
Gira-inbouwradio RDS  
Muziek die uit de wand komt

De radio voor inbouwinstallatie 
Hoogwaardige luidspreker met 
een zuiver geluid, bedienings 
element met display en capacitieve 
toetsen, optionele aansluiting van 
een tweede luidspreker en externe 
muziekbronnen via docking station  
of cinchcontactdoos.
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Gira-inbouwradio RDS
De Gira radio RDS steekt een
voudig in de wand – net als 
lichtschakelaars en wandcon
tactdozen. Zo worden losliggen
de kabels vermeden en blijven 
werk en opbergruimtes vrij.

Het capacitieve sensorvlak 
kan met een lichte aanraking 
eenvoudig en intuïtief worden 
bediend. Voor extra comfort 
zorgt het briljante display met 
RDSfunctie voor weergave van 
zendernaam, frequentie en tijd.
 

Met zijn hoogwaardige luid
spreker biedt de Gira radio RDS 
een zuiver geluid – bij aanslui
ting van een extra luidspreker 
zelfs in stereokwaliteit. De luid
sprekers kunnen direct naast 
het bedieningselement van 
de radio worden aangebracht 
of met een 2aderige leiding 
op een afstand van maximaal 
20 m. De radio detecteert zelf 
de aangesloten luidsprekers 
en schakelt automatisch om 
tussen stereo en mono. 

Licht en muziek met 
één druk op de knop

Met de geïntegreerde parallel
aansluiting 230 V kan de 
functi onaliteit van de radio 
worden uitgebreid. Wan
neer hierop  bijvoorbeeld een 
auto maticschakelaar of de 
badkamerverlichting is aan
gesloten, wordt tegelijk met 
het licht ook de radio auto
matisch in en uitgeschakeld. 

Kenmerken
  Frequentiebereik: 87,50 tot  

108,00 MHz
  RDSfunctie: wanneer de 

 ontvangen zender een 
RDSsignaal uitzendt, wordt 
de zendernaam groot en de 
zenderfrequentie klein op het 
display weergegeven. In dat 
geval wordt tevens de huidige 
tijd weergegeven, zonder dat 
daarvoor instellingen hoeven 
te worden uitgevoerd.

  Capacitieve sensortechnologie: 
voor de bediening hoeven de 
toetsen van de radio maar licht 
te worden aangeraakt. Zeer 
comfortabel: om in te schake
len hoeft niet precies het 
aan / uitvlak te worden aan
geraakt, maar gewoon een 
 willekeurige plek op het com
plete bedieningsvlak.

  Slaapstand: 30 minuten na het 
activeren van de slaapstand 
schakelt de radio vanzelf uit.

  Zendergeheugen: bij de eerste 
inbedrijfstelling worden de 
twee sterkste zenders auto
matisch in twee zendergeheu
gens opgeslagen, door lang 
op de geheugentoets te druk
ken  kunnen deze naar wens 
 opnieuw worden toegewezen.

Girainbouwradio RDS,
Gira E2, zuiver wit glanzend

Tweevoudige combinatie 
drukvlakschakelaar/ 
CEBEC wandcontactdoos, 
Gira E2, zuiver wit glanzend



Gira docking station
Met het Gira docking station 
 kunnen externe muziekbronnen  
aan de Gira radio RDS of aan 
een stereoinstallatie worden 
 gekoppeld. De muziekoverdracht 
werkt draadloos via Bluetooth, 
 zodat mobiele eindapparatuur 
niet hoeft te worden aangesloten. 
Op deze manier is het ook moge   
lijk muziek te beluisteren van 
 bronnen als laptops. Ook inter
netradiozenders, die via een 
 geschikt apparaat op het thuis
netwerk worden ontvangen, 
 kunnen via het docking station 
door de Gira radio RDS worden 
weergegeven.

Met de apart verkrijgbare 
cinchcontactdoos kunnen 
 bovendien andere externe 
bronnen zoals MP3spelers 
worden aangesloten.

Gira inbouwradio RDS en Gira docking station,  
Gira E2, zuiver wit glanzend

Gira inbouwradio RDS en Gira docking station, blinde afdekplaat,  
Gira E2, zuiver wit glanzend

Gira docking station als oplader

Verwisselbare opzetstukken
Met drie verwisselbare opzet
stukken, die met een zwenk
mechanisme snel en eenvoudig 
kunnen worden verwisseld, is 
het Gira docking station compa
tibel met alle gangbare oplader
aansluitingen: met verwissel
bare opzetstukken voor Apple 
30pins, Apple Lightning of USB 
MicroB kunnen de meest uit
eenlopende smartphones en 
MP3spelers worden aangesloten 
om ze op te laden.

Vast geïnstalleerde oplader
Steeds meer smartphones en 
MP3spelers leiden tot steeds 
meer opladers en kabelkluwens 
in uw huishouden – en het 
wordt steeds lastiger om het 
juiste apparaat te vinden. Met 
het Gira docking station hebben 
vanaf nu alle apparaten een 
 gezamenlijk vast laadstation. 
Met de gemakkelijk verwissel
bare opzetstukken kan een
voudig worden omgeschakeld 
van het ene naar het andere 
 apparaat.

Hiervoor kan het docking  
station ook zonder inbouwradio 
worden geïnstalleerd, zonder 
muziekoverdracht.

Blinde afdekplaat
Het Gira docking station is ook
verkrijgbaar met een fraaie 
 blinde afdekplaat: een perfecte 
oplossing wanneer geen laad
functie nodig is, maar alleen de 
muziekweergave via Bluetooth 
gebruikt wordt. Of wanneer uit 
visuele overwegingen of voor 
de reiniging een glad oppervlak 
gewenst is.

Opzetstuk docking station voor
Apple 30pins

Opzetstuk docking station voor  
Apple Lightning

Opzetstuk docking station voor  
USB MicroB



Veelzijdige combinatie-
mogelijkheden
Bedieningselement, luidspreker 
en docking station kunnen op 
verschillende manieren onder
ling worden gecombineerd. 
De combinatie kan gezamenlijk 
onder een designafdekraam 
worden gemonteerd of vrij over 
verschillende installatielocaties 
worden verdeeld.

Installatievoorbeelden Girainbouwradio RDS

Combinatievoorbeelden met Gira docking station

Docking station als stationaire 
oplader voor smartphones

Luidspreker en bedienings
element geïnstalleerd in een 
tweevoudig afdekraam

Luidspreker, bedieningselement 
en docking station geïnstalleerd 
in een drievoudig afdekraam

Luidspreker in een enkel voudig 
afdekraam, cinchcontact 
doos en bedieningselement in 
een tweevoudig afdekraam, 
luidspreker geïnstalleerd in een 
enkelvoudig afdekraam

Luidspreker en bedienings
element elk in een enkelvoudig 
afdekraam

Luidspreker, bedieningselement 
en docking station geïnstalleerd 
in een drievoudig afdekraam, 
luidspreker geïnstalleerd in een 
enkelvoudig afdekraam

Docking station met blinde  
afdekplaat en cinchcontact
doos met stereoinstallatie



Veelzijdig design
Bedieningselement, luidspreker en docking station zijn  
verkrijgbaar in verschillende kleuren en kunnen geheel naar  
wens passend bij het interieur worden gecombineerd.

Gira Standard 55
Bedieningselement en luidspreker 
in crèmewit glanzend

Gira E2
Bedieningselement en luidspreker  
in zuiver wit glanzend

Gira Esprit, glas zwart
Bedieningselement en aluminium 
Luidspreker in kleur aluminium

Gira Event Clear, zand
Bedieningselement en luidspreker 
in crèmewit glanzend

Gira Event Clear, groen
Bedieningselement en luidspreker  
in zuiver wit glanzend

Gira Event Clear, aubergine
Bedieningselement en luidspreker 
in kleur aluminium

Gira Esprit, chroom
Bedieningselement en luidspreker 
in zwartglaslook

Gira Esprit, glas wit
Bedieningselement en luidspreker 
in zuiver wit glanzend

Esprit Glas C, ombergrijs
Bedieningselement en luidspreker  
in crèmewit glanzend



Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie
systemen

Industriegebiet Mermbach 
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postbus 12 20
42461 Radevormwald

Duitsland 

Tel +49 2195 6020 
Fax +49 2195 602191 

www.gira.be
info@gira.be 

Salesmanagers België:

Voor de regio’s   
Antwerpen, Limburg en  Brabant:
Geert Lemarcq 
Mobile: 0032  476 25 17 96
geert.lemarcq@gira.be

Voor de regio’s  
Oost en WestVlaanderen:
Steven Moreau 
Mobile: 0032  474 53 40 41
steven.moreau@gira.be

Voor de regio’s Henegouwen, 
Luik, Luxemburg, Namen, 
WaalsBrabant:
Guillaume Kalpers
Mobile: 0032  494 91 57 83
guillaume.kalpers@gira.be

KNX Specialist 
Voor de regio’s Henegouwen, 
Luik, Luxemburg, Namen, 
WaalsBrabant:
JeanClaude Dahner 
Mobile: 0032  478 88 10 50
JeanClaude.Dahner@gira.be

KNX Specialist 
Voor de regio’s Antwerpen, 
 Limburg, VlaamsBrabant, 
WestVlaanderen, Oost 
Vlaanderen:
Gino Debuyck 
Mobile: 0032  479 80 23 72
gino.debuyck@gira.be 
 
 
Volg de Gira Community
op Facebook, Twitter of
YouTube. Meer informatie:  
www.gira.de/socialmedia  
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Assortiment
De Girainbouwradio RDS is 
 verkrijgbaar als set met een 
 bedieningselement in zwartglas
look en luidsprekerafdekking 
in de designvarianten
  Systeem 55: 

crèmewit glanzend,  
zuiver wit glanzend,  
zuiver wit mat,  antraciet,  
kleur aluminium,  
zwartglaslook

  F100: 
crèmewit glanzend,  
zuiver wit glanzend

  E22: 
roestvast staal, aluminium,  
zuiver wit glanzend 
[thermoplast]

  Inbouwradio RDS  
met een luidspreker 
artikelnr. 2280 ..

Optioneel kunnen inbouwradio  
RDS en luidspreker ook zelf 
 worden samengesteld in diverse 
kleur en materiaalvarianten.

Inbouwradio RDS
  Systeem 55: 

crèmewit glanzend,  
zuiver wit glanzend,  
zuiver wit mat, antraciet,  
kleur aluminium,  
zwartglaslook

  Inbouwradio RDS  
artikelnr. 2284 ..

Luidspreker
Inbouwradio RDS
  Systeem 55: 

crèmewit glanzend,  
zuiver wit glanzend,  
zuiver wit mat, antraciet,  
kleur aluminium,  
zwartglaslook

  F100: 
crèmewit glanzend,  
zuiver wit glanzend

  E22: 
roestvast staal, aluminium,  
zuiver wit glanzend 
[thermoplast]

  Luidspreker inbouwradio RDS 
artikelnr. 2282 ..

Basiselement docking station  
artikelnr. 2281 00

Opzetstuk docking station  
voor Apple 30pins
  Systeem 55:  

crèmewit glanzend,  
zuiver wit glanzend,  
zuiver wit mat, antraciet,  
kleur aluminium,  
zwartglaslook

  E22:  
roestvast staal, aluminium,  
zuiver wit glanzend  
[thermoplast] 
artikelnr. 2286 ..

Opzetstuk docking station  
voor Apple Lightning 
  Systeem 55:  

crèmewit glanzend,  
zuiver wit glanzend,  
zuiver wit mat, antraciet,  
kleur aluminium,  
zwartglaslook

  E22: 
roestvast staal, aluminium,  
zuiver wit glanzend 
[thermoplast] 
artikelnr. 2287 ..

Opzetstuk docking station  
voor USB MicroB
  Systeem 55: 

crèmewit glanzend,  
zuiver wit glanzend,  
zuiver wit mat, antraciet,  
kleur aluminium,  
zwartglaslook

  E22:  
roestvast staal, aluminium,  
zuiver wit glanzend 
artikelnr. 2285 ..

Blinde afdekplaat voor 
 basis element docking station
  Systeem 55:  

crèmewit glanzend,  
zuiver wit glanzend,  
zuiver wit mat, antraciet,  
kleur aluminium,  
zwartglaslook

  E22:  
roestvast staal, aluminium,  
zuiver wit glanzend 
[thermoplast] 
artikelnr. 2288 ..

Afdekramen moeten apart 
 worden besteld.

Technische wijzigingen 
 voor behouden.

De huidige prijzen en  
overige  informatie vindt u 
in de Gira  catalogus, in de  
Gira online catalogus op  
http://katalog.gira.de/nl_BE/ 
en op www.gira.be

Montage
  Bedieningselement en luid

spreker kunnen apart in een 
enkelvoudig afdekraam  worden 
geïnstalleerd of gezamenlijk in 
een tweevoudig tot vijfvoudig 
afdekraam, zowel verticaal als 
horizontaal.

  Elke component van de  
radio wordt in een eigen 
inbouw doos geïnstalleerd  
(advies:  diepe inbouwdoos).

  Voor het bedieningselement  
is een 230Vvoeding vereist

  Luidspreker en extra luid
spreker van Gira voor stereo
gebruik kunnen door middel 
van een 2aderige leiding 
elk op max. 20 meter van het 
 bedieningselement worden 
 geïnstalleerd.

  Het docking station of de 
 optionele cinchcontactdoos 
worden door middel van 
een 3aderige leiding op 
max. 3 meter afstand op het 
inbouw basiselement van 
het bedieningselement aan
gesloten.

Montage in combinatie met 
 andere elektronische com
ponenten kan de ontvangst
kwaliteit nadelig beïnvloeden.

Technische gegevens
Girainbouwradio RDS
  Voeding: 

AC 230 V
  Schroefklemmen: 

Netaansluiting 2,5 mm2  
Luidspreker/ 
AUXaansluiting 1,5 mm2

  Temperatuurbereik:  
– 5 °C tot 50 °C

  Beschermingsgraad: IP 20
  Frequentiebereik: 

87,50 tot 108,00 MHz 

Luidspreker
  Impedantie: 8 Ω
  Nominale belastbaarheid: 4 W
  Aansluitdraad: ca. 150 mm

Gira docking station
  Voeding: 

AC 230 V
  Schroefklemmen: 

Netaansluiting 2,5 mm2  
AUXaansluiting 1,5 mm2

  Temperatuurbereik:  
– 5 °C tot 45 °C

  AUXaansluiting: 
3aderig, max. 3 m

  Beschermingsgraad: IP 20


