
Gira røgalarm
Basic Q og Dual Q
Gira røgalarmer Basic Q og Dual Q 
 advarer ved farlig røgudvikling og 
 opfylder de strenge Q-label-kvalitets-
kriterier. Gira røgalarm Dual Q sørger 
for dobbelt sikkerhed ved registering 
af både røg- og varmeudvikling.

Gira røgalarm Basic Q og Dual Q 
Livsvigtig i ethvert hus  
og i enhver lejlighed

Gira røgalarm Dual Q

Gira røgalarm Basic Q



Livredderen i loftet – nu med  
Q Label
Det nye Q-kontrolmærke står 
for strengere kvalitetskriterier 
for røgalarmer. Q-Label er et 
uafhængigt og producentneu-
tralt kvalitetsmærke til røgalar-
mer af høj kvalitet, som er 
 testet særligt med henblik på en 
lang levetid. Gira røgalarmer  
af den nyeste generation med 
smukt design opfylder Q-label- 
kriterierne  iht. retningslinjen 
14-01 fra VFDB (Vereinigung  
zur Förderung des Deutschen 
Brandschutzes) og standarden  
DIN EN 14604:2009-02. Q står 
for gennemtestet holdbarhed 
og reducering af falske alarmer 
samt øget stabilitet, f.eks. mod 
ydre påvirkninger. 

Gira røgalarmer Basic Q og  
Dual Q fungerer uden radioakti-
ve præparater efter princippet 
om fotoelektrisk lys. De registre-
rer røgudvikling i tide og adva-
rer, før koncentrationen af røg 
bliver farlig for mennesker. Gira 
røgalarmen Dual Q registrerer 
desuden  varme via en termo-
sensor og sørger på denne 
måde for  dobbelt sikkerhed. 
Alarmeringen sker i form af  
en høj, pulserende alarmtone 
og en rød LED-lysring. 

De batteridrevne enheder fun-
gerer uafhængigt af kabler og 
kan installeres præcist der, hvor 
der er brug for dem. Røgalar-
mer bør installeres i gange og 
trappeopgange, men også i so-
veværelser og børneværelser.

10 års sikkerhed 
Begge enheder har et fast ind-
bygget batteri med en levetid på 
mindst 10 år. Dette kan lade sig 
gøre, fordi batteriet først aktive-
res ved ibrugtagningen. Derved 
reduceres omkostningerne 
til vedligeholdelse og udskift-
ning enormt.

Online-fjernkursus 
„Gira røgalarm“ 
Siden den 1. september 2013 
skal en serviceudbyder,  
der planlægger, installerer og 
 vedligeholder røgalarmer iht. 
DIN 14676, kunne dokumentere 
sin faglige ekspertise. Gira 
 tilbyder online-fjernkurset  
„Gira røgalarm“ specielt til 
 elektrikere. På dette kursus  
kan el-installatører tilegne sig 
de nødvendige fagkundskaber 
og modtage et certifikat som 
„Autoriseret installatør af 
røgalarmer iht. DIN 14676".

Flere oplysninger på  
www.gira.de

Funktioner Gira røgalarm Basic Q Gira røgalarm Dual Q

Måling af fotoelektrisk lys • •

Måling af fotoelektrisk lys kan 
 deaktiveres

•

Varmemåling •

Optisk alarm • •

Akustisk alarm • •

Funktionsknap • •

Reducering af falske alarmer • •

Sammenkobling af maks. 40 
 enheder

•

Modulinterface  
til sammenkobling via ekstra 
 moduler (trådløst, relæ, KNX)

•

230 V-drift  
med ekstra 230 V-sokkel

•

Batterilevetid mindst 
10 år

• •

Advarsel for batterisvigt 
(30 dage)

• •



Gira røgalarm Basic Q 
Gira røgalarmen Basic Q er 
 særdeles nem at montere og 
harmonerer takket være sit 
smukke design perfekt med 
omgivelserne. Det glimrende 
costbenefit-forhold gør det  
let at forebygge brandskader  
i hvert eneste rum.

Gira røgalarmen Basic Q opda-
ger en brand meget tidligt  
via registrering af røgudvikling. 
Hertil benytter alarmen sig af 
princippet om fotoelektrisk lys: 
For at registrere  røgen udsender 
en diode i apparatet lyssignaler, 
og en fotocelle analyserer det 
spredte lys, der opstår som 
 følge af røgpartikler. Alarmen 
udløses, så snart koncentra-
tionen af lyset overskrider 
grænseværdien. 

Ved hjælp af testknappen kan 
alarmfunktionen til enhver tid 
kontrolleres. Desuden kontrolle-
rer Gira røgalarmen  Basic Q 
 løbende røganalyserne og over-
våger batterispændingen. Even-
tuelle fejlmeldinger vises aku-
stisk og visuelt (signaltone og 
lysdiode). Gira røgalarm  Basic Q 
signalerer 30 dage i  forvejen, 
når det er nødvendigt at udskif-
te enheden. I denne  periode er 
røgalarmen fuldt funktionsdyg-
tig.

Anbefaling til montering
I køkkenet skal Gira røgalarmen 
Basic Q monteres så langt væk 
som muligt fra madlavningsom-
rådet for at undgå fejlalarmer 
(jf. standard 14676) udløst af 
vanddamp.

Sikkerhedsegenskaber
-  Automatisk selvtest efter ana-

lyse af røgen, høj pulserende 
alarmtone på 85 dB (A).

-  Snavs-/forstyrrelsesdisplay, 
testknap til funktionstest, 
 visning af svagt batteri.

-  Kontrol af batterirum: 
Montering i soklen er ikke 
 mulig uden aktiveret batteri. 

Tekniske data 
Gira røgalarm
Basic Q
- Spændingsforsyning: 

via batteriet på røgalarmen
- Fast indbygget blokbatteri 

 (litium) 
- Batterilevetid:  

mindst 10 år
- Signal for batterisvigt: 

45 sek.-takt, 30 dage
- Akustisk alarmsignal: 

mindst 85 dB (A) 
- Optisk visning: 

lysring (rød LED) 
- Mål: 

125 × 38,5 mm (Ø × H) 
- Monteringshøjde: maks. 

4,50 m
- Kunststofmateriale: 

PC-ASA
- Omgivelsestemperatur: 

- 5 °C til + 55 °C
- Opbevaringstemperatur: 

- 20 °C til + 65 °C
- Vægt: ca. 240 g
- Kapslingsklasse: IP42
- Anvendelsesområde: 

iht. DIN 14676
- Standarder: DIN 14604

Sortiment 
Gira røgalarm Basic Q 
Blank hvid
Best.nr. 1145 02

Sikkerhedspakke til familien
Gira røgalarm Basic Q
Best.nr. 2404 00

Forbehold for tekniske 
ændringer.

Alle priser og flere 
informationer kan hentes på 
www.katalog.gira.de

Gira røgalarm Basic Q, 
set nedefra

Gira røgalarm Basic Q, 
set fra siden

HøjttalerLED-visning 
Den røde lysring på røgalarmen blinker 
med forskellige intervaller eller lyser 
konstant  – afhængigt af om røgalarmen 
er i gang med en funktionstest, om  
den er snavset, eller om der signaleres 
en alarm.

Funktionsknap
Til at udføre en funktionstest.



Gira røgalarm Dual Q
Gira røgalarm Dual Q er udstyret 
med to registreringsfunktioner 
og giver dermed dobbelt sikker-
hed. Gira røgalarm Dual Q regi-
strerer optisk små røgpartikler, 
før det bliver kritisk og farligt  
for mennesker. Desuden måler 
varmesensorerne  temperatur-
ændringerne i rummet: Således 
kan forskellige brandtyper,  
f.eks. væskebrand, registreres 
hurtigere og mere sikkert. 
 Desuden kan alarmhændelser 
bedre kontrolleres på anvendel-
sesområder med uundgåelige 
driftspåvirkninger som køkken-
damp, støv eller elektroniske 
 impulser.

Gira røgalarmen Dual Q registre-
rer røgudvikling via princippet 
om fotoelektrisk måling af 
spredt lys med processorstyret 
signalanalyse. Røgalarmen 
Dual Q registrerer varmeudvik-
ling via en ekstra termosensor. 
De to sensorer i Gira røgalarm 
Dual Q måler løbende de optiske 
og termiske værdier i omgivel-
serne. Et "intelligent" overvåg-
ningsmodul måler disse værdier

og registrerer evt. snavs i luften. 
Snavs i røgkammeret udlignes 
med røgalarmens driftskompen-
sation. Således undgås fejlalar-
mer, mens den høje brandføl-
somhed bevares.

Varmesensorer sikrer, at Gira 
røgalarm Dual Q også er den op-
timale løsning på steder med 
uundgåelig røgudvikling som for 
eksempel i køkkenet. Således 
kan den optiske røgregistrering 
deaktiveres i 15 minutter, hvis 
det damper ekstremt fra komfu-
ret. Varmesensorerne  sikrer 
 fortsat en pålidelig brandbeskyt-
telse i rummet. For at  deaktivere 
røgregistre ringen, skal man 
trykke på funktionsknappen 
 indtil signaltonen lyder (i et 
 sekund). Knappen  sidder let 
 tilgængelig midt på røgalarmen, 
så den også kan  betjenes 
 nedefra med f.eks. et kosteskaft. 
Efter de 15 minutter tester Gira 
røgalarmen Dual Q ud over de 
termiske værdier også de opti-
ske værdier i omgivelserne. I 
 tilfælde af fare udløses alarmen. 

I alt kan der forbindes op til  
40 Gira røgalarmer Dual Q med 
hinanden. Hvis en røgalarm 
 registrerer farlig røg- eller var-
meudvikling, videregives et sig-
nal til alle forbundne røgalarmer, 
og alarmen udløses derefter 
samtidig i hele bygningen.

Takket være afmonteringsbe-
skyttelsen er Gira røgalarmen 
Dual Q også en attraktiv løsning 
til brug i børnehaver, kontorbyg-
ninger og lejede lokaler. Afmon-
teringsbeskyttelsen kan aktive-
res på monteringspladen som 
ekstra tilbehør. Derefter kan lå-
sen kun åbnes med et værktøj, 
for eksempel i forbindelse med 
vedligeholdelse.

Gira røgalarmen Dual Q kan 
 testes manuelt med en funktions-
test. Hertil holdes funktions-
knappen nedtrykket i mindst fire 
sekunder. Røgalarmen arbejder 
korrekt, hvis signaltonen lyder 
efter en kort bekræftelsestone, 
og lysringen er aktiv. Når der 
trykkes på funktionsknappen 
igen (indtil bekræftelsestonen 
lyder), afsluttes testen. 

Gira røgalarm Basic Q signalerer 
30 dage i forvejen, når det er 
nødvendigt at udskifte enheden. 
I denne periode er røgalarmen 
fuldt funktionsdygtig.

Gira røgalarm Dual Q, 
set nedefra

Gira røgalarm Dual Q, 
set fra siden

LED-visning 
Den røde lysring på røgalarmen blinker 
med forskellige intervaller eller lyser 
 konstant  – afhængigt af om røgalarmen 
er i gang med en funktionstest, om  
den er snavset, eller om der signaleres  
en alarm.

Funktionsknap
Med funktionsknappen deaktiveres  
den optiske røgregistrering i 15 minutter, 
og desuden bruges den til gennemførelse 
af funktionstesten.
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Trådløse aktuatorer

Sammenkobling af maks. 40 enheder via totrådsledning

Gira røgalarmen Dual Q forsynes 
med spænding fra et 9 V-blok-
batteri. Ved den automatiske 
funktionstest kontrolleres regel-
mæssigt forsyningsspændingen 
og røgalarmens funktion.  
Hvis batterispændingen falder 
til  under det definerede punkt, 
 afgiver røgalarmen i 30 dage  
en meddelelse om, at batteriet 
skal udskiftes.

Gira røgalarm Dual Q 
Tilbehørs sortiment

Gira røgalarm Dual Q  
Sammenkoblingsmuligheder

230 V-drift 
Gira røgalarmen Dual Q kan 
også tilsluttes til et eksisterende 
230 V-net. Til udbygning af 
 sammenkoblingsmuligheder og 
spændingsforsyning kræves en 

230 V-sokkel. Der kan sammen-
kobles op til 40 enheder via et 
separat kabel. 

Sammenkoblingsmuligheder 
med relæmodul 
Hvis Gira røgalarmen Dual Q 
 udstyres med et relæmodul, der 
fås som ekstraudstyr, kan den 
tilsluttes til eksterne alarmer, 
såsom sirener, signalhorn eller 
rotorblink. 

Sammenkoblingsmuligheder 
med KNX-modul 
KNX-modulet, der fås som 
 ekstraudstyr, gør det muligt at 
tilslutte røgalarmen Dual Q til  
et KNX-system. Hvis enheden 
registrerer en brand- eller 
røgudvikling, leder modulet sig-
nalet videre til KNX-systemet, 
som udløser en intelligent reak-

Desuden kan alarm- og fejl-
meddelelser aktiveres på en 
 telecoppler eller en alarmcentral, 
eller via et tastaturinterface 
 videreføres til KNX-systemet.

tion på brandfaren. KNX-mo-
dulet forsynes med strøm via 
KNX-kablet. Der kan tilsluttes  
op til 40 enheder.

Sammenkoblingsmuligheder 
med trådløst modul
Hvis Gira røgalarmen Dual Q 
 udstyres med et trådløst modul, 
der fås som ekstraudstyr, kan 
den integreres i Gira eNet-syste-
met ved hjælp af Giras trådløse 
eNet-omformer. Hvert modul 
 giver en senderækkevidde på 
100 m (fritliggende område). 

Hvis en røgalarm med trådløst 
modul programmeres som  
repeater, kan rækkevidden for-
øges yderligere. Desuden kan 
den nye Gira røgalarm Dual Q 
med trådløst modul integreres  
i eksisterende installationer  
med Gira røgalarmer Dual/VdS 
med trådløse moduler.

Sammenkobling af maks. 40 enheder ved hjælp af Gira eNet-systemet

Kombineret sammenkobling af maks. 40 enheder ved brug af  
Giras eNet-system som f.eks. persienner, lys eller alarm

Anvendelse som stand-alone-løsning

Sammenkobling af maks. 40 enheder via et separat kabel

Tilknytning af ekstraenheder som f.eks. tastaturinterface, 
 telecoppler, horn via relæmodulet

I denne periode er røgalarmen 
fuldt funktionsdygtig. Den inte-
grerede skumringsføler afbryder 
batteriadvarselsmeldingen, når 
det bliver mørkt.

Afbrydelse af lyden ved hjælp af trådløs sender [der kan maks. 
 programmeres 14 enheder] efter lokal alarmering i ca. 10 minutter

Sammenkobling af op til 40 enheder over KNX-systemet

KNX-kabel



Trådløst diagnoseværktøj til 
Gira røgalarm Dual Q med 
trådløst modul 
Giras trådløse diagnoseværktøj 
gør det muligt at kontrollere 
Gira røgalarmerne Dual Q fra 
gulvet eller fra et sted uden  
for rummet som f.eks. en trap-
peopgang. Værktøjet består af 
en trådløs diagnose-USB-boks 
og trådløst diagnose-software 
på tysk og engelsk. Dataover-
førslen sker uden afmontering 
af enheden.

Giras trådløse diagnoseværktøj 
letter kontrollen af Giras røg-
alarmer betydeligt. Røgalarmer, 
der er installeret i boliger, kon-
trolleres let og uden at det er 
besvær fra trappeopgangen, 
nødvendigt at gå ind i boligen. 
Værktøjet er særligt attraktivt 
for bygherrer og boligselskaber. 
Desuden kan røgalarmen kon-
trolleres problemfrit fra gulvet 
ved installation i stor højde.  
Til optegnelse af data aktiveres 
det trådløse modul, der fås som 
ekstraudstyr til Gira røgalarmen 
Dual Q. 

Følgende kan aflæses: tilsmuds-
ningsgrad, aktuel røgkammer-
værdi, batteritilstandsmeddelel-
ser (god, middel, dårlig eller i 
volt), temperatur (varmealarm), 
serienummer, ibrugtagningstid 
og sidste alarmer. Data modta-
ges trådløst via den trådløse 
diagnose-USB-boks. Optegnel-
sen af data kan desuden bruges 
til dokumentation for elektrikere.

Data analyseres med det tråd-
løse diagnosesoftware, som 
kan anvendes på en bærbar pc 
på stedet. Softwaren er intuitiv  
i brug og bruges ikke kun til 
 dataanalyse, men også som 
 dokumentation. Det muliggør 
langtidsanalyser, som f.eks. kan 
være en hjælp ved undersøgelse 
af driftspåvirkninger. Giras tråd-
løse diagnoseværktøj til Gira 
røgalarm Dual Q er kendetegnet 
ved en høj driftssikkerhed – 
fejlalarmer kan ikke udløses.

Tekniske data 
Gira røgalarm Dual Q
- Spændingsforsyning: 

via batteriet på røgalarmen
- Fast indbygget litium-batteri
- Batterilevetid: 

mindst 10 år
- Signal for batterisvigt: 

60 sek.-takt, 30 dage
- Akustisk alarmsignal: 

mindst 85 dB (A) 
- Optisk visning: 

lysring (rød LED) 
- Mål: 

125 × 48 mm (Ø × H)  
125 × 72 mm (Ø × H)  
(inkl. 230 V-sokkel) 

- Monteringshøjde:  
maks. 4,50 m

- Kunststofmateriale: 
PC-ASA

- Omgivelsestemperatur: 
- 5 °C til + 55 °C

- Opbevaringstemperatur:  
- 20 °C til + 65 °C

- Vægt: 
ca. 270 g 
ca. 345 g (inkl. 230 V-sokkel) 

- Kapslingsklasse: IP42
- Anvendelsesområde: 

iht. DIN 14676
- Standarder: DIN 14604
- Mulighed for sammenkobling 

af op til 40 Gira røgalarmer 
Dual Q

230 V-sokkel til Gira 
røgalarm Dual Q
- Muliggør drift af 9 V-enheden 

via et eksisterende 230 V-net
- Mulighed for sammenkobling 

af op til 40 Gira røgalarmer 
Dual Q

- Strømforsyning: 230 V AC
- Optisk visning ved tilsluttet 

spænding: grøn LED

KNX-modul til Gira 
røgalarm Dual Q
- Spændingsforsyning:  

KNX via tilslutnings- og for-
greningsklemme 0595 00

- Omgivelsestemperatur:  
- 5 °C til + 50 °C

KNX-modulet gør det muligt at 
tilslutte røgalarmen Dual Q til  
et KNX-system. Projektering og 
ibrugtagning fra ETS 3.  
Der forefindes forskellige 
 kommunikationsobjekter,  
som f. eks.:
- Alarm
- Ekstra alarm-enhed (til 

 sammenkobling af flere 
røgalarmer via KNX) 

- Kabelforbunden alarm  
(sammenkobling af flere 
røgalarmer via kabel) 

- Signalgiver (til aktivering  
af signaltone) 

- Statusmeldinger
- Fejlmeldinger

Relæmodul til  
Gira røgalarm Dual Q
- Relækontakt ved alarm:  

Skiftekontakt potentialefri 
- Spænding:  

maks. 30 V AC/DC
- Strøm: maks. 1 A AC/DC 
- Relæ-kontakt ved fejl: 

Skiftekontakt potentialefri
- Spænding:  

maks. 30 V AC/DC 
- Lederdiameter:  

0,6 til 0,8 mm² 
- Intet ekstra strømforbrug i 

 tilkoblet tilstand 

Trådløst modul til Gira 
røgalarm Dual Q
- Spændingsforsyning:  

via 3 V-litium-batteritype 
(CR2/3 AA)  
(medfølger) 

- Sendefrekvens:  
433,42 MHz, ASK 

- Senderækkevidde: Typ. 100 m 
(i fritliggende område) 

- Omgivelsestemperatur:  
- 5 °C til + 55 °C

Sortiment
Gira røgalarm Dual Q 
blank hvid:
Best.nr. 2346 02

230 V-sokkel, blank hvid: 
(til ombygning af 9 V-enheden 
til drift med 230 V)  
Best.nr. 2331 02

Trådløst modul Dual Q: 
Best.nr. 2347 00

KNX-modul: 
Best.nr. 2343 00

Relæmodul: 
Best.nr. 2340 00

Salgspakke 
Gira røgalarm Dual Q 
Best.nr. 2414 00

Forbehold for tekniske 
 ændringer.

Du kan få flere oplysninger  
i Gira kataloget eller på  
www. gira.dk

Gira røgalarm Dual Q  
Trådløs diagnose på en bærbar pc



Monteringssteder i huset
I bygninger med flere etager 
skal der som minimum installe-
res en røgalarm på hver etage 
og i hvert soveværelse. I større 
huse kan flere Gira røgalarmer 
Dual Q kobles sammen, så hele 
boligarealet sikres. Hvis en 
røgalarm detekterer røg og/eller 
varme, udløses en alarm, og alle 
tilsluttede røgalarmer aktiveres, 
hvorefter de også udløser alarm. 

Monteringssteder i lejligheden 
Gira røgalarmer tilbyder optimal 
detektion, hvis de installeres i 
midten af rummet under loftet. 
Hvis dette ikke er muligt, skal 
der være en afstand på mindst 
50 cm til væggen. En røgalarm 
kan overvåge et rum med maks. 
60 m² gulvareal og en højde på 
op til 4,50 m. 

Særlige rumgeometrier
I L-formede rum eller gange  
bør røgalarmerne installeres  
på geringslinjerne.

Ved store L-formede rum 
 betragtes hver fløj som et 
 separat rum.

Uegnede monteringssteder
For at undgå fejlalarmer bør 
røgalarmen ikke monteres 
 følgende steder:
- direkte på en metallisk 

 overflade
- i en afstand på under 6 m  

fra varmluftudløb
- i en afstand på under 50 cm 

fra lysstofrør og energispare-
pærer

Således vækkes beboerne i hu-
set af de forbundne røgalarmer i 
soveværelset, hvis f.eks. røg-
alarmen i kælderen detekterer 
røg og/eller varme.

Gira røgalarmen Dual Q kan tak-
ket være den nye dualteknologi 
installeres i ethvert rum – også  
i køkken og badeværelse. For-
delen: Alarmens røgregistrering 
via fotoelektrisk måling kan 
 deaktiveres, så fejl alarmer på 
grund af opstigende røg und-
gås. Røgalarmer bør  installeres 
uden for eller i soveværelser,  
så beboerne alarmeres i tilfælde 
af brand.

- i en afstand på mindre  
end 1 m fra klimaanlæg og 
luftskakter, da luftstrømmen 
kan forhindre, at røgen  
og/eller varmen når frem til 
røgmelderen 

- i rum, der er højere end 4,50 m
- i en afstand på under 30 cm 

fra en tagspids
- i rum med temperaturer under 

-5 °C eller over +55 °C

Minimums-
beskyttelse

Optimal 
 beskyttelse

min. 50 cm

Minimums-
beskyttelse

Optimal  
beskyttelse

maks. 7,5 m

maks. 7,5 m

maks. 7,5 mmaks. 7,5 mmaks. 7,5 m

maks. 15 m



Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
El-installationssystemer

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Tyskland

Tlf. +49 2195 602-0
Fax +49 2195 602-191

www.gira.de
info@gira.de

Gira i Danmark
HJALHOLT

Bastholmen 34
3520 Farum

Tel 44994949

s@hjalholt.dk
www.gira.dk

Følg Gira fællesskabet på  
Facebook, Twitter, YouTube, 
 Google+ eller linkedin. 
Flere oplysninger på 
www.gira.de/socialmedia
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