle apparaatinstellingen direct 
via het menu of met behulp van 
de Gira Project Assistant (GPA) 
worden vastgelegd.

Assortiment

- Huisstation video opbouw 7, 
zuiver wit glanzend 
Artikelnr. 1209 03

- Huisstation video opbouw 7, 
zwart mat 
Artikelnr. 1209 005

- Voet, zuiver wit glanzend 
Artikelnr. 1282 03

- Voet, zwart mat/aluminium 
Artikelnr. 1282 005

Technische wijzigingen voor-
behouden. De huidige prijzen 
vindt u in de Gira catalogus 
 alsook in de Gira onlinecatalogus 
op www.katalog.gira.de/nl_BE/
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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.be
info@gira.be

Gira in België:

Salesmanagers België
België totaal
Steven Moreau
Tel +32 474 534041
steven.moreau@gira.be

District manager Wallonia
Provincies
Henegouwen, Waals-Brabant,
Namen, Luik, Luxemburg
Brussel franstalig
Guillaume Kalpers
Tel +32 494 915783
guillaume.kalpers@gira.be

District manager
North Belgium
Provincies
Antwerpen, Limburg,
Vlaams-Brabant,
Brussel Nederlandsstalig
Jan Wittemans
Tel +32 497 533765
jan.wittemans@gira.be

KNX Specialist Belgium
België totaal
Gino Debuyck
Tel +32 479 802372
gino.debuyck@gira.be 
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