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03Gira eNet Inleiding

Bedieningsapparaten van schakelaars tot Control Client
Het eNet-systeem kan met diverse wand- en handzenders worden 
aangestuurd – bij toepassing van de eNet-server ook met smart phone, 
tablet, computer en de Gira Control Clients. Met de eNet-server kan 
het eNet-systeem o.a. worden onderhouden, bediend en geprogram-
meerd.

eNet kan eenvoudig achteraf worden toegepast
De signaaloverdracht tussen de afzonderlijke componenten van het 
Gira eNet-systeem gaat radiografisch. Er hoeven geen muren te 
worden opengebroken om leidingen aan te leggen. Al geïnstalleerde 
schakelaars en schakelaarcombinaties kunnen snel en eenvoudig door 
vervanging worden voorzien van draadloze functionaliteit. Draadloze 
wandzenders bieden maximale flexibiliteit omdat zij exact op de plek 
kunnen worden gemonteerd waar zij nodig zijn – ook wanneer daar 
geen 230 V-leiding aanwezig is.  

eNet kan eenvoudig mobiel worden bediend
In het eNet-systeem worden signalen tussen de apparaten met  
een afstandsbediening draadloos overgedragen – in huis of buiten. 
Van onderweg kan het via IP-technologie met mobiele bedienings-
apparaten worden aangestuurd. Als alternatief voor de normale 
afstandsbediening met draadloze handzenders kan het met de mobile 
gate mobiel worden aangestuurd met iPhone en Android-apparaten.

Verlichting, jaloezieën en rolluiken aansturen en koppelen
De verlichting aansturen en dimmen, jaloezieën en rolluiken op-  
en neerbewegen of markiezen gemakkelijk ophalen: met Gira 
eNet- componenten kan alles draadloos worden aangestuurd. 
Bovendien is het mogelijk jaloezieën en verlichting automatisch  
aan te sturen, afhankelijk van het invallende zonlicht en de 
temperatuur in de ruimte.

Gira eNet 
Het nieuwe bidirectionele draadloze systeem

Gira eNet is het nieuwe bidirectionele draadloze systeem voor slimme koppeling en aansturing 
van de huistechniek. Verlichting, jaloezieën en rolluiken kunnen heel eenvoudig tot scènes 
worden gecombineerd en met verschillende bedieningsapparaten worden aangestuurd –  
bij toepassing van de Gira eNet-server ook van onderweg. Alle draadloze producten zijn 
probleemloos te installeren en te verwijderen. Omdat deze componenten bovendien kunnen 
worden geüpdate, is de toekomst van het begin af aan ingebouwd.
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eNet is slim

eNet is de nieuwe draadloze standaard, die de 
moderne elektrotechnische installatie gemak-
kelijk draadloos aanstuurt. Licht en jaloezieën 
kunnen heel eenvoudig in scènes worden 
geïntegreerd of afzonderlijk worden aange-
stuurd. In het eNet-systeem kan ook het Gira 
draadloze bussysteem of Systeem 2000 wor-
den geïntegreerd.

eNet kan eenvoudig achteraf worden toegepast

Modernisering van de elektrotechnische in-
stallatie in gebouwen is snel, eenvoudig en 
voordelig mogelijk – zonder moeite kan een 
breed spectrum moderne besturingsmogelijk-
heden draadloos worden geïnstalleerd. Batte-
rijgevoede draadloze sensoren hebben geen 
elektrische bekabeling nodig en kunnen daar-
door overal worden gemonteerd.

eNet is comfortabel

Voor de aansturing zijn er vele bedieningsap-
paraten – naast achteraf toe te passen wand-
zenders ook handzenders in vier varianten. Via 
de eNet-server kan het systeem worden aan-
gestuurd met de Gira Control Clients, van 
achter de PC en mobiel via smart phone en 
tablet. Met de mobile gate is tevens mobiele 
aansturing mogelijk.

eNet is energie-efficiëntie

Licht schakelt automatisch in of jaloezieën 
gaan omhoog en omlaag: eNet kan heel een-
voudig helpen stroom te besparen, want 
draadloze energiesensoren registreren de 
verbruikswaarden van apparaten. De eNet- 
server visualiseert en evalueert deze gegevens 
en de gebruiker kan zijn verbruik optimaliseren. 

eNet is flexibel

Het systeem kan achteraf sneller en eenvoudi-
ger worden geïnstalleerd dan welke bekabelde 
installatie dan ook en kan bij een latere verhui-
zing zelfs worden meegenomen. Een omvang-
rijk assortiment, bestaande uit bedieningsappa-
raten, actoren en sensoren, maakt een flexibele 
uitbreiding mogelijk met interessante functies.

eNet is klaar voor de toekomst

Draadloze eNet producten kunnen via de 
eNet-server worden geüpdate blijven bij de 
tijd en kunnen ook in de toekomst willekeurig 
worden aangevuld of vervangen. Bovendien 
voldoen ze aan de richtlijn VDI/VDE 6008 Blad 
3 voor elektrotechnische installaties in 
leefruimten zonder beperkingen. 

eNet is snel geïnstalleerd

Standaardtoepassingen, zoals licht en jaloezie-
en schakelen, kunnen dankzij een push-button 
(koppeling van zenders en ontvangers door 
middel van drukknoppen) eenvoudig handma-
tig worden geconfigureerd. Complexe toepas-
singen met vele componenten of logische 
koppelingen kunnen met de ingebruikna-
mesoftware comfortabel van achter de PC 
worden geprogrammeerd.

eNet is een branchestandaard

eNet is ontworpen als branchestandaard, 
waarbij zich in de toekomst ook andere part-
ners kunnen aansluiten.

Het Gira eNet-systeem
De belangrijkste systeemeigenschappen

Eenvoudig, modulair, bidirectioneel, stabiele verbindingen: met Gira eNet kan de bestaande 
elektrotechnische installatie comfortabel met nieuwe functies worden uitgebreid. De appara-
ten kunnen afzonderlijk of in groepen op afstand worden aangestuurd, van thuis of onderweg.
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*  Gira eNet-server voor programmering, visualisatie en aansturing met IP-bedieningsapparaten. Gedetailleerde toegangsmogelijkheden, zie pagina 13.

Gira eNet-server *

LAN of WLAN
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De eenvoudigste manier om draadloos te 
schakelen en te dimmen
Bestaande schakelaars en drukcontacten, 
bijvoorbeeld uit Systeem 2000 voor licht- 
resp. jaloezie- en rolluikbesturing, kunnen 
worden vervangen door eNet draadloze op - 
zetstukken bedieningselement. Eenvoudig het 
bestaande opzetstuk verwijderen en vervan-
gen door het draadloze eNet opzetstuk.  

Draadloze opzetstukken bedieningselement
Elektrotechnische installaties voorzien van draadloze functionaliteit

De draadloze opzetstukken bedieningselement uit het Gira eNet-systeem kunnen eenvoudig 
worden gemonteerd en kunnen een conventionele elektrotechnische installatie draadloze 
functionaliteit geven. Bovendien kunnen componenten uit andere systemen worden geïnte-
greerd. De functies van bestaande tastdimmers of basiselementen voor jaloezie- en rolluik-
besturing worden door de eenvoudige montage van de opzetstukken probleemloos aan het 
eNet-systeem toegevoegd en kunnen vervolgens draadloos worden aangestuurd.

Alle draadloze besturingsknoppen en draadloze schakel-/dimmeropzetstukken zijn in verschillende schakelaarprogram-
ma's beschikbaar. Nadere informatie vindt u onder www.gira.nl/schakelaarprogrammas.

Verlichting draadloos schakelen en dimmen
Kort aanraken en de verlichting schakelt in  
of uit. Lang aanraken en de verlichting wordt 
traploos gedimd: wordt de bovenkant van  
de wip aangeraakt, wordt het lichter; met  
de onderkant wordt het donkerder. De LED-  
aanduiding signaleert de toestand aan/uit 
en de leermodus. Normale Gira schakel-/
dimmer opzetstukken kunnen eenvoudig 
worden vervangen door het nieuwe Gira eNet 
draadloos opzetstuk bedieningselement.

Jaloezieën draadloos aansturen
Met de draadloze jaloeziebesturingsknop 
kunnen met behulp van draadloze actoren 
jaloezieën gemakkelijk met slechts één vinger 
worden aangestuurd. Hij biedt een hoog 
bedieningscomfort dankzij het bidirectionele 
Gira eNet-systeem: de LED-aanduiding 
signaleert het omhoog en omlaag bewegen 
en de leermodus. Gangbare Gira besturings-
knoppen kunnen eenvoudig worden vervan-
gen door de nieuwe Gira eNet besturings-
knoppen.

Afb. v.l.n.r.: Gira eNet draadloos schakel-/dimmeropzetstuk enkelvoudig Systeem 2000, Gira eNet draadloze jaloeziebesturingsknop enkelvoudig
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*De statusweergave in eNet signaleert de status van alle actoren, die aan een zenderkanaal zijn toegewezen. Uit veilig-
heidsoogpunt wordt de status "aan" weergegeven zodra een actor uit de toegewezen groep "aan" terugmeldt. 
Pas wanneer alle actoren van de toegewezen groep "uit" melden, signaleert ook de statusweergave "uit".

Draadloze wandzenders
De montagelocatie vrij te bepalen

Batterijgevoede draadloze wandzenders kunnen onafhankelijk van lichtnetaansluitingen heel 
gemakkelijk precies daar worden gemonteerd waar schakelaars en drukcontacten nodig zijn – 
met schroeven op de wand bevestigd of gemakkelijk met plakstrips op gladde oppervlakken 
aangebracht, zoals ruiten. Tweekleurige LED's signaleren een succesvolle signaaloverdracht 
en de status van de actor.*

Tot zes functies eenvoudig aansturen
Wandzenders zijn er in de uitvoeringen 
enkelvoudig en drievoudig. Alle wandzen-
ders hebben in principe dezelfde functies 
en onderscheiden zich alleen door het aantal 
toetsen. Aan de toetsen/wippen zijn vaste 
functies toegewezen – bij een drievoudige 
wandzender kunnen vanwege de links en 
rechts aanstuurbare wippen tot zes functies 
worden gebruikt.

Geprogrammeerde standaardinstellingen 
opvragen
Scènes zijn geprogrammeerde standaardin-
stellingen, bijvoorbeeld om met een druk  
op de knop in de woonkamer een passende 
lichtsfeer te creëren, terwijl tegelijkertijd de 
rolluiken omlaag worden gedaan. Met scènes 
kunnen voor hele groepen actoren (ontvan-
gers voor licht of jaloezie) standaardinstellin-
gen worden ingesteld, opgeslagen en met 
een druk op de knop weer opgevraagd. 
Voorwaarde voor het gebruik van scènes  
is een zender, die scènetelegrammen kan 
activeren. Dat kan elke eNet-zender zijn, die 
op de bedrijfsstand "Scènes" is ingesteld. In 
de hand- en wandzenders zijn de scènenum-
mers af fabriek vooraf ingesteld.

Altijd daar waar ze nodig zijn
De draadloze wandzender onderscheidt  
zich door een zeer vlakke uitvoering. Zo  
kan het apparaat zonder extra behuizing 
direct op gladde oppervlakken zoals glas  
of hout worden verlijmd. Onafhankelijk van 
netaansluitingen kan hij precies daar worden 
aangebracht waar schakelaars en drukcontac-
ten nodig zijn. Ook al geïnstalleerde schake-
laars en schakelaarcombinaties kunnen met 
de draadloze wandzender snel en eenvoudig 
met extra schakelaars en drukcontacten 
worden uitgebreid.

Afb. v.l.n.r.: Gira eNet draadloze wandzender enkelvoudig, Gira eNet draadloze wandzender drievoudig
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Draadloze handzenders  
De mobiele handbesturing thuis 
 
Met de Gira draadloze handzenders kan de huistechniek comfortabel worden bediend. Met 
grote bedieningstoetsen kunnen lampen worden geschakeld en gedimd, jaloezieën worden 
aangestuurd en verschillende scènes worden opgevraagd. De Gira draadloze handzender is 
er in vier varianten – van eenvoudig tot multifunctioneel.

Afb.: Gira eNet draadloze handzender Multi

Afb. v.l.n.r.: Gira eNet draadloze handzender enkelvoudig,  
Gira eNet draadloze handzender tweevoudig, Gira eNet draadloze handzender vier-
voudig

De draadloze handzender met multifunctionaliteit
De Gira eNet draadloze handzender Multi biedt via zijn display een 
comfortabele bedieningsinterface, die de betreffende toestand  
van de actoren weergeeft en talrijke functies mogelijk maakt. Met  
de handzender kunnen de disciplines licht en jaloezie afzonderlijk, 
groepsgewijs of als scène worden opgevraagd. De handzender heeft 
24 functie- en 16 scènekanalen. Deze kunnen worden voorzien van 
begrijpelijke benamingen en worden georganiseerd in individuele, 
overzichtelijke lijsten. Bediening gaat met de toetsen en de menube-
sturing.

Draadloze handzenders enkelvoudig, tweevoudig en viervoudig 
Het eNet-systeem kan met de draadloze handzenders gemakkelijk 
worden aangestuurd. De compacte, batterijgevoede draadloze hand-
zender enkelvoudig is met een grote bedieningstoets de handzame 
afstandsbediening voor alle licht- en jaloezieactoren. De draadloze 
handzender tweevoudig geeft schakel-, dim- en jaloeziecommando's 
met behulp van vier toetsen waarvan er telkens twee tot één bedien-
kanaal behoren. De draadloze handzender viervoudig heeft dezelfde 
functies als de handzender tweevoudig, maar is voorzien van twee 
extra bedienkanalen resp. kan in de scènestand extra scènes opvra-
gen. Bij alle handzenders worden de signaaloverdracht en de actorsta-
tus gesignaleerd met een tweekleurige LED.

Bedieningsapparaten
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Mobile gate 
eNet besturing met smart phone 
 
Het eNet-systeem kan behalve met de wand- en handzenders ook met mobiele bedienings-
apparaten worden aangestuurd. De mobile gate geeft toegang tot het complete systeem via 
WLAN, bijvoorbeeld met iPhone, iPod en Android-apparaten. Dankzij de Gira Interface kunnen 
de disciplines licht en jaloezie eenvoudig en intuïtief worden bediend.

* Leveringstermijn 06/2015
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Installatie-overzicht 
De Gira eNet installatiewizard leidt overzich-
telijk en helder gestructureerd door de 
configuratie en ingebruikstelling van het  
Gira eNet-systeem. 

Ruimten en mappen aanmaken
In elk object kunnen diverse ruimten of 
functiemappen worden aangemaakt en  
met een symbool worden aangeduid.

Functies configureren
Alle actoren worden in de Gira eNet installa-
tiewizard weergegeven. Via de zoekfunctie 
kunnen ze eenvoudig voor de gewenste 
functie worden ingeleerd en geconfigureerd.

Ruimtetoewijzing van functies
Diverse functies, zoals licht- en jaloezie- en 
rolluikbesturing, kunnen aan de aangemaakte 
favorietenmappen of ruimten worden toege-
wezen.

Gebouwfuncties 
met smart phone bedienen 
De mobile gate biedt heel eenvoudig toe- 
 gang tot de besturing van de eigen huistech - 
niek. Een op het mobiele eindapparaat 
geïnstalleerde app maakt dit mogelijk met 
behulp van IP-technologie. De inter face  
op de  smartphone toont de apparaten  
van het eNet-systeem zodat in één oogop-
slag de toestand van bv. de verlichting of 
de jaloezieën kan worden gezien en deze 
kunnen worden aangestuurd. Zo kan, 
tussen het voeren van een telefoongesprek 
en het beantwoorden van een e-mail door, 
even de huistechniek worden bediend. De 
mobile gate is het perfecte alternatief voor 
de eNet handzender Multi voor klanten, die 
een smart phone hebben en deze ook voor 
de gebouwbesturing willen gebruiken.

Gira eNet installatiewizard
Eenvoudige configuratie en ingebruikstelling via smart phone

Configuratie van het eNet-systeem via de mobile gate is eenvoudig en intuïtief. Standaard-
toepassingen als licht- en jaloezie- en rolluikbesturing, maar ook complexe scènes kunnen 
zeer snel in gebruik worden gesteld en op elk moment worden geconfigureerd. Een inter-
actieve installatiewizard leidt de gebruiker door de diverse stappen.



Gira eNet 11Bedieningsapparaten

Gira eNet mobile gate app
Eenvoudige bediening via smart phone

Met de Gira eNet mobile gate app kunnen alle functies uit het Gira eNet-systeem eenvoudig 
worden bediend. Naast aansturing van licht en jaloezieën kunnen voorgeconfigureerde scènes 
worden opgevraagd en camerabeelden worden weergegeven. 

Functie-overzicht 
De functies worden in het overzicht als lijst  
of tegels weergegeven. Centrale functies als 
licht in- en uitschakelen, dimmen of jaloezie-
en aansturen kunnen vanuit dit aanzicht 
worden bediend. 

Lichtbesturing
Licht in- en uitschakelen of exact dimmen 
naar de gewenste waarde: met de Gira eNet 
mobile gate app kan de verlichting met 
maximale flexibiliteit worden aangestuurd.

Jaloezie- en rolluikbesturing
Jaloezieën en rolluiken helemaal omhoog of 
omlaag of in een voorgedefinieerde positie 
zetten, lamellen in de gewenste stand zetten.

Scènebeheer
Met de Gira eNet mobile gate app kan de 
gewenste sfeer met één tik worden opge-
vraagd. Uit alle functies kunnen eenvoudig 
scènes worden samengesteld, die te allen 
tijde weer kunnen worden gewijzigd.

Functiemap
Voor een beter overzicht kunnen afzonderlijke 
functies in functiemappen worden gebundeld, 
bv. voor alle lichtfuncties. Functiemappen 
bieden eveneens de mogelijkheid een een - 
voudige gebouwstructuur af te beelden.

Camera's
In één bedieningsstap zien wie zich in de  
tuin of bij de oprit bevindt: Het beeld van de 
diverse camera's op het terrein kan worden 
opgeroepen.
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De eNet-server
De intelligente besturingscentrale van het draadloze systeem

De Gira eNet-server is de intelligente besturingscentrale van het systeem, wanneer dit meer 
moet kunnen dan de standaardfuncties van de eNet-sensoren en -actoren. Daarmee kan het 
hele Gira eNet-systeem worden geprogrammeerd, gevisualiseerd en gedocumenteerd. Toe-
gang is mogelijk met de meest uiteenlopende bedieningsapparaten. Zo is, onafhankelijk van  
de eigen locatie, de huistechniek altijd in beeld.

Bedieningsapparaten

Eenvoudige ingebruikstelling met 
browsergebaseerde software

De installatie van eNet kan met de eNet- 
server via een PC worden uitgevoerd. Daar-
voor wordt een webbased softwaretoepassing 
gebruikt, die op de eNet-server staat. De toe - 
passing kan worden geopend in een gang bare 
browser, dus er is geen extra  software nodig. 
Aansluiting van de PC kan naar keuze met een 
netwerkkabel of draadloos via WLAN. Met een 
grafische interface wordt de gebouwstructuur 
gemodelleerd en worden de gewenste functies 
in "schakelschema's" aangemaakt. Bij storin-
gen kan een diagnose worden doorgevoerd. 
Tenslotte wordt de programmering draadloos 
naar de producten overgezet en kan de instal-
latiedocumentatie worden afgedrukt. 

Comfortabele visualisatie en bediening

Na ingebruikstelling met de eNet-server gene-
reert deze automatisch de visualisatie en 
bedieningsinterface voor de gebouwbesturing. 
Ook handmatig in gebruik gestelde eNet-in-
stallaties kunnen achteraf worden ingelezen. 
De visualisatie biedt de gebruiker, naast de 
strikte weergave- en bedieningsfuncties, nog 
meer mogelijkheden: zo kunnen energiewaar-
den worden geregistreerd en beheerd, tijd-
schakelfuncties worden gewijzigd en aange-
vuld en aanwezigheidssimulaties worden 
opgenomen en, ter afschrikking van onge-
wenst bezoek, bij afwezigheid worden afge-
speeld. 

Uitgebreide functies met IP-bedienings-
apparaten

Aansturing van het eNet-systeem is, dankzij 
de eNet-server, mogelijk met talrijke bedie-
ningsapparaten, bv. met smart phones, tablets 
en computers. Daarvoor wordt de eNet-server 
op het lokale netwerk aangesloten. Toegang 
tot de eNet-installatie is vervolgens mogelijk 
met alle apparaten met IP-functionaliteit via 
LAN, WLAN en van buitenaf via internet. Het 
systeem blijft zo, onafhankelijk van de eigen 
locatie, altijd in beeld of kan door de installa-
teur op afstand worden onderhouden – als de 
gebruiker de toegang toestaat. 
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De plus voor de eNet-gebouwbesturing
De eNet-server is het belangrijkste product voor functionele uitbreiding van de eenvoudige 
draadloze aansturing in het gebouw: van ingebruikstelling en diagnose, via logische en tijd- 
functies en aanwezigheidssimulatie tot visualisatie en bediening – van thuis en van overal  
ter wereld.

IP WLAN

IPIP

PC/Mac

Aansturing van onderweg 
met tablet en smart phone

Aansturing thuis  
met smart phone

Aansturing met de 
Gira Control Clients

LAN oder WLAN bei Verbindung 
mit Netzwerkrouter

Optioneel: directe toegang 
via LAN bij verbinding PC 
met server
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Gira Control 9 Client
Touchscreen-PC voor ruimtebesturing

De Gira Control 9 Client is de compacte bedieningscentrale. Door middel van het heldere 
touchdisplay maakt de Control 9 een eenvoudige bediening van de complete huistechniek 
mogelijk met slechts één vinger – bijvoorbeeld om licht en jaloezieën aan te sturen. De Gira 
Interface zorgt door de intuïtieve menubesturing voor snelle toegang tot alle functies. In 
combinatie met de eNet-server is toegang tot het eNet-systeem mogelijk.

Complete ruimtebesturing met slechts één vinger 
De Gira eNet-server maakt een comfortabele aansturing mogelijk van 
het eNet-systeem over het LAN met de Gira Control Clients. De eNet- 
server is daarbij via een router verbonden met het thuisnetwerk. Ver- 
schillende onderdelen, zoals bv. licht in- en uitschakelen of dimmen  
of jaloezieën omhoog en omlaag bewegen, kunnen centraal worden 
aangestuurd. Ook de gewenste ambiance voor een perfecte ruim telijke 

sfeer kan met scènebeheer worden geconfigureerd. Ook de gratis  
Gira plug-in voor deurcommunicatie kan in de interface worden 
geïntegreerd om bediening van het deurspreektoestel met beeld-  
en spraakfunctie via het eNet-systeem mogelijk te maken. Dankzij  
het briljante multitouch-display kunnen deze veelzijdige functies  
met een tik of swipe worden bediend.

Afb.: Gira Control 9 Client
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Mobiele aansturing met de eNet-server
Bediening via smart phone en tablet

Met de Gira eNet-server kan het complete systeem mobiel worden aangestuurd door middel 
van een WLAN-verbinding. Zo zijn, onafhankelijk waar vandaan, alle functies eenvoudig toe-
gankelijk en is de complete huistechniek altijd in beeld. Dankzij de Gira Interface is aansturing 
van het eNet-systeem ook van onderweg eenvoudig en intuïtief mogelijk, omdat de bedienings-
interface voor alle toepassingen optimaal aan de betreffende displayafmetingen wordt aangepast.

Bedieningsapparaten

Veelzijdige functies mobiel gebruiken
Het eNet-systeem kan in combinatie met de eNet-server eenvoudig 
met mobiele bedieningsapparaten worden geconfigureerd en aange- 
stuurd, bijvoorbeeld met iPhone, iPad en Android-apparaten. Basis-
functies, zoals de comfortabele bediening van licht en jaloezie, kunnen 
daarmee niet alleen van binnen het gebouw, maar onafhankelijk van 
de eigen locatie worden gecontroleerd en aangestuurd. Bovendien 

kunnen met mobiele apparaten in combinatie met de eNet-server 
comfortfuncties worden geconfigureerd, bv. tijdbesturing, astro-
functie of aanwezigheidssimulatie. Ook het visualiseren van installa-
tietoestanden of het registreren en weergeven van meetwaarden 
kunnen via smart phone en tablet worden gerealiseerd.

Afb.: De eNet-server kan mobiel worden aangestuurd met iPhone, iPad en Android-apparaten.
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Draadloze actoren 
Functies overal realiseren 
 
Actoren zetten radiografische commando's om in functies. De grote keuze aan actoren voor 
schakelen, dimmen en aansturen van jaloezieën en verlichting laat nauwelijks nog wat te 
wensen over. De jaloezieactoren beschikken tevens over een bedrijfsstand voor markiezen.

Mini-actoren
De compacte Gira eNet Mini-actoren kunnen worden geïnstalleerd  
in bv. in- en opbouwdozen of lampconsoles. In combinatie met de 
inbouwadapter is de Mini-actor aanrakingsveilig en voorzien van  

Afb. v.l.n.r.: Gira draadloze schakel-/tastactor enkelvoudig Mini, Gira draadloze schakel-/tastactor tweevoudig Mini,  
Gira draadloze dimactor enkelvoudig Mini, Gira inbouwadapter Mini-behuizing, Gira draadloze besturingseenheid 1-10 V enkelvoudig Mini,  
Gira draadloze besturingseenheid DALI enkelvoudig Mini, Gira draadloze jaloezieactor enkelvoudig Mini

een trekontlasting. Hij kan dus ook in verlaagde plafonds en rolluikkas-
ten of op profielrails worden geïnstalleerd.
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DIN-railactoren 
De eNet DIN-railapparaten worden centraal in de verdeelkast geïn-
stalleerd en met een gemeenschappelijke netvoeding van spanning 
voorzien. De radiografisch signalen ontvangen zij via een gemeen-
schappelijke ontvangermodule of de eNet-server. Ontvangermodules 
en server zijn voorzien van interne draadloze antennes. Maximaal 
32 actoren kunnen zo worden voorzien van spanning en informatie. 

Afb. eerste rij: eNet ontvangermodule DIN-rail, eNet draadloze schakel-/tastactor enkelvoudig DIN-rail,
eNet draadloze schakel-/tastactor achtvoudig / jaloezieactor viervoudig DIN-rail, eNet draadloze jaloezieactor enkelvoudig DIN-rail 
Afb. tweede rij: eNet draadloze dimactor enkelvoudig DIN-rail, eNet draadloze dimactor viervoudig DIN-rail

Het sensor/actor-principe

ZS-actoren
De eNet schakelactor als tussen-
stekker kan mobiel in gebruik 
 genomen worden, en wel daar 
waar een schakelfunctie draad-
loos geregeld dient te worden.

Afb.: eNet draadloze schakelactor ZS
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Sensoren
Installatieapparaten integreren en waarden meten

Met de eNet draadloze energiesensoren kunnen gericht verbruikswaarden van verschillende 
apparaten worden gecontroleerd. Met de draadloze zonnesensor Solar is een automatische 
jaloezie- en lichtbesturing mogelijk afhankelijk van zonlicht en kamertemperatuur. Met de  
eNet universele zender kunnen gangbare 230 V-schakelaars worden voorzien van draadloze 
functionaliteit.

Besparingsmogelijkheden gericht benutten
Draadloze energiesensoren meten het opgenomen vermogen van 
aangesloten elektrische apparaten. De gegevens worden aan de 
eNet-server doorgegeven, die ze archiveert en beschikbaar stelt voor 
evaluatie. Grenswaarden kunnen worden ingesteld, die bij afwijking 

Afb. v.l.n.r.: Gira eNet draadloze energiesensor enkelvoudig Mini,  
Gira eNet draadloze energiesensor viervoudig DIN-rail, Gira eNet draadloze energiesensor enkelvoudig TS

Afb.: Gira eNet draadloze universele zender tweevoudig Mini Afb.: Gira eNet draadloze zonnesensor Solar

acties genereren, bv. het uitschakelen van een apparaat. Technisch 
zijn de energiesensoren identiek, de uitvoeringen maken metingen 
mogelijk in verschillende installatie-omgevingen: Inbouw op locatie, 
centraal in de verdeelkast en variabel met de tussenstekker.

Elke schakelaar kan draadloos werken
De universele zender beschikt over 2 ingangen voor 230 V/AC-signa-
len.Hij kan praktisch alle 230 V-installatie-apparaten in het draadloze 
eNet-systeem integreren, bv. schakelaars, jaloezie- en rolluikbesturin-
gen, bewegingsmelders en sensoren. De eNet schakel-, dim- en 
jaloezieactoren kunnen met de universele zender worden aange-
stuurd.

De zon onder controle 
De draadloze zonnesensor Solar wordt aan de binnenzijde tegen een 
ruit aangebracht. Bij het bereiken van drempelwaarden voor zon en 
schemering worden scènes geactiveerd, bv. voor een jaloeziepositie 
of een dimstand. Aanvullend kan de jaloezie bij het overschrijden van 
een instelbare temperatuurdrempel automatisch omlaag worden be-
wogen, bv. ter bescherming tegen de oververhitting in de zomer.
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Draadloze omzetters en repeaters
Draadloze componenten voor meer mogelijkheden

De Gira eNet draadloze omzetter maakt het mogelijk bestaande draadloze bussysteeminstalla-
ties te integreren in een nieuw eNet-systeem. De systemen kunnen onderling in beide richtin-
gen worden bediend. Uitbreiding van de installatie wordt mogelijk zonder dat op dit moment 
gebruikte componenten hoeven te worden vervangen. De eNet-repeater herhaalt ontvangen 
eNet-telegrammen en vergroot zo het bereik van het systeem. Hij kan echter ook bouwkundige 
omstandigheden, die de draadloze communicatie nadelig beïnvloeden, compenseren door ont-
vangen signalen naar het oorspronkelijke zendvermogen te versterken en weer door te geven.

Systeemapparaten

De tolk voor Gira draadloze systemen
Het Gira draadloze bussysteem is al in talrijke gebouwen geïnstal-
leerd. Voor uitbreiding van deze installaties met het eNet-systeem is 
de draadloze omzetter beschikbaar. Deze werkt in beide richtingen 
zodat vanuit elk systeem het andere kan worden bediend. Bovendien 

kunnen met mobiele bedieningsapparaten van het eNet-systeem 
actoren van het draadloze bussysteem worden aangestuurd. Omdat 
het draadloze bussysteem unidirectioneel werkt, zijn meldingen over 
de actorstatus alleen aan de eNet-zijde beschikbaar.

Draadloze 
bus

Radiografisch bereik vergroten
Draadloze telegrammen kunnen door uiteenlopende invloeden 
worden verzwakt – bv. door metalen constructiedelen of betonnen 
wanden. Ter compensatie van deze invloeden worden repeaters 
toegepast, die ontvangen telegrammen opnieuw uitzenden. Alle 
netgevoede eNet-componenten zijn voorzien van een repeater, die 

kan worden geactiveerd om draadloze telegrammen te herhalen. Dat 
belast echter in grotere installaties de frequentieband. Daarom is het 
aan te bevelen een aparte repeater te gebruiken, die uitsluitend speciaal 
toegewezen telegrammen herhaald. Een radiografisch signaal kan 
door maximaal 2 repeaters worden doorgestuurd. 
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Handmatige ingebruikstelling met push-button 
Bij veel toepassingen is het voldoende de bedrijfsstand van het 
eNet-apparaat (schakelen, drukken of dimmen) in te stellen en 
vervolgens sensor en actor met elkaar te verbinden. De snelste  
weg is dan een eenvoudige verbindingsprocedure. Eerst wordt  
op actor en sensor, tegelijkertijd of na elkaar, gedurende vier 
seconden de programmeertoets ingedrukt tot de LED de leer- 
modus weergeeft. Deze is gedurende één minuut actief. Door 
bediening van de gewenste kanaaltoets op de sensor worden  
de apparaten aan elkaar toegewezen. De LED bevestigd het  
succesvol voltooien van de inleerprocedure en de apparaten  
verlaten de leermodus. Vanaf nu reageert de geprogrammeerde  
actor uitsluitend op de signalen van de aan hem toegewezen  
zender. In één stap kunnen tot tien actoren met één zender  
worden verbonden.

Installatie van het eNet-systeem
Eenvoudige, intuïtief begrijpelijke ingebruikstelling

Installatie en ingebruikstelling van het eNet-systeem is eenvoudig te realiseren. Standaard-
toepassingen, zoals licht schakelen en jaloezieën aansturen, kunnen zeer snel handmatig  
in gebruik worden genomen. Omvangrijkere toepassingen met functionele uitbreidingen 
kunnen comfortabel van achter de PC worden geprogrammeerd. Beide methoden kunnen 
naast elkaar worden gebruikt en zijn onderling volledig compatibel.

Ingebruikstelling via de eNet software 
De PC-ingebruikstelling is een webbased toepassing die op de 
eNet-server staat en in een webbrowser kan worden geopend. Er is 
geen extra software nodig. De toegang loopt over een beveiligde 
verbinding en heeft wachtwoordbeveiliging. De bediening verloopt  
via een intuïtieve grafische interface, waarmee projecten kunnen 
worden aangemaakt en beheerd, al geïnstalleerde apparaten door 
"scannen" kunnen worden toegevoegd of uit een apparatencatalogus 
kunnen worden geselecteerd. Tot tien projecten kunnen direct op de 
eNet-server worden beheerd, andere kunnen tussen PC en server 
worden overgezet.

Installatie en ingebruikstelling
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Gira eNet-cursussen
Met vakinhoudelijke bijscholing altijd up-to-date

Gira ondersteunt elektrotechnici actief met gekwalificeerde bijscholingen voor de Gira 
producten en systemen. Om eNet als innovatief draadloos systeem op de markt vaste  
voet aan de grond te laten krijgen is grondige product- en marketingkennis belangrijk.  
U verbetert de kansen op succesvolle verkoop en zorgt voor een soepele installatie van  
de componenten. Gira biedt zowel aanwezigheidsseminars als online-cursussen, waar  
iedereen met een PC met internet aan kan deelnemen.

Opleiding

Aanwezigheids- en online-cursussen

Aanwezigheidsseminars over eNet vinden 
plaats op locatie bij Gira in Radevormwald of 
op externe locaties, waar cursusdeelnemers 
direct contact hebben met de trainer en semi-
nardeelnemers hun kennis kunnen verdiepen. 
Online-cursussen over eNet vinden juist uit-
sluitend via internet plaats.

Online-cursus

Het eNet-systeem in multimediaal opgestelde 
lessen – dat is het doel van de online-cursus-
sen. Praktijkgerichte simulaties voor zelfstudie 
geven inzicht in alle feiten rondom de grond-
beginselen van de radiotechniek, over de op- 
bouw en uitbreidingsmogelijkheden van het 
systeem en geven een goed overzicht van het 
spectrum aan functies van de systeemcompo-
nenten. Met oefenopgaven kan de verworven 
kennis praktijkgericht worden getest.

Een overzicht van het opleidingenaanbod vindt u onder: www.akademie.gira.nl

Gira eNet
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Meer over Gira: onder www.gira.com vindt u meer gedetailleerde informatie over Gira en  
de Gira producten. 

www.gira.com
De Gira website geeft informatie over het bedrijf en het complete Gira assortiment. De Gira producten worden met afbeeldingen, korte 
beschrijvingen, functie- en designvoorbeelden en gedetailleerde technische gegevens gepresenteerd. In de omvangrijke download-
sectie 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. 18602 90

Het volledige Gira designsysteem in een oogopslag 
Met de Gira designconfigurator kunnen de veelzijdige afdekraamvarianten van de Gira schakelaarprogramma's individueel met 
verschillende functies uit het Gira assortiment worden gecombineerd. 
Meer informatie: www.gira.com/designconfigurator
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