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KAIHTIMET
Ohjaa automaattisesti 
ikkunaluukkuja, kaihtimia ja 
markiiseja antureilla sekä aika- ja 
keskustoiminnoilla. Tuloksena ei 
ole vain kiinteistössä saavutettu 
viileys ja pimennys, vaan myös 
pienemmät lämmitys- ja 
ilmastointikustannukset.

ELTAKO — GFA5 SOVELLUS

OHJAUSKESKUS TASKUSSASI
Tarjoamme sekä älykodin että tavanomaisen rakennustekniikan kokonaisvalikoiman, 

joka on suunniteltu helppoa asennusta varten ja taustalla on luotettavan valmistajan tuki.

Älykoti-tuotteemme tekevät elämästäsi helpompaa, turvallisempaa ja auttavat 

parantamaan energiatehokkuutta. Tutustu järjestelmätaloomme, ja näe mitä 

Eltako voi tarjota sinulle ja asiakkaillesi.

SISÄILMA
Eltako-järjestelmien avulla 
lämmitys, ilmastointi ja ilmanvaihto
voidaan räätälöidä jokaiseen 
huoneeseen ja tarpeeseen. 
Voit mennä miellyttävän viileästä 
makuuhuoneesta esilämmitettyyn 
kylpyhuoneeseen tai juuri 
tuuletettuun keittiöön. 
Täydellinen alku päivällesi.

GFA5 app
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PAREMPI 
TEHOKKUUS
Energiatehokas lämpötilan säätö, 
laitteiden automaattinen päälle- ja 
poiskytkentä sekä energiaa säästävä 
poissaolotila takaavat huomattavan 
kulutuksen vähenemisen. 
Älykäs mittaus tarjoaa täydellisen 
näkyvyyden.

MUKAVUUS JA 
SOPIVUUS    
Rentoudu ja anna kotisi tehdä työt. 
Eltakon monien keskus-, aika- ja 
automaatiotoimintojen ansiosta 
kokonaiset talot voidaan 
konfiguroida ja hallita 
henkilökohtaisten mieltymysten 
mukaisesti.

OHJAUS
Missä tahansa, milloin tahansa, 
ohjaa älykotiasi. Avaa kaihtimet 
ääniakomennolla mukavasti 
sohvaltasi. Seuraa taloasi 
sovelluksen kautta lomalla. Tai kytke 
olohuoneen lämmitys päälle, kun 
lähdet töistä. Innovatiiviset hallinta- 
ja visualisointimahdollisuutemme 
mahdollistavat sen.

TURVALLISUUS
Älykäs on turvallinen. Eltako tarjoaa 
erilaisia koteja suojaavia 
ratkaisuja, kuten savunilmaisimet, 
kameravalvontajärjestelmät, 
liiketunnistimet, ikkuna- ja 
ovivalvontalaitteet sekä 
läsnäolosimulaation.

VALAISTUS
Riippumatta siitä minkälaisen 
tunnelman haluatkin, me 
toteutamme siihen soveltuvan 
valaistuksen. Kytke päälle, 
sammuta tai himmennä sisä-, 
ulko- tai puutarhavaloja saadaksesi 
juuri haluamasi tilanteen - ja luo 
oma haluamasi tunnelma.

GFA5 app
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SOVELLUKSEN DESIGN:
TOIMINNOT

KOTI, ANTURIT, SUOSIKIT, KALENTERI

Intuitiivinen käyttö selkeäksi ja helpoksi suunnittelun sovelluksen ansiosta.

Sovellusta on todella helppo käyttää – minkä huomaat heti 
ladattuasi sen. Aloitussivulla on yleiskatsaus uusimmista 
säätiedoista. Vain yhdellä napautuksella pääset käsiksi jo 
määritettyihin ja tallennettuihin liitettyihin laitteisiin, 
tilanteisiin ja huoneisiin.
Tämä helpottaa nopeuttaa oikean sivun löytämistä ja kotisi 
hallintaa. 

Ehkä huomaat käyttäväsi joitain 
kotisi tuotteita useammin kuin 
muita? Tallenna ne siis "Suosikeiksi". 
Siten sinun ei siis tarvitse etsiä niitä 
tai napauttaa erikseen huoneita, 
vaan suosikkisi ovat nähtävillä 
yhdellä sivulla, kaikkien muiden 
usein käyttämiesi toimintojen 
kanssa. Kalenteria käytetään kunkin 
päivän automaattisten toimintojen 
luetteloimiseen. Yhdellä klikkauksella 
voit muuttaa tai lykätä niitä 
haluamallasi tavalla.

KOTI

ANTURIT SUOSIKIT KALENTERI

GFA5 app
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NÄKYMÄ JA KATEGORIAT

Laitteet on lueteltu Huoneet tai Laitteet-kohdassa

Määritä asennetut tuotteet tiettyihin huoneisiin 
"Huoneet" -välilehdellä. Luo tarvitsemasi huoneet 
tai muuta niitä myöhemmin tarpeesi mukaan. 
Selkeät kuvakkeet auttavat sinua löytämään 
haluamasi helposti.

Huonenäkymän lisäksi, voit lajitella laitteet myös 
niiden toimintojen mukaan. Tämä tarkoittaa, että 
voit tarkastella ja muokata tuotteita ryhmissä, oli ne 
sitten missä tahansa. Voit lisätä uuden laitteen 
milloin tahansa painamalla "+" ja yksilöidä sen 
sitten kuvakkeella ja haluamallasi nimellä.

HUONEET

LAITTEET

LISÄÄ HUONEITA

LISÄÄ LAITE

GFA5 app
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PUSH VIESTIT JA SIVUVALIKKO

Pysy aina ajan tasalla, olitpa missä tahansa!

Käyttäjän itse määrittämien ilmoitusten ansiosta, 
sinulta ei koskaan jää huomaamatta esimerkiksi 
ovikellon soitto, ei-toivottu sisäänkäynti kotiisi tai 
muu hälytys ja anturien signaali voi hälyttää 
vesiputken rikkoutumisesta tai kun savuilmaisin 
laukeaa. 
Jopa lukitussa tilassa, älypuhelimesi tai tablettisi 
ilmoittaa kun se vastaanottaa viestin ja pitää sinut 
ajan tasalla kaikesta mitä sinun tarvitsee tietää.

Kirjoita tarvittavat viestit, jotka haluat vastaanottaa 
GFA5-sovelluksessa. Voit muokata niitä milloin 
tahansa sivuvalikon asetuksista. Täältä voit myös 
hallita tehtäviä, tilanteita, lämmitysaikatauluja, 
huoneita ja laitteita.

PUSH VIESTIT

SIVUVALIKKO

GFA5 app
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MUKAVUUSTOIMINNOT

Tilanteet, keskustoiminnot, tehtävä- ja aikatoiminnot, lämmitysaikataulut

LÄMMITYSAIKATAULUT TILANTEET

TEHTÄVÄT

Täydellistä käyttömukavuutta; käynnistä ryhmä 
toimilaitteita samanaikaisesti vain yhdellä 
kosketuksella. Luo oma valaistustilanne jotta 
saat juuri oikeanlaisen tunnelman illalliseen tai 
elokuva-iltaan.

Voit myös automatisoida ja hallinnoida lämmönsää-
töä helposti itse määritellemilläsi lämmitysaikata-
uluilla.

Luo omat tehtäväsäännöt JOS/SITTEN -logiikkaan 
perustuen.
Esimerkiksi:
-  Jos tulee pimeää, laita ulkovalaistus päälle.
-  Jos palovaroitin hälyttää, lähetä push-viesti.

GFA5 app
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KODIN TURVATOIMINNOT

Täysi turvallisuus, tunkeilij an havaitseminen, viestit, PIN-turvakoodi

HÄLYTYS ASETUKSET

PIN-KOODITÄYSI TURVALLISUUS

Määrittele oma hälytyksesi ja määritä olosuhteet, 
jolloin sen tulee aktivoitua ja toimenpiteet jotka 
silloin tulisi aktivoida. Tunkeilij an tunnistus tarkkailee 
kotiasi silloinkin, kun olet sisällä nukkumassa. 
Täysi turvallisuus aktivoituu, kun viimeinen 
asukas poistuu talosta. Hälytys aktivoidaan joko 
näppäimistöllä tai syöttämällä PIN-koodi 
(Personal Identifi cation Number).

GFA5 app
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TIETOJEN VARMUUSKOPIO

Sovelluksen kokoonpano, ohjausyksikön varmuuskopio

TILI PILVI VARMUUSKOPIOINTI

Varmuuskopioi helposti tietosi ohjausyksikköön 
tai pilveen. Näin voit nopeasti integroida muita 
mobiililaitteita järjestelmääsi ja määrittää niille 
kaikki sovelluksen tarvitsemat tiedot. 
Voit myös rajoittaa vain tietyille henkilöille 
myönnettäviä toimintoja.

GFA5-App

TIETOJEN PILVI 

VARMUUSKOPIOINTI

OHJAUSYKSIKKÖ PILVI 

VARMUUSKOPIOINTI



11Recommended retail prices excluding VAT.   * The software part is not discountable.

MiniSafe2 Smart Home-Controller

90 mm

20 mm

90 mm

m

Eltako GFA5 sovellus

MiniSafe2
MiniSafe2 on Eltakon pienin ja laajalti yhteensopiva älykodin ohjausyksikkö. Ohjausyksikön avulla, 

EnOcean-yhteensopivia antureita ja toimilaitteita voidaan ohjata kätevästi ja keskitetysti 

GFA5-sovelluksella ja äänikomennoilla.

Tämä mahdollistaa valaistuksen, kaihtimien ja verhojen/markiisien, ilmastointilaitteiden, erilaisten 

turvalaite komponenttien ja monen muun laitteen yhdistämisen helposti ja joustavasti keskenään, 

jolloin asuinympäristöstäsi tulee hetkessä ammattimainen älykoti.

Perusvarustus sisältää sovelluspohjaisen automaation, päivitys- ja varmuuskopiointi toiminnot. 

Siirtyminen vanhemmista Eltakon ohjaimista MiniSafe2 käyttöön on mahdollista.

MiniSafe2:ta voidaan käyttää offl  ine-tilassa ja paikallisesti, tähän ei tarvita internet-yhteyttä.

Etäkäyttö ja liitäntä pilvipalveluun voidaan valinnaisesti aktivoida myöhemmin käytön aikana.

Asennukseen tarvitaan Internet-yhteys ja WiFi-verkko.

UUSI

TEKNISET TIEDOT

Mitat K x L x S: 90 x 90 x 20 mm

Käyttölämpötila Min. 0 °C - maks. + 40 °C

Paino n. 80 g

Virtalähde 5 V DC / 1,5 A, 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Virrankulutus 1,3 wattia

Prosessori 84 MHz ARM® Cortex® - M4, 512 Kbyte Flash, 96 KB SRAM

Verkko WLAN IEEE 802.11 /b/g/n 2.4 GHz

Langaton lähetin-vastaanotin 1 x EnOcean 868 MHz, 1 x 868 MHz

Infrapuna (IR) Integroitu IR-vastaanotin 38 KHz ja lähetinyksikkö (36-455 KHz)

Ulkoisen IR lähettimen 

kytkentä
1 x 3,5 mm liitin, osoitettavissa (laitteen takana)

MiniSafe2 Älykoti ohjausyksikkö Snro. 28 263 19 297,00 €/kpl*

ÄLYKOTI OHJAUSYKSIKKÖ MINISAFE2

* Ohjelmisto-osa ei ole alennettavissa.



K
u

v
a

n
 lä

h
te

e
t:

 o
ts

ik
ko

, ©
 V

on
 s

la
vu

n 
- i

st
oc

k.
co

m
; s

. 5
-1

0 
©

 C
om

po
si

ng
 E

lta
ko

; s
. 1

, 4
, 5

, 6
 ©

 W
ar

aw
ut

 - 
Ad

ob
eS

to
ck

.c
om

,; 
s.

 12
 ©

Vo
n 

Al
ia

ks
an

dr
 B

ar
ou

sk
i -

 is
to

ck
.c

om
;

09/2022

Yhtä ammattimainen kuin tuotteemmekin: Eltakon tuki ammattilaisille.

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

 045 7870 6795   tuki@eltako.com

 Eltako GmbH
 Hofener Straße 54
 D-70736 Fellbach

 +49(0)711 943 500-00      eltako.fi  


