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Gira inbouwradio
Radio voor installatie in de
wand in 2 inbouwdozen,
met 6 bedieningsknoppen,
2 zendergeheugens, LEDstatusweergave, slaapstand,
autostore-functie, opslag
van alle instellingen

Gira inbouwradio
Gira F100, zuiver wit glanzend

Gira inbouwradio
De radio in de muur
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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

Importeur in Nederland:

Technische Unie B.V.
Bovenkerkerweg 10-12
1185 XE Amstelveen
Tel +31 (0) 20 - 5 45 03 45
Fax +31 (0) 20 - 5 45 02 50
amstelveen@technischeunie.com
www.technischeunie.com
Voor toezending van de complete
Gira documentatie in Nederland:
Gira Informatiedienst
Postbus 1
3417 ZG Montfoort
Fax +31 (0) 3 48 - 47 95 04
Gira Technische Profi-Hotline:
Tel 09 00 - 2 35 44 72

Gira inbouwradio
E2, antraciet

Gira inbouwradio
E 22 Aluminium

Montage
De Gira inbouwradio kan zowel
verticaal als horizontaal worden
geïnstalleerd. Hij kan in twee
inbouwdozen worden gemonteerd
(advies: diepe dozen gebruiken)
en heeft slechts één 230 V
voeding nodig.
Extra functies
Het apparaat heeft twee parallelaansluitingen: de parallelaansluiting van 230 V en een potentiaalvrije parallelaansluiting. Met
de parallelaansluiting kan de
functionaliteit van de Gira inbouwradio nog verder worden uitgebreid: wanneer op de 230 V
parallelaansluiting b.v. de badkamerverlichting of een automatic-schakelaar is aangesloten,
wordt tegelijk met het licht ook
de radio in- en uitgeschakeld. Een
andere mogelijkheid is aansluiting
van een tijdschakelklok waarmee
de radio een radiowekker wordt:
hij schakelt dan op het gewenste
tijdstip in met de laatstgekozen
parameters voor zender en
volume. Een geïntegreerde autostore-functie slaat bij eerste ingebruikstelling de twee sterkste
zenders automatisch op. In de
slaapstand schakelt het apparaat
na 30 minuten vanzelf uit. Een
EEPROM in de Gira inbouwradio
zorgt ervoor dat bij stroomuitval
alle instellingen bijven behouden.

Versies
Het basiselement inbouwradio
wordt geleverd met bedieningselement, basiselement luidspreker
en afdekking. Hij kan worden
gecombineerd met de twee- tot
vijfvoudige afdekramen van de
programma’s Standaard 55, E2,
Event en Esprit uit Gira Systeem
55 en kan worden toegepast
in het Gira Profiel 55 en in de
Modulaire Functiezuil. Met
speciale overgangsafdekplaten
kan het worden geïntegreerd in
de programma’s Gira TX_44 en
Gira Edel Staal. Bovendien is de
Gira inbouwradio ook verkrijgbaar
in het F100-programma en voor
Gira E 22.
Assortiment
Inbouwradio Systeem 55,
kleuren: crème wit glanzend,
zuiver wit glanzend, zuiver wit
mat, antraciet, kleur aluminium
Inbouwradio F100, kleuren:
crème wit glanzend,
zuiver wit glanzend
Inbouwradio E22, materialen:
roestvrij staal, aluminium,
thermoplast [zuiver wit glanzend]
Afdekramen moeten apart
worden besteld.
Technische wijzigingen
voorbehouden
Meer informatie vindt u in de Gira
catalogus en onder www.gira.nl
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Elektrotechnische
installatie systemen

Gira inbouwradio
De Gira inbouwradio is een
radio voor installatie in de wand.
Zo vindt hij zelfs in het kleinste
hoekje altijd plaats, staat hij niet
in de weg en houdt hij – b.v. in
de keuken – de werkplek vrij.
Alle belangrijke functies van een
normale radio, van zenderzoekfunctie tot zendergeheugen, zijn
geïntegreerd. Het frequentiebereik
loopt van 87,50 tot 108,00 MHz
(FM).

