DE ALLES-IN-EEN
PROFESSIONELE SMART HOME-CONTROLLER
Met de nieuwe MiniSafe2, die naar voren komt als de directe opvolger van de populaire MiniSafe,
krijgen zowel beginners als experts op het gebied van smart home een goedkope controller, die toegankelijk
is via de nieuwe GFA5-app die een een groot aantal Eltako Professional Smart Home-producten met elkaar
laat verbinden en communiceren.
De configuratie en besturing vindt plaats via de app, die gratis beschikbaar is voor iOS- en Androidapparaten. Daarnaast kunnen de spraakdiensten Amazon Alexa en Google Assistant worden geactiveerd.
Met slechts een paar klikken of woorden schakelt en dimt u uw verlichting, regelt u de verwarming of
laat u de rolluiken bewegen door het hele gebouw. Persoonlijke instellingen en scènes kunnen ingesteld
worden in de GFA5-app en kan naar believen worden opgeroepen en op ieder moment worden gewijzigd.
De MiniSafe2 is de optimale instap in de professionele smart home-wereld met een eenvoudige
bediening, uitgebreide compatibiliteit en een chique design.
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NIEUW

De MiniSafe2 is de kleinste, universeel toepasbare Smart Home controller van Eltako.
De centrale besturingseenheid zorgt ervoor, dat draadloze EnOcean bedienbare sensoren
en actoren erg handig en centraal bediend kunnen worden door middel van de GFA5 app en via stem.
Hiermee laten zich licht, zonwering, airconditioning, beveiliging en nog vele andere componenten
probleemloos en flexibel met elkaar combineren, om elke woonomgeving in een mum van tijd om
te transformeren naar een slimme woning.
De basisuitrusting omvat op een app gebaseerde automatiserings-, update- en backup-opties.
Een migratie van oudere Eltako controllers is mogelijk.
De MiniSafe2 kan in principe offline en lokaal worden bediend, hiervoor is geen internettoegang
vereist. De toegang op afstand en de cloud-verbinding kunnen tijdens het gebruik optioneel worden
geactiveerd. Voor de installatie wordt een internetverbinding en een wifi-netwerk vereist.

TECHNISCHE DATEN
Afmetingen

B/L/H: 90 x 90 x 20 mm

Bedrijfstemperatuur

Min. 0 °C tot max. + 40 °C

Gewicht

ca. 80 g

Stroomvoorziening

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

Energieverbruik

1,3 Watt

Processor

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

Netwerk

WLAN IEEE 802.11 /b/g/n 2,4 GHz

Draadloze Transceiver

1 x EnOcean 868 MHz, 1 x 868 MHz

Infrarood (IR)

Geïntegreerde IR-ontvanger 38 KHz en -zender (36 - 455 KHz)

Aansluiting externe IR-zender

1 x 3,5 mm jack-aansluiting, adresseerbaar (achterzijde)
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* In het softwaregedeelte zijn geen kortingen mogelijk.
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